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Dekolonizacijos eigoje:

JEI GVINĖJAI — TAIP, KODĖL
ESTIJAI — NE?

“Pvz. Guineja-Bissau ir Estija” — tokia antrašte yra straipsnis 
laikrašty “ZeitBild”, kuris pasirodo kas dvi savaitės, leidžiamas 
“Šveicarų rytų instituto” Berne, Šveicarijoje (gauta J.J. ir S.G. 
dėka). Straipsnio autorius yra laikraščio redaktorius Christian 
Bruegger.

Savaitės įvykiai 
Sausio 15-22

Energijos stoka buvo ir yra 
aštriausias tarptautinis klausi
mas, kuris betgi liko be spren
dimo. Dėl jo kalbėta 24 valsty
bių monetarinėje konferencijo
je Romoje, Europos Ūkinėje 
Bendruomenėje. Dėl jo gausu 
pareiškimų pačioje Amerikoje. 
Tačiau lig šiol tai vis žodžiai, 
gyvenimo nepataisę. Jis stovi 
prieš akis ir šį pirmadienį susi
rinkusiam naujos sesijos Kong
resui.

Arabų-Izraelio karo likvidavi
mas, į kurį buvo sutelktos valst. 
sekr. Kissingerio pastangos, su
silaukė pirmo žingsnio taikos 
link — sutarta sudaryti demili
tarizuotą zoną, kuri pašalintų 
ginkluotus konfliktus. Tačiau 
nedaug vilčių, kad šis pirmas 
žingsnis sušvelnintų energijos 
stokos krizę, t.y. kad arabai ati
darytų naftos vamzdžius Euro
pai ir Amerikai.

Dėl nepasitikėjimo pareiški
mo prezidentui tebestiprinama 
propaganda susirinkus Kongre
sui naujos sesijos. Milijonai do
lerių paskirti komisijom, kurios 
turi ištirti prezidento dalyva
vimą VVatergate, įrašų falsifi
kavimo, nelegalaus rinkimų fi
nansavimo istorijose. Tai turi 
duoti pagrindą tam nepasitikėji
mui pareikšti ar dar geriau — 
paveikti prezidentą, kad pats at
sisakytų.

Šiame nejaukiame Vakarų ir 
Amerikos vidaus gyvenimo fone 
iniciatyvos ekspansijai ima 
rodyti Kinija, pradėjusi karinį 
konfliktą su P. Vietnamu dėl sa
lų.
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Pirmas žingsnis į 
taiką tarp Arabų ir 
Izraelio

Valstybės sekr. Kissingerio 
tarpininkavimu, sausio 18 pasi
rašyta sutartis tarp Egipto ir Iz
raelio.

Kas sutarta?
Izraelis atitraukia kariuomenę 

iš vakarinės kanalo pusės į Sina
jų per 14-20 mylių nuo kanalo. 
Egiptas pasilaiko kanalo rytinį 
krantą per 5-7.5 mylių. Tarpą 
per 3.5-5 mylias užima JT kari
nis dalinys. Egiptas taip pat su
mažina čia savo kariuomenę iki 
7,000 vyrų ir 30 tankų. Rake
tos ir vakariniame kanalo krante 
atitraukiamos tiek, kad negalėtų 
pasiekti Izraelio kariuomenės. 
Izraelio kariuomenė Egipto 
fronte taip pat sumažinama.

Ši sutartis turi būti įvykdyta 
per 40 dienų. Izraelis pranešė, 
kad pradeda atitraukti kariuo
menę šį penktadienį.
Kas laimėta?

Egipto naudai — pakėlė arabų 
prestižą, kad jie atgavo bent da
lį Sinajaus. Esanti taip pat slapta 
sutartis, kad Suezo kanalas būtų 
atidarytas. Prieš 1967 m. Egip
tas iš muitų per kanalą turėjo 
250 mil. pajamų.

Izraelio naudai — gali pa
leisti dalį savo kariuomenės ir 
vyrus grąžinti į ūkinę gamybą, 
kuriai H buvo tekę mobilizuoti 
net mokinius 16-18 metų am
žiaus. Svarbiausia betgi — Iz
raelis laimėjo laiko — bus toliau 
derybos Saugumo Tarybos nuta
rimui vykdyti, t. y. grįžti į 1967 
metų sienas. Ir tos derybos, kaip 
vienas radijo komentatorius sa
kė, gali trukti mėnesius ir me
tus.

Didžiausias laimėtojas šiuo 
tarpu — teigia C.L. Sulzberge- 
ris (NYT sausio 20) — yra 
Sovietai. Bus išvalytas per pus
metį kanalas, iš kurio daugiau
sia naudos turės Sovietai, nes 
kelias pro kanalą į 
Indijos vandenyną jiem sutrum- 

(nukelta į 2 psl.)

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS
Vasario 16 minėjimas 

JAV senate
Dėl JAV senato atostogų Va

sario 16 minėjimas senate bus 
vasario 7. Minėjimą globoja šen. 
Percy. Su juo Altą tuo reikalu 
palaiko glaudų ryšį. Maldą kon
grese kalbės kun. H. Dumpys iš 
Detroito. Kongrese minėjimą 
globos kongreso atstovas Daniel 
J. Flood.

Altą šaukia lietuvių 
kongresą Chicagoje

Altos centro valdyba sausio 11 
savo būstinėje Chicagoje turėjo 
posėdį, kuriame dalyvavo pirm, 
dr. K. Bobelis, dr. V. Šimaitis, 
dr. K. Šidlauskas, T. Blinstrubas, 
kun. A. Stašys, A. Pakalniškis, 
E. Vilimaitė, T. Kuzienė, V. 
Šimkus, E. Smilgys, I. Blinstru- 
bienė ir kun. J. Prunskis.

Apsvarstyti Altos šaukiamo 
Amerikos lietuvių kongreso rei

JIE LAUKIA SAVO TĖVELIO SUGRĮŽTANT ...

Jie laukia savo tėvelio sugrįž
tant. Tie “jie” yra Simo Kudir
kos vaikučiai, kurių veidus ma
tome apačioje.

Simo Kudirkos išlaisvinimu 
nuoširdžiai rūpinasi Robert P. 
Hanrahan, Illinois kongresma
nas. Buvome nurodę, su kokiom 
biurokratijos kliūtim jis susitin
ka. Jo pastangom reikia visuo
menės paramos. Pakartojame jo 
paties prašymą visuomenei (žr. 
Darbininkas sausio 4), kad jo 
pastangos Kongrese būtų pa
remtos laiškais, jam rašytais.

Simo ir Genės Kudirkų vaikai, kurie jau lanko 
mokyklą.

Lietuva amerikiečių spaudoje:

TUŠČIA KONSTITUCIJA

The VVall Street Journal sau
sio 3 str. “Empty Constitution” 
priminė, kad Chruščiovas 1962 
pasiūlė pakeisti Sovietų Sąjun
gos konstituciją, paskelbtą 1936. 
Sudaryta komisija turi paruošti 
naują 1976 metų partijos kong
resui. Joje būsiančios suvaržy
tos asmens laisvės, įrašytos da
bartinėje konstitucijoje.

Laikraštis priminė, kad da
bartinėje konstitucijoje asmens 
laisvės surašytos kai kuriais at
žvilgiais nusižiūrėjus į Vakarų 
konstitucijas. Sovietinė konsti
tucija žada religinę, rasinę, tau
tinę laisvę, net tautinių respub
likų teisę išsiskirti iš Sovietų 
Sąjungos.

Tačiau laikraštis visu griež
tumu pabrėžė, kad esanti didelė 
praraja tarp to, kas surašyta po- 
piery ir kas vyksta praktikoje. 
“Praktikoje — krikščionių reli
gijos varžomos; tepalikta tiek 
bažnyčių, kad jos darytų įspū
dį turistam; žydai persekiojami; 
mečetės uždarytos. Estija, Lat
vija, Lietuva ir Ukraina laiko
mos USSR ribose teroru, baime 
ir raudonosios armijos jėga”.

Sovietijoje “demokratija” tik 
fasadas, rodomas žmogui iš už

kalai. Kongresas įvyks Chica
goje rugsėjo 27-29.

Pirmininkas dr. K. Bobelis 
pranešė apie Vasario 16 minė
jimą senate, kongrese. Iš Chica
gos vyks du Altos siunčiami 
delegatai dalyvauti minėjime.

Pirm. dr. K. Bobelis painfor
mavo turėjęs pasikalbėjimą su 
dr. K. Valiūnu, Vliko pirm., ir J. 
Valaičiu. Numatyta kovo gale tu
rėti veiksnių preliminarinę kon
ferenciją, paruošiant medžiagą 
ir planą pagrindinei Lietuvos 
laisvinimo veiksnių konferenci
jai, įvyksiančiai vėliau.

Svarstytas Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės vadovybės raš
tas, kviečiąs Altos valdybos at
stovus pasitarti su LB krašto val
dybos atstovais.

Apgailestauta, kad Phoenixo 
lietuvių klubas, turėjęs apie 
100,000 dol. vertės turtą, nu
sprendė padalinti tuos pinigus į-

Laiškai turi būti trumpučiai, 
tik pora sakinių. Pakanka, kad 
būtų parašyta: “Mes remiame 
Jūsų pastangas Kudirkai išlais
vinti.” Adresas: Hon. Robert P. 
Hanrahan, House of Represen- 
tatives, Longworth Office Build
ing, VVashington, D.C. 20515.

Pakartojame taip pat JAV LB 
centro valdybos prašymą, kad 
visuomenė rašytų taip pat ir 
savo apylinkių kongresmanam 
su prašymu paremti Hanrahan 
pastangas Kudirkai išlaisvinti.

sienio. O viduje visos garantijos 
nieko bendra neturinčios su 
tikrove. Solženitsyno, Panovo ir 
kt. disidentų didžiausia nuo
dėmė — tai jų reikalavimas, 
kad sovietinė vyriausybė vykdy
tų garantijas bent perpus.

1.6 BILIJONAI YRA 
NELAISVI!

Church World, Maine katali
kų savaitinis laikraštis, sausio 
11 pakartojo Freedom House 
suorganizuoto tyrinėjimo duo
menis. Pagal juos “1.6 bilijonai 
žmonių yra nelaisvi”.

Esą iš 151 valstybių tik 44 
valstybėse žmonės yra “laisvi”, 
64 “nelaisvi”, 43 “laisvi iš da
lies”.

Tose 64 valstybėse 1973 gale 
buvo 1.6 bilijonai, arba 42 proc., 
viso pasaulio žmonių; 43 valsty
bėse buvo 812 mil., arba 22 
proc., “iš dalies laisvi”; 44 vals
tybėse — 1.3 bil., arba 36 proc. 
“laisvi”.

Tarp tų, kuriuose nėra laisvės, 
trejetą kartų suminėta Lietuva, 
kur “vyksta tikėjimo persekioji
mas, žmogaus teisių paneigimas 
ir smurtas.”

INFORMACIJOS
vairiom amerikiečių organiza
cijom. Iš lietuviškų organizacijų 
tik Balfui paskirta 100 dol.

Paaiškėjus, kad vasario vidury 
bus Chicagoje rengiamas se
minaras prieš komunistinį im
perializmą, nutarta lietuvių vi
suomenę palankiai apie tai pain
formuoti, skatinant dalyvauti, 
ypač jaunimą.

Vasario 16 proga atitinkami 
raštai bus pasiųsti kongreso ir 
senato nariam. Taip pat bus iš
siųsti atsišaukimai Altos sudėtin 
įeinančiom organizacijom, vi
suomenei. Priimtas atsišaukimo 
tekstas, kurį pasiūlė T. Blinstru
bas.

Nuspręsta anglų kalba išleisti 
prof. J. Ereto leidinį apie pa
vergtą Lietuvą ir kitus Baltijos 
krautus, išspausdinant 10,000 
egzempliorių.

Turime draugų Washingtone
Gavęs Altos pirmininko dr. K. 

Bobelio laišką apie reikalą sau
gumo konferencijoje iškelti ne
teisėtą Lietuvos okupaciją, at
stovų rūmų narys Robert P. 
Hanrahan Altos pirmininkui at
sakė, kad jis šiuo reikalu kon
taktavo Valstybės departamentą 
ir, kai tik bus sulauktas koks 
atsiliepimas, tuojau painformuos 
Altą. Laišką baigia: “Būkite tik
ri, kad aš rūpinsiuos tuo reika
lu ir raginsiu JAV remti Lie
tuvos laisvę”.

Dėkodamas Altos pirmininkui 
dr. K. Bobeliui už švenčių svei
kinimus, kongreso atstovas Da
niel J. Flood savo atsakyme pa
žymėjo: “Būkite visada tikri, 
kad aš su džiaugsmu padėsiu 
kada tik galėsiu”.
Antisubversyvinis seminaras

Prieš komunizmo imperia
lizmą veikiąs sąjūdis Chicagoje 
vasario 16, 17 ir 18 ruošia spe
cialų seminarą su eile rinktinių 
kalbėtojų, filmų demonstravi
mu, diskusijomis. Seminaras 
įvyks La Šalie viešbuty. Progra
ma nuo 9 vai. ryto. Studentam 
duodamos stipendijos užsimo
kėti už seminarą ir už viešbu
tį. Registruotis: Chicago Anti- 
subversive Seminar, Post Office 
Box 890, Long Beach, Calif. 
90801. Seminare norinčius daly
vauti lietuvius prašome regist
ruotis Altos įstaigoje Chicagoje.

Algis Rukšėnas, knygos “Day of Shame” autorius, pasira
šo savo knygose New Yorke, kai vyko dail. J. Juodžio pa
roda. Nuotr. R. Kisieliaus

Autorius sustoja prie fakto, 
kad Jungtinėse Tautose 93:7 bal
sais buvo pripažinta nepriklau
soma Guinea-Bissau valstybė.

Nepriklausoma ji pasiskelbė 
pereitų metų rugsėjo 24. Anks
čiau ji buvo Portugalijos kolo
nija, vardu Portugalų Guineja. 
Nepriklausomybę laimėjo po 
kovų, kuriom vadovavo “Afri
kiečių partija už nepriklausomą 
Guineją ...” Naujajai valstybei 
belieka tik formalumai, kad būtų 
priimta nariu į J. Tautas. Stebė
toją jau dabar turi.

Šios naujos valstybės tarptau
tinis pripažinimas davė pa
grindą autoriui kelti klausimą, 
kad dekolonizacija ta pačia logi
ka būtų vykdoma ne tik Afrikoje, 
bet ir Europoje.
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Guinejos-Bissau tarptautinis 

pripažinimas yra matas — ir sy
kiu logiškas mūsų antikolo- 
nialistinių laikų reikalavimas — 
taikytinas visom kolonialistinėm 
prievartom, — samprotauja auto
rius. — Natūralus artimiausias 
reikalas būtų kad ir Baltijos vals
tybės.

Sąlygos tam — teigia autorius
— čia itin palankios, nes jos 
(Baltijos valstybės) tebeturi eg- 
zilines vyriausybes, nors jos ir 
nuskandintos kiek užmarštin. 
Tačiau yra atėjęs momentas iš
kelti jų tarptautinį pripažinimą 
visu plotu, atsiremiant į Guine- 
jos-Bissau pripažinimą.

Pirmiausia viešoji opinija turi 
pajusti, kad Baltijos valstybes 
yra ištikusi Sovietų Sąjungos ko- 
lonialistinė ir neteisėta okupaci
ja. Tuo tarpu oficialiai ir įsak
miai šias teritorijas kaip sovie
tinio imperializmo kolonijas pa-

Kongreso komisijoje aštriai 
kamantinėjamos naftos firmos, 
ar yra tikrai naftos stoka, ar tik 
firmos ją vaidina, norėdamos di
desnio pelno.

Susisiekimo įmonėse dėl ga
zolino stokos darbo neteko 
80,000 žmonių.

Natūralinių dujų stoka atsilie
pė vad. petrocheminei gamybai
— plastikos, nylono, sintetinių 
kilimų, audinių. Atsargų dar esą 
pusei metų. Bet įpakavimo dė- 
'žių ir medžiagų jau trūksta.

Ženevoje Europos saugumo 
konferencija sukasi vis apie tą 
patį: Sovietai nori sienų pripaži
nimo, Vakarai — asmens laisvės 
rytų Europoje. 

žymėjo tik viena Kinija. Bet ka
dangi Kinija yra didžiausias so
cialistinis kraštas, tai jos antiko- 
lonialistiniais pasisakymais gali 
atsiremti visas pasaulis ir kelti 
klausimą, kodėl pagaliau Vakarų 
kraštai kovoje prieš kolonializ
mą turi eiti vis iš paskos.

Tuo pat metu kolonizuotų 
Baltijos valstybių klausimas turi 
tapti Europos svarstymų klausi
mu. Guinejos-Bissau kelias į pa
saulinę bendruomenę eina per 
jos kontinento valstybių sąjun
gą. Panašiai ir mūsų kontinentas 
turi prisiimti atsakomybę už te
belaikomas kolonijas jo teritori
joje. Antikolonialistinei kovai 
tinkamas forumas yra Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencija.
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Baltijos valstybių dekoloniza- 

vimas yra juo reikalingesnis — 
Europos patvariai taikai, kadan
gi tai būtų sykiu ir hitlerinio 
fašistinio karo padarinių likvida
vimas.

Nes Baltijos valstybių prie
vartinis įjungimas į UdSSR kilo 
iš sąjungos tarp nacionalsocia
lizmo ir sovietinio socializmo 
antrojo pasaulinio karo metu. 
Būtina pagaliau, kad viešoji 
opinija įsisąmonintų, jog Mask
va tebesilaiko hitlerinio fašizmo 
padarinių. Būtų pažadintos ne 
tik antikolonialistinės, bet ir an
tifašistinės jėgos atkreipti dėme
sį į Sovietų okupaciją Baltijos 
kraštuose kaip į kolonialistinį, 
fašistinį reiškinį, kliudantį taiką.

Visų, su kuriais Sovietai dera
si, turėtų būti reikalaujama, kad 
Maskva paskelbtų atsisakanti 
nuo savo susitarimų su Hitleriu. 
Jei Maskva nesutiktų tai pada
ryti, tektų konstatuoti, kad ji ir 
šiandien tebelaiko save hitleri
niu fašistiniu partneriu . . . Na
cionalsocialistinių realijų pri
ėmimas negali būti jokis pagrin
das Europos taikai.

-o-
Tiek apie svarbius hitlerinio 

fašizmo komponentus Baltijos 
valstybių okupacijoje. Kitas 
klausimas yra parama antikolo- 
nialistinėm jėgom atitinka
muose okupuotuose kraštuose.

Guineja pvz. didžiuojasi para
ma iš “Afrikiečių partijos už 
Guinejos nepriklausomybę . . .” 
— ji vadovavo tai kovai. Ir nau
jos respublikos prezidentas Luis 
Cabral Maskvoje įsakmiai dėko
jo Sovietų Sąjungai už politinę 
bei karinę paramą laisvinantis iš 
Portugalijos okupacijos.

Baltijos kraštuose nėra jokios 
organizacijos, remiamos iš už
sienio kariniu būdu. Tėra tik po
litiniai oponentai, kuriuos užsie
nis turėtų paremti. Buvo pasku
tiniais metais (1972) Kaune ir ki
tuose miestuose neramumų, ku
rie buvo numalšinti. Yra pogrin
dinė spauda (“Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika”, pavyz
džiui, iki 1973 vasaros tebesi- 
rodė), kuri atkreipia dėmesį į 
represijas antikolonialistinėm 
jėgom. Sakysim, KGB tardė 23 
studentus, nes jie tarp kitko dai
navo partizanines dainas.

Tuos faktus konstatavęs, auto
rius toliau klausia:

Ką mes darome Baltijos vals
tybių kolonializmo aukų reika
lu? J. T. generalinėje asemble- 
joje pripažinta, kad bet kokie, 
nuosprendžiai prieš tarptautinį 
terorizmą negali būti taikomi ta
da, kai teroras tarnauja kovai 
prieš svetimą priespaudą.

Tatai tenka pasakyti ir apie so
lidarumo veiksmus už Baltijos 
kraštų išvadavimą. Ką galvoja 
visi tie, kurie šiaip jau yra nuo
monės, kad reikia pašalinti ne 
tiek terorą, kiek jo priežastis, 
neteisėtą okupaciją — ką jie gal
voja šiuo atveju? . . .

. . .Bet jeigu Guineja-Bissau 
tarptautinėje plotmėje pripažįs
tama, tai turėtų būti pripažintos 
ir Baltijos valstybės. Tai nėra as
meninio įsitikinimo klausimas. 
Ir apie tai kalbėti reikia pradėt.



2 • DARBININKAS • 1974 sausio 25, nr. 4

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika, Nr. 6

Į KOVĄ PRIEŠ VAIKŲ TIKĖJIMĄ 
MOKYKLA PASIKVIETĖ SAUGUMIETĮ

Prienai. 1973.II.9. Prienų aš
tuonmetėje mokykloje vyko 
tėvų susirinkimas, į kurį buvo 
pakviestas Prienų rajono valsty
bės saugumo komiteto viršinin
kas Radionovas. Saugumietis 
kalbėjo apie aštrią ideologinę 
kovą, kad Amerikos Balsas 
šmeižiąs tarybinę santvarką. 
Anot jo, Prienuose vaikai neno
rį stoti į pionierius ir komjau
nimą todėl, kad jų tėvai arba 
religingi, arba kadaise buvo su
sirišę su partizaniniu judėjimu. 
Kai Saugumo viršininkas pradėjo 
kalbėti apie kun. J. Zdebs- 
kį, kuris ‘teisingai’ buvo nubaus
tas už vaikų mokymą, salėje kilo 
protesto triukšmas. Radionovas, 
į tai neatsižvelgdamas, aiškino, 
kad ir daugiau yra tokių kunigų, 
kurie, jo žodžiais tariant, nedir
ba kunigiško darbo, o užsiima 
propaganda bei tarybinės san
tvarkos šmeižimu.

Saugumietis priekaištavo tė
vams, kam šie įsirašiusius į 
pienierius ir komjaunimą vai
kus verčia lankyti bažnyčią, tuo 
būdu moko juos veidmainiauti. 
Viena moteris taip pareiškė: 
“Mes einame į bažnyčią, ir vai
kai eina. Veidmainiauti mokome 
ne mes, bet jūs, nes tikinčius 
mokinius verčiate stoti į pionie
rių ir komjaunimo organizaci
jas.” Visa salė pritarė. Norėjo 
kalbėti kita moteris, bet Radio
novas pareiškė, kad į konflik
tą neisiąs, ir paliko salę. Išei
nantį saugumietį palydėjo dide
lis žmonių triukšmas. Direktorė 
Jakaitienė norėjo žmones sugė
dinti, kad negražiai pasielgę, 
geriau reikėję patylėti.

— Į pionierius vertėme stoti 
ir toliau versime, — sakė direk
torė.

— O mes neleisime, — atšo
vė tėvai.

Prienai. 1973 balandžio mėn. 
kun. Zdebskis buvo paskirtas 
Kučiūnų parapijos klebonu. Ši 
parapija yra pasienio zonoje. 
Prieš šį paskyrimą kun. 
Zdebskis buvo įsidarbinęs, 
Prienų milicijos įsakymu, Kauno 
m. taksi parke sargu. Valdžios 
agentai skleidė paskalas, kad 
kun. J. Zdebskis pats nenorįs 
dirbti parapijoje.

Krikštonys. 1973 Velykų rytą 
prie orkestrantų prisistatė mili
cijos įgaliotinis ir, atrodo, keli 
Lazdijų saugumiečiai, reikalau
dami atiduoti dūdas. Orkestran

tai įsakymui nepakluso. Tuo lai
ku įsikišo klebonas, žadėdamas 
skųstis aukščiau, ir valdžios pa
reigūnai, matyt, nenorėdami di
desnio konflikto, pasišalino.

Ilguva. 1973 balandžio mėn. 
nežinomi asmenys išplėšė Ilgu
vos,Žemosios Panemunės ir Pa- 
žerėlio bažnyčias, paimdami iš 
dviejų Šv. Sakramentą.

Skriaudžiai. 1973.IV.25.
Skriaudžių aštuonmetės mokyk
los direktorė Rinkauskienė iš
kvietė kai kurių mokinių tėvus, 
kad jie pasiaiškintų, kodėl savo 
vaikus leidžia į bažnyčią, kodėl 
jie dalyvauja procesijose ir mer
gaitės barsto gėles. Į mokyklą 
pirmutinė atėjo K. Kairiūkš- 
tienė. Pokalbyje dalyvavo keli 
mokytojai ir direktorė. Jie moti
nai sakė, kad neleistų savo vaikų 
į bažnyčią, ypač į procesiją.

— Vaikus į bažnyčią vesiu, 
nes konstitucija garantuoja sąži
nės laisvę. Tikėjimas nieko blo
go nemoko. Jūsų auklėtiniai be
dieviai apstumdė kleboną 
Ulecką ir reikalavo iš jo pinigų, 
paskui nuėję pas senutę Tamu- 
levičienę apmėtė ją akmenimis. 
Vienas jūsų auklėtinis išprie
vartavo mergaitę. Atsakykite, ar 
šitaip daro bažnyčią lanką tikin
čiųjų tėvų vaikai?

Mokytojam tylint, motina to
liau kalbėjo apie Dievą.

— Eik sau su tuo dievu, — 
ją pertraukė mokyt. Tumaitienė.

— Senų žmonių patarlė sako: 
nespiauk į dangų, nes barzdą ap- 
sispiausi, — atsikirto Kairiūkš- 
tienė.

Direktorė pagrasino įrašysian
ti vaikam į charakteristiką, kad 
yra tikintys,; ir negalės įstoti į 
jokią aukštąją mokyklą.

— Visoks-darbas yra garbin
gas. Galės (urbti kolūkyje, kaip 
ir aš. Kolūkis priima ir tikin
čius. —

Išeidama Kairiūkštienė pasa
kė mokytojams: “Nepykite, jei 
pamatysite mane su mergaitė
mis einančią į bažnyčią. Kaip 
vedžiau, taip ir vesiu”. Bet di
rektorė vis tiek užpyko, kai 
Kairiūkštienė papasakojo tokį 
mergaičių pokalbį: “Mamyte, 
ne tik tu sakai, kad yra Dievas, 
bet ir mokytojai pasakoja. Jei jie 
kovoja prieš Dievą, tai jis tikrai 
yra. Juk niekas prieš nieką ne
kovoja.”

Lankeliškiai. 1973 sausio

mėn. Lankeliškių parapijos ti
kintieji kreipėsi į L. Brežnevą 
tokio turinio raštu:

— Mes, Lankeliškių parapijos 
tikintieji, turime Jums pranešti 
apgailėtiną atveją. Buvusį mūsų 
kleboną kun. Kupstaitį perkė
lė dirbti į Gižų parapiją, o mums 
paskirti naują kleboną vyskupas 
negalėjo, nes Lietuvoje trūksta 
kunigų. Šiuo laiku iš lagerio yra 
sugrįžęs kun. J. Zdebskis, bet 
vietinė valdžia jam neleidžia ei
ti kunigo pareigų mūsų vysku
pijoje. Mums atrodo, kad tai yra 
neteisinga tikinčiųjų atžvilgiu.

Todėl prašome nurodyti ati
tinkamoms įstaigoms, kad ne
kliudytų mūsų vyskupui paskirti 
kun. J. Zdebskį klebonu į mūsų 
parapiją.

1973, sausio 21.
Pareiškimą pasirašė 149 tikin

tieji. Atsakymui buvo nurodytas 
adresas: Vilkaviškio raj. Barti
ninkų paštas, Moliniškių kai
mas, Raulinaitis Juozas, Jurgio.

1973.II.2. Lankeliškių parapi
jos bažnyčios komitetas kreipėsi 
į J. E. vysk. Labuką, prašyda
mas paskirti pastovų kleboną.

Maskva į Lankeliškių tikin
čiųjų pareiškimą nieko neatsa
kė, o vyskupas, ir norėdamas, 
nebūtų galėjęs paskirti klebono, 
nes trūksta kunigų.

KAIŠIADORIŲ VYSKU
PIJA (Priešintis ima 
vaikai)

Šešuolėliai. Aštuonmetės mo- 
mokyklos mokytoja M. Pakal- 
nienė prieš 1973 Velykas aplan-

kė kai kurių moksleivių tėvus, 
reikalaudama, kad neleistų savo 
vaikų per rekolekcijas ir Velykas 
į bažnyčią.

Bagaslaviškis. 1972 prieš Visų 
Šventųjų šventę Bagaslaviškio 
mokytojas mokinius griežtai į- 
spėjo, kad neitų į bažnyčią; bau
gino, kad einą į bažnyčia bus at
leisti iš mokyklos ir turės prašy
tis priimami į kitas mokyklas.

Širvintos. Rajono valdžia 
ir Širvintų vidurinės mokyklos 
mokytojai susirūpino, kad moks
leiviai gausiau lanko bažnyčią. 
Direktorius prasitarė, kad anks
čiau moksleiviai, raginami stoti į 
komjaunimą, miksėdavo ir ne
ryžtingai reikšdavo savo nenorą, 
o dabar drąsiai pareiškia: “Aš 
negaliu stoti į komjaunimą, nes 
esu tikintis.”

Dešimtos klasės moksleiviai į 
klausimą apie jų požiūrį į religi- 
giją atsakė, kad ji reikalinga 
žmogui ir visuomenei.

1973 per Velykas į Širvintų 
bažnyčią sekti mokinius atėjo 
net pats direktorius. Sekančią 
dieną kai kurie moksleiviai 
buvo išbarti, kodėl jie per Vely
kas buvo bažnyčioje. Ypatingai 
kliuvo X klasės mokiniui T. 
Gurskiui, kam jis per pamal
das grojo smuiku.

— Negadink sau gyvenimo 
ir karjeros, nedaryk gėdos tary
binei mokyklai, — kalbėjo viena 
mokytoja. — Gal tau įrašyti į 
charakteristiką, kad pakenktų į- 
stojimui? — T. Gurskis pareiš
kęs, jei negalėsiąs Širvintose už
baigti vidurinės, išvažiuosiąs ki
tur.

LKB KRONIKA prašo, ren
kant medžiagą, tiksliai žymėti 
datas, vietoves, asmenų vardus 
ir pavardes. Pažymėti neskelbti
nas pavardes.

1973 gegužės mėn.
Eina nuo 1972 III.19.

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

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

J. B. SHALINS-ŠALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’way S t a.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas lai
dotuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Newark, N. J. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moder
niška koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. 
TR 6-6434.

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

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

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

S & G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N. Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. 11211. ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsaky
mus vestuvėms ir pobūviams. Pristatom į namus lietuviškus skilandžius, 
sūrius. We take all orders special price for VVeddings and Parties. 
Home-made Bologna.

Apledėjusios Šakelės. Nuotr. V. Maželio

Savaitės įvykiai
(atkelta iš 1 psl.)

pės 2800 mylių (jėi vyktų pro 
Vladivostoką).

Ką laimėjo Europa ir Amerika?
Europa labiausiai kenčia nuo 

konflikto tarp Izraelio ir Arabų 
— dėl naftos blokavimo. Šis pir
mas žingsnis tos blokados nepa
naikina. Saudi Arabija neatsisa
kė savo pasiryžimo atblokuoti 
naftą tada, kai bus įvykdytas 
Saugumo tarybos nutarimas — 
Izraelis pasitrauks į 1967 sie
nas. O vykdyti šį nutarimą reikš
tų, kad Izraelis turi grąžinti Jor
dano vakarinį krantą su puse 
Jeruzalės, grąžinti Golan aukš
tumas, išspręsti išvietintų pa
lestiniečių problemą. To Izrae
lis daryti nesirengia. Ir Amerika, 
Izraelio sąjungininkas, nesiren
gia spausti, kad okupacijos būtų 
atsisakyta. Amerikos politika 
siekia apgesinti čia ir kitur gais
rus, bet nesunaikinti žarijų.

Kokia ateitis?
Tarp ateities galimybių Sulz- 

bergeris kalba apie trečią poli
tinę jėgą, pirmom dviem laiky
damas Ameriką ir Sovietus. Ta 
trečioji jėga galinti būti tautos 
apie Palestiną, kurios visos sie
kia kuo greičiau ginkluotis. Ligi 
šiol Egiptą, Siriją ginklavo So
vietai, Saudi Arabiją, Jordaniją 
Amerika. Jei Amerika su Sovie
tais ir susitartų apriboti ginklų 
tiekimą tom tautom, tai jos gaus 
ginklų iš kitur. Jos pajuto, kad 
jų galybė yra nafta, ir Saudi 
Arabija susitarė su Prancūzija, 
kad už naftą Prancūzija jai duos 
lėktuvus ir moderniuosius gink
lus. Pastangų įeiti su parama čia 
daro ir Kinija. Karinė jėga 
davė Egiptui mažą dalį jo terito
rijos; padidinta karo jėga sieks 
įpūsti paliktas žarijas — atgauti 
tai, ko neatgauna dabar diplo
matinėm priemonėm.

Naftos sukeltoji krizė 
tebeauga
Amerikoje: aštrios kalbos, bet 
krizė nemažėja

Apie ją kalbėjo prez. Nixonas 
sausio 19. Gyrė amerikiečius, 
kad jie savanoriškai sumažino 
energijos vartojimą. Gazolino 
vartojimas sumažėjo 9 proc., 
aliejaus kurui 16 proc., natūra-

linių dujų 6 proc., elektros 10 
proc. Jei taip bus toliau taupo
ma, gal pasiseks išvengti ra- 
cionavimo. (Bet viskas racio- 
navimui paruošta; tai gali būti 
pradėta nuo pavasario).

Kiek gazolino trūksta? Per
nai buvo suvartojama dienai 
apie 18 mil. barelių (barelis — 
42 galonai). Amerika pasigamina 
dienai 11 mil. Trūkstamą dalį 
reikia importuoti. Per 1974 metų 
pirmą ketvirtį dėl embargo iš ry
tų importo truks 2.7 mil. die
nai. Tiek reikia sutaupyti. Atei
čiai — Amerika turi sustiprinti 
savą gamybą; ji galės patenkin
ti Amerikos reikalus apie 1980 
metus (anglis, Aliaskos šalti
niai ir kt.).

Dėl pabrangimo — kainos pa
kilo, kai Persija pakėlė kainas 
veik keturgubai. Tada pakėlė 
kainas ir Venezuela bei Kanada, 
iš kurių dabar Amerika impor
tuoja. Prezidentas pasisakė prieš 
naftos firmų dirbtinį kainų kėli
mą ir prašė Kongresą, kad im
tųsi atitinkamų įstatymų tam su
drausti.į
Europoje: didėja nedarbas,
krinta pinigo vertė

Vokietijoje iki rudens dirbo 
2.6 mil. darbininkų iš užsienių. 
Naujų darbininkų neįsileidžia, o 
esamuosius atleidžia — per ke
letą mėnesių skaičius būsiąs su
mažintas iki 2 mil. Prancūzijo
je teko nuvertinti franką 4 proc., 
nes naftos pabrangimas davė 
prekybos apyvartai 4 bil. defi
citą.

Romoje posėdžiavo Europos 
ūkinės bendruomenės ministe- 
riai, posėdžiavo 24 valstybių 
atstovai monetariniais reikalais, 
bet išeities nesurasta. Tekon- 
statuota, kad naftos pabrangimas 
iš jos vartotojų reikalauja papil
domų 50 bil. per metus. Kur juos 
gauti? Antra vertus, ką veiks, sa- 
sakysim, su 40 bil. dol. Libija, 
Saudi Arabija, Qatar, Kuwait, 
Bakren ir k., kurie gyventojų te
turi viso 10 mil.? Išmušta iš pu
siausvyros gamintojų ir vartotojų 
interesai. Amerika šaukia vasa
rio 11 vartotojų konferenciją. 
Prancūzija siūlo perkelti tą klau
simą į J. Tautas, sumenkindama 
Amerikos iniciatyvą.

-o-
Kinija išvarė penkis Sovietų 

atstovybės žmones už šnipinėji
mą.

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

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

ALICE’S FLORIST SHOP, Lietuviškam rajone — Lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. Maloniai kviečiame kaimynystėje gy
venančius tautiečius atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 
9527; vakare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. 
107-04 Jamaica Avė. Richmond Hill, N. Y.

X.

AMERICAN FABRICS. Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina, 
ypač siuntiniam į Lietuvą. (Polyester-Knits jardas $2.50, Arnel Jersey 
jardas 89 c.) Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus. Monika Ma- 
cežinskaitė, sav. 55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas), Rldgevvood, N.Y. 
11227. Tel. 456-5046. (Traukinio stotis VVyckoff, autobusas Putnam.)

L.ietuviško stiliaus paminklr 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey^ ir Connecticut 
valstijose

Fasolino 
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta —
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

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

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: Specialios nuolaidos:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS 
JAUNIMUI 
ŠEIMOMS
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Su mumis nesibaigia . .'.
Padejuojama kartais: mes dir

bam Lietuvai, lietuvybei, bet 
kas bus su jaunesne karta? . . . 
Atsakymo į tai reikia ieškoti fak
tuose. Pirmiausia savos aplinkos 
faktuose.

Sustojam prie tų, kuriuos jau 
išryškino metų pradžia.

1. Naujųjų metų sutikimo 
rengėjai New Yorke, Newarke 
sakėsi buvę nustebinti gausiu 
dalyvavimu jaunesnės kartos 
žmonių, čia specialybes įsigiju
sių, įėjusių į Amerikos inte
lektualines profesijas. Anksčiau 
jų lyg ir nepastebėta lietuviška
me gyvenime, o dabar jų buvo 
gal net persvara. Tai karta, kurią 
galėtum vadinti vidurine karta.

Tai natūralu. “Vaikai” tam tik
rą laiką bėga nuo “tėvų”, bet 
ateina laikas, kai tie “vaikai” 
pajunta ryšį su “tėvais” ir net 
jiem sentimentą. Ateina laikas 
taip pat, kada “tėvai” pajunta 
reikalą perduoti “vaikam ūki
ninkavimą”.

Ir tai matome dabar vykstant 
visos Amerikos lietuviško gyve
nimo plotu.

Kai kas dar norėtų šį procesą 
pagreitinti ir Vasario 16 minėji
muose: tegul, sako, tie jaunieji 
ne tik šoka, dainuoja, bet te
gul jie “pagrindines kalbas” sa
ko, tegul jie organizuoja.

2. Buvo Perkūno choro de
šimtmečio koncertas. Jam teisin
gai įvertinti neužtenka tik atvyk
ti ir pasiklausyti. Reikia dar pa
galvoti, kiek vakarų reikėjo 
rengtis tam koncertui. Suvažiuo
ti į repeticijas net iš kitų vals
tijų. Ir tai kartais ne po vieną 
sykį per savaitę. Kas suskaitys 
valandas, kurias jie įdėjo į lie
tuviškos dainos atkūrimą!

Ir tai yra šios vidurinės kar
tos ryžto ženklas.

3. Buvo šeštadieninės mokyk
los eglutės šventė. Kiek čia su
važiavo jaunų tėvų, tos viduri
nės kartos žmonių, su savo vai
kais. Tų tėvų lietuviška dvasia 
ne tik gyva, bet ir aktyvi, pa
siaukojanti, ryžtingai per
duodanti lietuvišką kultūrą savo 

vaikam, tai jauniausiajai kartai, 
šioje žemėje gimusiai.

Kultūra kaip termometro gyv
sidabris — ji kyla ar krinta 
nuo kultūros nešėjų temperatū
ros, nuo aplinkos sąlygų. Čia 
pagerėjo tos sąlygos dabar Kul
tūros Židiniui susikūrus.

Šia prasme metai prasidėjo 
gerai, ir vyresniosios kartos vei
kėjai su palengvėjusia širdim ga
li sakyti: su mumis nesibai
gia. . .

Vilniaus metrikai
Pernai daug kur minėta Vil

niaus įkūrimo 650 metų sukak
tis. Dėl šios sukakties Simas Su
žiedėlis Aiduose rašo:

“Vilnius pirmą kartą suminė
tas Gedimino laiškuose 1323. 
Kas norėtų šia 650 sukaktimi at
žymėti Vilniaus įkūrimą, atimtų 
jam didžią dalį praeities. Vil
niaus miesto pradžia žymiai se
nesnė, ir jos neįmanoma susieti 
su kuria nors konkrečia data. 
Kai kurie rusų metraščiai užsi
mena Vilnių XI-XII amžiuje.” 
O ir legenda apie Geležinį vil
ką Gedimino sapne esanti imta 
iš rusų metraščių, rašiusių XVI 
amžiuje jau, kas buvo ir nebu
vo.

“Geležinio vilko legenda yra 
tos pačios rūšies kaip ir lietuvių 
romėnėškos kilmės sakmė. Abi 
jos sukurtos XVI amžiaus lietu
vių patriotų, besididžiavusių 
prieš lenkus savo tautos garbin
ga praeitimi. Romos vilkė, neva 
maitinusi to Amžino miesto kū
rėjus dvynukus, bus pakišusi 
mintį ir Vilniaus pradžią pa
gražinti nepaprastu vilku, 
aidžiai staugusiu Gediminui be
miegant miške po medžionės. 
Deja, jam nebuvo reikalo nei 
prasmės medžioti savo pilies 
kieme ir migdytis ant plikos 
žemės. Čia buvo jo rezidencija, 
jo valdoviškas karališkas mies
tas, iš kur siuntė ne tiktai laiš
kus, bet kur taip pat tarėsi dėl

Kiekvienam krikščioniui yra 
žinomas antrasis Dievo įsa
kymas: “Netark Dievo vardo be 
reikalo.” Čia tinka ir šv. Pau
liaus pamokymas: “Dievas jį 
(Kristų) išaukštino ir padovanojo 
jam vardą, kilniausią iš visų var
dų, kad Jėzaus vardui priklaup
tų kiekvienas kelis danguje, že
mėje ir po žeme ir kiekvienos 
lūpos Dievo Tėvo šlovei išpa
žintų: Jėzus Kristus yra Vieš
pats!” (Pil. 2, 9-11). Taigi Die
vo ir jo Sūnaus Jėzaus Kristaus 
vardai yra šventi; jų nederamas, 
dargi nedoras , panaudojimas 
yra šventvagystė, piktžodžiavi
mas.

Sekant paskutinių trejų metų 
spaudoj, net ir katalikiškoj, labai 
išreklamuotus tam tikrus reiški
nius, kuriuose antrasis Švč. 
Trejybės asmuo Jėzus Kristus 
yra visokiais būdais išjuokiamas, 
suprofanuojamas, reikia tik ste
bėtis, kad tie, kurie turėtų ginti 
Išganytojo asmenį nuo piktžo
džiavimo spekuliacijos, nuo pro
fanacijos, ne tik nepakelia savo 
balso, bet dargi į visa tai žiūri 
su tam tikru pasitenkinimu ir 
pritarimu. Tokie net pasidžiau
gia: esą susidomėjimas Jėzaus 
asmeniu auga ir ima reikštis 
tokioj aplinkoj, kur anksčiau ne
buvo galima to nė įsivaizduoti.

taikos su Livonijos atstovais 
(1323).”

Vadinas, Vilnius senesnis nei 
650 metų, kurie davė progą mi
nėjimam. Bet minėjimai nebuvo 
beprasmiai. Jie davė progą ir 
istorikui pataisyti Vilniaus met
rikus.

Laisvosios Lietuvos paskelbto poemos apie Simą Kudirką konkurso komisija. Iš k.: Juozas 
Brazaitis, Tėv. Leonardas Andriekus, OFM, Pranas Naujokaitis, Leonas Virbickas. Trūksta 
Aldonos Augustinavičienės. Nuotr. L. Tamošaičio

KAI SARGAI UŽMIEGA
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Pirmasis skandalingas Jėzaus 

išjuokimas įvyko 1970. Taigi jau 
treji metai, kai Dievo Sūnus yra 
patekęs į dievažudžių ir latrų 
nagus ir vėl viešai kalamas prie 
gėdos medžio.

Visos tos šventvagiškos aferos 
užkulisiuose slepiasi turtingi ir 
galingi ponai ateistai, kurie spe
kuliuoja seksu, narkotikais, aist
romis, priešgynavimais, anarchi
ja, o pagaliau ir Jėzaus asmeniu.

Tarp įvairių Jėzaus vardo ir jo 
dieviškojo asmens profanacijos 
faktų suminėsim tik žymesniuo
sius, būdingesnius. Pradžią 
davė hipių sąjūdis, prasidėjęs 
1965 Kalifornijoj, o iš ten pa
plitęs visame pasauly. Taigi ten 
atsirado “Jesus Christ Super- 
star” ir “Godspell”, kuriuos net 
Vatikano organas L’Osservatore 
Romano savo metu recenzavo 
palankiai.

1970 du hipiai, Tim Rice ir 
Andrew Lloyd, prisistatė reži
sieriui Robert Stigwood ir pasiū
lė paklausyti jų sukurtos “Gol- 
gota-Rock”. Stigvvood tuojau su
uodė, kad čia bus galima padary
ti gerą biznį. Kilo mintis tuo ne
paprastu “musical” suniekinti 
Viešpatį Kristų, nesimėtant per 
daug į akis (taip daro visos slap
tos draugijos) ir prisipilti kiše
nes dolerių be jokių skrupulų. 
Tą “kūrinį” pavadino “Jesus 
Christ Superstar” (1971). Ir nuo
stabu: Bažnyčios atstovai ne tik 
neprotestavo, bet plojo, ir tas 

“musical” buvo transliuotas net 
per Vatikano radiją. O blasfemi- 
nės pramonės vadai, matydami 
pasisekimą ir pelną, nusprendė 
žengti dar toliau.

Po to (1972) pasirodė “God- 
spell”, sukurtas Tebelak ir 
Schwarz, kuriuodu net neslėpė 
savo šventvagiškų intencijų. Ir 
vėl viskas vyko puikiausiai. 
Nors ten Jėzus pavaizduotas pa
jacu, Bažnyčios vadovai neįžiū
rėjo nieko blogo. Kai tas kūrinys 
pirmą kartą turėjo pasirodyti Ro
mos scenose ir ekranuose, ne
paisant daugelio katalikų protes
tų ir intervencijos hierarchijos 
viršūnėse, prašant tarti pa
smerkimo žodį, Godspell pro- 
duktorė Annie Fargue vienam 
italų žurnalistui atskleidė, kad 
ne tik Paryžiaus arkivyskupas 
kardinolas Marty, bet ir kardino
las Danielou buvę tuo Godpell 
sužavėti. Iš Romos vienas kardi
nolas buvęs specialiai atvykęs į 
Paryžių pasižiūrėti Godspell ir 
nuspręsti, ar jį galima parodyti 
Šventojo Miesto ekranuose.

-o-
Ir taip su vienų entuziazmu, 

kitų pritarimu viskas vyko to
liau. Jei jau galima Jėzų kaip 
nori išniekinti ir niekas dėl to 
neprotestuoja, tad kodėl neiti 
“iki galo”? 1972 Paryžiuje pasi
rodė “Jesus Fidole” vaidini
mas, kuriame Kristus yra įpai
niojamas į eilę ne visai dvasiš
kų “nuotykių ir santykių”. Ir

manot, kad kas nors dėl to pro
testavo? Nekalbant jau apie Pa
ryžiaus arkivyskupą, net pasku7 
tinis kaimo klebonėlis neatvėrė 
lūpų. ,

Kai Italijoj pasirodė filmas, 
irgi išjuokiąs Kristų, tai filmo re
žisierius, norėdamas apsisaugoti 
nuo katalikų kritikos, pareiškė, 
jog filmui suprasti reikią turėti 
bent Baudelaire išsilavinimą . . . 
Tame filme Kristus pavaizduo
tas su vampyro dantimis (kai jis 
šaukia: Gyvate, gyvate!). Ir vėl 
niekas nepajudėjo: nei vysku
pai, nei monsinjorai, nei vienuo
liai ar vienuolės.

Panašiai atsitiko, kai toj pačioj 
Romoj kino salėse buvo rodo
mas antireliginis filmas, kuria
me net iš Eucharistijos padary
ta parodija (giedant “Tantum 
ergo”, vietoj hostijos dalinami 
dešros gabalai). Ir vėl tyla iš 
bažnytinių autoritetų pusės.

-o-

Jei taip sekasi, tai kodėl neiti 
dar toliau? Ir štai Danijoj suka-; 
mas (o gal jau susuktas) filmas 
“Jėzaus meiliški nuotykiai”, ku
riam pastatyti Danijos valdžia 
paskyrė 100,000 dol. subsidiją. 
Nepaisant ne tik katalikų, bet ir 
kitų krikščioniškų konfesijų na
rių, suvažiavusių iš viso pasau
lio į Kopenhagą, protestų ir de
monstracijų, Danijos valdžios 
atstovas pareiškė, kad jam ne
svarbu filmo turinys, o tik iš to 
filmo laukiamas pelnas. . .

Šiuo filmu Jėzaus Kristaus iš
niekinime prieita prie dešimto
sios Kryžiaus Kelio stoties — 
jam nuplėšiami drabužiai ir jis 
išstatomas kraujo ištroškusios 
minios akivaizdoj. Ant Golgotos 

kalno Viešpats mažiau buvo 
išniekintas, negu tokiame filme, 
kuriame jis pavaizduojamas plė
šiku ir “pigios meilės” mėgėju.

Ir taip Danijoj nueita “iki ga
lo”: niekšybė pasiekė pačią vir
šūnę. Bet ši kartų pro viso pasau
lio krikščionių protesto balsus 
pasigirdo ir Kristaus Vietininko 
balsas. Paulius VI šių metų rug
piūčio 25 sekmadieniniame 
žody maldininkam pasakė:

(Bus daugiau)
J. Verus

Vatikane lankėsi 4 Afrikos va
dai — Etiopijos, Sudano, Zam
bijos ir Liberijos. Buvę kalbama 
apie Jeruzalės sutarptautinimą 
ir Palestinos gyventojų teises. 
Vatikanas pareiškė norą daly
vauti Ženevos konferencijoje 
Arabų-Izraelio taikos derybose.

PAS VVATERBURIO LIETUVIUS
PAULIUS JURKUS
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Poetas Stasys Santvaras toks 

lieknas, aukštas, toks gražiai pra
žilęs ponas. Ir kalba jis labai ar
tistiškai. Kalbėti jam taip lengva, 
paprasta. Žino jis, kur sustoti, 
kur atsikvėpti, kur balsą nuleis
ti, pakelti. Žino jis ir kaip at
sistoti. Sukontroliuoja visas savo 
linijas, savo siluetą. Tokį jį pa
darė ilgas darbas teatre. Artis
tas!

Ir dabar mano parodoje, sto
vėdamas prie tų gražių gėlių, 
prie mano Žemaitijos paveikslo, 
prie senovės piliakalnių, jis atro
dė kilniai, lyg koks vaidila, 
atėjęs čia pagarsinti apie taurius 
žmogaus siekimus, grumtį dėl 
formos, dėl minties. Atėjęs pa
pasakoti, kaip aš rašau, kaip aš 
tapau, ir kodėl taip neprotingai 
darau.

Kai kilnusis Santvaras perėjo 
per mano laukelius besižvalgy
damas, bedėliodamas dailius žo
delius prie mano darbų, teko ir 
man atsistoti prie to paties pulto 
ir kalbėti.

Visada tas išėjimo momentas 
— baisus. Tuoj ir pagalvoji, nesi 
taip apsirengęs, kad atrodytum 
padoriai prieš žmones. Skubėjai 
ir skubėjai, ir kelnės liko nepa
ruoštos tokiam išėjimui į žmo
nes, jos neturi žvilgančių kantų, 

jos neturi aštrumo, kurio išsigąs
tų pralekiančios musės. Tos 
kelnės daugiau panašėja į kažko
kius vamzdžius, į kuriuos besku
bėdamas įšoki. Ir batukai neturi 
žvilgesio aiškumo. Jie yra batai, 
kurių niekas nemato ir kurie ne
atkreipia jokio dėmesio.

Neturiu laiko ir galimybės ant 
savo drabužių sudėti tokius ak
centus, kad surinktų visų dėme
sį. Savo prezencija — pačiu bu
vimu ir savo žodžiu turiu tą dė
mesį laimėti.

Ta savęs kritikos sekundė yra 
trumpa. Žinai, negrįši į suolą, 
nepabėgsi, žinai, turi atlikti savo 
vaidmenį, turi eiti ir padaryti tai, 
kas reikalinga, padaryti taip, kad 
čia susėdę pajustų dvasinės 
giedros bent mažą krislelį. Juk 
eini ne sau, darai ne sau, kalbi 
ne sau, rašai ne sau, tapai ne sau.

Įsikūriau už pulto. Gaila, kad 
jis neuždengia kojų. Gaila, net 
labai gaila. Esu pastebėjęs, kad 
daug lengviau kalbėti ten, kur 
pultas turi apatinę dalį uždeng
tą. Tada nuo dėmesio paslepia 
bent pusę tavęs. Tada kur kas 
laisviau jauties. Ir kalbėti tada 
lengviau.

Prisiminiau tuos momentus, 
kurie mane kelia nuo bet kokio 
darbo ir nuvaro tapyti. Pasako

jau, kaip nuo pat mažens nuolat 
buvau plėšomas dviejų polin
kių, dviejų jėgų — rašyti ir ta
pyti, piešti. Tas liko ir dabar. 
Ankstybasis ruduo, kai pradeda 
medžiai rausti, kai sušiurena vė
jai, iš rankų ištraukia visus dar
bus ir įbruka teptuką. Tada su
die vakarėliai, sudie normalus 
miegas! Kai ruduo baigiasi, kai 
ima šalti, kai dangus toks suniu
kęs ir kai ilgi vakarai, mano pirš
tai suranda rašomosios mašinė
lės raides. Balta žiemos spalva 
išlaiko prie darbo, prie rašomo
jo popieriaus. Vos tik dvelkte
li pavasario vėjai, vėl kažkas 
sukyla manyje, ir vėl sėdžiu prie 
kitų darbų.

Padėkojau ir VVaterburio mie
liem lietuviam. VVaterburio 
miestas kažkaip primena Kauną. 
Aplinkui kalnai, kalvos, visai 
kaip Kaune. Nėra čia tik galin
go Nemuno, bet užtat čia daug 
gerų puikių žmonių.

Mūsų kalbos užtruko apie 40 
minučių. Priešais pultą publika 
sėdėjo rateliu. Pirmininkas nu
siskundė, kad publikos esą ma
žoka. Gal būt, bet jos užtenka, 
kad būtų vakaras paženklintas 
draugyste, bičiulyste, pokalbiu.

Šeimininkės tuoj kvietė prie 
stalų, kurie buvo įrengti salės 
pradžioje, toje vietoje, kur eina 
balkonas — mokyklos klasės. 
Ten buvo pyragaičių ir kavos. 
Ten jaukiai įsikūrėm vakaronei.

Pažįstamų čia daug, visi sė
dime prie stalų ir kalbamės, 
šnekučiuojamės.

Prie stalo dažnai prisėda 
Petras Bernotą. Labai įdomus ir 
dailininkam reikalingas žmogus. 
Tai meno entuziastas. Ir dar 
daugiau — didžiausias meno 
gerbėjas. Kokius čia randi epite
tus, sudėk, visi tiks.

Ir čia, parodoje, jis yra gyva
sis žiburėlis, kuris tuoj perbėga, 
pasižiūri. Jis lyg koks pirklys, 
tuoj suranda žmogų ir parodo 
paveikslą, kažką jam palieka, kad 
tas žmogus paskui būtų apnuo
dytas. Tie nuodai paskui pasi
baigia tuo, kad žmogus ima ir 
nuperka paveikslą.

Petras Bernotą — gimęs Ame
rikoje, tikriausiai tame pačiame 
VVaterburyje, augęs Vilkavišky
je. Kalba labai gražiai suvalkie
čių tarme, taip aiškiai, tvirtai, 
ryškiai. Nežinau, kada jis iš
keliavo iš Lietuvos atgal į Ame
riką, bet jam teko Amerikoje už
sidėti kareivio drabužį ir teko 
kariauti antrame pasauliniame 
kare.

Nežinau, kur jis tarnavo, ko
kiu laipsniu jis puošė savo uni
formą, kokiuose frontuose jo bū
ta, bet po karo jis sukūrė savo 
“frontą” — meno frontą.

Jis vedė tremtinę merginą 
Eugeniją. Ir ta Eugenija yra dai
lininkė! Ar ištekėdama ji buvo 
dailininkė, to nežinau. Manau, 
kad ne. Jis ją padarė dailinin
ke. Žinia, ji pati turėjo noro ir 
talentą. Jis sudarė sąlygas ir mo
kytis ir dirbti. Ir dabar Eugeni
ja dalyvauja daugybėje ameri
kiečių parodų, siekia net New 

Jersey valstybės pajūrio pakran
tes, kur vyksta meno.festivaliai. 
Petras ten ją nuveža su pa
veikslais ir pasirūpina techniš
kais reikalais.

Ji turi gerą pasisekimą, gana 
daug parduoda. Tapo realisti
niu, jaukiu stiliumi, tapo gamto
vaizdžius ir naturmortus. Mėgs
ta tapyti butelių grupes, papuoš- 
dama, paįvairindama jas kokia 
knyga ar kokiu puodu, kitu daik
tu. Gamtos studijose dominuoja 
daugiausia rudens motyvai, kur 
tamsiai rudose spalvose staiga 
suliepsnoja šviesūs tonai.

Petras, atsidavęs tai meno 
aistrai, pasiekia net New Yorką. 
Čia surado vieną žymią portre- 
tistę, ir ta dailininkė nutapė jo 
vaikų portretus. Darbai puikūs, 
labai žaismingi, spalvingi. Ir 
kas šiandien iš mūsų vežtų savo 
vaikus į New Yorką pas daili
ninką į studiją, kad šis nutapy
tų jų portretą?! Tai tikrai rete
nybė. O jis vežė, mokėjo pini
gus, sielojosi tų paveikslų aprė- 
minimu, dailiu iškabinimu. Ir jo 
namai, kuriuose teko būti, yra 
lyg kokia galerija. Pilna ten žmo
nos paveikslų, bet pilna ir kitų 
dailininkų. Yra ir Galdikas ir tie 
puikūs bene keturių vaikų port
retai.

Kai atvažiavau į VVaterburį, jis 
tuoj prisistatė į talką. Kaip jis ne
ateis padėti, kai pačios rankos 
dega. Ir jis moka su paveikslais 
elgtis jau kitaip, nei kiti žmonės. 
Jis turi pagarbos rėmui ir tam 
daiktui, kas yra rėmuose. Atsar

giai išvynioja, nupūsto dulkes, 
paglosto ir atsargiai pastato prie 
sienos. Tąsyk pasitraukia porą 
žingsnių ir pažiūri, nusišypso. 
Ir apima džiaugsmas, kad štai 
vėl naujas kūrinys, naujas pa
veikslas.

Atsargiai jis paskui nešioja 
tuos paveikslus, dėlioja. Kai rei
kia supakuoti, jis čia vėl geriau
sias specialistas. Tuoj žino, kur 
kampai liesis, kur pakišti popie
riaus, kaip surišti.

Per tas dvi dienas jis parodo
je nuolat sukiojosi. Jis ir atvedė 
žmonių, tokias seseris ir brolį 
Stulginskius. Ir jie nupirko kiek
vienas po paveikslą.

Tikrai esu jam labai dėkingas. 
Ir dabar štai matau, kaip jis žils
telėjęs su šviesiais akiniais sėdi 
prie stalo, sėdi skersas, nežiūrė
damas nei į mane, nei į Beat
ričę Vasaris, nei į Stasį Sant
varą. Jis žiūri į žmones ir šypso
si. Patinka jam stebėti, kaip kiti 
žiūrinėja paveikslus.

Svečiai iš Bostono pirmieji iš- 
siragina. Nori anksčiau išvažiuo
ti, nes kelias juk netrumpas.

Buvau labai dėkingas poetui 
Stasiui Santvarui, kad jis rado 
laiko ir atvyko į tokias tolumas ir 
savo žodžiu papuošė mano paro
dą. Jo žodžiai buvo gėlių puokš
tė, kuri taip tiko visai aplinkai. 
Buvau dėkingas ir Beatričei, ku
ri su gražia mašina tiesiog plauk
te atplaukė į šiuos kraštus, at- 
veždama kalbėtoją.

(Bus daugiau)
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PENKTOJI DAILĖS PARODA

Šiemet rengiama vasario mė
nesio dailės paroda jau yra 
penktoji didžioji paroda, kuri 
skiriama Lietuvos nepri
klausomybės šventei atžymėti ir 
ją kūryba įprasminti. Paroda šie
met atidaroma vasario 9, šešta
dienį, uždaroma vasario 17, sek
madienį. Drauge ji bus ir vienas 
Kultūros Židinio dedikacijos 
momentų, nes Kultūros Židinys 
sudaro sąlygas lietuviškai kultū
rai augti.

Kaip ir praeitąsias, taip ir šią 
parodą rengia L.B. New Yorko 
apygardos valdyba.

Truputis statistikos
Meskime žvilgsnį praeitin, 

kaip tos parodos vyko, kiek jose 
dalyvavo dailininkų, kiek buvo 
išstatyta paveikslų. Iš parodos 
katalogų šią statistiką surinko 
Jonas Rūtenis, vienas iš parodų 
organizatorių, dalyvių ir entu
ziastų. Čia panaudojame jo 
surinktus davinius.

Parodų sumanytojai ir aktyvūs 
vykdytojai yra dailininkai: J. 
Bagdonas, P. Jurkus, J. Rūtenis 
ir ilgametis L.B. New Yorko 
apygardos pirmininkas A. Vak
selis.

Dail. J. Bagdonas atrinko ir 
sutvarkė pirmąją parodą 1970. 
Pirmoji paroda pareikalavo dau
giausia darbo, nes reikėjo pri
taikyti tuometinio K. Židinio pa
talpas. Taip reikėjo padaryti vi
sai naują inteijerą. J. Bagdono 
sumanymu bei rūpesčiu buvo 
padaryti maisoneto skydai, pa
statytos baltos sienos.

APIE TALENTUS IR PAULIŲ JURKŲ

Kalba, pasakyta atidarant P. 
Jurkaus tapybos parodą Water- 
bury, Conn.

S T. SANTVARAS

Grožinės literatūros knyga, li
teratūros vakaras, koncertas, 
teatrinis vaidinimas, architektū
rinis pastatas, dailės meno pa
roda — tai vis klausytojo, skai
tytojo ar žiūrovo “byla” su talen
tu. Vyt. Kubilius, berods, vienas 
pačių iškiliausių ir talentingiau
sių lit. kritikų pavergtoj Lietu
voj, pamėginęs atmegzti talento 
mįslę, maždaug pusantrų metų 
buvo baramas ir ujamas. Ir tik už 
tai, kad išdrįso viešai pasaky
ti (Nemuno žurnale 1972.11 at
spausdino str. Talento mįslė), 
jog talentas nepakelia reglamen- 
tacijų, atseit, varžymų, kad jam 
reikalinga laisvė, kaip paukščiui 
sparnai. Tarp daugelio įdomių 
ir vertingų minčių, atspindinčių 
gilią kritiko erudiciją, Vyt. Kubi
lius sako: “Talentas — vieninte
lė meninės produkcijos aukso 
valiuta, kuria galima pasitikė
ti .. . Vienintelė sąlyga, be ku
rios nėra meno.”

Su talento mįsle, štai, ir vėl 
susiduriam, kai ryžtamės ap
žvelgti Pauliaus Jurkaus dailės 
darbų parodą. Bene būdingiau
sias tos parodos autoriaus žmo
giškasis bruožas: beveik niekad 
neužgęstą šypsenos žiburėliai jo 
apvalokame veide! Ir miela pa
brėžti, kad tie žiburėliai atspin
di Pauliaus dvasios taurumą ir 
šilumą, jautrų žmogiškumą ir bi
čiulystės ištikimybę. Kita ver
tus, P. Jurkaus savaimingas ir 
netarpiškas skrydis į dailės 
meno barus — jo grafikos ir ta
pybos darbų “mįslė”. Tačiau 
nors vieną kitą žingsnį pasuksiu 
į šoną, grįžtelsiu atgal prie talen
to ir mėginimų jo paslaptį į- 
spėti bei aptarti. Tokia eks
kursija, berods, yra neišven
giama, kai susitinkama su “ke
liaaukščiu” talentu.

Kas yra talentas
Kultūros istorija pažįsta gausią 

eilę talento bei kūrybinio dar
bo aptarimų, ne vienu atveju 
vienas kitam prieštaraujančių. 
Modernieji Amerikos psicholo
gai, remdamiesi laboratorinėm 
studijom, kūrybinį mąstymą taip 
aptaria: “Greitas sąvokų teka- 
mumas, netikėti sąvokų deri
niai, emocinis imlumas, suma
numas probleminėje situacijoje, 
drąsūs ir originalūs sprendimai,

Tais pirmosios parodos įrengi
mais vėliau naudojosi visa eilė 
kitų parodų, kurių K. Židinyje 
buvo nemaža.

Pirmoji paroda sutelkė daug 
dailininkų. J. Bagdonui teko ap
sispręsti juos atrenkant, teko ir 
juos parodoje sutvarkyti. Į paro
da buvo visa priimta.

J. Bagdonas taip pat tvarkė 
1971 metų parodą.

1972 metų parodai tvarkyti 
buvo pakviestas dail. V. K. Jony
nas. Jis sudarė ir paveikslų at
rinkimo ir vertinimo komisiją. 
Į ją be Jonyno dar įėjo: K. Žo- 
romskis, V. Ignas, E. Kepalaitė.

Komisija pasirūpino ir pa
veikslų iškabinimu.

Parodos atidarymo proga buvo 
suteiktos ir garbės premi
jos. Šiom premijom paveiks
lus atrinko ta pati komisija. Di
džioji garbės premija už tapybą 
teko dail. V. Vizgirdai, garbės 
medalis — dail. I. Griežei.

1973 metų parodą tvarkė dai
lininkai J. Bagdonas ir Č. Janu- 
šas.

Atidaryme kalbėjo
Visas 4 parodas atidarė Lietu

vos gen. konsulas A. Simutis. 
Atidaryme bei uždaryme kal
bėjo Tėv. Leonardas Andriekus, 
Tėv. Juvenalis Liauba, J. Bagdo
nas, V. K. Jonynas, Paulius Jur
kus, A. Vakselis.

Kiek parodoje dalyvavo
Per visas 4 parodas viso daly

vavo 54 dailininkai. Iš jų 4 bu
vo skulptoriai, 3 grafikai ir 47 ta- 

savarankiškumas, priešinimasis 
konvencionalumui ir inercijai, 
vidinis laisvumas, estetinis inte
lekto ir jausenos tipas ir kt.”

Genetikai lyg ir papildo psi
chologus, tardami, kad “talento 
branduolys suformuotas biologi
nių prielaidų — tai genų kom
binacija, kurios negalima nei pa
keisti nei papildyti, anarchiškas 
genų žaidimas, lemiąs 4/5 in
telekto sudėties”. Jie sako, kad 
netolimoje ateityje galėsią duoti 
tikslią kiekvieno naujagimio su
gebėjimų metriką . . .

Nusilenkiant mokslui, nesilei
džiant į duotų citatų nagrinėji
mą, gal būtų galima štai kas pa
sakyti: jeigu taip yra ar taip bus, 
kaip genetikai skelbia, tai menų 
kūrėjams jau dabar nėra pagrin
do savo tarpe stumdytis, varžy
tis, pavyduliauti, nesgi jų in
dividualius talentus apspren
džia pati visagalė prigimtis (ta 
prielaida ir be genetikų nuo pat 
pavasario tvirtai tikėjau, nes, 
mano išmanymu, talentai negali 
vienas kito pakartoti ar dupli- 
kuoti, kiekvienas paslaptingų 
kūrybinių galių turi tik tiek, kiek 
jam jų davė tas “anarchiškas ge
nų žaidimas”).

Mokslas atsakymo į talento 
mįslę dar tebeieško, bet ar jau 
atrado? Žymių vyrų aptarimai 
šiek tiek tamsas prasklaido, bet 
klausimo esmė dar vis tebėra 
debesų apklota. Tuose aptari
muose randame minties gimi
ningumų, bet, kaip jau sakyta, 
nestinga juose ir aštrių priešta
ravimų, svyrančių į tą ar kitą 
kraštutinumą, apsiribojančių 
siaurokom teorijom. Palauksim, 
— o kasgi mums neleis palauk- 

Skulptorės Elenos Kepalaitės naujos skulptūros. Jos darbų paroda atidaroma sausio 22 
Phoenix galerijoje Manhattane. Paroda tęsis iki vasario 15.

pytojai. Be jų buvo išstatyti ir 
mirę dailininkai: A. Galdikas, P. 
Puzinas,, V. Ratas.

Pirmoje parodoje dalyvavo 31 
dailininkas, buvo išstatyta 135 
darbai. Iš jų buvo 13 skulptū
rų, grafikos 13, tapybos 109.

Antroje parodoje dalyvavo 35 
dailininkai su 109 darbais. Iš jų 
— skulptūra 1, grafikos nebuvo, 
tapybos 108.

Trečiojoje parodoje dalyvavo 
32 dailininkai su 66 darbais. 
Skulptūros buvo 4, grafikos 16, 
tapybos 46.

Ketvirtoje parodoje dalyvavo 
27 dailininkai su 87 darbais. 
Skulptūros buvo 10, grafikos 10, 
tapybos 67.

Viso keturiose parodose buvo 
išstatyta 330 darbų. Iš jų — 28 
skulptūros, 39 grafikos, 263 ta
pybos.

Visose keturiose parodose da
lyvavo tik 9 dailininkai. (Jie bu
vo: E. Elskus, Č. Janušas, P. Jur
kus, J. Rūtenis, I. Griežė, E. 
Urbaitytė, M. Ūselienė, Z. Ūse
lis ir M. Žukauskienė).

Trijose parodose dalyvavo 13 
dailininkų, dviejose — 15, vie
noje — 17.

Kokia bus penktoji paroda?
Didžioji paroda pirmą kartą 

rengiama naujose K. Židinio pa
talpose. Patalpų plotis dar nėra 
gerai apčiuoptas, dar nežinoma, 
kiek galima daugiausia paveiks
lų išstatyti. Ir čia reikia nugalė
ti daug techniškų kliūčių, reikia 
naujų specialių plokščių (kaip ir 

(nukelta į 12 psl.) 

ti? — Ir pamatysim, kad meno 
kūrybos ir talento aptarimų dar 
gims ne viena šimtinė . . .

Meninė kūryba, pats menas, 
berods, yra tokie seni dalykai, 
kaip ir žmogus šioj žemėj. Ir 
talentas nėra tik pluoštas pava
sarinių spindulių žmogaus sie
loj. Veikiau tai įkyri šmėkla, 
kuriantį individą persekiojanti 
ne tik dieną, bet gana* dažnai 
ir gūdžią naktį. Dvasinė įtampa, 
baimė, kad ieškomo nerasi, neti
kėjimas pasąmonėj išgirsta ar at
rasta sąvoka, nuolatinis ir skau
dus savaimingumo ieškojimas, 
veržimasis į nepasiekiamą grožį, 
į sunkiai beatrandamą tiesą — 
tai vis dalykai, kuriuos turi pa
kelti talento pečiai. Tik dėl to 
mano tikėjimas visuomet buvo 
tas pats: kai kalbam apie talentą, 
turime būti atsargūs, objekty
vūs, turime būti žmonės . . .

-o-
Paulius Jurkus, tas giedrios 

sielos vyras, gimė Žemaičių Kal
varijoje, gimnaziją baigė Tel
šiuose, o lituanistiką 1943 m. 
Vilniaus universitete. Buvo 
kanceliaristas ir žurnalų redak
torius, Darbininko redakci
niame kolektyve ir iki šiol tebe
dirba. Atseit, jo buitinė istorija 
panaši į daugelio kitų — kiek
vienas darbas yra tinkamas kas
dieninei duonai užsidirbti . . .

Pauliaus Jurkaus anaiptol ne
galima jungti į eilę tų mūsų 
talentų, kurie neišsitenka greta 
kito kuriančio žmogaus. Paulius 
yra tokių erškėčių priešingybė. 
Jis yra nuoširdus žmogaus drau
gas, savo aplinkoj spinduliuojąs 
dvasine giedra, ir, kiek man 
teko pastebėti, žmonės taip pat 
nėra linkę nuo jo šypsenų nusi-

Dalia Ramanauskaitė — Dėžutė, piešinys spalvotu tušu.

DALIOS RAMANAUSKAITĖS
PARODA

Sausio 5-26 dienomis New 
Yorke vyksta Dalios Ramanaus
kaitės paroda. Ji surengta Hund- 
red Acres, 456 W. Broadway. 
Tai ne pirmoji dailininkės paro
da Manhattane. Kartas nuo kar
to ji savo naują kūrybą išstato 
tai vienoje, tai kitoje galerijoje. 
Pastoviai gyvena Connecticut 
valstybėje.

Kas charakteringa jos menui?
Dalia yra turbūt unikumas lie

tuvių dailininkų šeimoje. Jos pa
grindą sudaro realybė. Jos nu
piešti daiktai tokie realūs, tie
siog apčiuopiami, atrodo kaip 
spalvota fotografija. Iš pirmo 
žvilgsnio kartais net susimaišai: 
kas ten — piešinys ar nuotrau
ka? Tačiau jos paveikslai yra kur 
kas daugiau nei fotografinė rea
lybė.

Ji mėgsta piešti mažus smul
kius daiktus: dėžutes, kortas, 
knygas, kur būtų šiek tiek spal
vos, kelios raidės, įrašai.

Plėšdama daugiausia pasiima 
tik vieną daiktą ir jį padeda 
kažkokioje erdvėje. Viskas čia 
paprasta, suprantama, bet drau
ge — labai nuotaikinga. Juk 
tai pasakos, svajonės pasaulis. 
Čia visi daiktai lyg netekę savo 
svorio, tiesioginės paskirties, čia 
jie atsistojo kaip prisiminimai.

grįžti. Iškalbus, galima sakyti, 
auksaburnis, paskubom galįs 
suorganizuoti pašnekesį, kuria
me sužvilgės dalyko išmanymas, 
brandumas ir erudicija.

Paulius Jurkus yra trijų aukštų 
talentas (kas nors truputį su 
meno istorija yra susipažinęs, 
tokia “naujiena” neturėtų stebė
tis). Jis — rašytojas, publicis
tas ir dailininkas.

Kaip rašytojas Jurkus yra pasi
reiškęs eilėraščiais ir dailiąja 
proza. Eilėraščių ir poemos 
Juodvarnių atskirom knygom ne
išleido, visa tai tebėra išblašky
ta periodikoje. Dailiojoj prozoj 
iki šiol pasirodė su trim veika
lais: Pavasaris prie Varduvos, 
nobelių rinkinys, išleistas 1954, 
Smilgaičių akvarelė, romanas, 
laimėjęs dienraščio Draugo lite
ratūros premiją, išleistas 
1957, Ant Vilnelės tilto, Vil
niaus legendų knyga, išleista 
1968. Kiek nuvokiu, rašytojo 
plunksnos jis ir dabar nesirengia 
apželdinti rūdim. (Bus daugiau)

Piešinių technika
Ji savo piešinį puikiai valdo, 

atbaigia iki smulkiausios deta
lės, kad susidarytų kuo geriau
sias realistinis įspūdis. Dažniau
siai dirba plunksnele ir piešia 
spalvotu tušu. Deda liniją prie 
linijos, tiesiog suaudžia kaip 
medžiagą. Taip ji sukuria švelnų 
perėjimą bei minkštumą.

-o-
Dalia Ramanauskaitė gimusi 

tikriausiai Žemaitijoje, o gal ir 
Kaune. Dailės mokslus jau išėjo 
čia, Bostone. Ir savo meną išau
gino iš Amerikos moderniojo 
meno tradicijų, iš tų sūkurių, ku
riuos sukėlė dailininkas Andrew 
Whyeth. Šis dailininkas, kur
damas labai jau realistiškai, su
kūrė naują Amerikos romantiz
mą. Jis uždegė daugybę daili
ninkų — prikelti daiktus, nu
mestus, kitų nematomus daik
tus, ir juos parodyti naujoje ro
mantinėje šviesoje.

Dalia savo moterišku jautru
mu pajuto tų mažų detalių — 
dėžių, dėžučių grožį, jų gyveni
mą, jų santykį su žmogumi, su 
praeitimi ir tai parodė visiem 
nauja patrauklia forma. Sėkmės 
jai! (p.j.)

ELENOS KEPALAITĖS NAUJOS
SKULPTŪROS

Elena Kepalaitė reto darbštu
mo skulptorė. Visą nuo tiesiogi
nio darbo likusį laiką skiria me
nui, uoliai seka vietos smerikie- 
čių gyvenimą, dažnai dalyvauja 
bendrinėse parodose, gana daž
nai surengia ir viena savo paro
das.

Tokia jos skulptūrų paroda 
vyksta nuo sausio 22 iki vasa
rio 15 Phoenix galerijoje, Man
hattane, 939 Madison Avė., prie 
74 St. (antras aukštas). Tai be
ne trečia ar ketvirta jos paroda 
šioje galerijoje.

Jos pirmosios bronzinės 
skulptūros pasižymėjo judesiu, 
buvo sudėtos iš daugelio formų, 
kuriose virpėjo daugybė šešė
lių. Tos skulptūros dažniausiai 
buvo daromos iš vaško, o paskui 
atliedinamos. Tokia jos paroda 
buvo kadaise Maspetho lietu
vių parapijos salėje. Anai paro-

IŠ DAILĖS 
GYVENIMO
— Dail. Albinas Elskus daly

vauja The National Arts Club 
75-toje metinėje parodoje ir ten 
gavo D. Mott Co. premiją už 
tapybos paveikslą “Keturi obuo
liai”. Jis yra to klubo narys, 
paroda vyksta nuo sausio 11 iki 
sausio 27, 15 Gramercy Park, 
Manhattane.

— Dail. Viktorui Vizgirdai 
sausio 14 suėjo 70 metų. Su
kakties minėjimą Bostone ren
gia Liet. Bendruomenės kultū
ros klubas sausio 27d.

— Dail. Pranas Lapė, kuris gy
vena Maine valstybėje ir dėsto 
meną aukštesniojoje mokykloje 
prie Bostono, pirmasis pristatė 
savo darbus į penktąją didžiąją 
parodą, kuri organizuojama va
sario mėn. Kultūros Židinyje 
New Yorke. Per Kalėdų šven
tes jis lankėsi New Yorke ir ta
da jau atvežė parodai skirtus pa
veikslus.

Dail. Juozas Bagdonas, pasi
traukęs iš Balfo reikalų tvarky
tojo pareigų New Yorke, vėl at
sidėjo tapybai ir dirba prie naujų 
paveikslų. Jis dalyvauja ir vi
suomeninėje veikloje — yra 
Liet. Tautinės Sąjungos centro 
valdybos sekretorius ir New 
Yorko Altos narys.

Petras Sandanavičius New 
Yorke lanko meno mokyklą ir 
gražiai užsirekomendavo savo 
grafikos darbais — linoleumo 
raižiniais. Tie raižiniai padaryti 
kaip dabar mėgstami plakatai, 
sudėta bent kelios temos ir 
stambiom raidėm parašyta — 
Petras. Tokių grafikos darbų jis 
yra padaręs jau visą eilę.

Dail. Kazys Žoromskis savo 
studijoje Manhattane inten
syviai dirba ir rengiasi naujai pa
rodai.

Dail. Adomui Varnui gruodžio 
1 suėjo 95 metai. Jis gyvena 
Chicagoje ir dar dirba, domisi 
visuomeniniu bei kultūriniu gy
venimu, tapo. Prieš daugelį, me
tų jam buvo padaryta sunki 
skilvio operacija, o vokiečių 
okupacijos metais plėšikas jam 
buvo peršovęs plaučius, kai dai
lininkas mėgino apsiginti skė
čiu.
skėčiu.

dai katalogo įvadą parašė žymu
sis skulptorius Jaąues Lipschitz.

Pradėjusi rengti Phoenix gale
rijoje, pradžioje išstatė panašias 
skulptūras. Tai buvo bronza, su
dėtinga, kruopščiai atbaigta savo 
detalėse. Tuo pačiu metu ėmė 
ryškėti jos naujas stilius — kon
struktyvumas. Ji pradėjo sulie- 
dinti daugelį formų į vieną ra
mią masę. Pamažu ryškėjo geo
metriniai kūnai, kurie jau 
kalbėjo ne apie dinamiką, bet 
apie kontempliaciją.

Tų naujų kūrinių atsirado vis 
daugiau ir daugiau. Čia ji buvo 
labai išradinga, sukurdavo tie
siog fantastinius abstrakčius kū
nus, kurie žavėjo savo paprastu
mu ir savo originalumu.

Nužengė skulptorė ir dar to
liau: pakeitė bronzą į aliumi- 
nijų, pakeitė ir savo stilių. Pra
eitoji paroda Phoenix galeri
joje buvo visaip sulankstyti 
aliuminijaus vamzdžiai. Domi
navo trikampė vamzdžių forma. 
Su šiom skulptūrom ji dalyvavo 
ir bendrinėse parodose.

Dabar štai ir vėl nauja jos kū
rybos forma. Panaudojamas tas 
pats aliuminijus — dabar jau ne 
vamzdžiai, bet plokštės. Iš pra
eitos parodos pasiėmė tik tri
kampių pamėgimą. Dabar tri
kampius perkėlė į plokštumas ir 
sukūrė trikampių plokštumų an
samblius. Tie trikampiai įvairiai 
sujungti, sustatyti, kartais su
daro piramides, jų ištisą eilutę. 
Čia dailininkė siekia ritmo ir 
paprastumo. Įveda ir spalvą, ko 
anksčiau nebuvo. Ji savo plokš
tes nudažo skirtingom spalvom. 
Visa tai sudaro neišsenkamą 
žaismą — atitrauktą ritmingą 
žaidimą.

Ji taip pat turi nemaža pie
šinių, tapybos kūrinių. Šių dar
bų parodą planuoja surengti 
Kultūros Židinyje, (p.j.)



1974 sausio 25, nr. 4 • DARBININKAS • 5

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika, Nr. 7

ATSIŠAUKIMAS, KAD MOKYTOJAI 
NEBŪTŲ ATEIZMO ĮRANKIAIS 
TIKINTIEM MOKINIAM PERSEKIOTI

LAIŠKAS MOKYTOJUI
Mielas Mokytojau,
Mudu esame tos pačios lietu

vių tautos vaikai, abu mus riša 
ne tik kraujas, kalba ir paveldė
ta kultūra, bet ir rūpestis tautos 
ateitimi. Tautos ateitis — mūsų 
vaikai. Mudu abu su viltimi, 
rūpesčiu ir meile žvelgiame į 
juos. Aš į savo vaikus, Tu — į 
savo, į mano, į daugelio kitų, 
kurie kiekvieną dieną susirenka 
į klasę. Nuo to, ką duosime 
šiems vaikams, kaip paruošime 
juos gyvenimui, kokius žmones 
iš jų suformuosime, priklausys 
mūsų tautos ateitis. Todėl di
džiulė atsakomybė už jų ateitį 
gula ant mūsų pečių.

(Tėvo auklėjimo kryptis: reli
gingas doras lietuvis):

Jausdamas didelę atsakomybę 
ir gerai suprasdamas tėvo parei
gas, aš stengiuosi savo vaikams 
nuo pat mažens įdiegti tuos 
principus, kurie visą gyvenimą 
padėtų išlikti jiems teisingais, 
dorais ir tvirtais žmonėmis. 
Tuos principus aš esu gavęs iš 
savo tėvų, patikrinęs ir sutvirti
nęs gyvenimo patirtimi, apsvars
tęs ir apgalvojęs savo protu, ap
sisprendęs už juos pagal savo są
žinę. Tai, ką laikau geru ir rei
kalingu, esu sąžinės įpareigotas 
perduoti ir savo vaikam. Iš kitos 
pusės, turiu tam ir teisę. Mes, 
tėvai, vaikus pašaukėme į gy
venimą, mes juos auginame, 
rengiame, maitiname, slaugome 
susirgusius. Niekas nedraudžia 
man savo vaikus rengti tuo ar 
kitu drabužiu, niekas nekliudo 
maitinti tuo maistu, kuris, mano 
nuomone, vaikui reikalingas. 
Tad niekas neturi teisės drausti, 
neleisti ar kliudyti perduoti vai
kam ir tuos idėjinius ar morali
nius principus, kurie, mano įsi
tikinimu, žmogui reikalingiausi! 
Aš žinau, kad negalima meluoti, 
vogti, apgaudinėti, žudyti. Šį į- 
sitikinimą aš stengiuosi įdiegti 
ir vaikam. Žinau, kad gera yra 
dorai elgtis, būti teisingam, my
lėti artimą — šitai noriu įtikin
ti ir savo vaikus. Taip pat žinau, 
kad, norint išlikti garbingu žmo
gumi, reikia kovoti su savo silp
nybėmis, ydomis, išorinėmis pa
gundomis. Tai kovai aš ruošiu 
savo vaikus. O iš gyvenimo pa
tirties esu įsitikinęs, kad tokia 
kova sėkmingiausia būna tuo
met, kai žmogus jaučia atsako
mybę ne tik prieš žmones, bet ir 
prieš Dievą, kai įsitikinęs, kad jo 
veiksmai ir poelgiai turi ne tik 
laikinę, praeinančią, bet ir am
žiną vertę, kada klauso ne tik į- 
statymų, bet ir savo sąžinės 
balso. Todėl laikau būtina pa
reiga savo vaikus auklėti religiš
kai ir nenoriu, kad šią pareigą 
atliekant man kas nors kliudytų. 
Be to, ir Tu, mokytojau, tvirti
ni, kad tėvai turi pareigą vaikus 
auklėti . . .

(Mokyklos kryptis: ateistas pio
nierius, komjaunuolis):

Savo vaikus aš auklėju ne vie
nas. Iš namų aš juos leidžiu į 
mokyklą, ten juos auklėti pa
vedu Tau. Bet noriu, kad Tu 
pratęstum mano darbą, o ne jį 
griautum. Aš noriu, kad Tu ma
no vaiko protą apginkluotum 
mokslo žiniomis, išmokytum jo
mis naudotis gyvenime. Toks, 
mano nuomone, turėtų būti mo
kyklos tikslas. Tačiau man labai 
skaudu, kai Tu, užuot statęs, imi 
griauti. Užuot objektyviai teikęs 
mokslo žinias, įvairių jo sričių 
pagrindus, imi niekinti mano ir 
mano vaiko įsitikinimus. Mano 
įsitikinimus Tu vadini religi
niais prietarais, mano auklėjimą 
prievarta, o savo prievarta bru
kamą ateizmą laikai laisvu ir 
normaliu dalyku. Jeigu Tu ne
vertini mano įsitikinimų —palik 
juos ramybėje, kaip aš nepuolu 
ir neniekinu tavųjų. Mokyk ma
no vaiką skaityti, rašyti, aiškink 
matematikos taisykles ir fizikos 
dėsnius, bet nekreipk šių dalykų 

tendencingai prieš tuos princi
pus, kuriuos aš gerbiu ir mano 
vaikas. Objektyvių mokslo faktų 
aš nebijau, bet nenoriu, kad Tu 
juos pateiktum iškreiptai ir ten
dencingai, vien tam, kad įpirš- 
tum mano vaikui svetimą pa
saulėžiūrą. Tada, kai Tu puoli 
mano ir mano vaiko įsitikini
mus, Tu panaudoji ne tik ati
tinkamai nukreiptą dėstomąją 
medžiagą. Tu ir užklasinėje 
veikloje ieškai būdų, kad iš ma
no vaiko sąmonės galėtum išrau
ti tai, ką aš ten esu įdiegęs. 
Tu, nežiūrėdamas mano norų, 
verti stoti į pionierių ar kom
jaunimo organizacijas, į ateistų 
būrelį. Tu jo įsitikinimus pajuo
ki sienlaikraštyje, stenduose, 
ateistiniuose vakaruose ir pa
skaitose. Tu verti jį atsakinėti į 
įvairių anketų klausimus ir prie
vartą brauniesi į jo sąžinę.

(Rezultas: auklėtinis suluo
šintas):

Ir jei mano vaikas bus silpnes
nis, arba aš būsiu nesugebėjęs jo 
visapusiškai užgrūdinti, Tu jį 
suluošinsi, išmokysi veidmai
niauti, netikėti tėvu arba moky
toju, o greičiausiai jais abiem. 
Ar nepradės mano vaikas tada 
blaškytis, ar nepradės apgau
dinėti Tavęs ir manęs, ar neims 
ieškoti įtartinų pramogų, pavir
šutiniškų džiaugsmų, ar nenueis 
ten, kur nei Tu, nei aš nenori
me, kad nueitų? Ar bus jam 
brangūs kilnesni idealai? Ar 
rūpės jam tautos ateitis? Liau
dies gerovė? Gal jis virs pa
prastu egoistu, be kilnesnių sie
kimų, be aukštesnių tikslų, su
sirūpinusiu tik savo asmeniškais 
malonumais? Ar daug tuomet iš 
tokio jaunuolio bus džiaugsmo 
Tau ir man? Ar bus nauda tau-

ATSAKYMAS Į TIKINČIŲJŲ 
PAREIŠKIMUS

(Po tikinčiųjų kreipimosi į švietimo ministeriją ir 
Religijų reikalų tarybos įgaliotinį dėl tikinčiųjų 
diskriminacijos — tardymai ir kratos su grasi
nimais)

Panevėžio rajonas. 1973 ba
landžio 6 Steponiškio kaime pas 
Julių Rudį atėjo Miežiškių apy
linkės milicijos įgaliotinis Ilice- 
vičius, apylinkės pirmininkė R. 
Smetonienė, “Nevėžio” kolūkio 
kolūkiečiai Glebavičius, P. Dri- 
linga ir vienas nepažįstamas pa
reigūnas.

(Tardoma Rudienė):
R. Smetonienė su Ilicevičium 

reikalavo, kad Rudienė atiduotų 
raštus su parašais (žr. LKB Kro
nika Nr. 6) ir pagrasino: jei ne- 
atiduosianti, bus daroma 
krata. Norėdama išvengti kratos, 
Rudienė atidavė pareiškimus su 
40 parašų, kurių tarpe buvo ir 
Rudžių šeimos parašai. Rudie
nei “svečiai” paliko kvietimą 
balandžio 7 atvykti į Panevė
žio saugumo komitetą. Čia ją tar
dė tas pats “nepažįstamasis”, 
buvęs kratos metu. Rudienė bu
vo klausinėjama, kas jai davė pa
reiškimų tekstus. Tardytojas 
aiškino, kad visa tai nesąmonė, 
nes trukdo vaikų auklėjimą, ža
dėjo atimti motinystės teises ir 
vaikus atiduoti valstybės auklė
jimui. Rodydamas pareiškimus 
su parašais, tardytojas klausė 
pavardžių tų asmenų, kurių pa
rašai buvo neįskaitomi.

Po savaitės Rudienė vėl sau
gumo komiteto buvo klausinė
jama, iš kur gavusi pareiškimus. 
Tardytojas grasino iškelti bau
džiamąją bylą už tarybų valdžios 
šmeižimą, jei Rudienė nepasa
kysianti, iš kur gavusi pareiški
mų tekstus.

(Tardoma jos duktė):
Iš Miežiškių vidurinės mo

kyklos į apylinkės tarybos raš

tai ir žmonėms? O mūsų tauta 
nedidelė, todėl kiekvienas jos 
narys yra brangus ir reikalingas. 
Juo labiau kiekvienas jaunuolis, 
kiekvienas besiskleidžiantis 
tautos žiedas turėtų būti sveikas 
ir gražus! Taip, mielas Mokyto
jau, vaikai mūsų ateitis, mūsų 
tautos ateitis, ir mes turime rim
tai susimąstyti, kaip su šia ateiti
mi elgiamės. Tiesa, Tu pasitei
sini, kad taip liepia, kad Tu 
vykdai kažkieno nurodymus, va
lią. Gal Tu pats to nenori ir taip 
nedarytum, jei nuo Tavęs pri
klausytų. Labai tuo tikiu. Bet 
vis dėlto prisimink, kad vaikas 
mano, bet ne tų, kurie Tave įpa
reigojo auklėti jį priešingai ma
no auklėjimui. Atsimink tą di
džiulę atsakomybę savo tautai. 
Jos ateitis, jos gyvybiniai reika
lai Tave taip pat turėtų įparei
goti. Ar nebijotum stoti prieš 
tautos teismą? Ar galėtum gry
na sąžine atsakyti, kad niekuo
met nekeitei žmogui ir tautai 
švenčiausių dalykų į didesnę al
gą ir saugią ramybę?

Pagaliau pinigai. Tie pinigai, 
kuriuos Tu gauni už savo darbą, 
yra mano ir kitų mokinių tėvų 
uždirbti. Bet į tėvų norus, kaip 
turi būti auklėjami vaikai, atsi
žvelgti nenori.

Nenoriu, Mokytojau, Tau nu
rodinėti, kaip turi dirbti. Tai Ta
vo pedagogo dalykas. Dirbti su 
jaunu žmogumi iš tikrųjų ne
lengva. Auklėti vaiką ar jau
nuolį, formuoti jo charakterį tai 
tikrai didelis, atsakingas ir sun
kus darbas. Todėl šitame darbe 
neturėtų būti vietos ir laiko 
griauti tai, ką aš jau esu pada
ręs. Priešingai, čia mudviem 
abiem reikia bendradarbiauti, 
vienas kitam padėti, reikia dirb
ti išvien, kuo vieningiau. To iš 
mūsų reikalauja tėvo, mokytojo, 
mudviejų abiejų — mažos lietu
vių tautos sūnų pareiga!

Tavo mokinio Tėvas

tinę buvo iškviestos XI klasės 
moksleivės E. Skrebytė ir J. Ru
dytė. Čia buvo patikrinti jų para
šai. Skrebytė buvo klausiama, ar 
draugaujanti su Rudyte, ar nesi
lanko pas Rudžius nepažįstami 
kunigai, ar bendrai nesimeldžia- 
ma. J. Rudytę klausė, kas jos mo
tinai davė pareiškimus, ar nesi
lanko pas juos nepažįstami ku
nigai, ar seniai pas juos buvęs 
Miežiškių parapijos klebonas 
kun. K. Balsys, ką kunigai saką 
per išpažintį. Rudytei aiškino, 
kad jos mama esanti fanatikė 
ir dukra turinti ją perauklėti, 
prašyti, kad mama prisipažintų, 
kas jai davęs pareiškimus.

(Rudienė suimta):
Gegužės 23 pas Rudžius pa

darė kratą LTSR Prokuratūros 
ypatingai svarbių bylų tardyto
jas J. Vilutis su milicijos įgalio
tiniu Ilicevičium ir dviem sau
gumiečiais. Krata truko tris va
landas. Jos metu buvo paimta 
Šiluvos Dievo Motinos statulos 
ir kun. Sungailos primicijų pa
veikslėliai, Rudžių giminės ad
resai. Baigus kratą, Rudienė bu
vo išvežta į saugumo komitetą. 
Tardymo metu buvo tikrinama 
jos rašysena ir parašai sėdint, 
stovint ir net atsitūpus. Tardy
tojas J. Vilutis klausinėjo, iš kur 
gavusi pareiškimus, ar neturinti 
pažįstamų vienuolių. Grasino, 
jei nepasakys, tai paklius į ka
lėjimą, o dukrai nebus leista 
baigti vidurinę mokyklą arba 
gausianti blogą charakteristiką. 
Tardytas Rudienės vyras ir net 
vienuolikametis sūnus Stasiu
kas. Berniuką klausė, ar nesilan
ko jų šeimoje nepažįstamų vyrų, 
ar jis tikįs Dievą, ar mokąs po-

Šv. Rokas, lietuvių liaudies skulptūra.

terius, kodėl ne pionierius?

(Tardomi kiti):
Pas pasirašiusius pareiškimus 

LTSR Švietimo Ministerijai ir 
Religijų reikalų tarybos įgalioti
niui K. Tumėnui asmenis į na
mus lankėsi tarybinio ūkio di
rektorius Valaitis, Panevėžio ra
jono kompartijos trečioji sekre
torė J. Kalačiovienė, “Tėvynės” 
redaktorius Kancė ir kt. Atvykė
liai barėsi, kad žmonės pasirašė 
pareiškimus, prašė, kad parody
tų maldaknyges, rožančius. Pa
matę ant sienos religinių pa
veikslų, teiravosi, iš kur gavę. 
Klausinėjo, ar lanką bažnyčią, 
ar praktikuoją velykinę išpa
žintį; Tuos, kurie atsakydavo 
teigiamai, išvadino tamsuoliais, 
atsilikėliais.

Miežiškių parapijos bažnyti
nio komiteto pirmininkas A. Šu
kys buvo išbartas, kodėl jis ne
matąs, kas darosi bažnyčioje ir 
nepranešęs, kai buvo renkami 
parašai.

Gritėnienė atsilankiusius pa
vaišino.

— Kaip tu mus vaišini, nes 
mes jūsų priešai?

— Mūsų tikėjimas moko, kad 
ir priešus turime mylėti, —at
sakė moteris.

Turauskų vaikai buvo klausi
nėjami, ar moka tikėjimo tiesų. 
Vaikai kuo puikiausiai viską pa
aiškino. Valdžios pareigūnai 
bandė tėvus sugėdinti, kad jie 
esą atsilikę.

— Kol mes gyvi būsime, ir 
vaikai mūsų tokie bus. Visi pil
dysime savo religines pareigas, 
— drąsiai atsakė Turauskai.

Iš vienos šeimos pareigūnai 
norėjo išsinešti “Misijų metraš
tį”, tačiau sūnus, abiturientas, 
pasivijęs išeinančius, atėmė.

J Pinigienė buvo ilgai tardo
ma dėl parašų ir daug kartų vers
ta pasirašyti savo pavardę: ir sė
dint, ir stovint, ir ant žemės 
pasidėjus popierį. Mat valdžios 
pareigūnai žūt būt norėjo įrody
ti, kad parašai daugiausia ne
tikri.

(Svirelienę vertė “savanoriš
kai” trauktis iš tarnybos):

Panevėžys. 1973 gegužės 24 
buvo padaryta krata pas Panevė

žio miesto Finansų skyriaus in
spektorę E. Svirelienę. Kadangi 
kratos metu ši moteris gydėsi 
Druskininkuose, tai dalyvauti 
kratoje buvo iškviesta jos duktė 
Irma. Per kratą, trukusią dvi va
landas, buvo paimtas lapelis su 
gyvojo rožančiaus intencijomis, 
T. Totho knyga “Jaunuolio bū
das”, išspausdinta elektrogra- 
finiu būdu, ir Svirelienės foto 
nuotrauka. Svirelytė buvo klau
sinėjama, ar skaitanti religines 
knygas; Kas lankosi pas jos mo
tiną? Kokiai religinei organiza
cijai motina priklausanti? Ar 
dažnai einančios į bažnyčią? 
Ar nemačiusi raštų su parašais? 
Ar motina davusi jai pasirašy
ti? Gąsdino, kad motinai bus su
daryta baudžiamoji byla.

Krata buvo padaryta ir Svire
lienės darbovietėje, tačiau 
nieko nerasta. Gegužės 25 tardy
tojas J. Vilutis, nuvykęs į Drus
kininkus, Svirelienės kambaryje 
(sanatorijoje) padarė kratą. Buvo 
paimti keli.laiškai. Sugrįžusi iš 
sanatorijos E. Svirelienė buvo 
saugumo komitete tardoma, iš 
kur gavusi ir kam atidavusi pa
reiškimus su parašais. Tardyto
jas baugino, kad jinai būsianti 
atleista iš darbo ir nuteista. Bir
želio pradžioje E. Svirelienė bu
vo svarstoma Vykdomojo komi
teto posėdyje ir kaltinama, kad 
lankanti bažnyčią, dalyvaujanti 
procesijoje. “Kaltininkę” vertė 
“savo noru” apleisti šią darbo
vietę, tačiau drąsi moteris nesu
tiko.

(Tokios pat kratos, tardymai 
grasinimai Grincevičiūtei):

Kaunas. 1973 kovo mėnesį 
Kauno katedros-bazilikos cho
ristė V. Grincevičiūtė keliem as
menim parodė kažkokį pareiški
mo tekstą. Kovo 29 pas ją į na
mus apsilankė vienas saugumo 
pareigūnas ir be prokuroro sank
cijos padarė kratą. Keškojo pa
reiškimo teksto, kurį Grincevi
čiūtė buvo parodžiusi keliem as
menim. Teksto neradus, V. 
Grincevičiūtė sakė, jog ji pati 
parašiusi pareiškimą, prašydama 
išleisti daugiau Šv. Rašto eg
zempliorių. Saugumo komitete 
V. Grincevičiūtę klausinėjo apie 
daugelį asmenų, grasė iškelsią 
baudžiamąją bylą.

Kitą dieną V. Grincevičiūtės 
bute vėl be prokuroro sank
cijos buvo padaryta krata ir pa
imta knyga “Ieškau tavo vei
do”. Buto savininkė vėl buvo 
tardoma, iš kur gavusi tekstus ir 
kt.

Trečiąją “reviziją” V. Grince
vičiūtės bute saugumo pareigū
nai atliko balandžio 2.

Gegužės 11 V. Grincevičiūtės 
bute ir darbovietėje su proku
roro sankcija buvo padaryta 
nuodugni krata. Peržiūrėti net 
tualeto popieriai. Kratai vadova
vo LTSR Prokuratūros ypatingai 
svarbių bylų tardytojas J. Vilu
tis. Kratos tikslas — paimti tary
bų valdžią šmeižiančią literatū
rą ir pareiškimų tekstus. Deja, 
jokių pareiškimų nei tarybų val
džią šmeižiančios literatūros 
nerasta. Kratos metu paimti visi 
rasti adresai, užrašai, laiškai, at
virlaiškiai ir keletas spaudinių, 
tarp jų “Tragedija Dainavos ša
lyje”. Tardymo metu V. Grince
vičiūtė suvesta akistaton su ka
tedros vargonininku Beinorium, 
kuris paliudijo, kad ši jam ro
džiusi pareiškimo tekstą LTSR 
Švietimo Ministerijai. V. Grin
cevičiūtė šį liudijimą paneigė.

Po daugybės tardymų, šanta
žavimų darbovietėje, grasinimų, 
kad būsianti nuteista, pagaliau 
V. Grincevičiūtė iškviečiama į 
respublikinę prokuratūrą ir jai 
pranešama, kad byla nesudaryta, 
bet galinti būt atnaujinta, jei 
išdrįstų mokyti vaikus tikėjimo 
tiesų.

Kiek sugaišinta laiko, kiek 
atimta sveikatos vien dėl to, kad 
tarybinė pilietė sumanė pa
prašyti savo valdžios išleisti 
daugiau Šv. Rašto!

(Bus daugiau)

Lenkijos kardinolas St. 
VVyszynski Kalėdų proga kalti
no komunistinį režimą neatsisa
kius “nuo pastangų kliudyti 
Bažnyčiai, ypačiai jaunimo sri
ty’”, nors Lenkijos užsienių rei
kalų ministerio atsilankymą Va
tikane vadino naudingu.
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Po Chicagos dangum
Lietuvių Radijo Forumas, ku

ris netrukus švęs 5 metų sukak
tį, yra likęs vienintelis toks 
visoj Chicagoj. Amerikiečių sto
tyse tokie forumai jau išnyko. 
Nežinia kodėl. Ypač buvo popu
liarus Howard Miller; jis kėlė ir 
Lietuvos pavergimo klausimą ir 
rėmė lietuvius. Mes, lietuviai, 
savo forumą turim ponų Rudžių 
dėka. Naudojamos dvi kalbos: 
lietuvių ir anglų. Čia dažnai pa
teikiami aštrūs klausimai politi
kam. Nesigailima pasibarti ir 
lietuviškose problemose. Foru
mas veikia 8-9 vai. šeštadieniais. 
Programose dalyvauja įvairūs 
asmenys ir organizacijos. Jau 
trečius metus prisimenama radi
jo ir spaudos savaitė. Sausio 5 
čia dalyvavo visa Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos centro valdyba: 
kun. J. Vaišnys, V. Kasniūnas, 
VI. Būtėnas, A. Pužauskas ir J. 
Janušaitis. Inž. A. Rudis įvade 
pažymėjo, kad žurnalistai ir ra
dijo darbuotojai gali vienį ki
tiem padėti, Išsikalbėjus pasiro
dė, kad, inž. A. Rudis irgi gali 
būti LŽS-gos nariu. Jis mielai 
pasižadėjo užpildyti įstojimo 
blanką. Buvo įvairių paklausimų 
iš klausytojų. Pirmininkas kun. 
J. Vaišnys pažymėjo, kad dabar 
LŽS-ga turi apie 300 narių. Per 
šios valdybos kadenciją prirašy
ta 40. Yra 4 garbės nariai: red.
L. Šimutis, red. M. Vaidyla, 
prof. J. Žilevičius, kun. J. Kara
lius.

Justinas Mackevičius, iš Lie
tuvos atvykęs 1900 metais, po 9 
metų pradėjo Chicagoj orga
nizuoti “Gedimino taupymo ir 
skolinimo bendrovę”. Šiemet 
suėjo tam bankui 65 m. Dabar 
vadinamas kitu vardu, jis išaugo 
iki 200 milijonų dol. Sausio 6 
šiame banke buvo atidengta

New Haven, Conn.
Moterų klubo veikla 

praėjusiais metais
Vietos LMKF klubas kasmet 

ruošia po vieną viešą koncertą 
ar kokį kitą aukšto lygio kul- 
tūrinį-meninį vakarą; be to, dar 
dažniausiai paskaitą privačiuose 
namuose klubo narėm, jų vyram 
ir artimiem klubo rėmėjam.

Praėjusiais metais su pavasa
riniu koncertu buvo paminėtas 
ir klubo dešimtmetis.

Gražioj lietuvių Šv. Kazimiero 
bažnyčioj minėjimas buvo pra
dėtas pamaldomis už gyvas ir 
mirusias klubo nares. Vakare toj 
pačioj bažnyčioj buvo religinis 
koncertas. Jo programą gražiai, 
spalvingai atliko rytinio Ameri
kos pakraščio solistai Irena Stan- 
kūnaitė-Silva ir Liudas Stukas. 
Vargonais grojo David Dukle ir 
George Cibrywsky, čele — Nes- 
tor Cybrivvsky.

Po koncerto mažojoj parapijos 
salėj buvo dailininkių Lijolės 

Židonytės ir Dalės Ramanaus- 
kaitės-Jensen darbų paroda. 
Didžiojoj salėj vyko trumpa de
šimtmečio minėjimo programa. 
Apie šią programą jau anksčiau 
buvo rašyta spaudoj, tačiau no
rėčiau dar pridėti kelis jaunos 
merginos V. Vėbraitės žodžius: 
“Jūs davėt man pavyzdį, paro
dėt kelią tolimesniam subrendi
mui lietuvių kultūroj, perdavėt 
gilią meilę ir pagarbą lietuvy
bei ir norą tą jausmą skleis
ti tarp kitų. Už tai būsiu jum 
visados dėkinga.” Nedaug tokių 
žodžių girdim iš aštuonioli- 
kamečių, bet dar girdim!

Aldona Augustinavičienė iš 
Clevelando lapkričio 2 skaitė 
paskaitą klubo narėm, jų vyram 
ir keletui klubo artimų svečių. 
Ji New Havene kartą jau skaitė 
paskaitą apie poetą H. Radaus
ką. Kuria tema bekalbėtų, visada 
miela jos klausytis. Ji klausyto
jų maloniai priimama ausimis, 
akimis ir širdimis. Aldona Au
gustinavičienė profesoriauja 
Clevelande Šv. Uršulės kolegi
joj. Dėsto prancūzų kalbą ir li
teratūrą.

Po paskaitos, prie kavos ir 
užkandžių, dar ilgokai pasikal
bėta ir pasisvečiuota.

Paskutinis praėjusių metų 
klubo narių susirinkimas įvyko 
gruodžio 2. Dalyvavo tik septy

bronzinė lenta J. Mackevičiui 
pagerbti.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Centras Chicagoj ir PLJ žurna
lo redakcija yra pasiryžę veikti. 
J. Jasaitytė per radiją kalbėjo 
apie Naujųjų Metų laikotarpyje 
Clevelande įvykusį jaunimo su
važiavimą. Ji pasidžiaugė, kad 
Margučio radijas sutiko duoti 
PLJ centrui 15 minučių savo 
pranešimam ir informacijai. Žur
nalas eis ir toliau. Bus daugiau 
įtraukta bendradarbių.

Jaunimo Centras gyvuoja. 
Čia trys mokyklos, parengimai, 
parodos, paskaitos, penktadie
nio vakaronės ir kt. Veikia cho
ras, foto archyvas, šokėjų grupė. 
Paskutiniu metu sudaryta ir 
teatro grupė, kurios pirmas pasi
rodymas įvyko sausio 12-13. 
Buvo vaidinimas vaikam — 
“Spyruoklinis kareivėlis”. Tiki
masi šią dramos grupę praplėsti. 
Neseniai iš parodos salės buvo 
pavogta virš 600 dol. vertės pa
veikslų. Kun. G. Kijauskas apie 
tai pranešė SW Herald laikraš
čiui.

Kr. Donelaičio aukštesnioji ir 
pradžios mokykla su darželiu 
veikia normaliai. Mokinių skai
čius kiek mažesnis, bet veikla 
plati. Turėjo gražiai praėjusį ka
lėdinį parengimą, leidžia savo 
biuletenį. Yra naujų mokytojų. 
Mokyklos steigėjas Širka jau 12 
metų yra jos direktorium. Jauni
mas ir tėvai yra patenkinti mo
kyklos tvarka. Tik sunkiau su 
nuoma. Gal dar gaus paramos.

Sausio 9 buvo prisimintas 
prieš 30 metų gaisre žuvęs pir
masis Lietuvos prezidentas A. 
Smetona, gyvenęs Clevelande. 
Per Margučio programą buvo 
perduodami jo žodžiai, pasakyti 
1941, ir prof. J. Puzino trumpa 
jo gyvenimo apžvalga.

Bal. Brazdžionis

nios narės. Nutarta gegužės 18 
ruošti poeto Jono Aisčio minė
jimą. Kitas susirinkimas numato
mas vasario 3.

Po susirinkimo A. Jonynienė 
pavaišino nares prieškalėdinė
mis vaišėmis.
Susirinkimas įvyko Mt. Royal 

motelyje, kurį neseniai įsigijo 
Jonas ir Angelė Jonynai. Klubie- 
tės jiem linki pasisekimo naujoj 
vietoj ir naujam versle.

Praėjusieji metai klubo na
rėm buvo nelengvi. Genovaitė 
Židonienė ir Salomėja Valiukie- 
nė buvo operuotos, o K. Kas
peravičienė buvo išsinarinusi 
koją. Šiuo metu jau visos pasitai
siusios.

Albina Lipčienė

New Britain, Conn.
Tradicinė Kalėdų vakarienė
New Britaino Šv. Andriejaus 

lietuvių parapijos choras gruo
džio 15 mažojoj salėj surengė 
Kalėdų vakarienę, praėjusią la
bai gražiai.

Dalyvavo choristai su choro 
dirigentu muz. J. Beinorium 
priešaky, choristų žmonos ar 
chorisčių vyrai, choro dalyvių 
artimi pažįstami, abu kunigai ir 
daugiau asmenų.

Vakarienė buvo puiki. Valgių 
buvo prigaminta “marios”. Buvo 
daug ir priedų. Ypač skanūs bu
vo, kaip prieskonis, grybai. Šis 
prieskonis, tur būt, buvo pri
dėtas dėl to, kad vienas choris
tas, Jonas Matulis, yra specialis
tas grybautojas. Gal norėta jam 
priminti, kad kitais metais būtij 
dar uolesnis grybautojas. . .

Po vakarienės buvo pasakyta 
daug kalbų. Linkėta chorui, 
sekstetui ir kvartetui, o ypač 
dirigentui muz^ Jonui Beinoriui 
geriausios sėkmės. Kalbėjo ir 
abu kunigai. Ir jie linkėjo cho
rui geriausio pasisekimo ir dė
kojo už surengtus koncertus, 
ypač už dabar puikiai suvaidin
tą ir išdainuotą “Viengungių” 
operetę.

Labai įdomų humoristinį ei
lėraštį buvo sukūrusi ir čia pa
skaitė Elzbieta Liudžiuvienė; 
jame švelniai palietė daug asme
nų ir tuo davė progos linksmai 
pasijuokti.

Julius Širka, Kristijono Donelaičio žemesniosios ir aukš
tesniosios lituanistinės mokyklos vedėjas.

NEWINGTON, CONN.
Konstancijos Kirtienės 

šeimoj
Malonią staigmeną turėjau at

silankęs Konstancijos Kirtienės 
namuose, kada jos duktė Meivis 
ir jos vyras dr. Gediminas J. 
Čekas šventė savo vedybų me
tines.

Konstancija Kirtienė (Kirtik- 
lienė) — Abraitytė, kilusi iš
Mokolų, nuo pat Marijampo
lės, buvo šių eilučių autoriaus 
kaimynė. Į šį kraštą atvyko 1929. 
Čia ištekėjo už Petro Kirtiklio. 
Laimingai gyvendami, jie susi
laukė dukters, pasistatydino na
mus. Bet, kai dukterį užaugi
no ir išmokslino ir ji turėjo ge
rą tarnybą elektros bendrovėj, 
Petras Kirtiklis-Kirtis mirė. 
Konstancija Kirtienė pasiliko tik 
su dukteria.

Po dvylikos metų nuo tėvo 
mirties, praeitais metais, Meivis 
Kirtytė ištekėjo už medicinos 
daktaro Gedimino Jurgio Čeko, 
medicinos mokslus studijavusio 
Vokietijoj ir Šveicarijoj, daktaro 
laipsnį įsigijusio Heidelbergo 
universitete. Dabar dr. Gedimi
nas J. Čekas yra suaugusių ir 
vaikų psichiatrinės ligoninės 
departamento direktorium
Long Islande (Long Island, 
N. Y., Medical Center, Institu
te of Medical Health). Jo tė
vas Lietuvoj buvo mokesčių in
spektorium.

Į šią jaunųjų Vedybų metinę 
sukaktį buvo atvykęs ir Konstan
cijos Kirtienės pusbrolis Vytau
tas Abraitis, prieš 42 metus bu
vęs šių eilučnj autoriaus moki
nys Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnazijoj.

1934 baigęs Marijampolės R. 
J. gimnaziją, V. Abraitis studija
vo Vytauto Didžiojo universite
te Kaune ir 1938 ten baigė teisės 
mokslus. Dirbo Taupomosiose 
Kasose, buvo Valstybės Teatro 
sekretorium ir dar turėjo pareigų 
Visuomeninio Darbo Valdyboj, 
kuri išsiuntė jį į Vokietiją (Ber
lyną) studijuoti politinių mokslų 
Hochschule Politik mokykloj. 
Per pusantrų metų baigęs tą 
mokyklą, grįžo į Lietuvą ir buvo 
paskirtas Darbo Biuro vedėju 
Vilniuj. Bet 1940 Lietuvą oku
pavę rusai V. Abraitį iš tarny
bos atleido. Tuo laiku JAV at
siuntė specialų laivą savo pilie* 
čiam grįžti į Ameriką. Kadangi 
V. Abraitis buvo JAV pilietis (ir 
Lietuvos), tai jis su kitais Ameri
kos piliečiais išvyko į JAV. Da
bar jis yra Jersey City, N. J., 
Spencer Pape Ine. superinten
dentas. Yra vedęs Stasę Žostau
taitę.

Paskui buvo parodyta daug 
vaizdelių (skaidrių) iš choristų 
gyvenimo, kelionių, ekskursijų. 
Pagaliau visi pobūvio dalyviai 
buvo apdovanoti mažomis (savo 
atsineštomis, tik ne tomis pa
čiomis, bet sukeistomis) dova
nėlėmis.

Linkėtina chorui ir toliau vis 
pasirodyti su savo dainomis, 
vaidinimais ir tokiomis ska
niomis ir linksmomis vakarienė
mis . . .

Jonas Bernotas

Turiu pažymėti, kad, man su 
šeima gyvenant Vokietijoj, Vy
tautas ir Stasė Abraičiai buvo 
man atsiuntę vertingą siuntinį.

Reikia palinkėti čia paminė- 
tiem mieliem asmenim geros 
sveikatos, laimės ir ilgo gyveni
mo.

Jonas Bernotas

SUVENYRAI

Lietuvos Vytis — rankų dar
bo, su aukso “bulliono” siūlais 
išsiuvinėta emblema. Dugnas— 
tamsiai žalias aksomas. Paveiks
las su rėmais 12“xl5”, labai į- 
spūdingas, tinka reprezen
tacijai. Kaina su persiuntimu 65 
dol.

Siuvinėtas Vytis — paveiks
las. Skydo formoj įkomponuotas 
raitelis, per skydą išsiuvinėta 
trispalvė, kampuose ąžuolo la
pai su gėlėm. Paveikslo dydis 
su rėmais 10x13”. Kaina20 dol.

Lietuvos himnas ant balto sa
tino išsiuvinėtas mėlyna spalva, 
viršuje ant raudono dugno trys 
herbai: Lietuvos vytis, Gedimi
no stulpai, Vytauto ženklas ir 
maža trispalvė. Per visą pa
veikslo ilgį šone perverta iš
austa juosta. Paveikslo dydis su 
rėmais 13”xl7”. Kaina 26 dol.

Sagutė švarko atlapui — sti
lizuotas vytis. Sidabrinės spal
vos raitelis raudoname dugne; 
sidabrinės spalvos apvedžioji- 
mas. Kaina 2.50 dol.

Prisimindami Klaipėdos Kraštą prisijungimą prie Lietuvos, dedama šią Nidos žvejų laivų 
nuotrauką, kurią nufotografavo V. Augustinas.

MAŽOS PARAPIJOS DIDELĖS
AUKOS
SIOUX CITY, IOWA

Šv. Kazimiero parapija yra 
vienintelė lietuvių parapija visoj 
Iovvos valstijoj. Ji turi 85 šeimas. 
Parapiečiai paprasti darbininkai 
ir daugiausia pensininkai.

Klebonas kun. Simonas Mor
kūnas paruošė metinę aukotojų 
knygą su bažnyčios nuotrauka, 
kurioj matyti Nekalčiausios 
Marijos Širdies paminklas ir kle
bonijos pastatas. Už atspausdini
mą sumokėjo J. Rutledge laido
tuvių namai.

Praeitais metais buvo 12 
krikštų, 4 jungtuvės, iš kurių 
vienerios mišrios, 12 mirimų, 
išdalinta 20,300 komunijų.

1973 turėta 54,030.79 dol. pa
jamų, 42,875.42 dol. išlaidų. 
Sausio 1 parapijos pinigų ban
kuose—222,306.34; iš jų parapi
jos statybos fonde 219,000 dol.

Didesnės sumos išleistos: 
centrinei aukštesniajai katalikų 
mokyklai išlaikyti (4 parapijos 
mokiniai lanko šią mokyklą) — 
13,000.12; parapijos nuosavybei 
pagerinti, diecezijos reikalam ir 
misijom — 11,353.94.

Praeitais metais stambesnes 
sumas aukojo: R. Hamilton (ne
turtinga našlė, pensininkė, gy
venanti viename mažame kam
barėlyje) — 1,328 dol., J. Pirog 
— 1,183, B. Zebus — 615, J. 
Olson — 602, W. August — 
572, M. Naryka — 525, J. Mec- 
kenis — 431, B. Vizintos — 
400, M. Kuncienė — 300, G. O’ 

Klaipėdos atvadavimą prisimenant. — Sukilėliai Klaipėdos 
gatvėse.

Day — 602, kun. S. Morkūnas — 
477 dol. (be to , jis aukojo savo 
40 metų kunigystės sukak
ties proga siuntiniam į pavergtą 
Lietuvą, Sibirą ir kitur 7,600, 
Vasario 16 proga — 300, misi
jom ir spaudai paremti — 600 
dol.).

Ir parapijos vaikai dosnumu 
neatsilieka nuo savo tėvų. Per 
22 metus mažytė vaikų grupė 
paaukojo 17,748.67 dol.

Kun. Simonui Morkūnui ėmus 
vadovauti mirštančiai mažytei 
parapijai, nuo 1951 balandžio 14 
iki 1974 sausio 1 iš daugiau 
kaip 80 šeimų (376 asmenų) 
surinkta 820,708.37 dol. Dides
nės sumos išleistos: bažnyčiai, 
klebonijai, salei, parapijos nuo
savybei pagerinti ir padidinti — 
102,114.55; centrinei aukštes
niajai mokyklai išlaikyti ir padi
dinti — 156,881.62; minėtos 
mokyklos skolai sumokėti — 
20,692.20; diecezijai, seminari
jai ir misijom — 35,699.25; būsi
mam parapijos centrui sutaupyta 
— 219,000 dol.

Praeitais metais daugumas 
turtingų, didelių Sioux City 
diecezijos parapijų turėjo nema
žą deficitą, kai mažytė Šv. Ka
zimiero lietuvių parapija sutau
pė stambią sumą parapijos cent
ro fondui.

Vietos klebonui talkina komi
teto direktoriai H. DeMarest, 
B. Zebus ir kolektorių pirminin
kas S. Ostinas su48 kolektoriais.

Korespondentas
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PHILADELPHIA, PA.

Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos auksinė sukaktis

Šv. Andriejaus parapija šiais 
metais švenčia garbingą 50 metų 
sukaktį.

Ji įsteigta 1924 vasario 7. Iš 
pradžių bažnyčia-koplyčia buvo 
įsikūrusi Lemon gatvėj. Dabarti
nė bažnyčia 19-osios ir Wallace 
gatvių sankryžoj buvo nupirkta 
1942.

Parapijos steigėjas ir pirma
sis klebonas buvo kun. J. Čepu- 
kaitis, o dabar jai vadovauja kun. 
J. Degutis, talkinamas kun. K. 
Sakalausko.

Sukaktį paminėti ruošiamasi 
iškilmingai ir plačia apimtim: 
iškilmingomis pamaldomis, 
banketu ir specialiu leidiniu. 
Iškilmėm organizuoti ir vesti yra 
sudarytas visų lietuviškų organi
zacijų atstovų komitetas, kuris 
jau intensyviai dirba.

Į minėjimą yra pakviestas Phi
ladelphijos arkivyskupas kardi
nolas J. Krol.

Mišias aukos vysk. V. Briz- 
gys. Pamokslą pasakys arki
vyskupo kancleris prel. P. Stat
kus. Pamaldų metu giedos Vil
ties choras, diriguojamas muz.
L. Kaulinio.

Būtų labai gražu, kad šiose iš
kilmingose pamaldose mūsų 
organizacijos dalyvautų su savo 
vėliavomis, o bažnyčia būtų už
pildyta lietuvių.

Tą pačią dieną, 6 vai. vak., 
Four Chefs svetainėj ruošiamas 
iškilmingas banketas. Tikimasi, 
kad jame dalyvaus ir garbės sve
čiai. Bilietų kaina vienam asme
niui — 10 dol. Juos galima gauti 
klebonijoj ar pas komiteto na
rius, o sausio 27 parapijos salėj 
tuoj po sumos tuo reikalu šau
kiamas parapiečių susirinkimas, 
kuriame bus galima įsigyti ir bi
lietus.

Šios sukakties proga išleidžia
mas leidinys-knyga, kurią ruošia 
Vyt. Volertas, o sutrumpintą 
tekstą anglų kalba paruoš Aušra 
Mačiulaitytė-Zerr. Leidinį re
daguoja V. Šalčiūnas. Leidinys 
apims ne tik parapijos praeitį, 
bet plačiai lies ir dabartį. Bus 
gausiai iliustruotas nuotrauko
mis iš parapijos religinio, kul
tūrinio ir tautinio gyvenimo. Or
ganizacijos, verslininkai, profe
sionalai ir privatūs asme
nys kviečiami dėti į šį leidinį 
savo sveikinimus.

Šv. Andriejaus parapija yra 
lietuviška parapija pilna to žo
džio prasme. Kiekvieną sekma
dienį bei šventadienį mišios 
aukojamos lietuvių kalba, pa
mokslas tik lietuviškas, choras 
gieda lietuviškas giesmes. Kle
bonija nenutautėjusi — lietuviš
ka. Ten anglų kalbą išgirsi tik 
santykiaujant su kitataučiais. 
Choras laisvai ir patogiai gali 
repetuoti klebonijos patalpose.

Čia prisiglaudusi šeštadieni
nė mokykla, čia susirinkimai, 
minėjimai, koncertai. Čia ateiti
ninkų, skautų sueigos, vakarė
liai, čia Balfo veiklos centras, 
čia gyviausiai plaka mūsų religi
nis, tautinis bei kultūrinis pul
sas.

Philadelphijos lietuviška vi
suomenė tai puikiai žino. Ma
nau, kad ji šios sukakties proga 
parodys parapijai savo dėkin-

LAWRENCE, MASS.
Šv. Pranciškaus bažnyčia 

sumaniai taupo šilumą
Bažnyčiai, su aukštai esan

čiom lubom, apšildyti reikia la
bai daug kuro. Todėl nuo sau
sio 7 darbo dienom mišios au
kojamos parapijos salėj su že
mom lubom, ir kuro žymiai ma
žiau sunaudojama.

Iškilmingosios Kalėdų mišios 
buvo aukojamos Kūčių vakarą, 7 
vai. Koncelebravo trys kunigai: 
klebonas kun. A. Jansonis, kun. 
Karolis Brandt ir kun. Frank 
Russo.

Parapijos mokyklos seseli 
mokytojų paruoštas vaikų choras 
gražiai giedojo kalėdines gies
mes. Pagiedojo ir švariai lietu
viškai Sveikas, Jėzau gimusis.

12 vai. nakties per mišias gra
žiai giedojo pakaitom solistai 
Jurgis Lisauskas ir Ms. Delle- 
chale. J. Sk. 

gumą gausiai dalyvaudama pa
maldose, bankete ir dosniai pa
remdama leidinio išleidimą.

Kalėdų eglutė
Trijų Karalių dieną, sausio 6, 

Vinco Krėvės vardo šeštadieni
nė lituanistinė mokykla suruošė 
tradicinę Kalėdų eglutę su prog
rama ir vaišėmis.

Į eglutės pobūvį susirinko 
gana gausus svečių būrys. Dau
giausia vaikų artimieji. Nemaža 
atvyko ir tokių vaikų, kurie šeš
tadieninės mokyklos nelanko, 
bet šiame parengime norėjo da
lyvauti, nes juk tai didelė vaikų 
šventė.

Parengimą pradėjo mokyklos 
vedėja D. Surdėnienė, trumpu 
įvadiniu žodžiu svečius supa
žindindama su programa ir kartu 
apibūdindama sunkias sąlygas, 
kuriose teko šią eglutę ruošti.

Programa buvo sudaryta iš 
dailiojo žodžio skaitinių, eilėraš
čių ir trumpų vaizdelių su vai
dyba. Programai baigti buvo pa
rinktas šokis su dainele, kurį at
liko vaikų darželio ir pirmojo 
skyriaus mokiniai, vadovaujami 
mokytojų D. Dragūnienės ir N. 
Kailienės. Atrodo, kad svečiam 
ši programos dalis labiausiai ir 
patiko. Ji buvo nuoširdžiausia ir 
susilaukė daugiausia aplo
dismentų.

Programą pradėjo 10 skyriaus 
mokiniai V. Ramūnaitė ir A. 
Danta. Eilėraščius mokiniai sa
kė iš atminties. Tai girtina ap
raiška. Po to buvo trumpi vaiz
deliai su vaidyba. Kadangi vai-

Kun. Pranas Jaraška

Kun. P. Jaraškos įvesdinimas
Šv. Jurgio lietuvių parapijoje 

sausio 13 įvyko iškilmingas kun. 
Prano Jaraškos įvesdinimas. 
Priėmimas su pietumis bei šo
kiais buvo Chateau restorane.

Klebonas prel. V. Martusevi- 
čius, nuoširdžiai pasveikinęs 
naująjį kunigą, pristatė jį para- 
piečiam, kurių buvo susirinkę 
per 200.

Prie garbės stalo buvo kleb. 
kun. Jurgis Degutis, kleb-. 

kun. Leo Peciukevičius, kun. 
dr. Bernardas Šimkus, kun. Pra
nas Menei — išeinąs Šv. Jurgio

Hartford, Conn.
Moterų choro koncertas

Moterų choro pirmas pasiro- 
mas — koncertas įvyks sausio 
26, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Hartforde, LAP klubo salėj, 227 
Lawrence St.

Koncerte bus galima išgirsti 
dar iki šiol Hartforde nedainuo
tų dainų. Diriguoja muz. Jurgis 
Petkaitis.

Visi Hartfordo ir apylinkių 
lietuviai prašomi koncerte da
lyvauti. Pageidaujama, kad atsi
vestų ir amerikiečių. Prie apva
lių stalų sėdint, bus galima ir 
pasivaišinti; norintiem pasi
klausyti tik dainų bus pastatytos 
atskiros kėdės.

Įėjimo auka — 3 dol. asme
niui,

Jonas Bernotas

Lietuvių Klubo padėtis
Lietuvių Amerikos Piliečių 

kai gana tyliai kalbėjo (tai visuo
tinė apraiška), tai vaizdelių 
turinį sunku buvo sekti.

Mažiukam užsklendus prog
ramą savo šokiu, atvyko ir Kalė
dų senelis su dovanų maišu. 
Vaikam tai buvo centri
nis taškas. Jie buvo apdovanoti 
dovanėlėmis.

Po viso to buvo bendra pro
grama — vaišės. Veikė turtinga 
loteriją, kurią bematant vaikai 
išpirko.

Eglutės programoj pasigesta 
mokyklos choro, kuris praeity 
taip puikiai pasirodydavo. Ne
pasirodė ir tautinių šokėjų gru
pė. O gi prieš keletą savaičių 
ji taip gražiai šoko Bendruo
menės parengime.

Šiais mokslo metais šeštadie
ninę mokyklą lanko apie 50 
mokinių. Mokykloj dirba: ve
dėja D. Surdėnienė ir mokyto
jos O. Pliuškonienė, J. Jurskie- 
nė, D. Burienė, N. Kailienė ir 
D. Dragūnienė. Dainavimo mo
ko O. Pliuškonienė, o tautiniij 
šokių — M. Radikienė.

Aukštesniojoj mokykloj yra 6 
mokiniai. Jos vedėjas — J. Ka- 
nanavičiaus. Dar dirba proi. J. 
Puzinas ir atskiriem kursam 
kviesti mokytojai.

Ši mokykla džiugina kiekvie
no lietuvio širdį, bet kartu kelia 
ir didelį susirūpinimą. Kodėl 
tiek daug lietuviukų jos nelan
ko? Galim visaip teisintis. Ga
lim įmantriai “filosofuoti”, bet 
žinom, kad, su mažom išimtim, 
visų mūsų sąlygos panašios, tik 
ne visi turim vienodą norą nešti 
tą tautinio jaunimo auklėjimo 
naštą. Tai daugiau negu skaudu.

Ad. G.

parapijos vikaras ir Šv. Jurgio 
parapijos seselės mokytojos. 
Prie kitų stalų buvo Antanaičiai, 
Čebatoriai, Vengraičiai, Spar- 
kevičiai, Tarvydai, Kazlauskai, 
Matukonytės ir daugel kitų. Ma
rytė Šalinskienė iš New Yorko 
negalėjo dalyvauti, nes buvo už
imta kitais darbais.

Keletą valandų skambėjo lie
tuviškos dainos. Parapiečiai 
džiaugėsi, gavę lietuvišką kuni
gą, kurį priėmė su lietuvišku 
nuoširdumu. Tegu Šv. Jurgio 
parapijai būna naudinga jo 
veikla!

klubas Hartforde, 227 Lavvrence 
St., prieš keliolika metų buvo 
didžiausias ir gražiausias Nau
jojoj Anglijoj. Klubas turi didelę 
apatinę salę su moderniu baru, 
dvi nedideles saliukes mažes- 
niem susirinkimam, antrame 
aukšte neperdidelę salę su vir
tuve, o trečiame aukšte didelę 
salę su scena vaidinimam ir kon
certam. Be to, klubas, su dale
le liet, radijo valandėlės, prie 
Connecticut upės turi gražų, 
medžiais apsaugusįparką (apie 8 
akrus).

Per paskutinį klubo narių su
sirinkimą gruodžio 1 atsirado 
balsų, kad klubą ir parką rei
kią parduoti. Esą klubo baras ir 
parengimai dėl sumažėjusių lan
kytojų nebepadengia klubo iš
laikymo išlaidų. Per paskutinius 
5 metus susidarė apie 10,000 
dol. skolų. Parką didesni potvy-

East Hartfordo bibliotekoje lietuviai buvo įrengę lietuvišką 
kioską su lietuviška Kalėdų eglaite. Prie kiosko lietuvaitės 
iš k. Regina Zabulytė, Vida Kristina ir Danutė Raškevi- 
čiūtės. Sį lietuvišką kampelį bibliotekoje įrengė Birutė Za- 
bulienė ir Kastutė Raškevičienė.

WORCESTER, MASS.
Specialus susirinkimas

Kalėdų naktį sudegus Mairo
nio Parko patalpom, valdyba ir 
direktorių taryba sausio 8 Šv. 
Kazimiero parapijos salėj sušau
kė specialų Lietuvių Labdaros 
Maironio Parko Draugijos susi
rinkimą. Dalyvavo daugiau kaip 
200 narių. Draugija turi netoli 
500 narių.

Susirinkime buvo nutarta iš 
valdybos ir direktorių tarybos 
sudaryti Maironio Parko staty
bos komitetą, kuriam nariai su
teikia teisę ir paveda atstatyti 
Maironio Parko patalpas. Reika
lui esant, komitetas turi pilną 
teisę pasirinkti atitinkamus 
žmones darbui.

Nariai pageidauja, kad Mairo
nio Parkas būtų atstatytas, jei 
galima, kuo greičiausiai. Kaip ne 
vienas narys po susirinkimo pa
sakė, Maironio Parkas yra mūsų 
antrieji namai, kuriuos vėl no
rim turėti.

Pirmininkas Kazys Adomavi
čius priminė, kad statybos komi
tetas dės visas pastangas arti
miausioj ateity atlikti paruo
šiamuosius statybos darbus ir 

niai užtvindo, ir po to valymas 
ir pataisymai sudaro išlaidas.

Po diskusijų didelė narių dau
guma nubalsavo nei klubo, nei 
parko tuo tarpu neparduoti, o 
bandyti išlaikyti. Prieš kelis de
šimtmečius garbingi lietuviai 
įsteigė klubą ir parką visų lie
tuvių — vyrų ir moterų — rei
kalam. Todėl, prieš parduodant, 
reikia išklausyti Hartfordo ir 
apylinkių nuomonės. Tą nuosa
vybę parduoti dabar, šiais įvai
rių krizių laikais, būtų didelė 
klaida, nes tektų parduoti už ma
ža kainą. Pardavus tą nuosavy
bę, lietuviam būtų skausmin
gas nuosmukis, nes kitos tauty
bės (lenkai, ukrainiečiai ir kt.) 
turi savo tautinius namus, o lie
tuviai pasirodytų tokie maži, kad 
nebepajėgia išlaikyti savo tokios 
vertingos nuosavybės.

Pagaliau padėtis nėra tokia jau 
labai bloga. Gausiau lankant 
klubo parengimus, ir klubo rei
kalai taisytųsi. Be to, sustipri
nus Connecticut upės krantus 
(yra žinių, kad valdžios yra pa
daryti tokie planai), parko kaina 
galėtų pakilti iki milijoninės 
vertės.

Po išsikalbėjimo paaiškėjo, 
kad klubas labai reikalingas. Su
sirinkimas balsavimo keliu iš
rinko septynių asmenų komite
tą klubui lėšas telkti. Komitetas 
sausio 4 per pirmą susirinkimą 
pasiskirstė pareigomis: pirm. 
Zigmas Strazdas, vicepirm. Pet-

( nukelta i 10 psl.) 

kaip galima greičiau pradėti 
vykdyti statybą.
MIRĖ ANTANAS YAKUTIS

Sausio 8 savo namuose mirė 
solisto Roberto K. Yakučio tė
velis Antanas F. Yakutis, 83 me
tų amžiaus.

Velionis gimė Lietuvoj. 1916 
atvyko į JAV. Apsigyveno Wor- 
cestery ir čia praleido visą gyve
nimą. .4

45 metus išdirbo plieno fabri
ke. Dirbo sunkiai. Mylėjo savo 
vaikus ir stengėsi išleisti juos į 
mokslą. Visus išaugino religin
gais lietuviais patriotais.

1954 pasitraukė į pensiją.
A. a. Antanas Yakutis priklau

sė prie Šv. Kazimiero parapijos. 
Buvo pavyzdingas parapietis. 
Net prašė, kad po jo mirties vie
toj gėlių būtų skiriamos aukos 
Šv. Kazimiero parapijos statybos 
fondui. Būdamas giliai religin
gas, neužmiršo ir lietuvio parei
gų. Visada su žmona lankydavo 
lietuviškus parengimus, auko
mis remdavo lietuviškus, reika
lus. Jų namuose skambėdavo 
lietuviškos dainos. Sūnus Ro
bertas K. su sesute Kotryna daž
nai dainuodavo duetą, kuris tė
vam suteikdavo daug džiaugs
mo. A. a. A. Yakučio mėgsta
miausios dainos buvo “Kur ba
kūžė samanota” ir “Leiskit į tė
vynę”. Jis prašė, kad sūnus so
listas ir per laidotuves jam vie
ną iš jų padainuotų. Tėvelio 
prašymą sūnus išpildė.

Į artėjančią mirtį žvelgė be 
baimės. Prašė, kad, jam mirus, 
visi būtų linksmi, o ne liūdėtų.

Velionis priklausė ir prie Lie
tuvių Piliečių Klubo.

Buvo pašarvotas laidotuvių 
direktoriaus Dirsa namuose. 
Sausio 11 buvo atlydėtas į Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčią. 
Klebonas kun. A. Miciūnas, 
MIC, aukojo mišias ir pasakė 
pamokslą, iškeldamas velionies 
nepaprastą meilę Dievui. Asis
tavo kun. J. Budzeika, MIC, 
Kun. J. Bakanas dėl ligos nega
lėjo dalyvauti.

Vargonavo choro vadovė O. 
Keršytė. Giedojo sūnus solistas 
Robertas Kazys. Po mišių padai
navo jo tėvelio mėgstamiau
sią dainą “Leiskit į tėvynę”.

Velionis palaidotas Notre 
Dame kapinėse.

Giliai nuliūdę pasiliko: žmo
na Margarita, sūnūs Antanas ir 
Robertas Kazys (operos solistas, 
gyvenąs New Yorke), duktė Kot
ryna Perednia, sesuo Ieva Doni- 
laitis ir aštuoni vaikaičiai.

Iš kapinių visi buvo pakviesti 
pietum į Lietuvių Piliečių Klu
bą.

J.M.

r -

______ Atsiųsta 
______ paminėti

Birutė Pūkelevičiūtė — DAR
ŽOVIŲ GEGUŽINĖ. Eiliuota, 
pasaka. Iliustravo autorė. Išlei
do Darna Chicagoje 1973 m. 36 
psl. Kaina 1.50 dol.

Neseniai buvo paminėta kiek 
anksčiau išleistoji šios autorės 
eiliuota pasaka — Peliukai ir 
plaštakės. Ta proga buvo iškel
tas ir sklandus bei nuotaikin
gas jos eiliavimas.

Tokiom pat gerom savybėm 
pasižymi ir šioji pasaka — Dar
žovių gegužinė:

O-čia-čia, o-pa-pa,
Šoka žirnis su pupa —
O-čia-čia, o-lia-lia, 
Merkia žirnis akele.

Arba:

— Vaje! — išbalo
pomidoras,—

Aš šokti neisiu, aš toks 
storas . . .

Įdomiai pavaizduojama, kokią 
audrą daržovių gegužinėj suke
lia gražuolė aguona, “nei gėlė, 
nei daržovė”, keldamasi į puiky
bę ir išpeikdama gražuolę mor
ką.

* Didelė naujiena skaitytojam, 
kad šią knygutę iliustravo pati 
autorė. Gyvos ir gražios dviejų 
spalvų iliustracijos — sužmogin
tos daržovės. Ypač gražiai kelio
se vietose pavaizduota morka.

Tenka paminėti, kad Kalėdų 
proga pasirodė ir trečioji šios au
torės knygutė vaikam — Kalėdų 
dovana. Numatytos išleisti dar 
trys: Valentina ir Klementina, 
Skraidantis paršiukas ir Rimas 
pas Kęstutį.

LIETUVIŲ DIENOS, mėne
sinis lietuvių kultūros ir visuo
menės gyvenimo žurnalas lietu
vių ir anglų kalbomis. 1973 gruo
džio nr. Redaguoja redakcinė 
kolegija: D. Mackialienė, Pr. 
Gasparonis ir V. Prižgintas. 
Anglų k. red. A. Milukas. Pre
numerata $10 metam, atskiras 
nr. — $1. Adresas: 4364 Sunset 
Blvd., Hollyvvood, CA 90029. 
Gruodžio mėn. numeryje atžy
mima vysk. V. Brizgio. 70 m. 
amžiaus sukaktis. Kun. dr. 
Prunskio apžvalginis straipsnis 
gausiai iliustruotas iš vysku
po pastoracinės bei religiškai 
kultūrinės veiklos. Literatū
rinėje dalyje randame D. Mit
kutės-Mitkienės poezijos, Alės 
Rūtos puslapį prozoje ir H. Di- 
džiulytės-Mošinskienės memo
rialinės apysakos ištrauką. Pa
minėta komp. Miko Petrausko 
100 metų nuo gimimo sukak
tis, aprašomas Toronto lietuvių 
centro — Anapilio atidarymas, 
Balzeko muziejaus karinis sky
rius ir kt. Angliškoj daly spaus
dinamas A. Krivickienės rašinys 
apie Vilnių lietuvių liaudies 
dainose ir J. Tininio romano ver
timo tęsinys “Artist’s Wife.”

Erlėnas — GIRIŲ SARGAI. 
Apysakos 1973. Australija, Mel- 
bourne. Išleido kun. Pr. Vaseris. 
Viršelis ir aplankas — dail. V. 
Simankevičiaus. 212 psl. Kaina 
3 dol.

Į knygą sudėti šeši pasakoji
mai, pavadinti apysakomis (ka
žin ar pavadinimas tiks
lus; apysakomis įprasta vadinti 
ilgesnius kūrinius).

Knygos aplanke skaitom: “Pro 
mano tėviškės laukus vingiuoja 
upelis Erla . . . Upelio pakrantės 
man pasaką rašė jaunoj širdy . . . 
Tie sodžiai, tie žmonės ir šian
dien dar gyvi ... Jie gyvi Erlos 
pakrančių gyventojai, o aš jų 
brolis — Erlėnas. Kun. Pr. Va
seris.”

Pasakojimai mėgėjiško po
būdžio, bet maloniai skaitomi.
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HAPPY BROTHERHOOD VVEEK HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
FRED’S

AUTO SERVICE
235 STOKES AVENUE 

TRENTON, N. J.
CALL 609 883-2220

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
FIVE COUNTIES CARTING CORP.

172-33 DOUGLAS AVĖ. JAMAICA, N.Y. NASSAU 
TEL. 516 328-0220 NEVV YORK CITY TEL. NO. 
526-4648 COMMERCIAL INDUSTRIAL GARBAGE & 
RUBBISH REMOVAL SANITARY CONTAINERS 
SUPPLIED FOR RUBBISH ASH GARBAGE OUICK 
DEPENDABLE SERVICE ALL SIZE CONTAINERS 

AVAILABLE 1 to 42 CUBIC YARDS

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
ACCURATE GLASS & MIRROR CO. 

2311 Avenue 2 Brooklyn, N. Y. 11235 Tel. 891-7069 
Large Suiuunun Finest uuallty Mlrror and Giass 
at Reasonable Prices Visit Our Mirror Show room 

For Exquisite DlsplavsHAPPY BROTHERHOOD VVEEK
D&R 

TRUCKING EXCAVATING 
FILL DIRTTOP SOIL BANK RUN SĄND FILL 
LOADER SERVICE DOZER SERVICE SNOW 
PLOWING RADIO DISPATCHED TRUCK & 
EOUIPMENT RENTALS MODERN CLEAN 

EOUIPMENT FULLY INSURED CALL 201 297-3680 
IF NO ANSVVER 201 297-1662 

1932 BEEKMAN ROAD MONMOUTH JUNCTION

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
ROBERT BELLO 

LANDSCAPE SERVICE 
1726 East 29th St.

Brooklyn, N. Y.
TEL. 375-9485 — LANDSCAPING DESIGNING & 

CONTRACTING RAILROAD TILE CONSTRUCTION 
COMMERCIAL AND RESIDENTIAL

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
PASSAIC VALLEY

COACH LINES 
Charter Bus Service 

179 Division Avė. 
Summit, Nevv Jersey

Call: 201 273-6356 or 464-5509

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
ROTA’S RESTAURANT

2409 E.TREMONT AVĖ., BRONX, N.Y.TELTA2-9516 
(Opp. St Raymonds) Superb Cuisine and Service 

Featuring Steaks Chops Fine VVines Liquors 
Meals Served at all Hours

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
HUDSON BODY 

AND 
PAINT CO. 

TRUCK PAINTING
101 HUDSON ST. 
GARFIELD, N.J. 

CALL 201 773-3578

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
STAGE DELICATESSEN 

OPEN 7 DAYS A VVEEK 
FINEST OF KOSHER DELICATESSEN 

177 ROUTE 17 SOUTH 
PARAMUS, N.J.

CALL: 201 265-9863

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
BUZZ & LORAINE’S COIN 

LAUNDRY CENTER 
Open 7 Days a VVeek 
287 South Main St 

Manville, N. J. 
Call 201 526-3212

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
ACU — PRO 

SURVEYS 
BRADDOCK AVĖ. 
BRADDOCK, N. J. 
Call 609 561-6039

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
AL’S BODY SHOP

AUTO BODY REPAIRS & REFINISHING HEAVY & 
LIGHT TOVVING 24 HOUR ANSVVERING SERVICE 

U.S. HIGHVVAY NO. 130, DAYTON, N.J.
CALL 201 329-6100

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
JOSEPH ZICHICHI & SONS, INC. 

FURNITURE BOUGHT AND SOLD 
ANTIOUES RESTORED APPRAISALS 
SHOVVROOM 474 Morris Avė. Summit, N. J.
VVORKSHOP 513 Morris Avė. Summit, N.J. 

Call 201 277-1402

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
J. ASSENZA INC.

10 TAYLOR ROAD HUNTINGTON LONG ISLAND 
TEL. 516 423-6818 CABINET MAKERS CUSTOM 

VVOODVVORKING HOME IMPROVEMENT 
FINEST OF VVORKMANSHIP

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
AMERICAN AUTO BODY 

COLLISION REPAIR AUTO PAINTING 
94 NORTH RAMAPO AVENUE 

MAHVVAH, N. J.
CALL: 201 529-3010

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
UNION DATA CORP.

Computerlzed Payroll Service 
55 Morris Avė. 

Springfield, N. J. 
Call 201 964-3113

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
RUDY’S ITALIAN RESTAURANT 

219-01 North Blvd. Tel. BA 5-5154, Long 
Island, N. Y. Finest in Italian Cuisine Dine 

in a Pleasant Atmosphere Catering 
Facilities

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
CENTRAL 
JERSEY 

CARTING 
CO.

P. O. Box 68 Middlesex, N. J. 
Call 201 238-2995I

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
BELLUSCI TRAVEL AGENCY, INC. 
1396 Forest Avė. (Bellusci Bldg.) Staten Island,

N. Y. Tel. 447-6944 Airllne and Steam Ship Tickets 
Free Information ServiceforTours Cruises Package 
Plans Honeymoons Most Credit Cards Honored 

Open Late Thur. and Frlday

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
THE 

VICTORIAN 
FLORISTS

261 PARK AVENUE BOTANY VILLAGE 
CLIFTON, N. J.,

CALL 201 546-9250

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
MASTAN TELEVISION CO. INC.
823 KINGS HIGHVVAY, BROOKLYN, N.Y.

TEL GE 5-2528 or 336-0735 All Makes and Models 
T.V. Expert Repairs VVe Service all Makes Color 

and BL & VVhite Serving All Brooklyn
Qulck Dependable Service

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
ROILCO TRENCHING & 

BACK HOE VVORK 
Excavating & Grading 

Free Estimates
North Hayes Avė. VVenonah, N. J. 

Phone 609 468-4400

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
PHILIP R. FETZER

271 GREELEY AVĖ. STATEN ISLAND, N.Y. TEL. 
EL 1-2823 Licensed Electrical Contractor Shop 
Located at1299 Richmond Road Violations Removed 

Residential Industrial Commercial

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
NATURALIZER SHOE SHOP 

Redbank, Nevv Jersey
9 VVhite Street

SIZES 4 TO 11 VVIDTHS 4A to D CALL 201 842-9191

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
FROM KATHEE WITH LOVE 

BEAUTY SERVICES 
Shoprite Shopping Center 
VViIliams Avė. & Route 17 
Hasbrouck Heights, N. J.

Call 201 288-4195

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
THE BLACK BULL 

INTIMATE DINING
& superb entrees

ROUTE 46 MOUNTAIN LAKĘS, N. J. also 
168 PASSAIC AVĖ., FAIRFIELD, N. J. also UPPER 
SADDLE RIVER, N. J. also VVOODBRIDGE, N.J. 

IN SHOPPING CENTER AREA

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
FINEST CARPET

2498 65th STREET BROOKLYN, N.Y. 11204 
NO ONE BEATS OUR PRICES OR OUR SERVICE Į 
CARPET CLEANING. DISCOUNT CARPET SALES

CALL US AND BE CONVINCED TEL. 339-0407

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
GUIDO FUSCOS 

ALPINE LODGE & RESTAURANT

Route 9 W, Alpine N. J.
201 768-5061

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
JOHN’S SHELL SERVICE

OPEN 6 DAYS A VVEEK
612 STATĖ HIGHVVAY 17 

PARAMUS, N.J.
Call 201 652-9835

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
VVINDSOR 
REALTY 

COMPANY INC.
65 East Northfield Road 

LIVINGSTON, N. J. 
Call 201 994—3416

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
MAJORS TRAVEL & TOURS CENTER 

2239 FOREST AVĖ. STATEN ISLAND, N.Y. TEL. 
442-6069 — 337 NEVVDORF,STATEN ISLAND, N.Y. 
TEL. 979-3900 Travel and Tours Center Foreign 
and Domestic. Reservations for Resorts Cruises

Hotels Package Vacations Guided Tours

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
EVERS MARINE SERVICE INC. 

MARINETOVVING &SALVAGE 
20 KESTER DRIVE

EDISON, N.J.
CALL: 201 548-2690

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
HAMILTON PHARMACY 

9720 4th AVĖ BROOKLYN, N.Y. 11209
TEL 745-9176

THE FAMILY PHARMACEUTICAL STORE 
PRESCRIPTION SPECIALISTS

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
L. DERBYSHIRE & SON 
MAYFLOVVER MOVERS

Local & Long Distance
414 VVest Main St. VVyckoff, N. J.
Phone 201 891-2600 or 664-3900

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
B & B DEPARTMENT STORE 
VVE HAVE THE BEST STORE IN 

SEASIDE PARK 
5th AND CENTRAL AVĖ. 

SEASIDE PARK, N.J.
Call 201 793-1350

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
ARMADILLO BOOK SHOP

BOOK SERVICE FOR EVERYONE OPEN 7 DAYS A 
VVEEK PAPERBACKS BEST SELLERS TEXT 
REFERENCE INDUSTRIAL AND SCHOOLS 

108 SOMERSET ST., NEVV BRUNSVVICK, N.J.
CALL 201 545-4888

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
JOS. C. Dl MARZIO

458 CARY AVĖ.
STATEN ISLAND, N. Y. TEL. GI 2-3660 

FINE OUALITY UPHOLSTERING SOFAS 
SECTIONALS DINING AND KITCHEN 

CHAIRS .

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
CUNNINGHAM CHIMNEY CLEANING

8 ACKERSON STREET, BAYSHORE, LONG ISLAND, 
TEL. 516 665-3687 CHIMNEYS BOILERS FURNACES 
CLEANED REPAIRED COMMERCIAL RESIDENTIAL 

VIOLATIONS REMOVED FREE ESTIMATES

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
LUMURED 

Manufacturer of Fine Handbags 
292 Smith Street 

VVoodbridge, N.j.Call: 201 634-1313

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
HAGEN’S EXXON SERVICE STATION 

GENERAL AUTO REPAIRS
ROAD SERVICE TIRES 

BATTERIES AND ACCESORIES 
Route22 & Columbia Avė. North Plainfield, N. J. 

Call 201 755-9788

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
HACKENSACK PORK STORE 

80 Main St. 
Hackensack, N. J.

ALSO
120 BROADVVAY 
HILLSDALE, N.J. 

VVe Deliver

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
ASTRO DATA INC. 

1275 BLOOMFIELD AVENUE 
FAIRFIELD, N.J.

Call 201 227-1106

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
APOLLO SHIPPING CO.

259 ORANGE STREET, NEWARK, N.J. TEL. 201 
624-0128TRUCKING AND RIGGING CONTRACTORS 

MACHINERY GENERATORS ENGINES HEAVY 
HAULING OUICK DEPENDABLE SERVICE

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
DE FEO’S PLUMBING

357 A. BROADVVAY, BETHPAGE, LONG ISLAND 
TEL. 516 VVE 8—0154 PLUMBING AND HEATING 
CONTRACTOR COMPLETE BATHROOM ANC 
KITCHEN MODERNIZATION RESIDENTIAL 8 

COMMERCIAL REPAIRS & ALTERATIONS 
PLUMBING AND HEATING SUPPLIES 

REASONABLE RATES FREE ESTIMATES

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
ERNEST STUDIO INC.

207 E. 84th STREET 
NEVV YORK CITY 
TEL. 988 • 4900

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
JOSEPHINE’S PIZZERIA 

430 Third Avė. (cor. 30th St.) 
NEVV YORK CITY Tel 684-8295 The 

Finest in Pizzas Hero Sandvviches and
Italian Dishes Open 6 Days

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
VVEEHAVVKEN 

HOBBY CENTER 
Open 7 Days A VVeek 

298 Palisade Avė. 
Cliffside Park, N. J. 
Call 201 943-2482

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
PRECISION AUTO 1 & 2 

FRONT END & BRAKE EXPERTS 
FRAME VVORK TUNE UP, AIR CONDITIONING AND 

INSPECTION VVORK, ALL GUARANTEED 
267 N. Y. AVENUE BET. BOVVERS & GRIFFITH STS. 

Jersey City, N. J.
Call 201 420-1046

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
IL BOSCHETTO 

1660 GUN HILL ROAD BRONX, N.Y.
Tel. 379-9335

THE FINEST IN ITALIAN FOODS SPECIALIZING IN 
NEAPOLITAN SEA FOOD YOUR HOST DOM

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
JOHN CANTIDATE

742 UNION DRIVE, UNIONDALE, LONG 
ISLAND — TEL. 516 485-9244

SEVVER CONSTRUCTIONS SEVVERS CONNECTED 
SEVVERS DRAINS MAINS EXCAVATING

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
CHATHAM SANDVVICH SHOP 

SUBMARINES CATERING—PARTY TRAYS
OPEN 7 DAYS A VVEEK

10 AM TO 10 PM
Phone 201 635-9852

253 MAIN STREET CHATHAM, N.J.,

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
HOUSE OF CHAN

800 7th Avė. Ąt 52nd Street New York City 
Tel. PL 7-4470 The Ultimate In Chinese Cuisine 
Luncheon Dinner Supper Bar Lounge Open 7 
Days 12 A.M. to 1 A.M. Dine in an Intlmate 

Surrounding Major Credit Cards Honored

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
CORNETTA’S SEA FOOD 

RESTAURANT
637-641 Piermont Avė. Piermont on Hudson, 
N. Y. Tel. 914 359-9852 Famous for Steaks 
and Sea Food Finest in Italian Foods 
Come in and Dine in Pleasant Surroundings

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
NICK ROTONDI

1295 RICHMOND ROAD STATEN ISLAND, N.Y. 
TEL. 987-9812 EXPERT PAINTING INTERIOR 

EXTERIOR VINYL SPRAYING OUR 
SPECIALTY NEVV OR OLD HOMES FREE 

ESTIMATES FULLY INSURED

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
C & M TOVVING

214 MARKET ST. 
EAST PATERSON, N.J.

24 Hour TOVVING
CALL 201 797-0220

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
OSBORN’S

AUTO VVRECKERS 
Allenwood Road 

Farmingdale, New Jersey 
Call: 201 938-5478

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
LUMINA CORP.

PLASTIC LAMPS FIXTURES—DISPLAYS 
791 PAULISON AVĖ. 

CLIFTON, N. J.
CALL (201) 365-2189

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
LA COCOTTE RESTAURANT, INC.

147 East 60th Street New York City Tel. 832-8972 
French Cuisine Luncheon Dinner Cocktails 
Dine in a Pleasant Atmosphere Opposite 

Bloomingdales

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
GERARD’S BEAUTY PALACE 

VVe Special iže in You 
Women & Men’s Hair Styling 

By Appointment Only 
431 Park Avė. 

Plainfield, N. J.
Call 201 753-2332 or 754-9613

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
FRED J. ALTHOFF 

69 ELM STREET STATEN ISLAND, N.Y.
TEL. GI 7-7975 PAINTING & DECORATING INTERIOR 

AND EXTERIOR INSURANCE COVERAGE 
TIME PAYMENTS

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
ASTORIAN MANOR

25-22 ASTORIA BLVD. LONG ISLAND CITY, N.Y. 
TEL 278-7066 SEE THE BEAUTIFUL ALL NEVV 
EXCITING ASTORIAN MANOR BEAUTIFUL

BANOUETROOMS FOR ALLSOCIALOCCASIONS 
VVEDDINGS DINNERS SOCIAL FUNCTIONS 

PARKING FACILITIES

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
LONG ISLAND RUBBISH REMOVAL
410 Livlngston Avė. W. Babylon, Long Island 
TEL 516 665-7555 — GARBAGE & RUBBISH 

1 REMOVAL COMMERCIAL INDUSTRIAL
RESIDENTIAL CONTAINER SERVICE 1 TO 40 CU. 
YDS. AFTER CONSTRUCTION CLEAN UP FREE 

ESTIMATES PROMPT DEPENDABLE SERVICE

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
CHEESE ‘N’GOURMET

1251 Rte. 112 Pt. Jefferson Sta.
516 928-9433

CHEESE ALL TYPES! OVER 999 VARIETIES OF 
CHEESE N’ GOURMET SPECIALTIES 

VVHOLESALE AND RETAIL

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
NEILS NEVV YORKER RESTAURANT 

Cocktail Lounge Catering 25 to 700 
VVedding Receptions, Banquets 

U. S. Highway No. 46 Mountain Lakęs, N.J. 
Call 201 334-0010

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
J & B UPHOLSTERY 
Custom Slipcovers 

Drapes Traverse Rods Foam Rubber 
51A VVhitehead Avė.

South River, N. J.
Call 201 238-9220

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
JGS DECORATING CORP.

1180 EAST 53rd STREET BROOKLYN, N. Y. 
TEL. 696-0339 PAINTING PAPERING PANELING 

CARPENTRY FINISHED BASEMENTS FREE 
ESTIMATES

HAPPY BROTHERHOOD VVEE^ 
NOOK & CRANNY

232 WALL STREET HUNTINGTON, LONG ISLAND 
TEL. 516 549-3420 GIFT SHOP ART GOODS 

EXCEPTIONAL GIFTS FOR ALL OCCASIONS COME 
IN AND BROUSE AROUND

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
KURT GRIGO CABINET VVORKS

88-62 Myrtle Avė. Glendale, N. Y. Tel. VI 9-1780 
Store Flxtures Interior Woodwork Cabinets Finest 
of VVorkmanshlp Reasonable Rates Free Estimates

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
HIGHLAND SEA FOOD 

421 RARITAN AVENUE 
HIGHLAND PARK, N. J. 
OPEN 5 DAYS A VVEEK 
(CALL) (201) 247-7880

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
MR. PAT COIFFEUR — HOUSE 

OF BLONDES
565 Manor Road (near Victory Blvd.) 

Staten Island, N. Y. Tel. YU 1-5123 lt No 
Answer Call GI 2-9211 Open Thur. & Fri. 

Eves. Closed Mondays

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
GOLDEN COACH 

DINER
Highvvay 130 East VVindsor 

Highstown, N. J. 
Call 201 443-3030

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
NEVVFOUNDLAND 

AUTOMOTIVE SERVICE 
Auto Repą ir You Can Depend On 

169 Green Pond Road 
Beach Glen, Rockaway, N. J.

Call 201 627-6640

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
FALK’S INSTALLATION

1 UNIVERSITY ROAD EAST BRUNSVVICK, N.J. 
TEL. 201 541-2417 201 257-9534 ROOFING AND 
SIDING GUTTERS LEADERS STORM VVINDOVVS 

REASONABLE RELIABLE RESPONSIBLE 
FREE ESTIMATES

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
ANTHONY M. BRIDA INC.

TOP SOIL EXCAVATING FILL DIRT HAULING SAND 
AND STONE

ROUTE 322 GLASSBORO RICHVVOOD ROAD, 
GLASSBORO 08028
DIAL609 881-1700

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
THRIFTY COPY 

CENTER
2 E. 54th Street

N.Y.C., N.Y.
Call: 212 490-2808

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
VICTORIO’S HAIR DESIGNS

4219 Hyland Blvd. Near Richmond Avė Staten 
Island, N. Y. Tel. 356-4860 If Busy call 984-9407 
Sculptured Cuts Hlgh Fashion Styling Frostings 
Blond on Blond Our Specialty Wigs and Hairpieces 
Sold Serviced and Styled. Open Thur. & Fri. Till 

9 P.M.

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
MODERN 

EXTERMINATING CO. 
COMPLETE EXTERMINATING 

SERVICE
86 Krakovv Street
Garfield, N. J.

Call 201 478-4493

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
DILISIO & SON INC.

SHELL
24 HOUR TOVVING SERVICE TIRES —BATTERIES 
& ACCESSORIES ELECTRONIC TUNE-UPS — AIR 
CONDITIONING MINOR & MAJOR REPAIRS ROAD 

SERVICE CALL: 609 854-9687 or 858-1023

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
FRIENDLY ICE CREAM SHOPPE 

2265 SOUTH AVENUE SCOTCH PLAINS, N. J.
TEL. 201 232-5356 OUALITY ICE CREAM AND 
SHERBETS HOURS SUN. TO THUR. 10AMT011 PM 

FRI. & SAT. 10AM TO 12 PM

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
J & B TRUCKING CO.

EXCAVATING GRADING BULLDOZER VVORK 
HILLS REMOVED, BANK RUN GRAVEL LOW LAND 

FILLED
432 PORTIA ST. SOUTH AMBOY, N.».

Call 201 721 1533 or 201 727-7092

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
UNITED COUNTIES TRUST CO.

1221 LIBRARY AVENUE 
HILLSIDE, N. J. 

Tel. 201 931-6600 
Consult us for Your Banking Needs

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
JOSEPH’S CAMEO HOUSE OF BEAUTY 
605 Forest Avė. Staten Island, N. Y. 

Tel. GI 2-2362
Ha ir Styl ists Cold VVaves Permanents 

Call For Appointment Open Thur. Nites

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
SPRINGFIELD 

VVINES & LIOUORS
Finest of Imported and Domestic VVines & 

Liquors — we Deliver 
276 Morris Avenue 
Springfield, N. J.
Call 201 376-0536

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
D&R TRUCKING & 

EXCAVATING CO. INC. 
1932 Beekman Road 

South Brunsvvick, N. J. 
Call: 201 297-3680 

Donald J. Olsen — President

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
TONY’S PIZZERIA

59 PACIFIC ST. NEVVARK, N.J.
ITALIAN STYLE SANDVVICHES PIZZA PIEŠ 

HOMEMADE LEMON ICE & ICE CREAM 
FREE DELIVERY 4:30 to 12 MIDNIGHT 

CALL 201 344-0590

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
F.T.P. 

INSURANCE AGENCY
93 BOWERS ST. 

JERSEY CITY, N. J. 
CALL 201 659-0400

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
GRAND STREET 

VVAREHOUSE
57 Grand Street, 

Moonachie, New Jersey 
Tel. 201 935-2070

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
VINCENZO CONSTRUCTION CORP.

3 Foxholm Street Staten Island, N.Y. 
Tel 987-3274 Building Contractors 

Residential Commercial and Industrial 
Alterations Remodeling Free Estimates

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
LIGRECI’S STATEN RESTAURANT

697 Forest Avė., Staten Island, N. Y. Tel. 448-6000 
Catering For All Occasions Let Us Make Your 
VVedding Day an Ever Lasting Memory — 3 Large 

Banquet Rooms — Our Facilities and Staff 
Compliment any Diverse Occasion Valet Parking

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
B & E GLASS CO.

4403 FIFTH AVENUE BROOKLYN, N.Y.
TEL. GE 5-4889 PLATE GLASS VVINDOVV GLASS 
FURNITURE GLASS TOPS ALL TYPES MIRRORS 
24 HOUR EMERGENCY SERVICE SERVING ALL 

BROOKLYN

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
ISLAND GUNITE LTD

163 FRANKLIN ROAD, OAKDALE, N.Y. TEL 516 
589-5010 GUNITE POOLS SEA AND RETAINING 
VVALLS CONTRACTORS CONSULTANTS OF 
GUNITE COMMERCIAL RESIDENTIAL CALL TODAY 

FOR CONSULTATION NO OBLIGATION

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
OAKLAND PORK STORE 

Open 8 a.m. - 6 p. m. Home Made 
Salads Fancy Cold Cuts 

380 Ramapo Valley Road Oakland, 
Nevv Jersey Call: 201 337-7034

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
NEW JERSEY PACKAGING CO.

6 Commerce Road 
Fairfield, New Jersey 

Call: 201 227-9520

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
MILLMAN’S 

SUNOCO 
Service-Brakes Tune Ups 

Minor Repairs 
121 Route 35 Southbound 

Keyport, N. J. Call 201 264-1229

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
SARNELLI BROS. INC.

Scrap Iron & Salvage. Hlghest Prices 
Paid. industrial Residential 

Pick Up Service 
333 Bloomfield Road 
Staten Island, N. Y.

212 698-1995

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
KISKO TRANSPORTATION CO.

INMAN AVENUE 
AVENEL, N. J.

Call: 201 -388-2727
UNDER GOD

WE ARE ALL BROTHERS

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
MR BEEF

WE SELL ONLY CHOICE AND PRIME BEEF 
FREEZER ORDERS

26 Hamburg Turnplke 
RIVERDALE, N. J.

CALL: 201 839-5420

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
LARINI’S SUNOCO

AAA Emergency Service 
Friendly Service at its Best 

Route 27 & 518 
Kendall Park, N. J. 
Call: 201 297-6262

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
FRED RIKKA 

MASON CONTRACTOR 
Manchester Blvd. and Route 70 

VVhiting, N. J.
Call 201 363-7885

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
AIDA’S WORLD OF LIOUORS 

2626 Hylan Boulevard, Staten Island, N. Y.
Tel. 987-0044 One of Staten Island’s Largest Liquor 
Stores Wine Tastlng Parties Arranged Brand Name 
Liquors at Low Low Prices Located at GranfS 

Shopping Plaza

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
JOYCE C. SMITH, INC.

229-24 LINDEN BLVD., BROOKLYN, N.Y. 11411 
REALTOR MEMBER MULTIPLE LISTING SERVICE 

IF YOU’RE BUYING IF YOU’RE SELLING 
HOMES IF YOU’RE RENTING APARTMENTS 

CALL US 527-5423

FIRST

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
FAIR AUTO BODY & 

FENDER VVORKS 
OUALITY WORKMANSHIP

452 RUM DRIVE 
GARFIELD, N. J.

Call: 201 478-3600

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
A. J.’S STEAK HOUSE 

Open 5 Days a VVeek 
Cheese Steak French Fries 

1001 Broadvvay & Jackson Street 
Camden, New Jersey 

Call: 609 541-9199

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
ANGELINA’S RESTAURANT

238 Richmond Avenue, Staten Island, N. Y. Tel. 
447-0644 Superb Italian and Sea Food Dlnners

Catering for all Occaslons Exclusive Banquet 
Facilities Dine in a Pleasant Atmosphere

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
MISS NANETTE’S CANINE COIFFURES 
68 RICHMOND AVENUE NEAR EXPRESSWAY 
STATEN ISLAND, N.Y., TEL. 447-2304 AKC OUALITY 
PUPPIES AT REASONABLE PRICES. BOARDING 
AIR CONDITIONED AND HEATED KENNELS STUD 
SERVICE POODLES ALL SIZES AND SCHNAUZERS

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
BOVVDEN ASSOCIATES 
NEVV BUILDING PLANNING 
DESIGN & CONSTRUCTION 

1431 Brace Road 
Cherry Hill, N. J.

Phone 609 428-4779/7122

NATIONAL 
BANK 

OF 
HOPE

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
NEVV PARKVVAY 

CHINESE RESTAURANT
2149 86th Street Brooklyn, N. Y. Hl 9-0916 Chinese 

Cuisine Our House Speclalties are Unsurpassed 
Facilities for Parties Clubs Groups etc.

VVe Also Have Take Out Service

HAPPY BROTHERHOOD WEEK 
DIAMOND DINER

Open 24 Hours 
Steaks Chops Seafood 

Baklng done on Premises 
Route 70 & Grove St.

Cherry Hill, New Jersey
Call: 609-665-0990

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
C & H DIESEL SERVICE INC.
Also Body and Fender VVork

420 Pergola Avė. 
Jamesburg, N. J. 
Call 201 521-0440

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
IRMA’S DAIRY PRODUCTS 
ITALIAN DELICATESSEN 

LATTICINI FRESCHI MOZZARELLA FRESH CHEESE
& RICOTTA. OPEN 7 DAYS A VVEEK

421 LAFAYETTE AVENUE HAVVTHORNE, N. J.
Call 201 427-3636

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
ARCEY REAL ESTATE CO.

143-11 HILLSIDE AVĖ.
JAMAICA, OUEENS, TEL. 657-6300 RESIDENTIAL 
SPECIALISTS FREE APPRAISALS MEMBER 
MULTIPLE LISTING SERVICE FOR OUICK ACTION 

LĮST WITH US

(201)459-412 HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
ALLIED TRAVEL BUREAU 

1457 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y. 11216 Tel. UL 7-6017 

Airline Steam Ship Tickets Package Tours 
Bus Ra ii Cruises Go Now Pay Later 

Free Information Services

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
SUNNYDALE HOME FOR ADULTS 
809 Stuart Avenue Mamaroneck, N. Y.

Tel. 914 OW 8-2824
A HOME TO MAKE YOU FEEL AT HOME. ONE 

* OF THE NEVVEST AND MOST MODERN NURSING 

| HOME EXTENSIVE GROUNDS EXCELLENT FOOD
I SPECIAL DIETS MODERATE RATES PHONE OR 

i VISIT FOR INFORMATION
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NEW JERSEY LIETUVIŲ ŽINIOS
LINDEN, N.J.

Vasario 16 minėjimas
Altos Lindeno skyrius, bend

radarbiaujant lindeniškėm lietu
vių organizacijom, vasario 24, 
sekmadienį, 4 vai. popiet Lietu
vių Laisvės Parko salėj, 340 
Mitchell Avė., ruošia iškilmingą 
56-erių metų Lietuvos nepri
klausomybės 'atstatymo minė
jimą.

Oficialioj minėjimo daly kun. 
J. Pragulbickas sukalbės invo- 
kaciją. Šventei pritaikytą pagrin
dinę kalbą pasakys vienas iš žy
mesnių kalbėtojų. Jaunimo at
stovas Vidas Podleckis perskai
tys Vasario 16 išvakarėse įteiktą 
rezoliuciją valstybės preziden
tui, valstybės sekretoriui, Ame
rikos ambasadoriui prie Jungti
nių Tautų, Nevv Jersey guberna
toriui, abiem senatoriam ir 
kongreso nariam.

Meninę programą atliks žino
mos solistės Irena Stankūnaitė 
ir Ona Zubavičienė. Pianinu jas 
palydės muz. Juozas Stankū
nas. LB Nevv Jersey apygardos 
tautinių Š6kių grupė Liepsna 
pašoks tautinių šokių. Šokius 
akordeonu palydės ir solo pa
gros jaunuolė Rūtelė Raudytė. 
Šokių grupei energingai vado
vauja Birutė Vaičiūnaitė.

Po minėjimo toj pat salėj bus 
kavutė, per kurią visi galės pa
bendrauti bei pasidalyti įspū
džiais.

Rengėjai kviečia visus Lin
deno ir apylinkės lietuvius su

šeimomis gausiai dalyvauti mi
nėjime. Įėjimas visiem nemo
kamas.

V.T.
Du nauji LF nariai

Ryšium su Lietuvių Bendruo
menės Newarko, N. J., apylin
kės valdybos nutarimu suteikti 
nemokamą dalyvavimą Naujųjų 
Metų sutikime visiem tiem, ku
rie Lietuvių Fondui skirs bent 
100 dol., Lietuvių Fondas padi
dėjo dviem naujais nariais. Lie- 
tuviiį Fondo New Jersey komi
tetas gavo po 100 dol. iš prel. J. 
Scharno ir dr. S. Skripkaus.

Kor.
Sėkmingas Naujųjų 

Metų sutikimas
Lietuvių Bendruomenės

Nevvarko, N. J., apylinkės valdy
ba gruodžio 31 lietuvių parapi
jos salėj suorganizavo jaukų 
Naujųjų Metų sutikimą. Am
žiaus atžvilgiu svečių tarpe ma
tėsi ir į devintą dešimtmetį į- 
kopusių ir pirmąjį dešimtmetį 
tik baigusių. Tačiau visi buvo 
patenkinti geru orkestru, pirma
rūše vakariene ir visuotinai 
jaukia nuotaika. Nors svečių ga
lėjo būti ir žymiai daugiau, bet 
rengėjai laimingi, kad apylinkės 
iždas gavo per tris šimtus dol. 
uždarbio. Naujųjų Metų sutiki
mą organizuojant, daugiausia 
pasidarbavo ponios N. Audė- 
nienė, D. Didžbalienė, P. Pleč
kaitienė, R. Ambraziejienė, O. 
Skurvydienė ir dr. R. Šomkaitė.

K.V.

Žiema New Yorke. Nuotr. V. Maželio

Newark, N. J., LB apylinkės susirinkimas

53-oji sąjungiečių kuopa minėjo savo jubiliejų

LINDEN, N.J.

Lietuvių Katalikių Moterų Są
jungos 53-oji kuopa šventė savo 
55 metų jubiliejų. Ta proga Lie
tuvių Laisvės Parko svetainėj 
spalio 14 sąjungietės buvo su- 
ruošusios iškilmingus pietus su 
menine programa.

Iškilmes atidarė kuopos pir
mininkė A. Liudvinaitienė. Pro
gramai vesti buvo pakviesta 
Marija Balčiūnienė.

Prieš pietų vaišes buvo atlik
ta meninė dalis. Dainavo solistė 
Ona Zubavičienė. Akomponavo 
muz. Juozas Stankūnas.

Vaišės buvo pradėtos malda, 
kurią sukalbėjo kun. J. Pra
gulbickas.

Sąjungietės susilaukė daug 
sveikinimų. Kun. J. Pragulbic
kas pasidžiaugė narių ener
gingumu, kaip ir šiandien, su
traukiant pilną svetainę svečių; 
palinkėjo dvasinės stiprybės ir 
Dievo palaimos. Lindeno Altos 
valdybos pirmininkas V. Tursa 
dėkojo sąjungietėm už aukas ir 
už darbą ruošiant Vasario 16 
minėjimus. Dar sveikino Lin
deno Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas J. Zubavičius, Mr. 
Malesky, Nevvarko 68 kuopos 
pirmininkė O. Pocienė, Eliza- 
betho 66 kuopos pirmininkė K. 
Bunienė ir kiti.

A. Liudvinaitienė trumpai ir 
vaizdžiai papasakojo apie savo 
viešnagę Lietuvoj. A. Loraitis 
dalinosi įspūdžiais iš savo kelio
nės po tolimus rytus (ji yra iš- 
važinėjusi Europą ir greitu laiku 
ruošiasi vykti į Pietų Ameriką; 
charakteringa tai, kad ji keliauja 
Der pasaulį viena).

Visos narės ir valdyba yra dė
kingos: šių iškilmių rengimo 
komisijai —A. Liudvinaitienei, 
A. Loraitis ir St. Strazdienei, 
bilietų paruošėjom — A. Liudvi
naitienei ir O. Klimienei, bilietų 
platintojom ir už loterijos dova
nas — M. Balčiūnienei, J. Bun- 
donienei, A. Dovydauskienei, 
A. Loraitis, A. Liudvinaitienei, 
E. Petochovienei, B. Sabecki, 
S. Varneckienei ir O. Wait.

Svečiai turėjo progos išban
dyti savo laimę gausingoj loteri
joj ir maloniai praleisti keletą 
valandų tarp savo draugų.

-o-
Kuopa buvo suorganizuota 

1918 iniciatyva šių entuziasčių: 
Budrevičienės, O. Butkienės, 
M. Kazakevičienės, A. Liud- 
vinaitienės, O. Tratulienės ir A. 
Tviskienės. Metai po metų didė
jo narių skaičium. Apie 1938 
buvo pasiekusi daugiau kaip 50

narių. Didelių darbų yra nuvei
kusi centro valdyboj, apskrities 
valdyboj, apylinkėse, o ypatin
gai Lindeno visuomenėj.

Turėjo savo chorą ir mėgėjų 
teatro grupelę, kuriem ilgą laiką 
vadovavo a.a. Marija Čižauskie- 
nė, o po jos mirties a.a. muz. 
Salomėja Čerienė-Mulks. Kuopa 
yra suruošusi daug teatrinių pa
sirodymų, montažų, daug iškylų. 
Motinos dienomis vykdavo iš
kilmingos mišios su pusryčiais. 
Vykdavo ir iškilmingi pietūs su 
programom įvairiomis progo
mis, kortų žaidimai, įvairios ka
vutės, filmų rodymas ir 1.1.

Iš parengimų gautas pelnas 
būdavo paskirstomas įvairiom 
organizacijom: katalikiškom,
šalpos, tautinėm ir politinėm.

Antrojo pasaulinio karo metu 
kuopos narės daug darbavosi 
ruošdamos siuntinius savo bro
liam ir seserim lietuviam, atsi- 
dūrusiem varge — tremtinio 
gyvenime.

Per tuos 55 metus kuopai 
pirmininkavo šios narės: a.a. K. 
Šukienė, A. Liudvinaitienė, B. 
Sabeckienė, B. Ašmantienė ir O. 
Kolben.

Nevv Jersey ir Nevv Yorko 
apskrities valdyboj įvairias pa
reigas ėjo šios narės: A. Liudvi
naitienė, A. Loraitis, St. Straz
dienė, A. Skučienė ir A. Šuky
tė. Dabar apskrities valdyboj 
darbą tęsia A. Liudvinaitienė ir 
A. Loraitis.

Šiuo metu kuopa turi 35 nares.

Metinis susirinkimas
Savo metinį susirinkimą kuo

pa turėjo gruodžio mėnesį.
Atstovės pasidalino įspūdžiais 

iš įvykusio seimo. Aptarti atlik
tieji metiniai darbai. Nutarta 
aplankyti sergančias nares: B. 
Ašmantienę, R. Iršienę, O. Atn- 
tienę, P. Sabaliauskienę ir O. 
Tratulienę, jom įteikiant Kalėdų 
proga po kortelę su keliais dole- 
riukais.

Išrinkta nauja valdyba: pirmi
ninkė A. Liudvinaitienė, vicepir
mininkė E. Petochovienė, iždi
ninkė A. Loraitis, protokolų raš
tininkė A. Dovydauskienė, fi
nansų sekretorė St. Strazdienė, 
mišių užprašymo iždininkė B. 
Sabeckienė ir koresoondentė M. 
Balčiūnienė.

Po susirinkimo visos narės 
praleido valandėlę laiko besi
vaišindamos kavute. Skanūs py
ragai buvo iškepti dviejų sesu
čių — A. Loraitis ir S. Smith. 
Čia kartu buvo atšvęstas ir iždi
ninkės A. Loraitis gimtadienis.

Sausio 13, sekmadienį, Švč. 
Trejybės parapijos bažnyčioj jos 
klebonui prel. J. Šernui paauko
jus lietuvių kalba mišias, kurių 
metu giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas muziko Kle
menso Bagdonavičiaus; ir solis
tas Mečislovas Razgaitis, ir auką , 
prie altoriaus atnešė tautiniais komisiją — 
drabužiais pasipuošusios šešta
dieninės mokyklos mokinės, se
serys Didžbalytės, tos pat para
pijos salėj vyko LB apylinkės 
metinis susirinkimas.

Iki šiol labai judriam visuo
menės veikėjui ir dabartiniam 
apylinkės pirmininkui Albinui 
S. Trečiokui ilgesnį laiką sir
guliuojant, susirinkimą pradėjo 
vicepinn. dr. Rožė Šomkaitė.

Susikaupimu buvo pagerbtas 
pereitų metų pabaigoj miręs 
labai uolus lietuviškų reikalų 
gynėjas ir veiklus bendruomeni- 
ninkas kun. Petras Totoraitis. 
Prel. Šernui sukalbėjus maldą, 
susirinkimo pirmininku buvo 
pakviestas Valentinas Melinis, o 
sekretore . — Rožė Ambra
ziejienė.

Valdybos veiklos pranešimą 
padarė valdybos sekretorius Vy
tautas Vaitiekūnas. Čia paaiškė
jo, kad valdyba visose srityse 
buvo labai veikli ir realiai atsi
liepė į įvairius gyvenimo iškel
tus reikalus. Buvo rašyti laiškai 
senatoriam, kad nesuteiktų So
vietų Rusijai prekybinių pirme
nybių ir Essex County Kongre
so atstovam Pavergtųjų tautų sa
vaitės proga. Suruošė Vasario 16 
minėjimą, per kurį Lietuvos 
laisvinimo reikalams buvo su
rinkta per 500 dol.; uoliai talki
no Baltijos tautų festivaliui; su
rengė jau tradicija virstantį apy
linkės susibūrimą dr. Šomkaitės 
sodyboje ir iš jo gautą pelną per 
100 dol. paskyrė Elizabeth, N. 
J., veikiančiai šeštadieninei mo
kyklai; parėmė sportininkų išvy
ką 100 dol.; susitarusi su Phila- 
delphia, Pa. veikėjais, pasikvie
tė Hamiltono teatrą Aukurą, ku
ris čia su pasisekimu suvaidino 
V. Alanto komediją Šiapus už
dangos ir pagaliau suruošė pir
mą kartą bendruomeninį Naujų
jų Metų sutikimą.

Apylinkė taip pat priklauso 
Laisvės Žiburio ir Lietuvos 
Atsiminimų radijų rėmėjų klu
bam. Bendruomenės mėnesio 
proga centro valdybai pasiųs
ta 197.99 dol., o tautinio solida
rumo įnašų apygardai, centrui ir 
PLB valdybai — 233,30 dol. 
Rinkimuose į JAV LB VII tary
bą ir PLB IV seimą apylinkė 
pusėtinai padidino savo balsuo
tojų skaičių, palyginti su anks
tesniais rinkimais.

Mirtis, ligos ir kai kurių na
rių nenumatyti kiti įsipareigoji
mai metų pabaigoje šią veiklią
ją valdybą beveik visai išretino, 
ir Vaitiekūnas prašė susirinkimą 
išrinkti naujus valdomuosius 
organus ir čia pat pasiūlė kele
tą asmenų, kurie sutiko kandida-

tuoti. Susirinkusiem šį sąrašą 
dar papildžius, be vargo buvo 
išrinkta į valdybą šie: Vladas 
Audėnas, Jadvyga Baltrušaitie
nė, Algirdas Bražinskas, Ramu
tis Didžbalis, Viktoras Jokūbai
tis, Kazys Šipaila ir Vytautas 
jVaitiekūnas, o į kontrolės

- Rožė Ambraziejienė, 
Leonas Morkūnas ir Balys Šar- 
kenis.

Valdybos vardu už ilgą veik
lą LB gerovei buvusiam LB NJ 
apygardos pirmininkui a. a. Vla
dui Diliui ir jo žmonai Iza
belei Dilienei buvo įteiktas 
Lietuvių Fondo išleistas meda
lis su atitinkamu aktu, o prie 
apylinkės veiklos išskirtinai pri- 
sidėjusieji buvo apdovanoti gy
vos gėlės žiedu.

Oficialiai daliai pasibaigus,

šeštadieninės mokyklos mokyto
jos Danguolės Didžbalienės 
paruošti mokiniai — Petras Au
dėnas, Debbie, Rūta ir Jonas 
Didžbaliai, Elvyra ir Rūta 
Melinytės ir Regina Brazins- 
kaitė susirinkusius palinksmino 
eilėraščiais, gražiai sudainuo
tomis dainelėmis ir pianu pa
skambintomis melodijomis. Vė
liau visi buvo pavaišinti kava ir 
įvairiais kepiniais.

Ir taip gražiai vedamas susi
rinkimas, į kurį atsilankė per 50 
bendruomenine idėja susi
rūpinusių žmonių, netrukęs nei 
2 valandų, pasibaigė.

K.J.

ELIZABETH
V. Kudirkos lituanistinės mo

kyklos Kalėdų eglutės parengi
me, įvykusiame Šv. Petro ir 
Povilo parapijos salėj Eliza- 
bethe gruodžio 23, buvo moki
nių piešinių paroda.

Lietuvių Bendruomenės N.J. 
apygardos valdyba paskyrė 30 
dol. premijom už tris geriausius 
darbus.

Pirmą vietą laimėjo Algirdas 
Bražinskas, antrą Rūta Raudytė 
ir trečią Debbie Didžbalytė. 
Kun. Juozo Prabulbicko, mokyk
los vedėjo, skirtą premiją laimė
jo Regina Brazinskaitė. Visi pie
šiniai buvo lietuviškomis te
momis.

Mokyklos vadovybė vertina 
Lietuvių Bendruomenės N. J. 
apygardos valdybos ir jos pirmi
ninko K. Jankūno nuolatinę pa
ramą mokyklos darbui.

G.A.

Dr. Jokūbas Stukas, 
President

Nuo įdėjimo dienos kas

Narės pasidalino įspūdžiais iš 
vasaros atostogų. A. Liudvinai
tienė papasakojo įspūdžius iš 
Lietuvos, A. Loraitis — iš Toli
mųjų Rytų ir Europos, St. Straz
dienė — iš Bahamų salų, M. Bal
čiūnienė —iš P. Amerikos, ki
tos — iš artimesnių vietovių.

M.B.

— Tėv. dr. Leonardas Andrie
jus, OFM,poetas ir Lietu
vių Rašytojų draugijos pirminin
kas, vėl pakviestas pravesti Los 
Angeles lietuviam rekolekcijas 
balandžio 3-7 Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijoj.

— Valdas Adamkus, Gamtos 
apsaugos įstaigos Vidurinio-Va- 
karų regiono vieeadministrato- 
rius, Detroito Organizacijų cent
ro pakviestas pagrindiniu kalbė
toju Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjime, kuris įvyks 
vasario 17.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: O. Antanavičiūtė, Worces- 
ter, Mass., K. Navąkauskas, Pro- 
vidence, R. I., S. Karaška, Da- 
lenco, N. J., kun. T. Ereminas, 
Italija, J. A. Kazlauskas, Enfield, 
Conn., A. Necelis, Detroit, 
Mich. Užsakė kitiem: K. Urbšai- 
Middlebury, Conn. — V. Ras
lanui, Wingdale, N. Y., M. Ko- 
wal, Alexandria, Va. — Jo. Ko- 
vvaliui, ten pat. Sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam užsa
kytojam. Darbininko prenume
rata naujiem skaitytojam tik 7 
dol. pirmiem metam.

— Vlikas paruošė nutarimų — 
rezoliucijų projektą, kuris ga
lėtų būt panaudotas per šių me
tų Vasario Šešioliktosios minėji
mus, švenčiant Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 56-tą- 
ją sukaktį. Minėjimų rengėjai, 
suinteresuoti tokiu projektu, gali 
kreiptis adresu: ELTA, 29 West 
57th Street, New York, N.Y. 
10019. Tel. (212) 752-0099. (E)

— NBC televizijos tinklas 
visoj Amerikoj sausio 27, sekma
dienį, rodys specialią programą 
apie Sovietų Sąjungos kalėji
mus. Programa prasidės Nevv 
Yorko laiku 10 vai. vak., Chica- 
gos laiku — 9 vai. vak. ir Pa- 
cifiko laiku — 8 vai. vak. Toj 
dokumentinėj programoj vienas 
iš liudininkų bus dr. Mykolas 
Devenis, buvęs Sibiro kalinys. 
— ALT inf.

— VVashington, D.C., lietuvių 
pamaldos ir metinis LB apylin
kės susirinkimas įvyks sausio 
27. 1 vai. popiet St. Dominic 
bažnyčioj tėv. dr. T. Žiūraitis, 
OP, aukos LB užprašytas mišias 
už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės. 1:45 vai. popiet St. Domi- 

• nic parapijos salėj me
tinis susirinkimas.

— Kun. Pranas Geisčiūnas, 
buvęs Balfo reikalų vedėjas, da
bar gyvenąs seselių vienuolyne 
Putname, vėl kuris laikas serga. 
Liga tiek nuvargino, kad negali 
nė mišių laikyti.

— Prel. Pr. Juras, P.A., gy
venąs Matulaičio namuose 
Putname, Alkos muziejaus orga
nizatorius, ištiktas širdies smū
gio, sausio 16 išgabentas į 
ligoninę.

— Dr. Antanas Kučas, kuris 
dabar gyvena Putnamo seselių 
vienuolyne, dirbdamas prie isto
rijos veikalų, buvo susirgęs ir 
buvo paguldytas ligoninėj. 
Praeitą savaitę jis grįžo iš ligo
ninės.

— Kanados lietuvių mokytojų 
suvažiavimas bus Hamiltone 
kovo 23 v

— North Dakotoj lietuviškais 
šiaudinukais papuoštos Kalėdų 
eglutės didelę, per tris skiltis, 
nuotrauką gruodžio 8 įsidėjo 
Jamestown laikraštis The James- 
town Sun su atitinkamu parašu, 
kad tai yra “traditional Lithua
nian tree”. Šiaurės Dakotoj lie
tuvių beveik kaip ir nėra. Ja- 
mestovvne gyveną Vytautas ir 
Ona Adomaičiai ir jų trys dukre
lės yra uolūs Lietuvos ambasa
doriai. Jų dėka plačiose apylin
kėse gyveną nelietuviai daug 
sužino apie Lietuvą ir lietuvius.

SCHUYLER SAVINGS
AND

Loan Association of
Kearny, Nevv Jersey

24 Davis Avė., Kearny, N. J. 07032 
Phone: 991-0001; 991-7260

MOKA
I

Savings Regular
Certificate Savings

2 years Accounts
Minimum 5y4. '
$10,000

6y2

ketvirtis metų priskaitomi nuošimčiai. Taupymo indėliai 
apdrausti ligi $20,000.00

The FEDERAL SAVINGS and LOAN INSURANCE CORP., 
VVASHINGTON- D.C.

DARBO VALANDOS: Pirmadienis-ketvirtadienis nuo 9 v. ryto ligi 3 v. p.p. 
Penktadienis — 9 vai. rvto ligi 7 vai. vak.
Šeštadienis — 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų

TURTAS (ASSETS) 8,000,000.00 7

Draugija lietuvių įkurta ir veikia nuo 1924 metų. Jos vadovybė ir dabar lietuvių rankose. 
Su tarnautojais galima susikalbėti ir kitomis kalbomis

Direktoriai: Joseph M. Belza, Edmund Bennett, John A.Condon, George Katilus, 
Jr., Frank Gelenitis, Esq., Stephen A. Mlckevvich, M.D., John D. Nakrosis, A.I.A., Walter 
Plikaitis, John J. Salvest, Esq.

SAVI, PAS SAVUOSIUS

\
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šachmatą;
Veda Kazys Merkis

— Hastingso turnyrą laimėjo 
keturiese: Kuzminas, Talis, Sza- 
bo ir olandas Timman surinkę 
po 10 taškų iš 15. Po jų veng
ras Adoijan, jugoslavas Gligorič 
ir kiti.

— Pasaulio pretendentų var
žybose, San Juane, amerikietis 
Robert Byrne (46 m.), besirung- 
damas prieš buv. pasaulio čem
pioną B. Spaskį (37 m.), pirmą
ją partiją baigė lygiomis ir antrą
ją nutraukė jos nebaigęs. Abi 
partijos buvo siciliškos.

2-jų savaičių

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

VYKSTA: gegužės 15 
birželio 5 
liepos 3

ir gruodžio 20

Jungtis prie grupių galima Bostone ar New 
Yorke Grupėse dalyvių skaičius ribotas — 
nesivėluokite! Smulkesnių žinių ir registra
cijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

393 West Broadvvay, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127

Tel. (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

Dėmesio! Dėmesio! Gazolino (benzino Floridoje ne
trūksta! Planuokite aplankyti Floridą ir Walt Disney 
World!

Kviečiame aplankyti ir apsistoti SEASCAPE BEACH 
MOTEL ant jūros kranto ir siūlome susipažinimui 
1 dieną nemokamai, jeigu apsistosite 3 dienom. Pa
siūlymas galioja: nuo skelbimo pradžios iki 2-8-74; 
nuo 4-30-74 iki 6-6-74; nuo 8-30-74 iki 12-10-74.

Rasite gerą ir nuoširdų patarnavimą, gražius ir šva
rius kambarius, spalvotą TV, stalo tenisą, 2 plaukymo 
baseinus, žiemos metu šildomus.

Mūsų motelis randasi visų Floridos įdomiausių vie
tų centre. Valandos važiavimu pasiekiama Walt Disney 
World, Sea World, Space Center, Silver Springs, 
Marineland ir kitos įdomios vietovės.

Kainos neaukštos ir visiems prieinamos. Lauksim. 
Dėl informacijos rašykite:

SEASCAPE BEACH MOTEL

Ad. Andrulis
3321 S. Atlantic Avė. Daytona Beach, Fla.

32018 Telef.: 904 767-1372

— Leipzigo turnyrą laimėjo 
čekas Hort ir sovietų Liutikovas, 
surinkę po 10 1/2 iš 15, Ma- 
lich (R. Vok.) 10, čekas Jansa 
9 1/2, Balašovas, vengras Rib- 
li, lenkas Schmidt ir vokietis 
Uhlmann po 9 taškus.

— Lietuvoje Nemuno drau
gijos jaunių pirmenybes laimėjo 
Plungės I komanda 14 tš., Pa
nevėžio ir Plungės II po 11 1/2 
taško.

— Chicagos lietuvių šachmatų 
klubo pirmenybėse rungiasi 18 
vyrų. Pirmauja Aleksandras Zu- 
jus 11-2, Kazys Jakštas ir Romas 
Fabijonas po 9 1/2, Kazys Jan
kauskas 8-0, Vladas Karpuška 
7-4.

rugpiūčio 7 
rugsėjo 4 
spalio 2

— Bostono tarpklubinėse So. 
Bostono lietuvių piliečių drau
gijos šachmatininkai, iki šiol pir
mavę savo grupėj, pereitą penk
tadienį gavo pylos iš žemiau 
stovinčios Brocktono komandos, 
kuri laimėjo 4-1, nors rungtynių 
eiga buvo su viltimi laimėti 
mūsiškiam.

Hastingso tarpt, turnyre Ang
lijoj po 7 ratų pirmavo olandas 
Timman 6-1, vengras Szabo ir 
sovietų Kuzmin po 5, Gligorič
4 1/2, rygietis Tais, vengras 
Adoijan ir anglas R. Keene po 4 
taškus.

Anglijos sostinės Londono 
tarpt, turnyrą laimėjo olandas 
Timman 7-2, anglas Keene
5 1/2, vokietis Hecht ir ameri
kietis Reshevsky po 5.

Degė laivas su lietuvių 
siuntiniais

Prekinis laivas Sea Witch pra
ėjusių metų birželio 2 buvo be
pradedąs kelionę iš New Yorko į 
Europą, bet prie tilto, jungian
čio Brooklyną su sala, kur stovi 
didžioji Laisvės statula, susi
dūrė su Belgijos tanklaiviu Esso 
Brussel. Iš tanklaivio pasipylė 
alyva, ir degė vandens paviršius, 
o laive Sea Witch kažkas spro
go, ir užsidegė laivas. Laivo ka
pitonas gavo širdies smūgį ir 

HARTFORD, CONN.

(atkelta iš 7 psl.)

ras Simanauskas, sekr. Stasys Vi- 
linskas, ižd. Antanas Našlėnas, 
nariai Antanas Mockus ir Algir
das Pilvelis, korespondentas 
Matas Palubinskas.

Komitetas nutarė laiškais, per 
spaudą ir per lietuvišką radijo 
valandėlę kviesti organizacijų 
atstovus, net ir ne klubo narius 
vyrus ir moteris į bendrą susi
rinkimą, kuris įvyks sausio 25 
klubo patalpose. Visi kviečiami 
pareikšti nuomonę dėl klubo 
ateities. Be to, nutarė paruošti 
50 dol. vertės paskolos lakš
tus. Bus renkamos ir aukos. Pi
niginis vajus bus vykdomas iki 
balandžio 1.

Prieš kiek laiko klubo nariais 
buvo tik vyrai, bet, įsijungus ne- 
pašalpiniam skyriui, atsirado ir 
darbščių moterų. Klubui būtų 
didelė parama, jei ir daugiau 
moterų įstotų klubo narėmis. 
Metinis nario mokestis 5 dol.

Apie klubo ir komiteto veik
lą bus pranešama per lietuvių 
radijo valandėlę kiekvieną sek
madienį 4:15 vai.

Korespond

DEXTER PARK
PHARMACY B

Wm. Anastasl, B. S. ™
77-01 JAMAICA A\EnUĘ 

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

WE DELIVER 
Mlchigan 2-4130

Bostono tarpklubinėse po 4 
ratų vyriausioje lygoje So. Bos
tono lietuvių pil. draugijos šach
matininkai pirmauja savo grupėj 
(Class “A“ Rated) : 1. Lithua
nian, 2. Johnson, 3. Boston Uni
versity, 4. Sough Shore. Kitoj 
grupėj tos pat klasės vyrauja 
Boylston C. C. ir Boston Chess 
Studio. Baigminėse varžybose 
dalyvaus iš abiejų grupių po dvi 
pirmaujančias 
riausias visų 
baigmines.

ŠALFASS centro valdyba 
skelbia, kad 1974 metų šachma
tų metinės varžybos įvyks balan
džio 27-28 New Yorke. Žaidy
nes praves Rytų sporto apygar
dos komitetas. Šachmatuose da
lyvių skaičius neribojamas.

komandas. Vy- 
tikslas patekti į

i

i

mirė, o trys įgulos nariai, nebe- 
pakęsdami dūmų, šoko į degan
tį vandenį ir du iš jų dingo. 
Laivui vadovauti ėmėsi vyr. in
žinierius Albert Almeida. Jis nu
degusiom rankom ir veidu ir aš- 
tuoni įgulos nariai, besislapsty- 
dami nuo dūmų, sulaukė laivo 
gesintojo ir buvo išgelbėti. (Ži
nia paimta iš Enąuirer 1973 
lapkr. 4)

Pagal Cosmos Parcels agentū
ros So. Bostone surinktas žinias, 
į laivą Sea Witch buvo pakrau
ti į Lietuvą siunčiami siunti
niai, priimti gegužės mėn. antroj 
pusėj. Atrodo, kad didžioji siun
tinių dalis nebuvo išgelbėta, 
nes adresatai Lietuvoj jų negavo.

Siuntėjai paduoda pareiš- 
t kimus agentūrom, kad išrūpintų 

iš apdraudos įstaigų atlyginimą 
už žuvusius siuntinius. J. Sk.

LAKE VVORTH, FLA.
Andriaus ir Ados Skučų rezi

dencijoj buvo labai nuotaikingos 
Kalėdos, nes, jiem ten įsikūrus, 
pirmą kartą buvo suvažiavę visi 
jų sūnūs ir dukros su Šeimomis. 
Aviacijos majoras Donatas, iš 
Charleston Heights, So. Caro- 
lina, Milda su vyru Algiu Stak- 
niu, iš San Francisco, Calif., 
Lina su vyru, iš Cheam-Surrey, 
Anglijos, dr. Yovitas, iš Roches- 
ter, N. Y., kur paskutiniu laiku 
eina gydytojo pareigas ir profe
soriauja Rochesterio univer
sitete. Visi pasidžiaugė ir, kartu 
praleidę keletą dienų vaišėse 
pas tėvus, vėl išsiskirstė į sa
vąsias pastoges.—b.

OCEAN FRONT
Plymouth Contemporary Nantucket Barn 
House. Spectacular view of entire Cape 
from atop 150 ft. bluff. 3 bedrooms, 1 1/2 
bath, 11/2 years new. Many, many extras 
Low taxes, low heat. Underpriced at 48,900 
for immediate sale by owner. (617) 224- f 
3758. or (617) 961-5284

From $63 a week. For prlvate Room. Super meals 
and snaeks. 1 block from Ocean. 90 min. from 

N.Y.C.
BRINLEY INN

200 BRINLEY AVENUE, BRADLEY BEACH, N.J. 
Drop in or call Collect 201 774-7700

L
I

MOTEL — SEASIDE HEIGHTS 
NEWJERSEY

16 UNITS, EXCELLENT FINANCING AVAILABLE 
ASSUME MORTGAGE 7 1/2% for 20 YRS.
SUMMER RESORT 0WNER PURCHASING LARGER

UNIT. PRICE $235,000. 201 349-2164

GRAND OPENING
OUEENS COUNTY K-9 CENTER

German Shepherd Pups & trained Dogs $50 & Up. 
House breaklng $45. Obedience $120. Guard train- 
Ing $100 & Up. Free dellvery & Pick-up.

CALL: VI 3-7000

Winfer Sėalbri'Starts Decemberzv

WITH THE MOST 
tun

Sno«r Mobilei, Ski Tow. School 4 
Shop With Rentai*, Tobogganing— 
BAVARIAN HAUS-BERG SKI AREA, 
4 trails. All on premilei. Cloie to 
Hunter Mt. — Windham Ski Areat. 
Enjoy our lively RATHSKELLER.

MI0 WEEK 8PECIAL. 
8UNDAY TO PRIOAY $85 

,'NCLUDES OELICIOUS MEALS Yoir Hnti: BIII & Johanni Bauer 
x Send For Broohure & Resorvitlono PURU NG 2, N Y TU 518-622-3241

CATSKILL MT. 
LAKE HOUSE

OLIVIRKA, N. Y. 12442

ATTENTION! SKIERSi
įdėsi for everybody — Slngles, Oou- 
ples, Famlliee. Rooms in malnhouse 
or cottages. — Cook for yourself or 
ėst >lth us. — Recreatlon room, 
l*rge flrepUce.
CENTRALLY HDATED ROOMS OR 
COTTAGES BY DAY, WEEK, OR 
8EA8ON.

Just call or vrrite your hosts at: 
•14-254-54H or 414-254-M54

The JOKDICKKS

AEON PAINTING 
CONTRACTING CORP.

Residential & Commercial, interior & 
exterior, paperhanging, exterior 
vvaterproofing. Financing arranged 
Free ėst. 516 938-3500. 24 hr. serv.

LIGHT MOVING & STORAGE 
Local and Long Distance & 

Dellvery Service Call: 345-5392 Office 
or 459-4291 Home Eves.

ENERGY CRISIS
HAVE YOUR GARAGED?

TRAVEL VIA AMTRAK
Enjoy your Skl Holiday secure In the comfort of 
the Four Seasons Lodge. We wIII meet the traki (or 
bus) and provlde you with transportatlon to and 
from the slopes. Daily rate $10.50 Incl. breakfast 
& dlnner. Weekend rate $18.50 MAP Skl Week 
rates $46.50 MAP. Large groups welcome. For re- 
servations call or write FOUR SEASONS LODGE

BOX 557 MORETOVVN, VT. 05660. (802) 496-3^

EXTERMINATOR
N.J. INDOORS, OUTDOORS, FACTORIES, OFFICES, 
HOMES, PESTS, INSECTS, BUGS, RODENTS, 
NEWEST EOUIPMENT, OUICK, FAST. ALL 
WORK GUARANTEED. LICENSED, INSURED. FREE 

ESTIMATES. CALL ANYTIME (201) 923-9732

GENERAL CONTRACTING 
FLOOR SCRAPING 

PAINTING & PLASTERING 
RENOVATION W0RK 

CALL: 368-1816 OR 562-5224

I 
i

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

laar Jeney — “Mūšio of Lithuania“'—- pirmadieniais, 8:05 - 9:00 vaL 
VSOU-FM, 89.5 jneg. -r anglų kalba, per Seton Hali Unlv. radijo 
nr. prof. dr. Joktibas Stukas, So. Orange, N.X 07079-

TOftK — Laisvės žiburys, lietuvių Ir anglų kalbomis sekmadieniai 
9>10 vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vpdėjas Romas Kesys, TW 4-1299 
lt-15 69th PL, Mlddle Vlllage, N.Y. 11379. •

•r

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
TEL.: 827-1351

iii

SERVICE

OUALITY PAINTING 
& 

VVALLPAPERING 
INSIDE PAINTING 

ALL W0RK GUARANTEED 
CALL 549-1915

BARGAIN SERVICED LOTS — 
MONTREAL

0WN A PIECE OF CANADA, CHOICE FULLY 
SERVICED LOTS SUITABLE FOR RESIDENTIAL, 
COMMERCIAL OR INDUSTRIAL ŪSE. 60x90 $2,800. 
Also Lots 100x160 OTTAWA $3,200. Write In English I 
Please to: Canada Wide Realty, 328 Walmer Road 

Toronto, Ontario Canada

INDUSTRIAL — COMMERCIAL
55 ACRES INDUSTRIAL-COMMERCIAL SITE, 
SUITABLE FOR ANY TYPE OF INDUSTRY RE- 
OUIRING OUTSIDE STORAGE, SEWERS, WATER, 
ELECTRICITY INCLUDED AT $5,000. PER ACRE 
Write In English Please to: Canada Wide Realty, 

328 Walmer Road, Toronto, Ontarlo, Canada.
r.

DIRECTOR 0F LIBRARIES 
MARQUETTE UNIVERSITY

write:
Albert W. Jache, Dean
Graduate School
Marquette University 
Milwaukee, Wisconsin 53233

Ar. Auirtnative Action
Equal Opportunity Employer

Auto Mechanics 
, Mercedes Benz

Our growing MB Franchlse needa
Top Mechanics
We pay top dollar

Lovver Westchester. Convenient to 
all Hlghways.

Cail Sam Verdi,co
(914) 664-6000

FACULTY APPOINTMENT IN DEPARTMENT OF 
PATHOLOGY. Responsibllltles: Teaching research 
and laboratory service in 1700 bed Medical Center. 
Oualifications: M.D. degree. Board certified or 
equlvalent and demonstrated productlvity In 
academic pathology. Salary: appropriate for qua- 
lifications, responsibilities and level of appoint- 
ment Excellent frlnge benefits. The University of 
lowa, lowa City, lowa 52242 Is an Equal Opportunity 
Employer. Interested persons are Invlted to direct 
inqulrles and submit vitae to: Dr. George D. Pe* 
niek, Professor and Head, Department of Patholo
gy, University of lowa, lowa City, lowa 52242.

SECRETARIES-BI-LINGUAL $3.75 
per Hr. French/English, 1 Needed 
Immed.to Work Indeflnitely Convenient 
D.C. locations, 60 wpm typg., 80 wpm 
shhd. reųuired. Call Pat Hamilton at 
202 223-4900 or come in EOE TELE 
SEC 1725 K St. N. W. Wash., D.C.

« — — - _
EYE DOCTOR’S PRESCRIPTIONS FILLED!

EMERGENCY REPAIRS HUNDREDS OF FRAMES TO 
CHOOSE FOR EVERY OCCASION GOLFING, BOAT- 
ING, DRIVING, EVENING WEAR MANY EYE— 
GLASSES MADE IN ONE HOUR. J. E. COLLINS 
OPTICIANS 22 BROADVVAY PASSAIC, N.J. (201) 
778-4662 MON. & FRI. 9-9 TUES. & THURS. 9-6 

WED. & SAT. 9-1 P.M.

i

*-

UŽEIKITE IR PAMATYKITE 
SCHRAGER’S 

Moderniausius baldus!
GERIAUSIA RŪŠIS
ŽEMIAUSIOS KAINOS

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SCHRAGER’S

Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai, 
Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat 
Kilimai, Lempos, Matracai, Vieniški Baldai.

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.), 

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

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimu

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION”
— patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It cures: dundruff, falling hair, itching scalp, 
splitting ends, strengthening hair root grovvth, and restor- 
ing natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Ę-lue-Book. JIB Med- 
icine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P,P. 

J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 60650. 
FUI: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J&J, 
2557 W. 69th St.; 5000 W. 16th St.; 4754 So. Wood St.; 2923 N. 
Milwaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

Ji

CONGREGATION OF THE 
SISTERS OF THE HOLY CROSS 

eonduets colleges, secondary schools, 
ėlementary schools, and hospitals 
In the United Statės, Bangladesh, 

Brazil, and Africa
For information write to:
SISTERS OF THE HOLY CROSS GENERALATE
SAINT MARY'S
NOTRE DAME, INDIANA 46556

WORČESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Vltčlnls, 178 
St., Brockton, Mass., tel JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHtt 

M80 kfl. Medford, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vįd.

■ f

BOSTON, MASS. — Vedėjai ttep. Minkus, WLYN 1360 kilocyclee ir VM 
banga ■ekmadleniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 602 E. Broadway, Soutt 
n, Mana. 02127 Tel. 268-0489.
■■■■ |||l . — ......... ■ ' . ■—

■R

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

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6799

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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Laisvojo pasaulio lietuvių fotografų 
paroda New Yorke

Darbininke sausio 11 jau buvo 
rašyta apie laisvojo pasaulio lie
tuvių fotografų parodą ir Algi
manto Kezio, S .J., tilmų demon
stravimą New Yorke.

Kadangi aprašyme daugiau
siai dėmesio buvo sKirta filmam, 
tai aš mėginsiu plačiau apžvelg
ti fotografijų parodą, išryškinda
mas jos gerąsias ir pagerinimo 
reikalingas puses.

visų pirma su pasigėrėjimu 
reikia įvertinti Algimanto Kezio, 
S.J., darbą ir pastangas už foto 
parodos suorganizavimą ir jos at
vežimą į New Yorką. Ši paroda

Gen. Povilui Plechavičiui
mirus, seseris Eleną Legeckienę ir Pranę Balandienę, 
brolį dr. Leonardą Plechavičių ir visus artimuosius giliai 
užjaučia ir kartu liūdi

Pranešame mūsų giminėm, draugam ir pažįstamiem, 
kad 1974 sausio 3 nuo staigaus širdies priepuolio mirė 
mūsų mylima mamytė ir uošvė

Bronė Plečkauskaitė-Žukienė.
Nuliūdime paliko dukterį Danutę ir žentą Albertą 

bei anūkus Karen ir David.
Giliam liūdesy duktė Danutė 'Žukaitė Rossi

23 Round Top Rd.
Waren, N. J. 07060

HAPPY BROTHERHOOD
WEEK

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
AAL AUTO PARTS, INC 

402 MAIN STREET NEW ROCHELLE, 
N. Y. 10801 TeL 914 NE 2-1222
COMPLETE LINE OF AUTO PARTS AND 

ACCESSORIES DELIVERY SERVICE

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
VALLETTA WOODWORK CORP 

520 East 119th St New York City 
Tel. 369-8090

CABINET MAKERS — DISPLAY COUNTERS - 
FLOOR DISPLAYS ETC. FINEST VVORKMANSHIP 

FREE ESTIMATES
1

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
CHRISTINE’S BEAUTY SALON

LATEST IN CREATIVE HAIR STYLING 
LATE NITE THURS. & FRI.

49 NORTH 20th ST. KENILVVORTH, NEW JERSEY
CALL: 201 276-3327

HAPPY BROTHERHOOD WEEK
VVAGON WHEEL INN 

Bar & Ręst.
Luncheon & Dlnner

158 Joseph St.
East Brunswlck, N. J.

Call: 201 254-9629

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
PITMAN BUILDERS

INC.
Custom Home Builder
Route 47 & Holly Avė. 

Pitman, N. J.
Call: 609-589-7460 or 609 881-0348

HAPPY BROTHERHOOD WĖEK 
KR ELECTRONICS INC

91 AVENEL STREET

AVENEL, N. J.

CALL: 201 -636-1900

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
IMPERIAL MANOR

Formerly Neptūne Inn For the Finest of Caterlng 
East 322 Statė H ighway No 4 Para mus, New Jersey 

Call: 201 487-5933
Your Geniai Host Mr. Jim Dolan

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
THE CARLSTADT 

HIDEVVAY 
LOUNGE & RESTAURANT 
325 Paterson Plank Road 

Carlstadt N. J.
Call: 201 935-1430 
For Reservations

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
COAST ENGINE 

Authorized Chrysler Marine engine dealer 
Parts service rebuilding & Reconditioning 

Volvo outdrive Specialist 
New and used engine sales

Call: 201 449-3840 or 899-4215 p.m. 
Spring Lakęs, New Jersey

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
FIL—MOR UPHOLSTERED 

FURNITURE CO.
Mfg. of Custom Made Living Room Sultes 

28 Nicholas Road West Coli ingswood Hts. 
N. J. Call 1-609-456-7854 Mr. F. Tomaselli

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
ROC—LYNES 

EXPRESS INC. 
Servlng All of New Jersey 

285 Highland Cross 
RUTHERFORD, N. J. 
Call 201 933-8098-9 

mum yra vertinga, nes ji sudaro 
sąlygas mūsų fotografam paro
dyti savo darbus platesnei Ame
rikos lietuvių visuomenei. Kartu 
su šia džiugia idėja jaučiu ir 
nusivylimą mūsų New Yorko vi
suomene, kuri šią parodą negau
siai lankė ir iš New Yorke 
gyvenančių fotografų vos keli jo
je dalyvavo. O pajėgių čia turi
me virš dešimties.

Pažvelgus į parodoje išstaty
tus darbus, matėsi visa eilė tech
ninių trūkumų, kurių ateityje 
reikėtų mėginti išvengti. Ne
mažas kiekis darbų buvo nere-

Vanda ir Bronius Sutkai

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
PAMCO ELECTRONICS INC. 

Supplying Your Complete Reąuirements in 
Electronic Components Wire Hardvvare 

Our Aim is Our Satisfaction 
146 U.S. No. 1 Edison N. J.

Call 201 985-6950

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
SUZUKI OF EDISON

New & Used Bikes Sales and Service 
Open Till 9 P.M.

597 Route 1 Edison, N. J. 
CALL 201 985-1144

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
SUN HING CHINESE POLYNESIAN 

RESTAURANT
153 — 11 — 13 Union Turnpike, Flushing, 

N. Y.
Tel. 591-4948 — 591-4949 Open 7 Days 

For Lunch Dinner Cocktail Lounge and 
Tropicai DrinksTake OutOrdersDeliveries 

Dine in a Pleasant Atmosphere_____
HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 

A & SIMPORTS 
VVHOLESALE & RETAIL DISTRIBUTOR 

Pipes, Sheepskin Coats Jevvelry 
Gilt Items 

7618 Bergėnline Avė. 
North Bergen, N. J.

Call 201 869-2460

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
VICTOR’S CAFE

71st Street and Columbus Avenue, New York, 
Tel. TR 7-7988 Luncheon Dinner Late Supper 
All At Moderate Prices Famous for Specialty 
Dishes Paella & Roast Pig Party Facilities 
in Our Private Dining Room We Also Honor 

American Express Cards
HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 

THE CROSSROADS RESTAURANT 
Route 17 K & Scotts Corners, Montgomery, 

N. Y. 12549 Tel. 914 457-5482 
CONTINENTAL DINING SAUERBRATEN LIVE 
MAINE LOBSTERS LARGE SELECTION OF SEA 
FOOD DISHES ALSO PRIME RIBS LUNCHEON AND 
DINNER SERVED IN A PLEASANT ATMOSPHERE

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
COMPLETE CLEANING 

1 Hour Service 
We Pick Up and Deliver 

3200 Westfield Avė.
Camden, New Jersey 609 541-3667

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
I. GOLDBERG

ARMY AND NAVY STORE 
OPEN 7 DAYS A VVEEK
Statė Highvvay No. 70 &

Kings Highvvay Cherry Hill, New Jersey 
Call: 609 795-2244 

<

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
FOREST DAIRY

17 FOREST ST. NORTH ARLINGTON, N.J.
Call 201 991-3130 Also Forest Cold Cut Center

10 Spring Deli 201-935-9085 Rutherford, N.J.
Also Forest Cold Cut Center 215 Ridge Road

201 991-0825, North Arllngton, N.J.

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
ACME DECORATORS

1060 ELIZABETH AVĖ.
Etlzabeth, N. J. Tel. 201 352-4468 Wlndow Shades 

Venetlan Blinda Residential Commercial Expert 
Workmanshlp Retaping Repainting Recording 

Repalrlng Free Estimates

BROTHERHOOD GREETING To Our CUSTOMERS & FRIENDS

A.M. Weary Co.
Licensed- Bonded Locksmith 

Rubber Stamps 
Engraving Keys to Code 

2127 Second Avė., New York, N.Y. 
(212) 876-1309 (212) 876-1310

tušuoti, nes ant jų matėsi taškai, 
brūkšniai ir visa eilė nuotrau
kų ryškinimo defektų. Vienos 
nuotraukos buvo labai didelio 
formato, o kitos vos pašto kor
telės dydžio. Manau, kad tokios 
rūšies parodoje nuotraukų for
matai turėtų būti suvienodinti, 
nes ta pati nuotrauka mažame 
dydyje sudaro vienokį efektą, 
o dideliame — kitokį, ir tas nuo
traukų premijavimą gan stipriai 
sukomplikuoja.

Taip pat turiu paminėti, kad 
nuotraukų atrinkimas parodai 
buvo per taktiškas. Reikėjo daug 
daugiau jų numesti į šalį, nes 
tos prastos nuotraukos fotografo 
lygį nužemino, tuo tarpu buvo 
galima išstatyti parodoje tik ge
rąsias ir fotografą pristatyti daug 
aukštesnėje fotografinio meno 
plotmėje.

Kadangi čia buvo laisvojo pa
saulio lietuvių fotografų paroda, 
tai joje turėjo matytis daugiau fo
to nuotraukų iš laisvojo pasau
lio lietuvių gyvenimo ir veiklos. 
(Keletas buvo.)

Išstatytų nuotraukų skaičius 
taip pat turėtų būti suvienodin
tas. Kai kurie fotografai parodo
je dalyvavo su dešimtimi 
nuotraukų, o kiti tik su kelio
mis. Tarp trijų ir penkių nuo
traukų kiekvienam fotografui 
pilnai užtenka tinkamai pasiro
dyti.

Iš šios parodos susidariau 
įspūdį, kad mes turime visą 
eilę talentingų, pajėgių fotogra
fų, kurie jaučia šviesos žaismą 
ir jį efektingai išreiškia fotogra
fijose. Gaila, kad mūsų laikraš
čių ir žurnalų redaktoriai šių ta
lentų nepastebi ir dar vis nau
doja savo redaguojamuose leidi
niuose sudėvėtas ir visiem nu
sibodusias rikiuotes . . .

Baigdamas šią savo pastabų 
pynę, noriu palinkėti Algi
mantui Keziui, S.J., ir toliau ne
nuilstamai dirbti su mūsų lietu- 

, viais fotografais, juos jungiant ir 
siekiant didesnio pajautimo 
nuotraukai. Taip pat linkiu, kad 
laisvojo pasaulio lietuvių foto
grafų albumas šiemet, kaip ir 
praeities metuose, atrodytų 
daug gražiau ir puošniau negu 
okupuotoje Lietuvoje leidžiama 
“Fotografija”.

Romualdas Kisielius

LB apygardos valdyba, tvarky
dama penktosios parodos reika
lus, rūpinasi, kad būtų paskirtos 
bent kelios premijos už geriau
sius tos dailės parodos darbus.

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
PIRATES COVE

80 Bayvievv Avenue (Breezy Point)
East Massapeųua Avė. Long Island 

Family Style Restaurant 
Visit Our Intimate Cocktail Lounge 

We Honor Major Credit Cards Tel. 516 
598-0081

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
PROMENADE RESTAURANT

84 Montague St. (Cor. of Hicks) Tel 522-7433 
Visit the Promenade for Steaks, Chops, Seafood 

and Soda Fountain, New Expanded Facilities 
A Service Bar has been added for Cocktails, 
VVines, Liquors and After Dinner Drinks Home 
Style Cooking OurSpecialty Greek Daily Specialties 

Open tlll 2 A.M. 7 days a VVeek

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
MAI KAIRESTAURANT

Kennedy Blvd. and 54th Street, North Bergen, 
New Jersey Tel. 201 867-7387 201 867-7388

Chinese Polynesian Dishes Serving Exotic Island 
Gourmet Open 7 Days 11:30 AM to 1 AM VVe 

Honor American Express and Diner Cards Visit 
Our South Sea Cocktail Lounge

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
CLUB ACAPULCO

1201 N. BROADVVAY N. MASSAPEOUA, LONG 
ISLAND, TEL. 516 249-8167 FOR THE FINEST 

MEXICAN FOOD ON THE ISLAND MUSIC ON 
VVEEKENDS OPEN 7 DAYS DINE IN A 

PLEASANT ATMOSPHERE

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
SAFE — WAY EXTERMINATING CO.

718 DECATUR STREET UNIONDALE, L. I.
Tel. 516 481-6518 Termite Control Commercial 

Industrial, Residential, Reasonable Rates Free 
Estimates All Work Done by skilled Craftsmen.

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
INTERNATIONAL ARTS & 

CRAFTS LTD.
Gifts of Distlnction

201 Wanaque Avenue Pompton Lakęs, N.J.
Call: 201 835-2625

i

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
UNITY FUNERAL CHAPELS, INC. 
2456 Webster Avė. Bronx, N. Y.

TEL 354-1200 Chapel also In Manhattan and 
Brooklyn. Call 666-8300 Manhattan Address 2352 

8th Avė. (at 128th Street) Brooklyn, 1406 Pltkln 
Avė (At Eastern Parkway)

Cambridge, Mass., lietuvių parapijos bažnyčia ir naujoji 
klebonija.

CAMBRIDGE, MASS.

Cambridge Nekalto Prasidėji
mo lietuvių parapijos tikintieji ir 
jų klebonas kun. Simeonas Sau- 
lėnas su savo asistentu kun. Jo
nu Klimu lapkričio 11 atšventė 
retą įvykį. Buvo baigta šios pa
rapijos klebonija, kurios statyba 
užsitęsė gana ilgai. Retas kas 
šiandieną gali pasidžiaugti tokiu 
svarbiu įvykiu.

Kontraktoriaus darbą atliko 
inž. Česlovas Mickūnas, planus 
piešė bei darbą prižiūrėjo inž. 
Eugenijus Manomaitis.

Iškilmingi pietūs buvo su
ruošti vadovaujant parapijos mo
terų klubui; jie buvo aptarnau
jami specialios bendrovės. Žmo
nių prisirinko daug daugiau ne
gu salė galėjo talpinti. Buvo iš
tiesti stalai gretimose klasėse. 
Pietūs vyko parapijos svetainėj.

Prie garbės stalo sėdėjo vysk.

NEWARK, N.J.

Parapijos žinios
Švč. Trejybės parapijos drau

gijos rengia du parengimus, ku
rių pelną skiria parapijos nau
dai. Pirmas bus vasario 3, 
sekmadienį, 3 v. popiet. Rengia
mi kortų žaidimai.

Antras parengimas tai bus tra
diciniai blynų pietūs prieš Už
gavėnes. Pietūs bus vasario 24 
parapijos salėje. Pradžia 12 vai,, 
tuoj po mišių bažnyčioje.

Abiejų parengimų garbės 
pirmininku yra prel. J. Schar
nus. Kas turėtų kokių dovanų 
šiem parengimam, prašom at
nešti į parapijos kleboniją.

Klebonas dėkoja visiem pa- 
rapiečiam už dideles ir gau
sias kalėdines aukas. Jos buvo 
didesnės nei paskutiniųjų kele- 

b rių metų. Klebonas taip pat pra
nešė, kad parapijos skolos sausio 
1 sumažintos iki 32,500 dol.

Metinė novena prie šv. Juoza
po prasidės kovo 11 ir tęsis 
iki 19. Pamaldas praves kun. A. 
Valančius.

Domininkas Navickas iš 
Parsippany-Troy Hills, N. J., mi
rė gruodžio 19, palaidotas gruo
džio 22 iš Švč. Trejybės bažny
čios Dangaus Vartų kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Monika 

‘ (g. Sadauskaitė), sūnus, trys 
dukros, devyni anūkai ir 13 
proanūkių.

 , P.V.

N. Y. ateitininkai studentai, 
, drauge su sendraugiais ir moks
leiviais, tradicinių Užgavėnių 
kaukių balių rengia vasario 23 
Kultūros Židinyje. Balius prasi
deda vakariene 8 v. Šokiam gros 
Joe Thomas orkestras. Svečiai 

, kviečiami dalyvauti su kaukė
mis, kurios bus premijuojamos. 
Prašom vietas iš anksto užsisa
kyti, skambinant F. Ignaitienei 
(212) 235-1709 ar A. Norvilai — 
827-2629.

Tėviškės namai — nauja ste
reo plokštelė, kurioje įrašyti 
komp. Broniaus Budriūno kūri
niai ir kantata. Įdainavo Los An
geles,.Calif., Šv. Kazimiero para
pijos choras. Kaina 6 dol., per- 

, siuntimas 50 c. Kreiptis: Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207.

Clevelando vyrų okteto nau
ja stereo plokštelė Nr. 2 gauna
ma Darbininko administracijoj. 
Su persiuntimu kaina 6 dol. 
Kreiptis: Darbininkas, 341

j Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
Į 11207.

Thomas J. Riley, klebonas kun. 
S. Saulėnas ir asistentas kun. J. 
Klimas, ponas ir ponia Mickū
nai, ponas ir ponia Manomai- 
čiai, Šv. Juozapo kongregacijos 
seselė Magdosia P., Cambridge 
miesto planavimo įstaigos vyk
domojo direktoriaus asistentas 
Thaddeus Tercyak su ponia, 
Ędward Sullivan, atstovavęs sa
vo broliui Walter Sullivan, mies
to patarėjui. Pristatęs garbės sta
lo svečius, klebonas pristatė ir 
svečius kunigus, sėdinčius prie 
specialaus stalo. Iš arkivyskupi
jos lietuvių parapijų buvo kun. 
Juozapas Petrauskas, buvęs šios 
parapijos vikaras, kun. Albertas 
Abračinskas, Norvvoodo lietuvių 
parapijos klebonas, kun. Jonas 
Žuromskis, Lowellio 1. p. klebo
nas, kun. Vincas Valkavičius, 
Brocktono seselių kapelionas. 
Buvęs šios parapijos klebonas 
kun. Antanas Baltrušūnas ap
gailestavo negalėjęs dalyvauti. 
Iš kitų kunigij buvo kun. Jonas 
Petrauskas, MIC, Marianapolio 
kolegijos rektorius, kun. Juoza
po brolis, kun. Peter Hallisy, 
CP, ir kun. John‘McLaughlin.

Pietūs buvo skanūs ir geri. 
Jie prasidėjo malda, kurią sukal
bėjo vysk. Riley. Kun. Saulėnas, 
parapijos klebonas, kuris dau
giausia dirbo ir vargo, tarė žodį, 
dėkodamas inžinieriam, savo 
asistentui, parapiečiam. Atrodė, 
kad jie visi dirbo, o jis tik tin
giniavo. Tai pabrėžė savo kal
boj inž. Manomaitis, kuris labai 
gerai žinojo, kiek darbo ir vargo 
klebonas turėjo. Inž. Manomai
tis padovanojo klebonui kun. 
Saulėnui simbolinę dovaną — 
savo darbo koplytėlę iš medžio. 
Inž. Mickūnas visiem padėkojo 
labai trumpu žodžiu. Bendrai, il
gų kalbų nebuvo. Gal ilgėliau 
kalbėjo vysk. Riley, aiškindamas 
klebonijos reikšmę. Klebonija 
nėra vien tik gyvenamas namas, 
tai bažnyčios pratęsimas. Žmo
nės ateina į kleboniją daugelį 
kartų ir dėl daugelio priežas
čių, todėl klebonija yra svarbi, 
kaip ir bažnyčia.

Meninę dalį atliko solistas 
Benediktas Povilavičius. Jis 
padainavo Broniaus Budriūno 
“Kas bernelio sumislyta”,

r

ŠALTA, tik ne Floridoj. Čia šilta, žmonės sauli- 
nasi, maudosi. Už labai sumažintą nuomą gausite 
naujame name viskuo aprūpintą vieno miegamojo butą 
arti prie Golfo. “Gulf Mist Apts”, 535 — 68th Avė. St. 
Petersburg Beach, Fla. 33706, Tel. 813 360-4118.

SOUTH BOSTOJN SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay, South Boston Massachusetts 
"Kur dūkstančiai- taupo milijonus'
ABFRED W. ARCHIBALD, Pr.ęsiden'

šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais’-galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas^—Assets 
virš $213,000,000. s>r<

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regula* a/c ■— 5*4 % *1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5y2 • 2 year Term Deposit — 6%

‘ 4 A

All Accounts Compounded Daily

Šv. Petro lietuvių parapijos 
patarnautojų susirinkime sausio 
20 išrinkta nauja “Ushers” klu
bo valdyba: pirmininkas Char- 
les Mickevičius, vicepirm. Alfo- 
nas Šidlauskas, sek
retorius — Edmundas Gailius, 
kasininkas Albertas Kleponis, 
tarybos direktoriai Stanley Gri- 
ganavičius, Povilas Ma
siulis Jr. ir Edmundas Rudis. 
Dvasios vadu lieka kun. Albinas 
Janiūnas.

Whist partija rengiama vasario 
3 d. 3 v. popiet Šv. Petro lie
tuvių parapijos salėje, 492 East 
.Seventh St. So. Bostone. Pirmi
ninkauja Ona Norinkavičienė, 
kavai patarnauja Agnės Matu- 
lauskienė. Visas pelną skiria
mas Parapijai.

Kun. Juozas Svirskas iš Šv. 
Marijos parapijos Billerica, 
Mass., paskirtas Šv. Jurgio para
pijos klebonu Haverhill, Mass. 
Pareigas pradėjo eiti sausio 15. 
Apie tai pranešė vyskupijos laik
raštis The Pilot.

Sutvirtinimo sakramentas su
augusiems Šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje bus teikiamas gegu
žės 24.

Balfo vajus pratęstas visą sau
sio mėnesį. Aukas prašom siųsti 
iždininkui Jonui Valiukoniui, 99 
P Street, So. Boston, Mass., 
02127, arba įteikti valdybos na
riams: A. Keturakiui, A. Andriu- 
lioniui, K. Šimėnui, B. Uteniui, 
S. Griežei-Jurgelevičiui (Kelei
vyje).

Inž. Aleksandras Lapšys sun
kiai susirgo, ištiktas širdies prie
puolio. Guli Deaconess ligoni
nėje. Linkime sveikatos, kad 
greit sugrįžtų į sveikųjų tarpą.

Bostono lietuviai šachmati
ninkai Metropolitan Chess ly
goje varžybose eina pirmoj vie
toj.

Aleksandro Kačanausko Žalčio 
ariją iš operos “Eglė, žalčių 
karalienė”, Antonin Dvorzako 
“Tėviškės daina” ir Stasio Šim
kaus “Kur bakūžė sąmanota.” 
Povilavičiui baigus savo progra
mą, visi susirinkusieji padaina
vo šias dainas:“Išėjo tėvelis į 
mišką”, “Ant kalno karklai”, 
“Kas subatos vakarėlį”, “Palan- 
kėj, palankėj”, “Kai aš turėjau”, 
“Pasisėjau žalią rūtą”, “Leiskit į 
tėvynę” ir “Saulelė raudona”. 
•Visi dainavo nuoširdžiai ir no
riai, palydint pianinui. Yra dai
nų, kurios pasidarė “mūsų” dai
nomis, kurios tiesiog plaukia iš 
mūsų lūpų ir širdies. Solistui 
akomponavo ir dainuojančius 
fortepionu palydėjo Vytenis Va
syliūnas.

Parengimas buvo baigtas 
malda, kurią sukalbėjo kun. Jo
nas Klimas, ir giesme “Marija, 
Marija”, visų giedama iš gilu
mos širdies.

Gausiu susirinkimu lietuviai 
įrodė, kad jie yra prisirišę prie 
savo parapijos ir nuoširdžiai ją 
remia. E.V.
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MAIRONIO MOKYKLOS EGLUTĖ

JAV LB krašto valdyba kviečia 
visų rytinio pakraščio LB apy
gardų ir šias apygardas sudaran
čių apylinkių valdybų pirminin
kų sritinį suvažiavimą, kuris į- 
vyks sausio 26, šeštadienį, Kul
tūros Židinyje, Brooklyne.

N. Y. vyrų choro Perkūno 
koncertas buvo sausio 19 Kul
tūros Židinyje. Visa programa 
atlikta su simfoniniu orkestru. 
Dirigavo choro x vadovas Vy
tautas Strolia. Publikos buso 
susirinkę apie septynis šimtus. 
Po koncerto toje pačioje salėje 
buvo šokiai ir vaišės. Koncer
tas buvo tikrai puikus, vienas iš 
geriausių, kokį čia yra lietuviai 
surengę. (Plačiau kitame Dar
bininko numeryje).

Kviečiami registruotis į penk- 
v tąją dailės parodą, kuri vyksta 

vasario 9-17 dienomis Kultūros 
Židinyje. Parodą rengia LB New 
Yorko apygarda. Dailininkai 
kviečiami registruotis pas 
apygardos pirmininką: A. Vakse- 
lis, 84-20 112 Street, Richmond 
Hill, N. Y., 11418. Tel. (212) 
846-3246.

Dr. Elona Vaišnienė iš New 
Haveno, Conn., kalbės ateitinin
kų susirinkime, kuris bus vasa
rio 3 d. 3 v. popiet Kultūros 
Židinyje.

Viktoras Amsiejus, Darbi
ninko skaitytojas iš Cleveland, 
Ohio, siųsdamas prenumeratą, 
pridėjo 125 dol. su laiškeliu, 
kad šią auką panaudotume pri
siminti jo žmonai, mirusiai 1955 
rugpiūčio 27. Aukotojui nuošir
džią padėką reiškia Darbinin
ko administracija.

Klaipėdos krašto prisijungi
mas prie Lietuvos minimas sau
sio 27. Ekumeninės pamaldos 
bus 2 vai. lietuvių evangelikų 
bažnyčioje, 91 Street, Woodha- 
vene. Pamaldose dalyvauja kun. 
P. Dagys ir Tėv. V. Gidžiūnas, 
OFM. Solo gieda M. Razgaitis. 
Po pamaldų 3 vai. akademinė 
dalis salėje. Kalbą pasakys M. 
Gelžinis.

Jaunimo šokiai ir filmų vaka
ras įvyks vasario 2, šeštadienį, 
7 vai. vak. Kultūros Židinyje. 
Lietuvių Atletų Klubas kviečia 
atsilankyti visus antradienių 
mankštos grupės dalyvius, daly
vių tėvus, sporto mėgėjus, rė
mėjus, visų jaunimo organizaci
jų narius ir visų rūšių sporti
ninkus. Filmų programoje bus 
seniai ir neseniai įvykusios fut
bolo rungtynės, jaunimo varžy
bos New Yorke ir Worcesterio 
skautų sporto šventėj bei paro
domieji filmai apie futbolą ir sli
dinėjimą. Vakaro metu įvyks V. 
Igno ir V. K. Jonyno paveikslų 
loterija, veiks bufetas ir baras 
suaugusiem, o jaunimo šokiam 
gros tikras “rock” orkestras. Įė
jimas — 2 dol. jauniem ir 
seniem.

Skubiai reikalingas Kultūros 
Židinio patalpų prižiūrėtojas. 
Dėl smulkesnių informacijų 
prašom skambinti Tėv. Pauliui, 
tel. 235-5962.,

ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 2, 7 VAL. VAK.

KULTŪROS ŽIDINYJE

ĮVYKS

JAUNIMO ŠOKIAI
SPORTINIŲ FILMŲ VAKARAS

V. K. JONYNO IR V. IGNO PAVEIKSLŲ LOTERIJA

Šokiams gros Jaunimo orkestras
Visiems veiks vaišių bufetas

f*
Įėjimo Kaina — tik 2 doleriai

J &/ •
Visus atsilankyti maloniai kviečia

Lietuvių Atletų Klubas

N. Y. vyrų chorą Perkūną 
greit vėl girdėsime. Jis daly
vauja Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjime vasario 17 
Kultūros Židinyje.

Estų ir latvių tautinių šokių 
grupės dalyvauja drauge su lie
tuvių tautinių šokių grupe Lie
tuvos nepriklausomybės šventės 
minėjime vasario 17.

L. K. Mokslo akademijos susi
rinkimas su prof. dr. Antano 
Rubšio paskaita bus sausio 27, 
sekmadienį, 4 v. popiet Kultū
ros Židinio žemutinėje salėje. 
Jis kalbės tema — Lietuviai ir 
Senasis Testamentas. Po susi
rinkimo — kavutė.

Praėjusį šeštadienį, sausio 19, 
po lietaus visi keliai ir takeliai 
buvo apkloti ledu. Judėjimas 
buvo įmanomas tik didžiaisiais 
keliais. Šoninėse gatvelėse buvo 
daug automobilių susidūrimų. 
Maironio lituanistinėje mo
kykloje susirinko tik apie 40 
mokinių. Trūko ir mokytojų. 
Pamokos buvo sutrumpintos, 
klasės sujungtos.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje pirmasis pusmetis bai
giamas sausio 26. Iš moky
tojo darbo pasitraukia M. Vasi
liauskienė, kuri dėstė vyresnio
joje klasėje lietuvių kalbą. Pasi
traukia, nes nori užbaigti dok
torato darbą. Iš 7 skyriaus mo
kytojo pareigų pasitraukia ir 
Adolfas Šmitas. Jis studijuoja 
germanistiką ir nori užbaigti stu
dijas. Į jų vietą ieškoma naujų 
mokytojų.

Už a.a. kun. P. Totoraitį, 
buvusį L. K.' Moterų Sąjungos 
N. Y. ir N. J. apskrities dva
sios vadą, gruodžio 15 buvo at
laikytos mišios pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje Brooklyne.

Kun. Stasys Yla, daugelio vei
kalų autorius, gyvenąs Putnamo 
seselių vienuolyne, dalyvauja 
Darbininko redakcijos šventėje 
ir padarys praeitų metų lietuvių 
kultūrinio gyvenimo apžvalgą. 
Toji šventė bus vasario 16 Kul
tūros Židinyje.

Aušra Mačiulaitytė-Zerr, JAV 
LB centro valdybos vicepir
mininkė visuomeniniam reika
lam, dalyvauja Darbininko re
dakcijos šventėje ir ten padarys 
praeitų metų visuomeninio gy
venimo apžvalgą. Aušra Zerr yra 
veikli ir sumani Lietuvių Bend
ruomenės veikėja, palaikanti ry
šius su Amerikos valdžios 
sluoksniais, ne kartą iškėlusi 
Lietuvos klausimą Washingtone 
senatorių ir kongresmanų tarpe. 
Darbininko šventė bus vasario 
16, šeštadienį, 7:30 v.v. Kultū
ros Židinio didžiojoje salėje.

Henrikas Kačinskas, visiem 
žinomas dramos aktorius, Darbi
ninko redakcijos šventėje pa
skaitys iš praeitų metų grožinės 
literatūros.

Nuoširdi padėka Antanui 
Matulaičiui ir Vytautui Kidoliui 
už įtaisytus Kultūros Židinio 
scenai prožektorius ir rampos 
apšvietimą.

Kultūros Židinyje sausio 13 
susirinko visa Maironio lituanis
tinė mokykla, mokinių tėveliai, 
giminės. Čia buvo per 400 žmo
nių. Salė didelė, erdvi, tai leng
vai visus sutalpino, nors sėdimų 
vietų ir pritrūko.

Planuota buvo pradėti 3 vai., 
bet pradėta su nedideliu pasivė- 
linimu. Mokiniai suvaidino “Ka
ralaitė ir septyni nykštukai” pa
saką, kurią scenai pritaikė Pau
lina Kalvaitienė.

Tai visiem žinoma pasakėlė, 
bet — jaunimui visada nauja, 
juoba, kai joje vaidina vaikai. 
Vaidintojų buvo apie 70. Be pa
grindinių kelių veikėjų, čia bu
vo laumės, žvėreliai, šokančios 
gėlės, baidyklės, medžiotojai, 
briedžiai, Dievo karvytės, bitės, 
kalbančios gėlės, nykštukai.

Į vaidinimą įvesta daug šokių, 
kuriuos palydėjo įvairi muzika ir 
dainos. Šokiai spalvingi, pri
taikyti nuotaikai, charakteriam.

Vaidinimą režisavo Ramutė 
Česnavičienė. Ji įdėjo tikrai la
bai daug darbo, kol visus išmo
kė ir patį veikaliuką išvedė į 
sceną. Čia reikijo ir daug kant
rybės ir daug sumanumo, bet vi
sa tai ji padarė ir nykštukus 
su karalaite parodė scenoje. Šo
kius paruošė Aldona Rygelytė, 
kuri taip pat dirba toje mokyk
loje, sceną dekoravo Irena Fair- 
banks, apšvietimą tvarkė Vy
tautas Kidolis. Kostiumus siuvo 
A. Katinienė, I. Fairbanks, R. 
Šidlauskienė, R. Ridikienė, B. 
Kidolienė, Senkienė ir visos vai
dintojų mamytės. Kostiumai

A. a. Vaclovui Sidzikauskui at
minti vietoje gėlių aukoja Kul
tūros Židiniui: 20 dol. A.V. Jo
nynai ir S. M. Jonynai, Pacific 
Palisades, Cal., 25 dol. — Ro
mas ir Ramunė Žemaitaičiai, 
Los Angeles, Cal. Aukotojam 
nuoširdus ačiū.

Istoriniai filmai bus rodomi 
Darbininko redakcijos šventėje. 
Tuos filmus padarė dr. Vencius, 
kuris kadaise iš New Yorko bent 
kelis kartus lankėsi nepriklauso
moje Lietuvoje ir ten filmavo 
Lietuvos gyvenimą. Šalia filma
vo ir Brooklyno lietuvių gyveni
mą. Filme vaizduojamas net Da
rius ir Girėnas, lietuvių pikni
kai, susirinkimai, prakalbos. Vė
liau jau ateina Lietuvos tra
gedija, Lietuva okupuojama, ir 
jos prezidentas A. Smetona at
plaukia į New Yorką. Ši scena 
gana plačiai nufilmuota. Pabai
goje bus rodomas Vasario 16 
signataras Steponas Kairys. Visi 
šie filmai dabar yra dr. Vaclo
vo Paprocko filmų archyve. Su 
jo sutikimu ir jam talkinant, šie 
filmai bus parodyti Darbininko 
redakcijos šventėje. Tuo bus at
žymėta Lietuvos nepriklauso
mybės 55 metų sukaktis, kuri 
buvo švenčiama praeitais me
tais, Dariaus Girėno žygio 40 
metų sukaktis, bus pagerbtas 
signataras S. Kairys, bus pagerb
ti ir tie Brooklyno lietuviai, ku
rie įsijungė į lietuviškąjį darbą, 
į kovą dėl Lietuvos laisvės.

N. Y. vyr. skaučių Židinio Vi
lija sueiga bus sausio 28, pirma
dienį, 7:30 v.v. pas Rimą Gudai
tienę. Visos kviečiamos daly
vauti.

Juozas Boley-Bulevičius, 
dramos aktorius, dalyvauja 
Darbininko redakcijos šventėje, 
kuri bus vasario 16 Kultūros 
Židinyje. Jis paskaitys eilėraščių 
iš praeitais metais išleistų kny
gų- J

Visi apdovanoti Darbininko 
. redakcijos žyminiais prašomi iš 

anksto rengtis ir dalyvauti šioje 
Darbininko redakcijos šventėje, 
kuri bus vasario 16 vakarą Kul
tūros Židinyje.

Suffolk Northport, L.I.,N.Y. 
Suffolk apskrities Amerikos Lie
tuvių Piliečių klubo susirinki
mas įvyks sausio 27, sekma
dienį, 2 vai. popiet Vokiečių 
salėj (Steuben Hali), 6 Bright- 
side Avė., E. Northport, N. Y. 
11731 (prie geležinkelio per
važos). Dienotvarkėj valdybos 
rinkimas.

Ieškoma moteris prižiūrėti li
gonę moterį namuose South- 
ampton, Long Island, nuo vasa
rio mėn. Kreiptis į Darbininko 
administraciją, tel. 827-1351. 

buvo tikrai gražūs, labai išradin
gi, spalvingi, pasiūti iš gerų me
džiagų.

Muziką paruošė A. Gudaitis, 
D. Kezienė, R. Kezys, Rasa Bo- 
belytė, Regina Galinytė, Vilija 
Katinai tė.

Didelis, daugelio rankų dar
bas buvo šis vaidinimas. Jis bu
vo trumpas, bet jis turi savo 
prasmę — mokiniai lavinasi, 
drauge turi galimybės bendrauti 
lietuviškoje aplinkoje.

Vaidinimui pasibaigus, kal
bėjo mokyklos vedėja. Ji pa
skaitė visus artistus, kas ir ką 
vaidino. Tuo metu vaikai buvo 
scenoje, ir turėjo progos kiekvie
nas nusilenkti publikai.

Trumpą žodį tarė vaidinime 
dalyvavęs Vasario 16 gimnazijos 
direktorius V. Natkevičius, 
kviesdamas jaunimą leisti į jų 
gimnaziją Vokietijoje.

Visiem padėkojo ir tėvų komi
teto pirmininkas Antanas Ivaška.

Tada atskambėjo Kalėdų senis 
su dovanom vaikam. Prie senio 
vaikų darželis pašoko Du gaide
lius. Paruošė mokytojos: Graži
na Janušienė, Aura Ošlapienė, 
Gražina Treinytė. Muzika Ni
jolės Ulėnienės.

Po to visi persikėlė į žemutinę 
salę, kur veikė didžiulės loteri
jos, valgiais buvo apkrauti stalai. 
Visa tvarkė ir prižiūrėjo tėvų ko
mitetas, pasikvietęs nemažą tal
ką. Čia visi turėjo progos keletą 
valandų pasikalbėti.

Eglutės žiburiai užgesinti, Ka
lėdų varpeliai nuskambėjo, ir tai 
visa buvo lietuviška, sava. Tai ir 
yra mokyklos prasmė, kad ir to
kias Kalėdas atneša į lietuvišką 
aplinką, (p.j.)

VAIŽGANTO KULTŪROS
KLUBO POPIETĖJE

Vaižganto Kultūros Klubo po
pietė buvo sausio 20, sekma
dienį, žemutinėje Kultūros Židi
nio salėje. Nuo praeitų metų 
pavasario klubas neturėjo kur 
surengti savo popiečių. Dabar 
pastačius Kultūros Židinį, at
naujinta klubo veikla. Ši buvo 
pirmoji popietė naujose pa
talpose.

Žemutinė salė gana jauki ir 
tinkama tokio pobūdžio susirin
kimam. Salė buvo perdalyta pu
siau atidaroma siena. Vienoje 
pusėje buvo parengta paskaitai, 
o kitoje pusėje — kavai. Žmonių 
prisirinko netikėtai daug, viso 
buvo apie 90, arti šimto. Tai bu
vo graži ir rinktinė publika, be
sidominti lietuviškosios kultū
ros ir kūrybos klausimais.

Popietė buvo skirta poetui 
Faustui Kiršai pagerbti, prisi
minti jo dešimt metų mirties su
kaktį. Šią mintį iškėlė zarasiš- 
kiai, su kuriais poetas bičiulia
vosi. Klubui apsisprendus rengti 
jo pagerbimą, zarasiškiai mielai 
ir uoliai talkino.

Svečias iš Bostono, poetas Sta
sys Santvaras, suredagavęs F. 
Kiršos pomirtinį poezijos tomą, 
gražiai pakalbėjo apie velionį

Litas turi pardavimui puikų 
condominium butą ant jūros 
kranto Juno Beach, Floridoje, 
kaina 58,000 dol. Litas parūpins 
finansavimą. Taip pat išnuo
mojami condominium butai sa
vaitei, mėnesiui ar ilgiau. Kreip
tis (212) 846-1650.

Cypress Hills apylinkėj iš
nuomojamas butas iš 4 kamba
rių. Pageidaujama suaugę žmo
nės. Butas yra antrame aukšte. 
Tel. 277-2659.

Išnuomojami du kambariai 
viengungiam, su atskira vonia, 
108 St., Richmond Hill, netoli 
Jamaicos traukinio linijos. 
Skambinti 846-4838.

Florai Park, Long Island — 
gražiame rajone parduodamas 
— 1-nos šeimos, gerame stovyje 
moderniškai įrengtas namas — 
5 kambariai — 1-mame aukšte ir 
2 kamb. 2-rame aukšte (Attic), 
2-jų mašinų garažas; sklypas — 
60x100. Kaina $42,900.00. 
Kreiptis — J. Andrušis, Haven 
Realty; 87-09 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N. Y.; tel. VI 
7-4477.

romanoBirutė Pūkelevičiūtė, laimėjusi šių metų Draugo 
konkursą.
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(atkelta iš 4 psl.) 

pirmoje parodoje), kad būtų pa
didintas sienų plotis.

Žemutinėje salėje daug vietos 
užima šildymo ir šaldymo apara
tai. Jie atsikišę iš sienos. Tiesiai 
paveikslų negalima kabinti, rei
kia juos uždengti trikampiu. Bus 
prie sienos pristatyti du sky- 

poetą. Kalbėjo originaliai, pri
statydamas poetą kaip gyvą žmo
gų, išryškindamas jo charakterio 
bruožus, jo santykį su žmonė
mis, su poezija. Paskaita buvo 
sklandi ir patraukli, juoba, kad 
S. Santvaras aiškiai ir gražiai pa
skaitė.

Skautų vardu kalbėjo Alfonsas 
Samušis, prisimindamas F. Kir
šos veiklą skautų tarpe.

Aktorius Henrikas Kačinskas 
įspūdingai perskaitė pluoštą ei
lėraščių. Jie buvo paimti iš kelių 
rinkinių. Eilėraščiai charak
teringi ir išryškino visą kūrybos 
esmę.

Salėje buvo išstatytas dail. 
V. K. Jonyno pieštas poeto port
retas. Prie portreto buvo graži 
gėlių puokštė. Sienoje buvo 
eilė nuotraukų iš poeto gyveni
mo. Buvo ir jo “Palikimas”, St. 
Santvara suredaguota pomirtinė 
knyga. Veikė ir spaudos kioskas, 
ir knygos išpirko kokią 30 egz.

Programa užsitęsė apie pus
antros valandos. Jai vadovavo 
P. Jurkus ir J. Rūtenis. Tuoj po 
programos buvo kavutė, kurią 
paruošė Renata Alinskienė, ki
lusi iš Zarasų krašto.

Popietė buvo graži ir kultū
ringa, išlaikusi savo gerą lygį.

KULTŪROS ŽIDINIO DEDIKACIJOS

PROGRAMA

1974 m. vasario 10 d.

12 vai. — Vienuolyno, spaustuvės ir Kultūros Židinio 
pašventinimas

12:15 vai. — Koncelebruotos lietuviškos mišios, kurias 
aukos vysk. V. Brizgys, Tėv. provincijolas 
J. Gailiušis, prel. J. Balkūnas ir kiti kunigai, 
dalyvaujant Brooklyno vyskupui Fr. J. 
Mugavero. Pamaldų metų giedossolistė Gina 
Čapkauskienė ir N.Y. vyrų choras “Perkūnas”

1:15 vai. — Oficialioji dalis ir aukotojų pagerbimas

2-3 vai. — Pasisvečiavimas — kavutė

3 vai. — Koncertas. Dalyvauja solistė Gina Čapkauskienė

ir solistas Kazys Jakutis. Akomponuoja

Saulius Cibas 

dai, kurie sudarys V raidės for
mą. Tie abu skydai uždengs 
visą šildymo aparatūrą.

Panašių statybų reikės ir di
džiojoje salėje. Ten reikės pasta
tyti atskiras sienas, atskirus sto
vus, kurie būtų lengvai kilnoja- 
jami ir kurie padidintų sienos 
plotą.

Naujos patalpos pareikalaus 
kur kas daugiau darbo, nei pra
eitos trys parodos. Reikia tikėtis, 
kad pro sunkumus rengėjai 
praeis.

Ši paroda turėtų būti pati di
džiausia ir pati iškiliausia. Paro
da sveikinama Kultūros Židinio 
dedikacija. Tai ir pridera, kad 
paroda būtų ir didelė ir gera.

Šioje parodoje skiriamos ir 
premijos. Premijas davė Lietu
vių Fondas — 1000 dol., gi vie-. 
tos LB apygardos valdyba pri
sideda su savo premija, o gal ir 
premijomis.

Tai irgi labai didelis įvykis. Ir 
tokį įvykį pasitinkant, reikia pa
sistengti, kad paroda būtų kuo 
didesnė ir geresnė.

Parodai tvarkyti ir paveikslam 
atrinkti sudarytos visos komisi
jos. Į darbą įtraukta visų daili
ninkų organizacijų atstovai, gi 
LB New Yorko apygardos valdy
ba jau dirba, tvarkydama tech
niškus reikalus.

Kviečiami visi dailininkai į- 
sijungti į šią kūrybos manifesta
ciją ir su savo kūriniais dalyvau
ti Kultūros Židinio dedikacijoje!

Kalendorių 1974 metam gali
ma gauti Darbininko adminis
tracijoj: Anglijoj Nidos išleistas, 
kasdien nuplėšiami lapeliai — 
kaina 3.50 dol. Gaunamas ir 
Darbininko išleistas kalendo
rius, nuplėšiamas kas mėnuo. 
Kreiptis į Darbininko administ
raciją.

J
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