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Rašinys, kuriuo skaitytojai labiausiai susidomėjo: įspūdžiai iš Lietuvos

— Lietuvos Diplomatijos Še
fas pristatė Jungtinių Tautų ge
neraliniam sekretoriui nuorašus 
savo protesto notų, pasiųstų 
Australijos ir Naujosios Zelandi
jos vyriausybėm dėl jų suteikto 
Baltijos valstybių “inkorpo
racijos” į Sovietų Sąjungą pri
pažinimo. Lydimajame rašte S. 
Lozoraitis pažymi, jog kalbamų 
vyriausybių didžiai neteisingas 
veiksmas paryškina faktą, kuris 
tegali būti pavadintas neįtikėti
nu. Būtent, kad tuo metu, kada 
Jungtinės Tautos aktyviai rūpi
nasi europinių tautų dekoloni- 
zavimu bei laisvinimu, Europos 
vidury Lietuva, Estija ir Latvija 
tebėra sovietų karinės okupaci
jos priespaudoje. (E)

— Juozas Gaila, JAV LB kraš
to valdybos pirmininkas Det- 
roit, Mich., lietuvių surengtame 
spaudos minėjime paskelbė lap
kričio ir gruodžio mėnesius lie
tuviškos spaudos platinimo mė
nesiais. Jis taip pat dalyvavo 
Detroito lietuvių žurnalistų po
pietėj ir pasakė LB liečiančią 
kalbą.

— Prof. dr. Antanas Klimas, 
Rochester, N. Y., žmona Dan
guolė ir keturi vaikai parėmė Si
mo Kudirkos Fondą po 5 dol. 
nuo kiekvieno šeimos nario, iš 
viso 30 dol. Aukas Fondui pra
šome siųsti šiuo adresu — Si
mas Kudirka Fund c/o Liberty 
Federal Savings & Loan Assn., 
202 N. Broad St. Philadelphia, 
Pa., 19102. Pažymėtina, jog šis 
bankas yra lietuvių žinioje ir ga
lima rašyti ir į jį kreiptis lietu
viškai.

— Akademinės skautijos 50 
metų sukakties minėjimas buvo 
suruoštas spalio 6 Lietuvių klu
bo salėj Bankstovvne, Australijoj. 
Kalbėjo Izidorius Jonaitis ir 
Giedrė Gustaitė (viešnia iš Los 

Angeles, Calif.). Pirmasis nu
sakė ASS gyvenimo kelią, prele
gentė papasakojo apie JAV lietu
vius akademikus skautus. Buvo 
padeklamuota “Tau pen
kiasdešimt”. Vyr. skautės Maks- 
vytytės atliko pianinu keletą mu
zikos dalykėlių.

— XXII-ji Lietuviškų Studijų 
savaitė 1975 m. įvyks Italijoj,. 
Vilią Campitelli prie Frascati, 
18 km nuo lietuvių kolegijos Ro
moje ir 2 km nuo lietuvių sale
ziečių Frascatyje. Vilią Cam- 
iltelli yra Frascati vyskupijos re
kolekcijų ir suvažiavimų namai, 
talpina apie 130 asmenų. Studi
jų savaitė įvyks liepos 27 - rug
pjūčio 3.

— LB kultūros tarybos eg- 
zekutyvinio skyriaus nariai akty
viai įsijungė į III teatro festi
valio paruošiamuosius darbus: 
M. Grebliūnienė — vadovauja 
žymenų banketo vaišėm, J. Ja
saitis — kvietimų platinimo va
dovas, A. Kareiva rūpinasi baru 
ir gėrimais, A. Bagdonas — 
techniškų reikalų tvarkytojas. 
III teatro festivalis prasideda 
lapkričio 27 d., 8 v.v. ir baig
si gruodžio 1 režisierių ir aktorių 
pagerbimu.

— Vokietijos LB valdyba 
pareiškė protestus Australijos, 
Naujosios Zelandijos vyriau
sybėm dėl jų ankstyvesnių pa
žadų sulaužymo ir Baltijos tautų 
atidavimo Sovietam. Vokietijos 
LB informacijos biuletenis 
pastebi, kad JAV lietuvių laik
raščiuose paskelbti N. Zelan
dijos atsakymai protestavusiom 
lietuvių organizacijom, žodis žo- 
din atitinka to krašto ambasa
dos Bonnoje atsakymą Vokieti
jos LB valdybai. Australijos ir 
Naujosios Zelandijos vyriau
sybėm iš Vokietijos protestus 
pasiuntė ir kitos lietuvių ir pa- 
baltiečių organizacijos, institu
cijos bei atskiri asmenys.

Daugelis parašo įspūdžius, 
kuriuos parsivežė iš Lietuvos. 
Parašė ir Mr. J. P. Smith Ches- 
terfield Federal Savings Time. 
Parašė; tame banko laikrašty 
paskelbė; ir redaktorius aiškina 
gavęs tiek atsiliepimų, kad per 
eilę metų tiek atgarsių nebuvo 
gavę jokiu kitu klausimu. Tada 
redaktorius anuos įspūdžius pa
kartojo atskira 4 puslapių 
brošiūrėle, tardamas, kad ji bus 
naudinga mokyklose — tiek mo
kiniam, tiek mokytojam, ypačiai 
lietuviško kilimo skaitytojam, iš 

-kurių jis gavęs tiekos užsakymų.
Tų įspūdžių trupinius sutrau

kiame.
-o-

Seniai rengiausi aplankyti 
savo senelių kraštą. Pirmą kliū
tį nugalėti reikėjo Maskvoje — 
gauti vizą. (Lietuva yra smurtu 
okupuota, ir Lietuvos “vyriausy
bė”, nors kalba apie tam tikrą 
automoniją, negali nieko nu
spręsti, kas gali atvykti į Lie
tuvą, kaip ilgai joje gali būti, 
kokias vietas lankyti. Kiekvie

nas sprendimas, didelis ir ma
žas, daromas Maskvos viešpa
čių.)

-o-
Prieš išvykdamas iš Chicagos, 

žinojau, kad man bus leista lan
kytis tik sostinėje Vilniuje ir kad 
aš turėsiu gyventi viešbuty, kurį 
man parinks “aparačikai”, ko
munistinės vyriausybės biuro
kratai. Tam aš buvau pasiruošęs, 
pasiruošęs kai ką iš naujo gy
venimo išmokti.

Kai atvykau į Vilnių, turėjau 
atiduoti pasą. O be paso komu
nistiniame režime žmogus 
tampi kaip paukštis be sparnų. 
Neleista išvykti savo pasi
rinktais traukiniais, lėktuvais 
ar autobusais. Taksi neturi tei
sės išvežti jūsų taip pat už mies
to ribų.

Sistema, kurią komunistai į- 
vedė Rusijoje, menkai veikia pa
čioje Rusijoje, dar menkiau ji 
veikia Lietuvoje. Žmonės, aiš
ku, nekenčia vergijos. Gyveni
mas beviltiškas. Tiek vyras, tiek 
moteris, tiek vaikai dirba val
džiai ir gauna mažus atlygini
mus. Bet ne pinigai yra jiem 
problema. Jie visi turi rublių, 
nes maža yra, ką už juos gali 
nupirkti. Krautuvių lentynos ar 
vitrinos tuščios, o ko gali gauti 
— menkos vertės.

Suminėjęs, kad daugumas 
bažnyčių uždarytos, Smith pa
stebi, kad Šv. Kazimiero baž
nyčia yra paversta ateizmo mu
ziejum ir tik ji viena yra gerai 
atremontuota.

Sykį — pasakoja — aš ėmiau 
fotografuoti vieną bažnyčią iš 
lauko ir viduje, — bažnyčią, ku
riai leista veikti. Kilo maža pa

nika. Visi stengėsi pasitraukti 
nuo mano kameros, o kurie ne
spėjo, užsidengė veidus rankom 
ar rankinukais. Tur būt, pamanė, 
kad esu valdžios agentas, kuris 
tikrina, kas lanko bažnyčias. O 
juk nevalia lankyti bažnyčią ir 
turėti tarnybą.

-o-
Viena motina, įsitikinusi, kad 

aš nesu valdžios žmogus ar 
agentas, tikino, kad valdžia pra
laimėjo karą prieš Dievą. Esą 
kai vaikas užauga be dešim
ties Dievo įsakymų, jis nėra 
toks pilietis, kokio valstybė no
rėtų. “Paimk tik įsakymą ne
vogti, — sakė moteris. — Ne
nuostabu, kad piliečiai sovieti
niame režime vagia, kaip — aš 
esu tikra — niekur kitur pasau
ly. Mes visi vagiam. Kadangi 
viskas priklauso valdžiai, tai 
mes vagiam iš valdžios, ir tai lai
koma laimėjimu.”

-o-
Kitą dieną apsilankiau šei

moje, kuri gyvena dviejų kam
barių bute (kiekviena šeima turi 
du kambarius), turi valgomąjį 
stalą, kur buvo surengta puota 
su kaimišku sūriu ir mėlynėm. 
Aš pasakiau savo nepasitenkini
mą sistema, kuri primeta gy
ventojam vergišką mąstyseną. 
Šeimininkas davė ranka ženklą 
nutilti ir staigiai pakeitė temą. 
Paskiau, kai mes buvome lauke 
— ir gana atokiai nuo artimiau
sių namų, jis paaiškino, kodėl

jis mane nutildė: “Mes nekal
bame namie apie politiką, nes 
mes nežinom, kieno bute yra 
mikrofonas, kieno ne. Tai daro
me dėl visa ko iš atsargumo . . .”

Laikraščiai, žinoma, yra valdi
niai, valdžios leidžiami ir cen
zūruojami. Žmonėm leidžiama 
skaityti tik tai, ko Kremlius nori. 
Jaunieji, kuriem tėpąžįstamas 
komunistinis gyvenimo būdas, 
kraipė galvas su nepasitikėjimu, 
kai aš pasakojau apie Chicagos 
laikraščius. Jiem buvo tiesiog 
neįtikima, kad mūsų sekmadie
niniai laikraščiai dažnai sveria 
penkis svarus. Ten laikraščiai 
yra keturių puslapių.

Sykį kalbėjausi su valdžios 
pareigūnu, kuris įsirašė į komu
nistų partiją, kad išsilaikytų tar
nyboje. Į jo klausimą, kaip man 
patinki! Lietuvoje, atsakiau, kad 
krašte be laisvos spaudos jau
čiuosi kaip praradęs regėjimą ir 
klausą. Tada aš jį paklausiau, 
kaip jam patinka gyventi tokioje 
tuštumoje. “O, mes gaunam kiek 
žinių. Ne tiek, kiek norėtume, 
bet gana pakankamai”. Paskui 
apsidairė ir, būdamas tikras, kad 
nieko arti nėra, pašnibždom pri
dūrė: “Mes klausomės Ame
rikos Balso.”

Ar jis patenkintas AB — tei
ravausi. “Ne taip jau labai. Mes 
norėtume daugiau žinių, kas de
dasi pasauly ir Rusijoj, ir mažiau 
pamokymų”, paaiškino.

(nukelta i 2 psl.)

Demonstracijos Washingtone prie Australijos ambasados

DEMONSTRACIJOS
Lietuviai, latviai ir estai tris 

kartus demonstravo prie Aust
ralijos ambasados YVashingtone, 
vadovaujant Centriniam Baltų 
Komitetui.

Šios demonstracijos buvo gan 
gausios ir triukšmingos. Paskuti
nį kartą, lankantis Australijos 
premjerui YVhitlam, prieš am
basadą buvo ištemptas 40 pėdų 
ilgio plakatas su užrašu “Aust-

WASHINGTONE

ralijos YVatergate yra Baltijos 
kraštų išdavimas.”

Taip pat buvo nešama kelias
dešimt kitų plakatų, ir net ligi 
Baltųjų Rūmų buvo girdimi ma
siniai šauksmai “YVhitlam go 
home.”

Ta proga “Voice of America” 
perdavė į Lietuvą dr. J. Genio 
pareiškimus apie šį įvykį, ir per
transliavo triukšmą, keliamą už 
Lietuvos laisvę YVashingtono 
gatvėse.

O. Ivaškienės vad. lietuvių tautinių šokių grupė šoko respublikonų tautybių atstovų bankete 
Statler Hilton viešbuty, Bostone. Su šokėjais iš k.: H. Kulbėj Brooklyn, N.Y., O. Ivaškie- 
nė, Boston, Mass., A. Novasitis, Philadelphia, Pa., Juškys, Hartford, Conn., E. Šumanas, 
Washington, D.C., Clevelando burmistras Ralph J. Perk, dr. J. Genys, Washington, D.C., G. 
Karosas, Boston, Mass., D. Šumanienė.

23. Namcevičius Motiejus ................................... 1964? 10
24. Stašaitis Vytas ................................................. . 1965? 15

Mordovija 385/19 (griežtas režimas)
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251. Abukauskas Jonas ..................................
2. .Araminas Vytas ................................................ 1935 1955 25
3. Burbulis Antanas .......■..................................... 1917? 1969 15
4. Baltrūnas Antanas ................................. ......... 1907 1967 13
5. Berankis Kazys ....................................... ......... 1917 1969 15
6. Biržys Povilas ......................................... ............. 1901 1959 25
7. Bričkuš Aleksas ............................................... 1910 1963 15
8. Budreika Stasys ..................................... ......... 1914 1952 25
9. Bušinskas Stasys

10. Dambrauskas Antanas ......................... ......... 1907 1962 12
11. Gimbutas Justas ..................................... ........ 1925 1948 25
12. Glinskis Vladas ...................................... ........ 1917 1961 15
13. Gruzdys Stasys
14. Jauneika .Aleksas .................................... ........ 1914 1960 15
15. Janovickas Juozas .................................. ........ 1916 1962 13
16. Kerza Teodoras ...................................... 1966 10
17. Klanauskas Vytas .................................... ............1929 1949 25
18. Korsakas Antanas ................................... ........ 1908 1963 15
19. Krivinokas Jonas ............................................. 1917 1963 15
20. Kubiliūnas Stasys ................................... ........ 1905 1959 15
21. Lapinskas Jonas ...................................... 1966 10
22. Lauraitis Stasys ............................................... 1907 1970 12

11. ir 17 dar stovykloje gavo dar po 5 metus.

25. Simutis Liudas ........................... .................... 1935 1954 25
26. Sarkanas Stasys .......................... .................... 1920 1966 10
27. Vaivada Antanas ......................... .................... 1900 1968 15
28. Valaitis Antanas ......................... .................... 1910 1951 25
29. Virbickas Mykolas ..................... .................... 1914 1970 15

Mordovija 385/17 (griežtas režimas)
1. Bagdonas Povilas ................................................ 1917? 1957 25
2. Gaudinskas Stasys .............................................. 1915 1952? 25
3. Jaučkojis Juozas .................................................. 1912 1967 15
4. Jakubauskas Kazys .............................................. 1920 1965 15
5. Leikus Juozas ....................................................... 1914 1971 15
6. Mazelskis Jurgis .................................................. 1212 1965 15
7. Misiūnas Leonas .................................................. 1907 1963 12
8. Pašilis Aleksas ...................................................... 1949 1970 4
9. Radauskas Antanas ............................................. 1909 1950 25

10. “Šikšnys Kazys .....................................   1912 1951 25
11. Vilčiauskas Bronius ........................................ 1973 2,5
12. Zelenkevičius Juozas ...................................... 1916 1968 15

Mordovija 385/1 ( sunkiausio režimo)
■ ' /

1. Paulaitis Petras .............................     1.905 1958 25
2. Simokaitis Jonas .................................................. 1936 1970 15

Mordovija 385/3 (ligoninė ir lageris)

1. Grigas Stasys ........................................................ 1913 15
2. Kiaudienė Veronika ............................................ 1920 1967 10
3. Klimauskas Petras ............................................... 1897 1960 15
4. Kuke Jonas ........................................................... 1908? 1966 12
5. Skirulevičius Petras ......................................... 1962 12
6. Tamoliūnas Povilas ......................................... 1902 1954 25
7. Tautkevičius Juozas ....................................... 1902 1954 25
8. Zakšauskas Pranas ............................................ 15

Permės sritis, Kučino
1. Akramavičius Petras ........................................... 1930 1952 25
2. Baranauskas Stasys
3. Bakanavičius Antanas ......................................... 1917 1969 10
4. Džiaugys Antanas ............................................. 1965? 15
5. Gricius Jonas ........................................................ 1910 1954 25
6. Jurkštas Vladas ..................................................... 1923 1949? 25
7. Kavoliūnas Vytas ................................................. 1927 1953 25
8. Kadžionis Jonas .................................................... 1928 1954 25
9. Kazakevičius Antanas ...................................... 1953 25

10. Kudirka Simas ...................................................... 1931 1971 10
11. Labrinskas Aleksas ............................................. 1930 1972 3
12. Lesčiauskas Juozas ............................................. 1918 1950? 25
13. Paulauskas Jonas ................................................. 1915 1964 15
14. Rimkus Jonas ..................................................... 1916 15
15. Sidaras Jonas ........................................................ 1928 1957 25
16. Žilinskas Jonas ..................................................... 1943 1970 5

Permės sritis? (lagerio pavadinimas nežinomas)

L Babičas
2. Bastys Vytas ................................... ................... 1935? 1953? 25
3. Bružas Ignas .................................. .................... 1912? 1966 10
4. Čiukšlys Karolis ........................... .................... 1912 1963 15
5. Dubauskas Julius ......................... 1950? 25
6. Dudėnas Mykolas ........................ .................... 1910 1962 15?
7. Galdikas Palys ............................... .................... 1925 1948 25
8. Jauga Antanas ............................... ................... 1921? 1967 15
9. Jožys

10. Kaminskas Kazys .......................... .................... 1908 1962 15
11. Karpavičius Petras ...................... .................... 1912 1964 15
12. Karalius Jonas?
13. Kirdeikis Vladas ........................... .................... 1924 15
14. Kiburys Jonas ............................... .................... 1916 1953? 25
15. Klimas Vaclovas ........................... .................... 1913 1951 25
16. Kuržinskas Jonas
17. Matuzevičius Jonas ..................... .................... 1930 1953 25
18. Mitrikas Vladas ............................ ......................... 1910 1955 25
19. Mitašiūnas Jonas ......................... ......................... 1922 1964 10
20. Miškinis Balys .............................. .................... 1920 1962 15
21. Meškinis
22. Morkūnas Stasys .......................... .................... 1913 15
23. Petrauskas Bronius ..................... .................... 1922 1968
24. Posčius Petras .............................. .................... 1920 1961 15
25. Purlys Bronius ............................. 1953? 25

(nukelta [ 2 psl.)
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OKUPUOTOJ LIETUVOJ

IR MOKINUKAI 
TERORIZUOJAMI
KAUNO ARKIVYSKUPIJA
Kaunas

“Šviesos” leidyklos direk
torius, sužinojęs, kad jo įstaigos 
darbuotoja Monika Gavėnaitė 
esanti vienuolė, pareiškė, kad 

“geriausia neturėti reikalų su 
davatkomis” ir įsakė jai parašy
ti pareiškimą, kad “savo noru” 
išeinanti iš darbo. Vasario 11 M. 
Gavėnaitė buvo atleista iš dar
bo. M. Gavėnaitės atleidimas iš 
darbo neabejotinai sankcijonuo- 
tas saugumo organų. (Žr. “LKB 
Kronika” Nr. 8).

-o-
1974 sausio 7 Kauno gyvento

jai Valerijai Grincevičiūtei esant 
darbe, jos bute kažkoks saugu
mietis knaisiojosi po knygas, 
Sąsiuvinius, foto nuotraukas. 
Tuo metu kambaryje buvo tik 
nepilnametis berniukas.
Šiauliai

1973.XII.18 pas šiaulietį Juo
zą Šileikį buvo pasiųstas S. Ku- 
levičius, kad prikalbėtų nors dėl 
žmonių akių, atsižadėti tikėjimo. 
J. Šileikis pareiškė, kad nieka
dos neveidmainiausiąs.

1973 gruodžio pradžioje Šiau
lių V vidurinės mokyklos XI- 
B kl. auklėtoja pareikalavo, kad 
nekomjaunuoliai atneštų iš tėvų 
raštiškus paaiškinimus, kodėl jų 
vaikai nekomjaunuoliai. J. Šilei
kis parašė: “Mano duktė Virgi
nija Šileikytė yra tikinti ir, ne
norėdama veidmainiauti, į kom
jaunimą nestos.”

1973 gruodžio 26 J. Šileikis 
vėl buvo iškviestas į tėvų susi
rinkimą. Vėl buvo svarstomas 
Leono Šileikio elgesys, kam jis 
Šiaulių mieste metęs antitarybi
nius lapelius. (Žr. “LKB Kroni
ka Nr. 8). J. Šileikiui mokytoja 
Kaunienė priekaištavo “už pri
kalbėtas nesąmones” ankstes
niuose posėdžiuose. Auklėtoja 
skundėsi tėvams, kad dar yra 
daug tikinčių mokinių. Po to 
auklėtoja kalbėjo apie VII kl. 
moksleivės Nijolės Martinaity
tės nusikaltimą. Nijolė sumušė 
vieną nekaltą mergaitę ir kelis 
kartus ją dūrė peiliu. Auklėto
ja apie šį nusikaltimą kalbėjo 
labai trumpai, daugiausia, kaip 
išgelbėti Nijolę nuo bausmės. 
Pati nusikaltėlė pareiškė norinti 
patekti į kalėjimą: bent išmok
tų muštis!

Gruodžio 26 vakare pas J. Ši
leikį apsilankė auklėtoja Kau
nienė, advokatė Petrauskienė ir 
teisėja Norvilienė, norėdamos 
“paauklėti” šeimą.

— Kada paskutinį kartą buvai 
bažnyčioje? — klausė atvykėlės 
Leoną. — Ar skaitai evangelijas?

— Sekmadienį buvau bažny
čioje. Čia ir girdėjau evangeli
jos skaitymą.

— Ar skaitei Ragausko kny
gas?

— Taip.
J. Šileikis paaiškino, kad jo 

vaikai skaitą tiek religines, tiek 
ateistines knygas ir patys suran
da tiesą, todėl ateistai ir nepa
jėgia iš jų išplėšti tikėjimo.

— Kodėl jūs taip aklai tikite

Dievą? — kreipėsi į namų Šei
mininką.

— Iš tikrųjų ateistai aklai neti
ki. Daugelis jų net katekizmo 
neperskaitę šaukia, kad nėra 
Dievo.

— Kodėl esi priešingas 
partijos linijai ir neleidi savo 
vaikams stoti į komjaunimą?

— Nematau pavyzdžio. Jūs 
surinkite visus mokyklos chuli
ganus, surašykite į komjaunimą 
ir išauklėkite juos gerais žmo
nėmis, tada aš galėsiu patikė
ti jums savo vaikų auklėjimą.

— Kas gi tave įpareigojo taip 
tvirtai laikytis? — klausė švietė
jos Šileikį.

— Religija. Antra, per Lietu
vą perėjo daug perėjūnų ir, jei 
lietuvis būtų buvęs vėjo neša
mas pūkelis, vargu ar šiandien 
jis mokėtų lietuviškai kalbėti. 
Taigi, laikykimės to, ko mus iš
mokė tėvai.

Jonava
1972/73 m.m. Jonavos I vidu

rinėje mokykloje IV-A kl. auklė
toja mokytoja Šlapkauskienė 
dažnai bardavo ir niekindavo 
mokinį Leoną Rosiną už bažny
čios lankymą. Klasės mokiniai, 
sekdami auklėtojos pavyzdžiu, 
elgėsi negeriau.

1973/74 m.m. Leoną pradėjo 
“auklėti” kita ateiste — mokyt. 
Valeravičienė. Ji niekino 
prieš klasę Leoną, kam šis einąs 
su motina į bažnyčią. Grįžęs iš 
mokyklos berniukas dažnai 
skųsdavosi, kad berniukai jį 
stumdo ir apmuša.

Kartą auklėtoja Valeravi
čienė su savo vyru užpuolė Leo
no motiną, kad ji esanti tam- 
suolė, atsilikusi ir tikinti kažko
kį išsigalvotą Dievą. Rosinienė 
švelniai paaiškino, kad ji yra 
giliai įsitikinusi Dievo buvimu. 
Tada auklėtoja pradėjo įkalbi
nėti, kad bent Leono nevestų 
į bažnyčią.

— Už vaiko išauklėjimą aš esu 
atsakinga ir, jei nevesčiau vai
ko į bažnyčią, nusikalsčiau sa
vo sąžinei. Kol vaikas mano ži
nioje, aš jį auklėsiu religiškai.

— Jei taip darysi, tai vaikas 
liks tamsuolis, bus niekinamas ir 
stumdomas.

Motina apsiverkė ir su nuo
skauda širdyje grįžo į namus.

Spalio 5 Leonas grįžo iš mo
kyklos stipriai sumuštas. Jis 
buvo išbalęs ir skundėsi, kad 
skauda galvą. Motina iškvietė 
greitąją pagalbą, kuri vaiką išsi
vežė į ligoninę. Gydytojas iš
kvietė miliciją ir paaiškino, kas 
darosi I vidurinėje mokykloje. 
Nors nepilnamečiai mušeikos 
buvo iškviesti į milicijos vaikų 
kambarį, bet taip ir liko nenu
bausti.

Leonas iki spalio 15 nelankė 
mokyklos, o fizinio lavinimo 
pamokų — iki gruodžio mėne
sio.

Jakutiškiai
Jakutiškių kultūros namų di

rektorė 1973 metų vasarą Deltu
vos bažnyčioje priėmė Santuo
kos sakramentą. Tuojau po to 
“nusikaltimo” buvo atleista iš 
darbo.

Ukmergės rajono laikraštis 
“Gimtoji žemė” (1974.1.10) 
rašė: “Laima Atkočiūnaitė (da
bar Starkienė) išdavė komjauni
mą, į kurio gretas stodama be

kita ko pasižadėjo kovoti su 
religiniais prietarais . . . Užper
nai komjaunimą lygiai tokiu pa
čiu gėdingu keliu išdavė TSRS 
Statybos banko įgaliotinė Uk
mergės rajonui Vida Pake
liai tė ...”

Versdami net tikinčius jau
nuolius ir mergaites stoti į kom
jaunimą, išmoko juos veid
mainiauti, o paskui piktinasi, 
kad jie atlieka religines apeigas.

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.) 
____________________________________ ! s

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

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

LIETUVIAI SOVIETŲ LAGERIUOSE
(atkelta iš 1 psl.)

PAGALBA 
MOKSLININKAMS IŠ UŽ 
GELEŽINĖS UŽDANGOS

JAV LB Visuomeninių Reika
lų Tarybos gauta informacija, 
American Council for Emigres 
in the Professions (ACEP) yra 
gavusi finansinę Fordo Fondaci- 
jos paramą mokslininkam, iš- 
emigravusiem ar pabėgusiem iš 
Sovietų Sąjungos, paremti. Pa
grindiniu ACEP programos tiks
lu yra padėti atvykusiem moks
lininkam įeiti į amerikietiškąjį 
akademinį pasaulį. Programa 
teikia kursus, padedančius iš
mokti anglų kalbą ir supažin
dinančius su JAV akademiniu 
gyvenimu, o taip pat parūpina 
mokslinės srities darbus Ameri
kos universitetuose bei kolegijo
se. Siekiama padėti atvykusiem 
mokslininkam pakelti sunkią 
naujakurio dalią.

Kandidatai į minimą pro
gramą turi turėti aukštesnįjį 
mokslo laipsnį (prilygstantį ma
gistrui ar doktoratui) ir turi būti 
dėstę aukštesnėje mokslinėje 
institucijoje Sovietų Sąjungoje 
ar jų kontroliuojamose teritori
jose.

Norintieji gauti papildomų in
formacijų gali kreiptis į Mr. Jose 
de Laša ar Ms. Mary Mack- 
ler, American Council for 
Emigres in the Professions, Ine., 
345 East 46th St., Room 800, 
New York, N.Y. 10017. Telef.: 
(212) 687-0520.

LB Inf.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS sDalvotus ir oaorastus. 
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 VVoodhaven Blvd.).

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

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

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

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

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

26. Rekašius Benius ............................................... 1927 1955?
27. Remeikis Vytautas ............................................ 1942 1967
28. Skiparis Pranas
29. Slučka Antanas ............................................................................
30. Skaržinskas Juozas .............................................. 1947
31. Slapšinskas Vytas .............................................. 1921? 1952
32. Streikus Izidorius ............................................... 1928 1962
33. Stonkus Povilas .................................................... 1906 1967
34. Šerkšnys Jonas ..................................................... 1917 1967
35. Šmitas Edvardas ................................................. 1924? 1955?
36. Tučas Robertas ............................................................................
37. Urniežius Zigmas ............................................. 1967
38. Vyturys Placidas ................................................. 1921 1950
39. Valentinas Vladas .......................................... 1947
40. Žilinskas Antanas ..............................  1920 1969
41. Žyprė Algis ........................................................... 1930 1959
42. Žvynys Bronius ............................................... 1915 1966
7, 30, 35, 39 stovykloje gavo dar po 3 metus.

Permės sritis, Solikamsk
1. Povilonis Vidmantas ..........................................
2. Rudaitis Izidorius ...............................................
3. Sakalauskas Antanas ........................................
4. Žukauskas Šarūnas .............................................

? - Lageris nežinomas
1. Šalvys Vaclovas ...................................................

25
25

15.
25
25
15
15

20
25
15
25
25

6
25

6

1947 1974 2
1911 1974 3
1938 1974 5
1950 1974 6

1947 1972 4

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas apie kiekvieną nau
ją kalinį praneša Amnesty International Centrui Londone. Labai 
svarbu apie kiekvieną kalinį turėti ir suteikti bendrų žinių — trumpą 
gyvenimo aprašymą. Jei kas šiuose sąrašuose rastų savo giminių 
ar pažįstamų, malonėkite apie juos parašyti šiuo adresu: VLIKAS, 
29 West 57th Street, New York, N. Y. 10019 (Elta)

balsuoti kviečia Al. Marcelynas.

VERGIJA
(atkelta iš 1 psl.)

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

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

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

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel. 
(212) 229-9134.

BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. Mln- 
kus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.

Pasakiau jam, kad jo kritiką 
mielai perduosiu savo senato
riam Stevensonui ir Percy. “Tik 
jau to nedarykite”, atšovė jis. 
“Nekritikuokime, nes kitaip ga
lime ir to netekti.”

-o-
Vieną dieną aplankiau (žino

ma, neoficialiai) sovehozą ir 
perėjau per laukus. Priėjau ku
kurūzus, kurie labai blogai atro
dė. Jau buvo beveik piūties me
tas, o kukurūzai buvo ne dau
giau kaip trijų pėdų aukščio, 
varpos neišsivysčiusios. Paklau
siau mažesnį farmos pareigūną, 
kodėl javas tokis varganas. At
sakė, kad dirva jam netinkama. 
Čia esanti bulvėm dirva, ne 
kukurūzam. “Tai kodėl jūs ne
sodinate čia bulvių, kad gautu
mėt gerą derlių.” “Dėl to, kad 
valdžia liepė čia sodinti kuku
rūzus. Kai aparačikai pasako 
mum sodinti kukurūzus, mes ■ 
sodiname kukurūzus. Tai ne 
mūsų nosiai spręsti”, paaiškino 
jis.

Paklausiau jį, ar girdėjo, kad 
sovietų valdžia nupirko Ameri
koj didelius kiekius javų. Ne, 
jis to negirdėjęs, bet jis tuo ne
nustebintas. “Mes neturėjom 
padoraus derliaus nuo tų laikų, 
kai šie plėšikai čia įsibrovė, 
ir aš nematau ateity jokio pa
gerėjimo. Jūs, tur būt, neįsivaiz
duojate, kokie jūs esate laimin
gi, galėdami grįžti į Ameriką. 
Aš atiduočiau savo dešinę ran- • 
ką, kad galėčiau būti jūsų vie
toj”.

Aš pasakiau jam, kad, vienuo
lika dienų praleidęs okupuotoj 
Lietuvoj, neskaitant Maskvos, į- 
sitikinau labiau nei bet kada, ko
kis aš laimingas, kad aš esu 
amerikietis. Aš niekad nebuvau 
branginęs savo likimo taip, kaip 
tą momentą, kada lipau Vilniuje 
į lėktuvą Maskvon, o iš ten Chi- 
cagon.

Kita vertus, aš niekad neuž
miršiu Lietuvos žmonių, kurie 
ne dėl savo kaltės, o tik dėl to, 
kad jų kraštas yra mažas, tebėra 
pasmerkti gyventi sovietinio 
jungo laukinėje vergijoje. Ir visa 
tai dedas 1973 Mūsų Viešpaties 
metais!

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

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam į Lietuvą.

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

AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas) >

Ridgevvood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam) 
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus

Monika Macežinskaitė, sav.

Lietuviško stiliaus paminklr 
sukuriami ir veltai pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelę vieta 
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

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

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
. VIEŠBUČIAI

LAIVAI (Cruises)
. AUTOBUSAIS įdomių vietų

lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Protestuokime!
Darbininko redakciją pasiekė 

alarmuojantis prof. Antano Kli
mo laiškas iš Rochesterio. Jis 
kreipiasi į spaudą, organizaci
jas ir prašo reaguoti. Laiške jis 
taip rašo:

.“Vakar mūsų universiteto 
parankinė biblioteka pagaliau 
savo lentynose patalpino naująją 
Encyclopedia Britannica laidą. 
Ieškojau joje Lietuvos. Deja, jo
je Lietuvos (t.y. Lithuania, kaip 
visose senesnėse laidose) jau 
nebėra! Yra tik Lithuanian So- 
viet Socialist Republic.

Baisus yra pats straipsnis: 
šimtaprocentinė Maskvos pro
paganda, pagaminta vyriausio 
Kremliaus patikėtinio vilniškėje 
Mokslo Akademijoje — Kazi
miero Meškausko. Enciklope
dijoje jo pilnas parašas duoda
mas taip: Kazimieras Antano (! 
AK) Meskauskas. Net ir tai jau 
surusinta!

. , Tai yra baisus rašinys, daug 
blogesnis negu kai kurios 
Maskvos įkvėpimu angliškai

* parašytos brošiūrėlės. Duoda
ma čia kiek geografijos, o li
kutis — grynai sovietiškas pasi
gyrimas, operuojant ekonomi
niais — statistiniais skaičiais. 
Nieko apie Lietuvos istoriją, kal
bą, kultūrą, tautosaką, literatūrą, 
muziką, meną ir pan. Jokios bi
bliografijos. Tiesiog siaubas 

.ima.
Teisybė, yra kiek apie Lietu

vos istoriją str. Baltic Statės His- 
tory of; šiek tiek apie lietuvių 

‘klibą š'tr. Baltic Languages, ke
lios rphstraipėlės apie lietuvių 
literatūrą kažkur prikaišiotos 
ilgame ir surizgusiame straips
nyje Literature.

Yra keli s akinukai apie 
lietuvių kultūrą, tautosaką, lite
ratūrą ir meną straipsnyje “Cul- 
tural Life”, bet irgi viskas ko
munistinė propaganda. Paly
ginkite net rašymo būdą: Chyur- 
lionis, Zhemaytskaya Vozvyshe- 
nost, net dayny („dainos’).

Grįžtant prie ano baisaus 
straipsnio apie Lithuanian So- 
viet Republic, jis man sudaro

The Lithuanian Weekly Publlshed 
by Franciscan Fathers

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

tokį įspūdį: įsivaizduokime, kad 
apie 1938 metus panašų straips
nį apie nacių Vokietiją būtų 
parašęs jų propagandos bosas dr. 
Goebbels, minėdamas statisti
kas tik nuo 1933 . . .

Aš asmeniškai esu pritrenk
tas tokio mokslo bei informaci
jos išprofanavimo. Prašau visų 
vien man netikėti, o asmeniš
kai pasitikrinti. Visgi atrodo, kad 
ilgoji Kremliaus ranka — bent 
šioje šios garsios enciklopedi
jos laidoje — sunaikino visas 
mūsų ligšiolines pastangas. Ne- 
palyginimai geriau buvo viskas 
senesnėse laidose, nors ten mes 
ir nemažai trūkumėlių rasda
vome . . .

Ką daryti? Aš grynai asmeniš
kai siūlau:

1. Plačiai paskelbti mūsų 
spaudoje. Lietuviai turėtų žino
ti, ypač tie, kurie ketina šią lai
dą pirkti.

2. Atskirų sričių specialistam 
išstudijuoti tą “pagrindinį” 
straipsnį, taip pat ir kitus ir pa
rašyti aiškius, motyvuotus laiš
kus vyr. redaktoriui, o šio laiš
ko kopijas pasiųsti leidėjam, 
redaktoriam bei atitinkamų sky
rių redaktoriam.

3. Gal JAV LB Kultūros Ta
ryba (su Švietimo Taryba) galė
tų sušaukti pasitarimą?

4. Visur kelti šį nešvankų da
lyką — angliškai ir lietuviškai.

5. Reikalauti kuo greičiausiai 
tą propagandinį šlamštą iš
mesti.”

-o-
Tais pasiūlymais baigia prof. 

A. Klimas savo laišką. Reikia pa
sidžiaugti jo greita akcija. Vos 
tik pamatė tokį propagandinį 
aprašymą, tuoj išsiuntinėjo pra
nešimus visai spaudai, organiza
cijom. Dabar belieka sujudėti 
visiem ir laiškais užpulti encik
lopedijos leidėjus bei redakto
rius.

Bendras planas
Šis planas yra paruoštas Šiau

rės Amerikos Lietuvių Studentų 
suvažiavimui, įvykstančiam š.m. 
lapkričio 28-30 Toronte, Kana
doj. Suvažiavime bus diskutuo
jama lietuvių studentų klubii 
unifikacija vienoj stiprioj organi
zacijoj — Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Studentų Sąjungoj. Klu
bai, turintieji savivaldą vietovė
se, išrinktų ŠALSS centro orga
ną, kuris 1) rūpintųsi tarpusavio 
(tarpklubiniais) ryšiais, 2) repre
zentuotų visus studentų klubus 
Šiaurės Amerikoj ir 3) padėtų 
informacija, kada tai būtų reika
linga.

Šis rašinys perduodamas 
spaudai, taip pat išsiunčiamas 
klubų pirmininkam, kad studen
tai ir bendrai lietuvių visuome
nė galėtų susidaryti vaizdą, koks 
yra suvažiavimo pagrindinis 
tikslas ir kaip tas tikslas galė
tų būti pasiektas.

Suvažiavimo tema — Vienybė.

Bendra informacija
1) Prieš tęsiant rašinį toliau, 

reikia paaiškinti, kad jis nedis
kutuos, ar lietuvių studentų or
ganizavimasis ir veikimas iš viso 
apsimoka. Rašinio tikslas yra tik 
nurodyti, kaip lietuvių studen
tų klubų veikla gali būti page
rinta, išplėsta ir sustiprinta.

2) Žvilgsnis į praeitį.

Gubernatoriaus VVilsono rinkiminėje būstinėje Roosevelt viešbuty lietuvių grupė; iš k. Peter 
C. Wytenus, N. Y. valstybės Amerikos-Lietuvių komiteto pirmininkas, James Jfuss- 
cas, etninių grupių direktorius rinkiminėje būstinėje, Helen Kulber, Romas Kezys, Jonas 
Klasčius, Simas Velonskis.

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ 
STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS

1950 dešimtmety Šiaurės 
Amerikos universitetuose atsira
do nemažas būrys lietuvių stu
dentų. Jie kartu susieidavo, dis
kutuodavo ir pagaliau susiorga
nizavo į studentų klubus. Lie
tuvių Studentų Sąjunga buvo į- 
steigta JAV, ir studentų klubai 
daugiau ar mažiau priklausė 
prie šios organizacijos. LSS tu
rėjo studentų šalpos fondą (kuris 
dabar veikia atskirai JAV) ir pa
dėjo įsteigti žurnalą “Lituanus”.

60-tam dešimtmety ir Kanados 
studentų klubai prisijungė prie 
šios organizacijos, kuri tada pa
sivadino Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Studentų Sąjunga. Me
tiniuose šios sąjungos suvažiavi
muose būdavo diskutuojami 
ateities veikimo planai, duoda
ma žymesnių asmenų paskaitų, 
būdavo ruošiami susipažinimo 
vakarai. ŠALSS daug prisidėjo 
prie suruošimo pasaulio lietuvių 
jaunimo pirmojo kongreso, į- 
vykusio 1966.

Po to lietuvių studentų klu
bų, ŠALSS ir bendrai daugelio 
jaunimo organizacijų veikla su
silpnėjo. Daugely vietovių uni

versitetų studentų klubai visai 
išnyko.

70-tam dešimtmety studentai 
vėl sukruto. Klubai vienas po ki
to pradėjo iš naujo steigtis. Gana 
didelis studentų klubų skaičius 
vėl egzistavo Šiaurės Amerikos 
universitetuose. 1972 įvyko 
ŠALSS suvažiavimas, kurio te
ma buvo “prikelti miegantį mil
žiną”. ŠALSS v-ba stengėsi vėl 
užmegzti ryšius su egzistuojan
čiais klubais per įvairius parink
tus ryšininkus (tik, deja tie ryši
ninkai kartais patys nebuvo arti
mai susirišę su studentų klu
bais). ŠALSS pradėjo leisti in
formacinį laikraštėlį “Ašis”, 
spausdinamą anglų ir lietuvių 
kalba.

Tas visas projektas nebuvo 
pilnai sėkmingas, nes ŠALSS 
neturėjo formalaus sutarimo su 
egzistuojančiais klubais ir ryši
ninkai dažnai dingdavo. Klubai 
ir ŠALSS 1966-71 turėjo blogą 
laikotarpį, tur būt, vien dėl to, 
kad trūko tvirto sutarimo dėl 
bendros veiklos.

Labai yra svarbu, kad 1974 
suvažiavime dalyvautų visų eg
zistuojančių studentų klubų pir

mininkai arba jų atstovai, nes 
bus stengiamasi sudaryti stiprią 
ŠALSSąjungą, prie kurios nariai 
(studentų klubai) priklausytų 
tiesiogiai. Į suvažiavimą taip pat 
yra kviečiami ir asmenys iš vie
tovių, kur dar nėra susiorgani
zavusių studentų, bet yra gali
mybė įsteigti studentų klubą.

Kodėl reikalinga unifikacija?
1) Iki šiol studentų klubai daž

nai išnykdavo dėl įvairių prie
žasčių, pvz. dėl finansinės pro
blemos. Kartais klubai nežino
davo, ką veikti, išskiriant ruošia
mus pasilinksminimus ir balius. 
Dažnai klubai išnykdavo tyliai, 
ir niekas apie tai nežinojo. Klu
bam buvo reikalingi glaudesni 
ryšiai, kad idėjos ir patarimai 
lengvai sklistų.

Komunikacija per centrinį or
ganą gali klubam padėti, ypač 
jei šis organas turi kontakto ne 
vien tik su studentų klubais, bet 
ir su kitomis organizacijomis. 
Centrinis organas gali visiem 
studentų klubam perduoti kitų 
klubų idėją dėl Vasario 16 minė
jimo universitetuose. Jei klubui 
ko nors trūktų, centrinis organas 
stengtųsi nurodyti, kur tai gali
ma gauti. Jeigu lietuvių bend
ruomenę paliestų koks nors 
svarbus įvykys, tai centrinis or
ganas visiem klubam išsiųstų in
formaciją.

Šiuo laiku daugely vietovių 
nariam trūksta lietuviško stu
dentiško entuziasmo. Mažas bū
relis lietuvių studentų dažnai 
nejaučia, kad jis yra reikš
mingas vienetas. Centrinis orga
nas, užmegzdamas glaudžius ry
šius tarp klubų, parodytų stu
dentui, kad jis turi kolegų įvai
riose vietovėse per visą Šiaurės 
Ameriką, turinčių panašias pro
blemas ir galinčių padėti.

Centrinis organas, siuntinėda- 
mas “Ašį” ir bendrai korespon
duodamas, gali palaikyti tarp- 
klubinius ryšius.

2) Lietuviai studentai neturi 
tikro balso, kai atsiranda svar
besni klausimai lietuvių visųo-- 
menėj. Centrinis organas, būda
mas skyrių (klubų) išrinktas, 
galėtų reprezentuoti visus lietu
vius studentus, atsiradus svar- 
besniem reikalam. Kitaip ta
riant, skyriai galėtų pareikšti 
savo žodį visuomenėj per cent
rinį organą.

3) Šis projektas neturi tikslo 
padaryti visus studentų klubus 
ŠALSS centro organo vergais. 
Jei klubai sutiks su unifikacija, 
tai centrinis organas bus sky
riam (klubam) atsakingas. Būda-

(nukelta į 5 psl.)
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Apkeptas viščiukas
Nuvalytas viščiukas supiaustyti į 4 dalis, sudėti į verdantį 

prieskoninių daržovių sultinį ir virti 15-20 minučių, kol mėsa 
suminkštės. Virtus viščiuko ketvirtadalius pabarstyti miltais, su
vilgyti išplaktame kiaušinyje, pavolioti džiuvėsėliuose ir apkepti 
svieste.

Duodant į stalą, apkeptus viščiukus sudėti į pusdubenį ir 
užpilti “tirpytu sviestu. Prie jų tinka virti žalieji žirneliai, troškin
tos morkos ir keptos bulvės.

Keptas įdarytas viščiukas
I. Vienam mažam viščiukui imti:
3 šaukštus džiuvėsėlių,
1 trynį,
1 šaukštą lydyto sviesto,
2 šaukštus pieno ar grietinėlės, 
druskos, pipirų, truputį krapų.

< Viską sudėjus gerai sumaišyti, įdėti vieną išplaktą kiauši
nio trynį, lengvai išmaišius sudėti į viščiuką ir užsiūti. Viršų ap
tepti sviestu, pabarstyti džiuvėsėlaiis, suglausti sparnus, surišti 
kojas, dėti į keptuvę ir kepti krosnyje. Jei viščiukas liesas, ke
pant pridėti daugiau sviesto. Aprausvėjusį palaistyti keliais šaukš
tai sultinio ar vandens. ĮJaigiant kepti geriausia uždengti.

II. Įdaras. Imti:
viščiuko kepenėles, širdukę, skilvį,

- 1 trynį,
3 šaukštus džiuvėsėlių,
2 šaukštus lydyto sviesto,
2 šaukštus sultinio ar vandens,
1 svogūną, pipirų, druskos, krapų.

Viską sudėjus gerai išmaišyti (kepenėles sutrinti, skilvį ir 
širdį supiaustyti plonais ruožiukais), sudėjus išplaktą kiaušinio 
baltymą lengvai išmaišyti. Taip paruoštu įdaru prikimšti viščiu
ką, susiūti.

Taip paruoštas viščiukas kepamas, bet gali būti ir troškinamas.
Maži viščiukai į stalą duodami nepiaustyti, didesni — piaus- 

tomi pusiau, dar didesni — į 4 dalis. Jei įdaryti, tai piaustant 
įdaras gražiai paliekamas < prie kiekvieno gabalo. Kad kepsnėlis 
būtų sultingesnis, prieš duodant aplaistomas tuo padažu, ku
riame kepė.

Prie keptų viščiukų duodamos keptos bulvės, jaunų troškin
tų morkų, žirnelių, šviežių agurkų ar lapinių salotų, bruknių uo
gienės ar marinuotų uogų bei vaisių.

VIŠTIENA

Kepta višta
Vištą iš viršaus ir vidaus ištrinti svogūnu ir druska; jei viš

ta neriebi, aptepti sviestu, suglausti sparnus, kojas surišti. Kai 
apkepa, įpilti vieną stiklinę karšto sultinio ar vandens ir kas 10 
minučių palaistyti. Pridėti supiaustytų morkų ir kvepiančių pi
pirų. Kai parausvėja, indą uždengti ir kepti kol mėsa bus iškepus.

Iškeptą supiaustyti į dalis ir, duodant į stalą, truputį palais
tyti padažu, kuriame kepė.

Duodama su keptomis bulvėmis, įvairiomis salotomis ir 
bruknėmis.

Troškinta višta
Pusiau padalintą jauną vištą užpilti verdančiu vandeniu, 

įdėti 6 abiejų rūšių pipirus, svogūno, petražolių, druskos ir už
dengus palengva troškinti. Jei višta liesa, įdėti šveisto; jei labai 
riebi, riebalus nuimti. Troškinta mėsa ir padažas neturi būti 
riebūs.

Ištroškinta vištiena supiaustoma, sudedama pusdubenyje 
ir užpilama dalimi padažo, kuriame buvo troškinama (likusis pa
dažas duodamas atskirai padažinėję).

Ruošiant vištą troškinti,’ galima pirmiau riebaluose apspir
ginti, o paskui troškinti. Bė to, troškinant galima įdėti truputį 
grietinės.

Prie troškintos vištienos duodami įvairūs kruopų priedai, 
troškintos daržovės, lakštiniai, bulvės ir salotos.

I. Vienai vištai imti: 1 stiklinę grikių, perlinių ar ryžių kruo
pų, nuplauti ir nukošti. Inde, kuriame troškinama, paspirginti 
vieną šaukštą sviesto, supilti kruopas ir, nuolat maišant mediniu 
šaukštu, paspirginti 5 min., ant jų užpilti 3 stiklines pieno ar 
vandens ir uždengus palengva, visai nemaišant, ištroškinti 
krosnyje. Duodant vištieną į stalą, ją aplink apdėti šia koše. Puoš
ti galima troškintomis slyvomis.

II. Stambiai supiaustytus lakštinius išvirti pasūdytame van
denyje, nukošti, dėti prie vištienos ir užpilti padažu, kuriame bu
vo troškinama vištiena, arba palaistyti sviestu.

III. Nuvalytas morkas supiaustyti ketvirtainiais gabaliukais. 
Užpilti vandens tiek, kad apsemtų ir uždengus troškinti. Bai
giant troškinti ant viršaus sudėti mažais gabaliukais supiaustytas 
bulves, druskos ir uždengus baigti troškinti garais. Ištroškinus 
sukratyti ir pagal reikalą ištepti vienu šaukštu sviesto su vienu 
šaukšteliu miltų arba palaistyti vištienos padažu. Duodami įvairūs 
troškinti daržovių mišiniai: žirneliai, vieni ar su morkomis, ropės, 
žiediniai kopūstai ir kt.

Sriuboje virta višta
Virta vištiena duodama su tokiais pat priedais ir baltu pa

dažu, kaip ir troškinta. »
Baltas padažas: vieną šaukštą sviesto paspirginti su dviem 

šaukštais miltų ir, smarkiai maišant, supilti 0,5 stiklinės vištie
nos sultinio, pagal skonį pridėti druskos, pipirų ir pavirinti. 
Įpilti 0,5 stiklinės grietinės ir pakaitinti iki užvirimo.

Vištienos maltiniai
1 - 1,5 sv. vištienos be odos,
1 stiklinė džiuvėsėlių,
1 kiaušinis,
1 kupinas šaukštas sviesto,
2 šaukštai pieno, druskos, pipirų, svogūno.

Šlaunelių ir krūtinės mėsą sumalti mašinėle kartu su džiu
vėsėliais, pridėti kiaušinių, druskos, išsukto sviesto, išmaišyti, jei 
reikia, atskiesti pienu ar sultiniu ir daryti maltinius. Juos pavo
lioti džiuvėsėliuose ir apkepti svieste. Po to dar įdėti 10 minu
čių į krosnį, kad baigtų kepti.

Duodant į stalą, maltinius sudėti į pusdubenį ir užpilti tir
pytu sviestu. Prie vištienos maltinių tinka karšti žirneliai, kep
tos bulvės, bulvių ar ryžių košė.

Atskirai duoti žalios salotos, marinuoti vaisiai ar b uknių košė.
(Bus daugiau)
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STOVYKLOS KLEBONO
PIRMASIS RAPORTAS
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Iš Lietuvos pasitraukusių lie

tuvių dalis po karo susitelkė Ha
nau tremtinių stovykloj. Čia su
sibūrė įvairios organizacijos ir 
visuomeninis gyvenimas. Lietu
viai katalikai turėjo savo parapi
ją ir koplyčią. Pirmuoju klebo
nu buvo kun. A. Klimas.

Chicagoj gyvenančių hanaviš- 
kių iniciatyva šiemet rugpjūčio 
31 — rugsėjo 1 buvo sušauktas' 
buvusių hanaviškių suvažia
vimas Chicagoj. Pasidalinta 
įvairiausiais prisiminimais. Dar
bininke suvažiavimo aprašymas 
ir penkios istorinės nuotraukos 
iš Hanau stovyklos gyvenimo 
tilpo rugsėjo 20 d., nr. 38. Čia 
spausdiname iš archyvų iškeltą 
pirmojo stovyklos klebono kun. 
A. Klimo pirmąjį raportą, per
skaitytą Hanau koplyčioj, 1946 
spalio 6 ten apsilankant Vatika
no delegatui kan. F. Kapočiui.

-o-
Jo Prakilnybe Šv. Sosto Dele

gate ir brangūs Hanau parapie
čiai!

Hanau kolonija, kuri savo 
kūrimosi pradžioj turėjo tik ke
liasdešimt asmenų, šiuo metu 
jau yra išaugusi iki 3,558.

Ką šiandieną, Šv. Sosto dele
gato akivaizdoj, reikėtų pasakyti 
apie šios milžiniškos kolonijos 
religinę, dorinę ir su aplinka su
sijusią būklę? Atsakydamas į šį 
sunkų klausimą, imsiuos parei
ginės rolės, ne teisėjo, bet sielų 
gydytojo, kuris, pagal Evangeli
jos žodžius, “palikęs 99 avis, 
eina ieškoti paklydusios vienos 
ir, ją radęs, su džiaugsmu 
grįžta namo”.

Su džiaugsmu turiu pasakyti 
apie Hanau parapiečių religinę 
ir dorinę būklę, kad ji, bendrai 
paėmus, yra gera. Tačiau vis 
dėlto pasitaiko ir primintinų 
ydų bei negerovių. Gal vienos iš 
pagrindinių yra šios: 1) stoka 
kantrybės ir 2) stoka vilties sa
vyje ir Dievuje.
, );,P.ėl, rųiųętų Jrūkumų kar- 
tais kąi kurios silpnybės jau
čiasi gan drąsiai ir net saugiai, 
kaip antai, nesantaikos ar suiri
mai šeimoj, teisės ir teisingumo 
mindžiojimas, liguistas visa ko 
kritikavimas, nesolidarumas ir 
t.t. Nors šių negerovių nėra 
daug, tačiau vis dėlto jos yra ne 
taisantieji, bet ardantieji kolo
nijos reiškiniai, temdą ir taipjau

Klebono didysis nusikalti
mas — talka bažnyčios 
grindim plauti

1973.VI.29 į Ukmergės rajono 
Vykdomąjį komitetą buvo iš
kviestas Pabaisko klebonas kun. 
V. Ramanauskas už tai, kad jis 
birželio 14-ją suorganizavęs baž
nyčiai plauti talką. Kleboną 
rajonui apskundė Pabaisko tary
binio ūkio partijos sekretorė 
Boškevičienė ir Girdžių ūkve
dys. Vykdomojo komiteto pirmi
ninkas kleboną išvadino pačiu sininkai. Jiems buvo kalbėta 

apie kulto įstatymus, priminta 
pareiga saugoti bažnyčios pini-

blogiausiu rajone, nes per dve
jus metus jau trečią kartą bara
mas. Klebonui aiškino, kad jam gus nuo klebono ir neužmiršta

•/

žmonės uždirbą duoną, o jis 
trukdąs jiems dirbti. Dėl klebo
no kaltės trims moterims nu
brauktas progresyvinis užmo
kestis. (Vėliau paaiškėjo, kad 
toms moterims buvo skirtos pen
kios dienos daržams ravėti, tad 
galėjo šį darbą baigti . . . Todėl 
jos, baigusios darbą ūkyje, atėjo 
į talką bažnyčioje). Klebonas už
siminė, kad jei jis neįtinkąs 
Ukmergės valdžiai, šie galį pa
prašyti, kad kleboną iškeltų. Pir
mininkas paaiškino, kad jį nukė
lus kitur, kiti turės su juo vargo. 
Tada klebonas paprašė, kad pir
mininkas greičiau baigtų šne
kas, nes šiandien šv. Petro ir Po
vilo šventė.

—Kokia šventė! Nieko girdėti 
nenoriu! Šienapiūtė, o ne šven
tė! — net iš vietos pašokęs šau
kęs pareigūnas. — Jei vyskupas 
ją įsakė švęsti, tai mes ir vys
kupą pamokysime.

Tas ne lietuvis, kurs tėvynę 
Bailiai, kaip kūdikis, apleis; 
Kursai pamins, ką bočiai gynė 
Per amžius milžinų keliais.

Maironis 

nesaulėtą tremtinio gyvenimo 
dieną.

Kame yra visa to priežastis? 
Aišku, tam tikras kaltės nuošim
tis krinta ant Hanau parapiečių, 
tačiau, antra vertus, ne mažes
nį, o gal ir didesnį kaltės ry
šulį norėčiau užritinti ir ant šių 
dviejų kaltininkų nugaros; 1) 
karo audros pergyvenimai ir 2) 
šis dabartinis, su miglota atei
timi, stovyklos gyvenimas.

Pirmasis kaltininkas mūsų or
ganizmą stabilizavo. Rodos, 
tremtinio metų skaičius nebūtų 
didelis, bet išgyventi per tą 
trumpą karo audros laiką teko 
garnį daug.

Jau pirmomis bėgimo dieno
mis kiekvienas pajutome 
tėvynės ir savųjų ilgesio per
veriantį širdies skausmą, suvil- 
giusį ašaromis akis.

Po pirmo smūgio prasidėjo 
sunkios ir kartais mirčiai į 
akis žiūrinčios jau ne gyvenimo, 
bet daugiau vegetavimo dienos.

Galop po karo audrų, po kan
čios, ašarų ir gana daug lietuvių 
aukų, atėjus alijantam, atsidūrė
me stovyklose. Čia gimė jau ant
roji mūsų negerovė.

Bet ar čia yra mūsų tėvynė?
Smalsiomis ir nesočiomis pra

eivio akimis žiūrint, stovykla yra 
tarsi mažoji Amerika ar net že
miškas rojus, kame žmonės nei 
sėja, nei piauna, nei į į kluo
nus krauna, bet vis dėlto gyve
na. Tai karo nualinto ir išbadė
jusio žmogaus psichologija.

Bet realybėje yra visai kitaip. 
Manau, kad neapsiriktume pa
sakę, jog kiekvienas šiandieną iš 
mūsų atsisakytų tariamo ro
jaus ir su džiaugsmu pasirinktų 
erškėčiuotą kelią grįžti į tėvynę.

Stovykla tai ne tėviškės kaimo 
ar bažnytkaimio trobelė su sava 
aplinka ii' prigimta šilima; tai yra 
savos rūšies bendrabutis arba, 
geriau pasakius, prieglaudos na
mai, tačiau nei senelių, kurie ra
miai ilsėtųsi, be,t.žmonių, prieš 
kurių akis stovi jų asmens ir lie
tuvių tautos ateitis. Ant šių pa
starųjų galvos visuomet kaba 
kartais keliais, o kartais tik 
vienu plonučiu ašutu pakabin
tas Damoklo kardas. Kai kuriais 
atžvilgiais net kalinio dalia yra 
geresnė, nes jis žino, už ką ir

Klebonui dar buvo priminti 
ir kiti nusikaltimai: per Velykas 
rinkęs pinigus bažnyčioje, de
šimt vaikų dalyvavę procesijoje 
ir t.t.

Maždaug už mėnesio Pabais
ko kleboną už talką barė net 
saugumo pareigūnai. Be to, jie 
teiravosi, iš kur žmonės gauną 
maldaknygių, katekizmų, kas ra
šąs mašinėle giesmynėlius?

Spalio 5 į Ukmergės rajono 
Vykdomąjį komitetą buvo su
kviesti rajono parapijų bažny- 
tinių komitetų pirmininkai ir ka

net kelis kartus priminti apie 
Pabaisko klebono įvykdytą di
delį “nusikaltimą” — grindims 
plauti talką, trukusią keturias va
landas.

i

Arkivyskupas Munch lankosi lietuvių stovykloje Hanau 1947 
birželio 1. Pirmoje eilėje iš k. kan. F. Kapočius — tauti
nis delegatas, arkivysk. Munch, kūn. K. Jankus — karo 
kapelionas, kun. A. Klimas — Hanau stovyklos klebonas. 
Antroje eilėje matyti kun. L. Jankus, kun. St. Yla ir kiti.

kiek metų yra nubaustas kalėti. 
Mes to nežinome. Nors neba- 
daujame, takiau dvasioje džius 
tame. Uždaryk erelį į narvą ir 
nors jį geriausiai penėk, bet jis 
nyks, nes jam trūksta tyro oro, 
nėra laisvės ir nėra jo gimti
nės — padangių erdvės.

Esant tokiai nenormaliai pa
dėčiai, kartais ir kilniausi tė
vynės sūnūs ir dukros palūžta 
po sunkia gyvenimo našta ir, 
užuot buvę geresni, 
pasidaro blogesni.

savaime 
" s ii

Tąčiau nežiūrint irtais HąnAu 
stovykloj rasime daug ką. gero
ir kilnaus. Daugumas haųąyie-. 
čįų yra susipratę lietuviai iš į- y 
vairiausių luomų į ir profesijų,! ’ *7 
pradedant žpionijbs! maitintoju, 

žemės artojėliu, ir baigiant dak- j 
tarais, profesoriais,1 diplomitais 
ir ministeriąiš. Tai jaučiama ir 
matoma ne vien tik iš, viršaus. 
Anot kai kurių pravažiuojančių 
išsireiškimų  ̂; Hąnau tai 
ras elitas. Tai rodo pats Hanau 
kultūrinis gyvenimas.; Kokių 
įstaigų, organizacijų ar kitokių 
susibūrimų čia nerasime?

Čia veikia pilna gimnazija, 
net su kai kuriomis paralelėmis 
ir suaugusių klasėmis, pradžios 
mokykla su aštuoniais komplek
tais, vaikų darželis,, meno stu
dija, pedagogikos, kalbų, rank
darbių ir amatų kursai ..Yra lietu
viškas paštas, kooperatyvas, 
sporto klubas, meno kolektyvas 
ir ansamblis Dainava. Neatsilie
ka savo veikla ir organizacijos-; 
gausiausia iš jų yra skautai. , (

Šiaip, su mažomis išimtimis, 
hanaviečiai religiškai ir morališ
kai yra pareigingi ir savo vietoj.

Bažnyčią turime pačių para
piečių dėka, gana didelį pastatą, 
kuris savo struktūra normaliais 
laikais nebūtų tinkamas bažny
čiai, bet šiuo laiku, prisiminus 
anksčiau stovyklos turėtą bažny
čią, ši pastaroji mum rodosi tar
si Saliamono pastatyta Jeruza
lės bažnyčia.

Prie šios bažnyčios įrengimo 
uoliai prisidėjo visi parapiečiai, 
bet ypatingai Unrros direkto
rius, šį. pastatą, pavesdamas baž
nyčiai, Hąn.ąu bendruoju ė ne s 
komitetas savo autoritetu }ir rea
lia parama, Unrros dirbtuvių ir 
technikos biuro inžinieriai ir kiti 
tarnautojai, kurie net savo lais
valaikius pašvęsdavo bažnyčios 
įrengimo darbam. Hanau meni
ninkai bažnyčią dekoravo ir ją 
išpuošė altorių paveikslais. Cho
ras Dainava savo jautriomis ir 
religiškai giliomis giesmėmis

C . • • . T .

Tie mūsų broliai ir sesės, ku
rie šio šimtmečio pradžioj pasie- 

kiekvieną sekmadienį dvigu- kė Amerikos krantus gausiais 
- bina mūsų maldas. būriais, ypač jaunimas, pasi-

Pamaldos sekmadieniais bei šalindamas iš Lietuvos įsisiū- 
šventadieniais yra laikomos tri- buojant rusų-japonų karui (1902- 
mis pamainomis, gi paprasto- ; 1904), šiame krašte jau rado vie- 
mis dienomis — privačiai yra 'tinį paprotį mirusius prisiminti 
giedamos ar skaitomos penke- 'vadinamąja Kapų puošimo diena, 
rios mišios. Be to, kiekvieną •<' Galėjo ta šventė atsirasti no- 
dieną aštuntą valandą būna ’rint pagerbti žuvusius už Ame- 
trumpos 20-30 minučių vakari- 'irikos laisvės idealus ar nusi- 

’žiūrėjus į katalikiškos visuome
nės Vėlinių dieną (lapkričio 2), 
kurią prisimenami mirusieji. 
Gal būt, kad nebūtų kam pro
gos priekaištauti pamėgdžio
jant katalikus, didžiąja dalim 
^protestantiška Amerika Kapų 
puošimo diena pasirinko gegu
žės 31-ąją.

J Seniau atvykusieji lietuviai 
čių dirvoje ir kūkalių, tačiau miestuose nerado laidojimo 
nežiūrint į tai, tikras kviečių įstaigų. Jie savo mirusius po pa- 
grūdas ir dirva nenustoja savo 
kokybės ir savo vardo.

Ypatingai mes, hanaviečiai, 
kaip ir Visi kiti tremties likimo

nės pamaldos. Parapiečiai gau
siai renkasi pamaldom sekma
dieniais, o šiaip dienomis irgi 
susidaro nemažas tikinčiųjų bū
relis.

Tai tokios, bendrai paėmus, 
neigiamos ir teigiamos Hanau 
parapiečių dvasinės savybės.

Žodžiu, nors pasitaiko kvie-

tik-

Šv. Kazimieras Hanau lietuvių stovyklos koplyčios altoriu
je. Paveikslą 1947 piešė dail. Ignas Šlapelis.

broliai, džiaugiamės, kad trem
tyje, būdami bemaž visų užmirš
ti, ujami, niekinamai, paguodos 
žodį ir tėvišką širdį randame 
Šv. Tėvo asmenyje. Jis šiandie
ną liūsta, matydamas pasaulio 
kančias. Labiausiai jam rūpi 
.šiandieną benamių dalis. Mum 
Šv. Tėvas, kas retai istorijos 

.raidoje panašaus būdavo, išeivi
joj Bažnyčios reikalam tvarkyti, 
.religiškai ir doriškai stiprinti yra 
. paskyręs; jsąvo atstovą Jo Prakil
nybę kan. Kapočių. Mes tuo pa-

• . M ..r. y. ujlųg . ,
_ skyrimu džiaugiamės, didžiuoja
mės, dėkojame Šv. Tėvui ir 
tikimės, kad Aukščiausias per jo 

VISI KELIAUJAM Į ANAPUS

tą ir ilgiau laikydavo savo bu
rtuose; po darbo dienos susirin
kę, mūsų papročiu giedodavo ir 
melsdavos. Tačiau, atsiradus lai- 

rankas laimins mūsų išeivių gy
venimą ir grąžins mus į tėvynę.

Baigdamas šį raportą, pir
miausia atsiprašau brangiuosius 
parapiečius, jei kartais ta, o ne 
kita forma išsireiškiau, nes lai
kiausi, kaip įžangoj minėjau, pa
reigos ne teisėjo, bet sielų gany
tojo ir gydytojo. Todėl savo ir 
visų Hanau parapiečių vardų 
prašau Jo Prakilnybę Šv. Sosto 
Delegatą, girdėjusi hanaviečių 

jlyasios pulso, ęharakteristijcą.— 
raportą, mum suteikti ganytojiš
ką pamokymą ir palaiminimą!0

Kun. A. Klimas,
Hanau kolonijos klebonas

■

dojimo įstaigom, jie prisitaikė 
prie naujos laidojimo tvarkos. 
Taip tokioj Chicagoj “grabo- 
riais” pasidarę lietuviai susi
rado sau naują verslą, mate
rialiai gerai aprūpintą. Laidoji
mo reikalas įgudusių rankų nuo 
namų ar ligoninės iki kapų duo
bės sklandžiai atliekamas.

Lietuvos kaimuose laidojimo 
būdas nebuvo patrauklus. Daž
nai toj pačioj trobos patalpoj, 
kur būdavo laikomas mirusysis 
ir už jį būdavo giedamos gies
mės bei kalbamos maldos, per
traukų metu būdavo užkan
džiaujama. Sakoma, latviai šitą 
reikalą tvarkydavę geriau už 
mus; mirusįjį jie laikydavę ne
kūrenamoj patalpoj, dažniausiai 
svirne.

Kad į šį žemyną atsikėlę lie
tuviai iš amerikiečių pasisavino 
laidojimo būdą, galima juos tik 
sveikinti. Tik man niekaip nesu
prantama, koks reikalas savintis 
Kapų puošimo dieną, savo baž
nyčiose nuo senų laikų tebe
turint Vėlines su specialiai Baž
nyčios skirtomis pamaldomis ir 
mirusių lankymu kapinėse. Nė
ra gera ir kita naujovė: skirsty
ti kapų blokus pagal luomus, 
kaip daroma Chicagoj, kur kuni
gam paskirtas vienas, vienuolėm 
kitas" blokas. '-c'

Lietuvoj, būdavo, nusipel
niusį kleboną palaidodavo šven
toriuj. Bet tai nebuvo kokia tai
syklė. Nepamiršiu to kilnaus ku
nigo, Petrapilio dvasinės akade
mijos rektoriaus, vėliau vyskupo 
ir pirmo nepriklausomos Lenki
jos kardinolo, kuris patvarkė, 
kad jis būtų palaidotas Varšuvos 
užmiesčio kapinėse, kartu su vi
sais vargšais, kuriem tos kapinės 
buvo skirtos . . .

Kadaise Draugo dienrašty ra
šiau apie mauzoliejus Šv. Ka

BAŽNYČIOS
TARNYBOJE

— Kanauninkas Steponas 
Telksnys rugsėjo 16 mirė Kau
ne. Velionis buvo gimęs 1899. 
X.9 Runionių kaime, Aluntos 
valsč., Utenos apskr. 1922 buvo 
įšventintas kunigu. 1927 Katali
kų Veikimo Centro Kauno ra
jono instruktorius ir Šv. Kry
žiaus parapijos vikaras Kaune. 
Bolševikų išvežtas į Sibirą, iš 
kur grįžo 1957 ir gyveno prie 
Įgulos bažnyčios' kaip altarista. 
1958 paskirtas Kelmės klebonu, 
pakeltas Kaujo kapitulos kanau
ninku. 1962 — Kauno arkivysku
pijos kancleris. Rašė katalikiš
koj spaudoj.

— Kun. Hermanas Šulcas, 
salezietis, paskutiniu metu dir
bęs Brazilijoj su lietuvių jauni
mu, prieš išvykdamas į Europą, 
praves lietuvėm moterim reko
lekcijas lapkričio 1-2 Cenacle 
rekolekcijų namuose, Chicagoj.

— Tėv. Leonas Zaremba, SJ, 
praves metines rekolekcijas lie
tuviam pranciškonam Brooklyno 
vienuolyne lapkričio 18-22.

— Šv. Kazimiero lietuvių 
parapija Londone spalio 19 pa
gerbė 80 metų amžiaus sukaktį 
švenčiantį kun. dr. A. K. Matu
laitį, MIC, savo buvusį daug
kartinį kleboną, kuris dabar yra 
klebonas emeritas.

— The Catholic Weekly, Syd- 
nėjaus katalikų savaitraštis, pa
skelbė platų rašinį apie bolše
vikų persekiojamą Bažnyčią 
Lietuvoj. Minima išniekinta 
Šv. Mykolo bažnyčia Vilniuje, 
kun. Juozo Zdebskio byla ir kiti 
skaudūs tikinčiųjų persekiojimo 
klausimai

— Kun. J. Žebris nelaimingai 
žuvo 1915 New Britaine. Šis 
šaunus ir darbštus dvasiškis pri
klausė prie ankstesnės imigraci
jos kartos didžiųjų asmenybių. 
Kun. Vincas Valkavičius pasiry
žo šį kilnų lietuvį įamžinti ir 
tam tikslui renka visokią me
džiagą. Kas turi kun. Žebrio 
laiškų, nuotraukų ar šiaip žinių 
apie jo gimin’ės, malonėkite pra
nešti adresu: kun. V. Valkavi
čius, 12 Plant Avė. Hudson, MA 
01749.

zimiero kapinėse tų prasikalusių 
turčių, kuriem tokie “pamink
lai” atsiėjo net ne vieną šimtą 
tūkstančių dolerių, bet jie nieka
da nepaaukojo nudilusio dolerio 
paremti besimokantiem netur
tingiem studentam.

Nežinau, ar visoj Lietuvoj vie
nodai, bet Aukštaičiuose Vėli
nių proga mūsų tėvai, vykdami 
į bažnyčią pasimelsti už miru
sius, veždavosi tam tikslui pa
skerstą galviją (dažniausiai ave
lę) su kitais maisto priedais — 
duona, sūriu ir dešromis. 
Tie produktai būdavo išdali
nami prie bažnyčios susirin
kusiem vargšam — elgetom, 
taip pat ir bažnyčios tarnam, 
suprantama, neaplenkiant ir 
klebono. Tai būdavo daroma, 
kad šie asmenys prisimintų mi
rusius savo maldose.

Rusijos carų valdymo laikais 
ligoninių Lietuvoj pasitaiky
davo tik kuriuose apskrities 
miestuose, ir tos pačios buvo 
prastai įrengtos. Ligoniai slau- 
gydavos namie, kur ir numirda
vo. Kaimynai dažnai palankyda- 
Vo sergančius. Atsikūrus nepri
klausomai Lietuvai, visose ap
skrityse buvo pastatytos naujos 
ligoninės, kuriose tūkstančiai 
ligonių pasigydydavo.

Savaime aišku, kad namiškiai, 
giminės, draugai ir pažįstami 
sergančius dažnai palankydavo, 
suteikdami jiem giedresnių va
landų su viltimi pagyti. Medici
na gydytojų lūpomis pripažįsta, 
kad gera ligonio nuotaika jam 
padeda greičiau pagyti.

Už mirusius Šventraščio žo
džiais tenka šauktis į Dievą: 
Pasigailėkit, pasigailėkit nors 
jūs, draugai, nes Viešpaties ran
ka jau palietė mane . . .

Dr. P. Mačiulis
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POSĖDŽIAVO VLIKO TARYBA
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini

mo Komiteto taryba buvo susi
rinkusi posėdžio 1974 spalio 19 
New Yorke.

Vliko taryboj ir valdyboj įvyko 
kai kurie asmeninės sudėties pa
sikeitimai. Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Sąjungos atstovui 
Pranui Vainauskui iš tarybos 
pasitraukus, savo nauju nariu Są
junga paskyrė Stasį Lūšį; Tauti
nės Sąjungos atstovui Broniui 
Nemickui pasitraukus, savo nau
ju atstovu Sąjunga paskyrė 
Aleksandrą Vakselį; Vliko val
dybos nariui-sekretoriui Stasiui 
Dzikui prieš kurį metą iš valdy
bos pasitraukus (išvyko dirbti ir 
gyventi Floridoj), į jo vietą tary
ba išrinko Stasį Žadeikį, 1949- 
60 dirbusį Lietuvos atstovybėj 
Washingtone ir apie trejus me
tus Vliko taryboj atstovavusį 
Lietuvos Ūkininkų Partijai. Dėl 
įvairių priežasčių politinei ko
misijai iš penkių narių suma
žėjus iki dviejų (Bronius Bieliu- 
kas ir dr. Bronius Radzivanas), 
taryba į šią komisiją išrinko Sta
sį Lūšį, Juozą Pažemėną ir Stasį 
Žadeikį.

Ankstesniame tarybos posė
dyje, įvykusiame rugpjūčio 10, 
buvo išklausytas Vytauto Vaitie
kūno pranešimas apie tarptau
tinę padėtį ir nutarta praneši
mą išsiuntinėti Vliką sudaran- 
čiom grupėm, kad jos prisiųstų 
savo pasiūlymus tolimesnėm 
Vliko veiklos gairėm nustatyti. 
Rima Čerkeliūnienė pateikė 
gautų aštuonių grupių jau pri
siųstų pasiūlymų santraukas 
(laukiama, kad ir kitos prisius). 
Grupių pasiūlymuose rasta 
vertingų minčių ir visi raštai 
perduoti politinei komisijai ap
svarstyti ir savo suformuluotus 
pasiūlymus pateikti Vliko sei
mui.

STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS
(atkelta iš 3 psl.)

mas skyriam atsakingas, centri
nis organas negalėtų sušlubuoti.

4) Jei unifikacija įvyks, centri
nis organas stengsis padėti į- 
steigti ir naujus skyrius. Tuo 
tikslu atstovai iš vakarų provin
cijos ir valstijų bei kiti yra kvie
čiami dalyvauti šių metų stu
dentų suvažiavime. Nauji klubai 
gautų konstitucijos planą, infor
macinę ir finansinę pagalbą. 
Tokiu būdu dabar egzistuojan
tieji klubai, pasidarę ŠALSS 
skyriais, galėtų per centrinį or
ganą plėsti lietuvių studentų 
organizaciją.

5) Kaip anksčiau buvo minė
ta, centrinis organas padeda — 
tarpininkauja skyriam (klubam) 
ir tuo pačiu yra jiem atsakin
gas. Taip veikiant, studentija ga
lėtų išlaikyti veiklos tąsą, Nebū
tų tada apsnūdimo, bet vietoj to 
studentai ir sąjunga ištisai veik
tų ir plėstųsi.

Praktiškai — kaip
Kaip, studentų klubam pasi

darius Šiaurės Amerikos Lietu
vių Studentų Sąjungos skyriais, 
būtų galima veikti?

1) Klubai formaliai įsijungia į 
ŠALSS, pasidarydami tos orga
nizacijos skyriais. Gal kai kam 
tai nemaloniai skamba, bet tuo 
klubai maža ką praras, o daug 
ką laimės.

2) ŠALSS centrinio organo 
veikla ir rezoliucijos yra nusta
tomos per metinį suvažiavimą. 
Iš anksto siūlymai bus išspaus
dinti ir išsiuntinėti skyriam. Bal
savimas įvyks per metinį suva
žiavimą, ir tada centrinis orga
nas reprezentuoja studentų klu
bus lietuvių visuomenėj ir dirba 
pagal suvažiavimo nutarimą.

3) Skyriai yra savarankiški 
vietovėse ir veikia pagal savo 
narių nutarimą. Bus prašoma da
lyvauti, jei klubas sutiks, bend
ruose parengimuose. Reiškia, 
pvz., jei centrinis organas patar
tų ruošti kokią demonstraciją ar 
Vasario 16 minėjimus, visi sky
riai galėtų vienu metu tai su
ruošti savo vietovėse. Taip vei
kiant, spauda ir visuomenė gau
na didesnį įspūdį. Centrinis 
organas gali rekomenduoti spe
cifinius darbus skyriam, bet sky
riai tuo pačiu gali reikalauti

Dr. Kęstutis Valiūnas, Vliko 
valdybos pirmininkas, painfor
mavo tarybą apie valdybos 
veiklą. Savo bėgamuose darbuo
se Vliko valdyba pasiuntė 
Valstybės departamentui 
trumpą apžvalgą apie žydų pa
dėtį Lietuvoj nuo 14-ojo šimt
mečio ligi antrojo pasaulinio ka
ro. Tai atlikti iššaukė ameriki
nėj spaudoj ir kai kuriose šio 
krašto įstaigose pasirodę spėlio
jimai, kad tarp tremtinių ir karo 
pabėgėlių esą nemaža buvusių 
nacių bendradarbių. Apžvalgoj 
pasakyta, kad per ilgus šimtme
čius tarp lietuvių tautos ir žydų 
mažumos santykiai buvę labai 
korektiški. Tiktai bolševikų-na- 
cių suokalbiu pradėtasis karas, 
abiejų agresorių okupacijos ir jo
se įvykdytas Lietuvos gyventojų 
genocidas palietė visus gyvento
jus: nuo bolševikų daugiau 
nukentėjo lietuviai, nuo nacių 
— žydai.

Daug įtempto darbo buvę, pa
brėžė dr. Valiūnas, kai Austra
lija ir N. Zelandija pripažino 
Lietuvą Sovietų Sąjungos dali
mi, tuo nutraukdama ligšiolinį 

inkorporacijos nepripažinimą. 
Dėl ateities Vliko pirmininkas 
pabrėžė, kad atsidėjus ruošiama
si veiksnių darbo konferencijai, 
kurią Vlikas šaukia ir kuri įvyks 
spalio 26-27 College, White 
Plains, N. Y. Apie šią konferen
ciją smulkiau painformavo vice
pirmininkas Jurgis Valaitis. Pa
galiau dr. Valiūnas supažindino 
su valdybos paruoštu Vliko sei
mo darbotvarkės projektu. Sei
mas įvyks gruodžio 7-8 Bosto
ne.

Posėdžiui pirmininkavo Rima 
Čerkeliūnienė, Lietuvos Social
demokratų Partijos atstovė, sek
retoriavo Aleksandras Vakse- 
lis, Tautinės Sąjungos atstovas. 
(Elta) 

iš centrinio organo vienokios ar 
kitokios reprezentacijos ir pagal
bos.

4) Visi skyrių nariai pri
klauso prie ŠALSS, gauna laik
raštėlį “Ašis” ir turi balsą, nu
statant centro organo metinį 
planą. Taip pat asmenys, ne
priklausą prie skyrių (klubai jų 
universitetuose neegzistuo
ja) gali prisirašyti tiesiog prie 
ŠALSS per centro organą.

5) Centrinis organas leidžia 
“Ašį” ir korespondenciniu bei 
asmeniniu būdu palaiko ryšius 
su skyriais ir tarp skyrių. Kaip 
galima greičiau stengiasi pain
formuoti skyrius apie svarbes
nius įvykius. Spaudoj informuo
ja visuomenę apie veiklos sėk
mę. Taip pat pareiškia savo 
nuomonę įvairiais lietuvių vi
suomenės klausimais.

6) Sunkiausia bus su finansi
niu klausimu. Centro organo 
darbas, būdamas platus, daug ir 
atsieis. Dėl to finansinės detalės 
bus aptartos per suvažiavimą.

7) Centro organas renkamas 
kas metai per metinį suvažiavi
mą. Kandidatai būtų paskelbti 
iš anksto. Negalintieji į suvažia
vimą atvykti galėtų balsuoti ko
respondenciniu būdu.

8) Po 1974 studentų suvažia
vimo, jei unifikacija įvyktų, pa
skirtas komitetas surašytų kons
tituciją pagal suvažiavimo nu
tarimus. Laikotarpy tarp suva
žiavimo ir konstitucijos sura
šymo skyriai ir centrinis orga
nas veiklą pradėtų kaip maž
daug buvo nutarta suvažiavime. 
Konstitucija turėtų būti paruoš
ta prieš kitą metinį suvažiavimą.

Prieš suvažiavimą
Visi lietuviai studentai turėtų 

rimtai apgalvoti unifikacijos siū
lymą. Šis siūlymas turėtų būti 
pristatytas visiem studentų klu
bų nariam. Klubų susirinkimuo
se nariai turėtų tuo klausimu 
vesti diskusijas ir atvykti į su
važiavimą apsigalvoję ir turį 
savo idėją.

Idėjų ir korespondencijos 
laukiam iš visų kolegų. Laiškus 
siųskite šiuo adresu: ŠALSS 
unifikacija, c/o Antanas Šileika, 
22 Langside Avė., Weston, Ont. 
M9N 3E3, Canada.

Montrealio Gintaro ansamblis su vadovu muziku Z. Lapinu. Jų koncertas Kultūros Židi
nyje bus lapkričio 9.

ELIZABETH, N. J.
Tautos Šventės Minėjimas
Lietuvių Tautinės Sąjungos 

vietinis skyrius rugsėjo 21 su
ruošė Tautos šventės minėjimą 
su paskaita, aukšto lygio kon
certu, vakariene ir šokiais. Mi
nėjimą pradėjo skyriaus pirmi
ninkas Vytautas Abraitis trumpa 
kalba paryškindamas šventės 
prasmę. Tolesnei programai va
dovauti jis pakvietė jau dauge
liui lietuvių kolonijų pažįstamą 
dailiojo žodžio menininkę Ireną 
Veblaitienę, kuri trumpais bruo
žais vakaro dalyvius supažin
dino su šios dienos prelegentu 
dr. Jonu Baliu.

Paskaitininkas kruopščiai iš 
istorijos šaltinių parinktais 
faktais nupasakojo Vytauto Di
džiojo pastangas vainikuotis 
Lietuvos karaliumi. Čia jis nesi
tenkino suminėdamas istorijos 
vadovėliuose ar enciklopedi
jose paskelbtus faktus, bet patei
kė ir daug tuos faktus paryš
kinančių istorinių smulkmenų, 
kurios klausytojam nebuvo gir
dėtos ir kurios sugebėjo patrauk
ti vakaro dalyvių dėmesį. Šita 
smulkioji Vytauto Didžiojo ka- 
rūnavimosi pastangų istorija su 
kaupu atpirko paskaitos ilgumą.

Dar nedaug kur girdėta iš 
Lenkijos atvykusi ir Bostone sa
vo dainavimo studijas tobuli
nanti jauna dainininkė Birutė 
Ona Aleksaitė klausytojus žavė
jo savo turtingu ir vykusiai pa
rinktu dainų repertuaru. Iš pra
džių solistė padainavo origina
lo kalbomis įvairių tarptautinių 
kompozitorių operinių arijų, o 
vėliau išsileido į lietuvių kom
pozitorių laukus ir lietuviškų 
operų arijas. Gražios išvaizdos ir 
kultūringo balso solistė sugebė
jo išlaikyti klausytojų dėmesį 
per visą koncerto laiką. Jos dai
nas nuotaikingai palydėjo jaunas 
muzikas ir vargonų virtuozas A. 
Prižgintas.

Naujai išdekoruota Liberty 
Hali salė, gražiai papuošti sta
lai ir rūpestingai paruošti valgiai 
taip pat padidino šios šventės 
orumą. Nuostabus dalykas, kad 
šis Tautinės Sąjungos sky
rius į šią, kasmet jo rengiamą, 
šventę sugeba sutraukti gražų 
skaičių žmonių, kurie šiaip jau 
lietuviškuose parengimuose 
nėra dažnai matomi. Gražu, kai, 
senesniesiem jau nebeišgalint 
parengimuose lankytis, jų vietas 
užima tokie patys tautiečiai, tik 
žymiai jaunesni. Šiame minė
jime dalyvavo ir nemažas skai
čius grakštaus jaunimo. Sky
riaus nariai ir jų valdyba tikrai 
yra sveikintina už jų pastangas 
ir darbą tradicinių švenčių mi
nėjimus padaryti kiek galima iš
kilesnius. Vėl tektų paminėti ir 
faktą, kad čia šio skyriaus na
riai yra kartu ir aktyvūs Lietuvių 
Bendruomenės nariai ir darbuo
tojai.

K.J.

Svarbu, kad kaip galima dau
giau studentų atvyktų į suvažia
vimą klausyti paskaitų, susipa
žinti, pasilinksminti ir, svarbiau
sia, nutarti lietuvių studentų 
klubų ir ŠALSS ateitį, diskutuo
jant unifikacijos klausimą.

— Tautinių šokių grupė 
Liepsna, vadovaujama Birutės 
Vaičiūnaitis, rugsėjo 15 pašoko 
kelis tautinius šokius Budd La
ke, N. J., surengtame tarptauti
niame tautinių šokių festivalyje, 
kuriame dalyvavo apie 10 įvai
rių tautų tautinių šokių grupių. 
Rugsėjo 28 d. ta pati tautinių šo
kių grupė šoko tautinius šokius 
Mountainside, Nevv Jersey, su
ruoštoje 200 metų sukakties 
šventėje. Į šią šventę grupė 
buvo pakviesta Loretos Stukie- 
ncs iniciatyva.

BALTIMORE, MD.

Lietuvių Postas 154 ir jų padė
jėjos rengia specialias pamaldas 
“Back to God — atgal prie Die
vo” lapkričio 3, sekmadienį, Šv. 
Alfonso bažnyčioj. Legionieriai 
ir padėjėjos susirinks prie baž
nyčios 8:15 v. ryto ir su vė
liavomis žygiuos į bažnyčią, kur 
užims jiem skirtas vietas. Dai
na, vyrų choras, giedos per mi
šias. Legionieriai kviečia visus į 
tas pamaldas.

Lietuvių Svetainės šėrininkai 
lapkričio 3 rengia kepsnių balių 
svetainės kambariuose. Bilietus 
bus galima gauti prie durų. Be 
jautienos bus ir kitų skanių 
valgių. Šokiam gros geras or
kestras. Bus ir loterija. Baliaus 
pradžia 1 v. popiet, baigsis 6 v.v. 
Pelnas — svetainei remontuoti. 
Visi kviečiami.

PODAROGIFTS, INC.
primena, kad 

dabar pats tinkamiausias laikas siųsti 

DOVANAS SAVO GIMINĖMS 
| Lietuvą Ir USSR Kalėdų šventėms:

MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIMO MAŠINAS, 
TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMAS 

MAŠINAS, BALDUS.
Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius laikrodžius ir 

maisto produktus.

Didžiulis automobilių pasirinkimas, pavyzdžiui,

ŽIGULI VAZ 2101
ŽIGULI VAZ 2102-Station Wagon
ŽIGULI VAZ 2103-Naujas Modelis
MOSKVIČ 408-IE
MOSKVIČ 412-IE
MOSKVIČ - Station Wagon-426,427
ZAPOROŽEC ZAZ-968
ZAPOROŽEC ZAZ 968-E

PODAROGIFTS, INC.
Yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DOVANI- 
NIUS CERTIFIKATUS per VNESHPOSYLTORGĄ be 
jokių tarpininkų ir t.t.

PODAROGIFTS, INC.
Yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiuntimo 
įrodymus, atitinkančius jos susitarimą suVNESHPOSYL- 
TORGU.

Klijentų patogumui užsakymus priima šios su mumis 
bendradarbiau jančios firmos:

Globė Parcel Service, Ine.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106

Package Express & Travel Agency,
1776 B’way, N.Y., N. Y. 10019

Cosmos Parcels Express Corp.,
488 Madison Avė., N.Y., N.Y. 10022

arba mūsų pagrindinė kontora

PODAROGIFTS, Ine.
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28 g-vės) NEW YORK, N.Y. 10001 

TEL.: (212) 685-4537

Metinius Šv. Alfonso para
pijos pietus rengia parapijos 
draugijos lapkričio 10, sekma
dienį, Šv. Alfonso mokyklos sa
lėj. Bilietus galima įsigyti iš 
anksto klebonijoj ar pas parapi
jos draugijos narius. The Music 
Men gros šokiam. Bus ir lo
terija. Pelnas skiriamas Šv. Al
fonso mokyklos naudai.

Baltimorės Lietuvių Bendruo
menės koncertas “Lietuviškos 
Vestuvės” bus lapkričio 16 Lie
tuvių Svetainės didžiojoj salėj. 
Pradžia 7:30 v.v. Programą atliks 
pasižymėjęs Grandies ansamblis 
iš Chicagos. Po koncerto bus šo
kiai. Veiks bufetas. Visi malo
niai kviečiami. Bilietus reikia į- 
sigyti iš anksto, jų nebus galima 
įgyti prie durų.

Bingo Žaidimus rengia Soda- 
lietės lapkričio 1, penktadienį, 
7:30 vai. vak. Šv. Alfonso mo
kyklos salėj. Bus įvairių laimė
jimų, veiks bufetas su valgiais. 
Pelnas skiriamas įsigyti dova
nėlėm, kurias sodalietės prieš 
Kalėdas įteiks lietuviam sene
liam, esantiem Baltimorės prie
glaudose. Visi kviečiami.

Jonas Obelinis

— Ieškomas Vladas Sterlo-Or- 
lickas, prieš karą gyvenęs Kau
ne, o po karo gyvenęs Brook- 
lyne. Jis pats ar apie jį turį 
žinių prašomi pranešti Darbi
ninko redakcijai, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207. 
Tel. (212) 827-1352.

— Pranas Puronas, James-
burg, N. J., Ne\v Jersey Lietu
vių Respublikonų Klubo sekre
torius, JAV prezidentui Gerald 
R. Ford perėmus valdžią, pa
siuntė jam trumpą sveikinimą 
klubo vardu. Iš JAV prezidento 
G.R. Fordo spalio pradžioj gavo 
šitokio turinio atsakymą: “Dear 
Mr. Puronas: As I assume the 
responsibilities of this office, it 
is cncouraging to know that I 
have your support and that of 
your fellow members in the 
Lithuanian Republican Group 

Į of New Jersey. I am \vell avvare 
! of the tremendous tasks vvhich 

face all of us today as \ve attempt 
to make our Nation and the 
\vorld a better place for all. 
Your assistance and goodvvill 
are needed and appreciated. 
With best wishes. Sincerely, 
Gerald R. Ford.”

— Lietuvių Foto Archyvas 
rengia metinę lietuvių fotografų 

į parodą — konkursą. Paroda į- 
j vyks Chicagoj, Jaunimo Centre, 
Į lapkričio 22 — gruodžio 1. Kon

kurse bus dvi nuotraukų grupės: 
monochromatinė (nespalvota) ir 
spalvota. Monochromatinės 

’ nuotraukos turi būti paties foto- 
I grafo darbas, o spalvotos gali 
į būti pagamintos laboratorijose.

Kiekvienas dalyvis gali pateikti 
ne daugiau kaip 10 nuotrau
kų, bet galima dalyvauti ir su 
mažiau darbų. Premijos bus 
skiriamos tik jaunesniem foto
grafam iki 30 metų amžiaus. 
Siunčiant nuotraukas, reikia pa
žymėti dalyvio amžių. Už ge
riausius darbų rinkinius skiria
mos premijos: I — 350 dol., 
II — 250 dol., III — 150 dol. 
Nuotraukas reikia pristatyti iki 

i lapkričio 15 adresu: Algimantas 
Į Kezys, SJ, 2345 W. 56th St.,

Chicago, III. 60636. Dalyvavimo 
mokestis 3 dol.

— Alfonsas Tumas, Reseda, 
Calif., Lietuvių Fondo vajaus 
Los Angeles, Calif., pirminin
kas, energingai organizuoja tal
ką LF milijoninei ribai pasiekti. 
Lapkričio 23 Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj vajaus komitetas 

I rengia grandiozinį balių su įdo
mia programa. Naujieji šimtinin
kai kviečiami baliuj dalyvauti 
nemokamai.

— Darbininke spalio 11, apra
šant Amerikos lietuvių kongresą 
Chicagoj ir minint garbės prezi
diumo narius, buvo praleistas 
inž. Vytautas Čekanauskas. Jis 
garbės prezidiume sėdėjo tarp 
dr. Ilgvars Spilners ir P. Dar- 
gio (trečias iš dešinės). Inž. V. 
Čekanauskas garbės prezidiume 
atstovavo Altos skyriam.

— Algis Raulinaitis, Burbank, 
Calif., veikliai besireiškiąs Los 
Angeles lietuvių visuome
niniame gyvenime, trejetai sa
vaičių išskrido pro Italiją į Per
siją.

— Lietuvių spaudos klubo, 
neseniai įsteigto Chicagoj, val
dybom išrinkti: Petras Stravins
kas, Martynas Gudelis, dr. Vla
das Šimaitis, dr. Kazys Šidlaus
kas ir Valerijonas Šimkus. Revi
zijos komisijon išrinkti: Kazi
mieras Povilaitis, Antanina Rep
šienė ir Anatolijus Čepulis.

— Prof. dr. Jonas Puzinas, 
prieš kurį laiką su žmona Kons
tancija iš Philadelphijos išsikė
lęs gyventi į Chicagą, yra pir
masis aukotojas Simo Kudirkos 
Fondui su auka 25 dol. Fondas 
telkia aukas Simo Kudirkos to
limesniam laisvinimui, jo šeimai 
paremti ir kelionės išlaidom į 
JAV padengti. Prašome aukas 
siųsti adresu— Simas Kudirka 
Fund c/o Liberty Federal Sa- 
vings & Loan Assn., 202 N. 
Broad St. Philadelphia, Pa. 
19102.

— Zigmas Černiauskas ir jo 
žmona Vita Gineikaitė-Čer- 
niauskienė, ekvilibristai, su 
Maskvos cirku du mėnesius gast
roliavo Buenos Aires mieste. 
Abiejų šių cirko žvaigždžių tė
vai taip pat yra buvę cirko ar
tistai. Zigmo tėvas Pranas žuvo 
1937, atlikdamas cirko programą 

, Kaune.
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SPORTAS
Futbolininkai laimi

Pereitą sekmadienį, gražaus 
rudens oro suviliotas, šiek tiek 
didesnis žiūrovų būrelis stebė
jo L. A. Klubo futbolininkus ko
vojant lygos rungtynėse prieš 
turkų komandą. Rezervinė prieš 
turkus neatsilaikė ir antram pus- 
laiky atidavė lemiamą 0:1 pasek
mės įvartį. Nežiūrint pralošimo, 
buvo džiugu rezervinės koman
dos eilėse matyti tiek daug lie
tuviškų veidų. Taip pat pagirti
na, kad komandoje šalia vete
ranų žaidžia ir naujas atžalynas. 
Vartus laikė E. Remėza, o gyni
me tvirtai kovojo A. Norvilą ir S. 
Labutis. Kitose pozicijose ma
tėsi veteranai J. Bagdas, K. Bi- 
leckis, L. Kreicas, R. Sabaliaus
kas ir naujokai — J. Galinis, 
V. Kulpa ir V. Navickas. Dar 
vienas, kitas, ir būtų pilna ko
manda. Gal nebereiktų tada pa
sikliauti įvairiaspalviais kitatau
čiais žaidėjais.

Pirmoji komanda, nors lietu
viais negausi, bet šį kartą iš
plėšė ilgai lauktą pirmąjį laimė
jimą. Mūsiškiai sudorojo Tur
ki sh-American s 2:0 (1:0) pasek
me. Komandos eilėse nesimatė 
G. Klivečkos, gi Žadvydui pa
čioj pradžioj prisiėjus apleisti 
aikštę, mūsiškiai beveik visas 
rungtynes žaidė tik dešimtimi 
žaidėjų. Laimė, kad Šileikis šį 
kartą apsimovė šaulio batus ir be 
priekaištų įmušė abu mūsų į- 
varčius. Atrodo, kad mūsų puo
limui šiek tiek planingiau pasi-

dalinus pozicijomis, tų įvarčių 
galėtų būti ir daugiau. Apart 
Žadvydo ir Šileikio, mūsų spal
vas gynė K. Budreckas, V. Rau- 
ba ir J. Vainius. Blogai darosi, 
kad kitataučiai jau viršija mūsų 
retėjančias eiles. Belieka tik 
laukti papildymo iš rezervinės 
komandos arba smukti į že
mesnę lygą ir žaisti tik viena, 
bet lietuviška komanda.

Ateinantį sekmadienį abi LAK 
vienuolikės žais prieš graikų 
Olympiakos klubą, jų aikštėje. 
Futbolininkų treniruotės turėtų 
vėl prasidėti trečiadieniais F. K. 
Lane gimnazijos salėje.

Alg. Š.

PO CHICAGOS 
DANGUM

!

KALĖDINIAI DOVANŲ SIUNTINIAI 
l LIETUVĄ

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

l

MOVING STORAGE 
Reasonable Rates 
Šame Day Service 
First Month Free ; 

Call Us At 288-3277 
or 876-5454

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ-

I LIETUVĄ 
SPECIALŪS 

RUBLIU PAŽYMĖJIMAI

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

11 ai yra panašu, lyg kad 
eitumėte į krautuvę su 100 
dolerių ir gautumėte prekių už 
200 dol., 300 dol. ar net už 
daugiau. Specialūs rublių pažy-‘J 
mėjimai taip pat gali būti iš-’ 
keisti į reguliarius rubliu^, 
naudojantis aukščiausiais tan- 

4ais.
Pilnai garantuota, 

greičiausias pristatymas

Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė 2.55 dol. Ši vertė yra ga
lutinė. Jokių kitų primokėjimų.

Lietuvių televizija lapkričio 
17 iškilmingai atšvęs savo aštuo- 
nerių metų sukaktį. Iškilmės 
vyks Beverly Country Club pa
talpose, kurios yra netoli Chi- 
cagos, 87 ir Western gatvių kam
pe. Rengimo komiteto pirminin
ku yra žinomas veikėjas laidotu
vių direktorius Jonas Evans. 
Dirba visi komiteto nariai. Vi
suomenė rengiasi dalyvauti, 
nors įėjimas asmeniui 20 dol. 
Paskutiniais sekmadieniais lie
tuvių televizijoj būta įdomių pa
sikalbėjimų su Altos atstovais — 
kun. A. Stašiu, adv. Šidlausku, 
Skorubsku. Rugsėjo 29 kun. K. 
Pugevičius aiškino lietuvių ka
talikų padėtį Amerikoj. Jam 
klausimus teikė programos ve
dėjas A. Šlutas. Visuomenė buvo 
supažindinta su labai opiais lie
tuviam parapijų ir etninių gru
pių klausimais.

1 Vyčių choras, kuriam vado
vauja muz. F. Strolia,,spalio 6 
su dainomis gražiai pasirodė lie
tuvių televizijoj. Nors choras ne
didelis, bet jis yra gero vadovo 
rankose. Jau yra išleidęs dvi 
plokšteles. Sausio mėn. turės 
metinę vakarienę. Kviečiami 
stoti į chorą nauji dainininkai.

Lietuvio Žurnalisto naują nu
merį išleido senoji Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos centro val
dyba. Visi jos nariai pasisako ir 
dėkoja. Ilgesni straipsniai yra 
Br. Railos ir V. Rastenio. Įdė
tas ir LŽS-gos statutas.

Mirė Mauricijus Laucevičius 
(spalio 5) ir Aleksandras Pocius, 
gyvenęs Marąuette Parke. Ilgai 
Chicagoj gyvenusi Urtė Jankutė 
mirė išvykus į Kanadą. Dr. Z. 
Danilevičiaus motina mirė Lie
tuvoj. Tragiškai žuvo Julija Na- 
rakienė.

Automobilio katastrofoj buvo

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

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

6.00
5.40
7.80

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

$8.00

$ 7.20

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

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

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

Baltic Stores Lt d.
(Z. Juras).

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

STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS 
TORONTE

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjungos suvažia
vimas įvyksta lapkričio 28-30 
Toronte, Royal York viešbuty 
(miesto centre).

Suvažiavimo metu bus disku
tuojama studentų klubų unifika- 
cija vienoj stiprioj ir reikšmin
goj organizacijoj — ŠALSS. Pa
skaitas skaitys Ilona Gražytė- 
Maziliauskienė, dr. Ramūnienė 
ir dail. T. Valius.

Ketvirtadienio ir penktadie
nio vakarais bus ir linksmoji 
dalis — susipažinimo vakaras ir 
“rock” šokiai. Šeštadienio va
karą įvyks iškilmingas balius 
studentam ir visai lietuviškai

Palaikyk lietuvišką spaudą. — 
Skaityk Darbininką!

KEY PUNCH & KEY VERIFY 
DATA SERVICES IN STATEN ISLAND 

Reasonable Rates, C ourteous 
Efficient Service.

Principalhas35 Years Exp. in Field 
Call 212 761-4101

Į

i

JAMES & JACKSON 
24 Hour Service 

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

CALL MO 2-3759 or 771-5133 
533 West 149th Street 
Basement Apt. N.Y.C.

BEAT THE HIGH COST 
OF MOVING 

AND - 
HAULING INjC.;, i :;

Anything, Any Time, Anyvvhere 
Free Estimates 
24 Hour Service • ; 7

Call 212 864-4985

v

RICH TERRACE AUTOMATIC 
TRANSMISSION CORP.

For Automobiles, also Marine Divi- 
sion. Ali Parts in Stock Paragon- 

Warner Complete Rebuilding, One 
Day Service 

1020 Castleton Avė. Staten Island 
Call 212 447-1289

HUDSON COUNTY AREA 
FOR DONATING PLASMA — RECEIVE 

$52.
PER MONTH

GIVE US A CALL (201) 434-6222

PLASMA TEC. LTD.

j

L

A.J.K. CONSTRUCTION CO. 
We Specialize in AliTypes of HOme 
Alteration, Carpeting Doors, etc.v 

Free Estimates. 796-4404
Call Any Time '

r

EXTERMINATOR
IV SERVICE CONTROL AGAINST ALL HOUSE- 
HOLD PESTS SPECIALIZE IN EXTERMINATING 
ANY KIND OR ROACHES, RODENTS AND PESTS.
24 HOUR SERVICE TEL.: (212) 341-0039.

prašykite mūsų nemokamo 
iliustruoto katalogo 
Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TIK PER
INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St.

Fifth Floor 
New York, N. Y. 10010 

Tel. 982-1530 
LABAI SVARBŪS
AUTOMOBILIAI )

ANATOLIJAUS KAIRIO 
NAUJAS VEIKALAS

sužeisti Runimai, atsikėlę iš Ar
gentinos. Gydosi Loretos ligoni
nėj.

Lietuvių Fondas, kuris nori 
užbaigti milijoną šiemet, lapkri
čio 23 rengia metinį banketą. 
Spaudoj buvo rašoma, kad LF 
turėjo šiemet nuostolio dėl akci
jų kritimo. Bal. Brazdžionis

visuomenei. Baliaus programoj 
dalyvauja Aloyzas Baronas ir To
ronto miesto burmistras David 
Crombie.

Kviečiam visus studentus ir 
lietuviškąjį jaunimą ruoštis daly
vauti suvažiavime. Registracija 
prasideda lapkričio 28 (ketvirta
dienį), 1 vai. popietų, Royal 
York viešbuty. Visa programa 
studentam 3 dienom (neįskai
tant buto, kelionės, ir t.t.) at
sieis $20.00.

Viešbučio kambarių rezer
vacija patariam pasirūpinti iš 
anksto pateikiant šią informaci- ’ 
ją: kurią dieną ir maždaug ku
rią valandą atvykstat; kokius ir 
kiek kambarių užsisakot ir kaip 
ilgai. Kambarių kaina vienai 
nakčiai: vienam asmeniui — 
$16.00, dviem — $20.00, trim —‘ 
$24.00. Rezervacijos reikalu ra
šykit: Viešbučio Rezervacija, 
c/o Antanas Šileika, 22 Lang- 
side Avė., Weston, Ont. M9N 
3E3, Canada.

■ "■ ~-----------—

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

781 BERGEN AVĖ. JERSEY CITY, N.J.

FOUNDRY GRAY IRON 
EXPERIENCED JOURNEYMAN 
SOUEEZERFLOOR MOLDERS 

Mušt be able to pass physical examina- 
tion. Good wages. Fringe benef its. Pension 
plan. Insurance package including major 
medical and steady work. Write or apply at: 

KENT FOUNDRY CO.
514 Butterworth Southwest 
Grand Rapids, Mich. 49504

u

EASTMAN REPRESENTATIVE i

HOME COOKING
Fresh Food Cooked Daily 

Delivered to Indisposed and Elderly 
Priced To Fit Your Need 

212-SL 6-3390

. - <
v.

Eastman embraces 3500 acres of prima land in 
N.H. and is being developed by Controlled En- 
vlronment Corporation created and owned by 
Dartmouth College. The Manchester Bank, The 
Society for the Protection of N. H. Forests and 
The United Life and Accident Insurance Com- 
pany. The sale of these propertles by the 
plannlng-design-marketing team of Hanslin As- 
sociates is now underway and we are seeking 
licensed Indlvlduals Iri the Connecticut area who 
are capable of worklng with clients who have ex- 
pressed a detlnite interest In our endėavors. 
lt is essentlal that your work schedule will en- 
compass weekends in N.H. and week nights in 
your home area. The posltion demands inltla- 
tive and drlve—and consequently the compensa- 
tion for the sale of land and houses is quite 
lucratlcve. Commissions. If interested, please call 
or wrlte: Mr. Ken Chute

FLAT RATE MOVERS
935 E. 163rd Street

Bronx, N. Y. Lic. & Bonded Hauling 
3 men & Van Commercial & Residen

tial Free Estimates Call 329-0900

i

SAM’S ROOFING 
Ali Types of Repairs 

Roofs-Siding-Leaders-Gutters 
Deal Direct with Mechanic 

Phone (201) 759-7028

VIC UNDERVVATER WORLD
Fresh & Salt Water Tropical Fish, ’ 

Snakes & Lizards 
2076 Highway 88 East 1 Mile East of 

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

EXP. PAINTING & 
PAPER HANGING

We Specialize in Furniture Repair & 
Refinishing also Cabinet Spraying 
Reasonable Rates Call 24 Hours 

516 FR 4-0395
------------------------ —4
HANNIGAN’S MOVING & STORAG^

Low Rates Free Estimates 
126-08 Liberty Avė. 

Richmond Hill 
Call (212) 738-0368 

For Fast Prompt Service

' B & W PROFESSIONAL T
HOUSECLEANING 

Commercial and Industrial and 
, Homes. 1 time or regular service, 

bonded insured personnel. Leavę 
your housecleanlng to B&W Profes- 
sional Housecleaners. Call: (212) 471- 

1372
-

412

408

426

i

IE

IE

IE

Greičiausias pristatymas

ZHIGULI VAZ 2101 
$3440.00
Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
!$3947.00
ZHIGULI VAZ 2102 
Station VVagon $3795.00 
Eksporto modelis 
MOSKVITCH 
$3490.00 
MOSKVITCH 
$3210.00 
MOSKVITCH
STATION VVAGON 
$3643.00
MOSKVITCH 427 IE 
Station wagon $3910.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 $2200.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 E NEW $2353.00 
Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių pąveiks- 
,lais

Apartamentai
Naudoti drabužiai

Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio

Šioje prekyboje mes turime 25 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų!

KARŪNA
Istorinė drama — poema 

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

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

Viso KARŪNOJE yra 9 veiks
mai, 27 paveikslai, prologas ir 
epilogas, 318 puslapių, kietais 
viršeliais, didelio formato, me
niškai iliustruota ir gražiai iš
leista. KARŪNA tinka vaidinti, 
skaityti, deklamuoti mokyklose, 
parengimuose, minėjimuose, 
graži, taisyklinga ir vaizdi kalba. 
Tai vertinga dovana švenčių, 
vardadienių, gimtadienių, mo
kyklos baigimo ar bet kuria kita 
proga savo vaikam, anūkam ar 
draugam, lietuviško teatro dar
buotojam.

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

/ 
/ 

/

iš

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

JOHN MALOUPIS
212 523-3702

Scaffold Lic N.Y.C. LICENSE 4484

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

Carpentry — Painting 
Panellng 

Ouality VVorkmanship 
Call 212 849-6187

HANSLIN ASSOC.
P. O. Box 1 

Grantham, N.H. 03753 
603-863-4444

CHARMINE MICHEL 
CONTRACTING 
975 Park Place 

Bklyn.
We Do Everything for the Home 

Ouality VVorkmanship 
Call 212 773-6687

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-Blue-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. 
Fili: 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.; 50th Avė. & 14th St. Cicero ir 1640 W. 47th St. Chicago ; 
2923 N. Milwaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

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,,LemDos. 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 pageidavimą.

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

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

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) 441-6947

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650 į.... . - - I

I 1

į
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ŽIDINIO 
STATYTOJŲ 

PAGERBIMAS

Daug yra kalbama apie vie
ningumo trūkumą lietuvių vi
suomenės tarpe. Ši yda yra kita
taučių pastebėta ir mūsų pačių 
ne kartą pripažinta. Neturėtume 
tuo didžiuotis, nes vienybės 
trūkumas neša tiktai žalą mūsų 
tautai ir mum patiem. Ieškoda
mi būdų kovai prieš šią ydą, 
verčiau pasižiūrėkim, ką mes ga
lim nuveikti dirbdami vienin
gai, su krikščioniška artimo mei
lės ir pagalbos dvasia. Kaip pa
vyzdį, galim drąsiai paimti 
New Yorko lietuvių Kultūros 
Židinį. Užtruko dešimt metų, 
gal geriau pasakius 25 metai, bet 
galų gale New Yorke lietuvių 
namai buvo pastatyti. Šių namų 
statytojų būrys yra didelis. Vieni 
priklauso partijom, kiti organi
zacijom; vieni vadovaujamuose 
veiksniuose, kiti eilinių darbi
ninkų gretose. Kas juos visus ap
jungė ir suvienijo? Paprastas ir 

ŽIEMOS EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
Išvyksta 1974 GRUODŽIO 20 dieną ir grįžta 1975 SAUSIO 3 d. 

(Leningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga, Helsinkis)

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Kaina $853.00

Vykstantiem iš Chicagos — 119.00 daugiau 
Vykstantiem iš Clevelando — 84.00 daugiau

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESIVĖLUOKITE!

Kelionės į Lietuvą 1975 METAIS prasideda GEGUŽĖS mėnesį. 
Patartina registruotis iš anksto

Kreipkitės į:

TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE

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

Tel. (617) 268-8764
Savininkė: Aldona Adomonienė

(Prices quoted are effective November 1, 1974. Air tarės subject 
to government approval)

— ■ ------------------------------------------------------------------------

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ 
SĄJUNGOS 29-TOS KUOPOS

METINIAI PIETŪS

IR KUN. ANTANO RAČKAUSKO 40 METŲ 
KUNIGYSTĖS PAGERBIMAS

įvyks

lapkričio 10, sekmadienį, 
po 11 vai. riišių 

Apreiškimo parapijos salėje. 
Įėjimo auka 7 dol. 50 et. 

Bilietus Iš anksto galima užsisakyti 
skambinant šiais numeriais;

782-7887; 296-0798; 235-5685; 845-7317

& Amerikos lietuvių studentų 
Sąjungos suvažiavimas

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

REGISTRUOTIS BUS GALIMA KETVIRTADIENĮ, 
LAPKRIČIO 28 NUO 1 V. P.P. VIEŠBUTYJE

SUVAŽIAVIMO TEMA BUS “VIENYBĖ”

Brangiai Motinai
A.A.

ALBINAI MATULAITIENEI
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos dukteris 

“Konstanciją Nenortienę ir Gražiną Pažemėnienę bei jų 
šeimas ir dalinamės jų liūdesiu.

Aldona ir Juozas Sodaičiai 
Eglė ir Jonas Reventai 
Rasa ir Arūnas Šiultės

gyvybinis reikalas — patalpų 
lietuviškai tremtinio sielai ir kū
nui ieškojimas. Tas patalpas pa
statė ne asmeninės, politinės ar 
kultūrinės ambicijos, bet bendro 
reikalo supratimas ir pasiaukoji
mas. Lietuvių pranciškonų pro
vincija ėmėsi iniciatyvos bei at
sakomybės ir, bendromis jė
gomis lietuviško židinio idėja ta
po realybe. Vieningas darbas at
nešė pelnytą vaisių, kuriuo visi 
New Yorko ir apylinkių lietuviai 
gali užtarnautai didžiuotis.

Šių metų vasario 10 Kultūros 
Židinio dedikacijos iškilmėse 
buvo viešai pagerbti didieji me
cenatai, aukotojai ir Židinio dar
bų talkininkai. Dedikacijos lei
dinyje paminėti jų vardai ir jiem 
išreikšta gili padėka. Jau tada 
buvo minima, kad ilgainiui bus 
sukurta paminklinė lenta, kurio
je tų geradarių vardai bus įam
žinti. Ši paminklinė lenta bus 
atidengta lapkričio 16 Kultūros 
Židinio veiklos metinių baliaus 
iškilmėse. Židinio balius turi 
keleriopą tikslą: sutelkti lėšų 
užsilikusiom skolom išmokėti, 

kartu pasidžiaugti vieningų pa
statų vaisiumi ir pagerbti gau

sius Židinio statybos rėmėjus. 
Paminklinėje lentoje bus išvar
dinti visi ypatingi K. Židinio 
mecenatai (aukoję 10,000 dol .ir 
daugiau), ypatingi garbėsjunda- 
toriai (1,000 dol. ir daugiau) 
ir mūsų mirusieji, kurių atmini
mas taip pat įamžintas tūkstan
čio ar daugiau dolerių auka. Iš
graviruota lenta bus pakabinta 
pagarbioje, visiem matomoje 
vietoje. Reikalui esant, naujų 
arba padidinusių savo įnašą au
kotojų pavardžių lentelės bus 
prijungtos prie sąrašo. Ši lenta 
bus liudininkas ir įrodymas da
bartinėm bei ateinančiom 
lietuvių kartom, kad lietuviai 
gali ir sugeba būti vieningi.

Šį vienybės aukurą reikia 
kurstyti bei puoselėti ir toliau. 
Atsiųsdami savo auką ir atsilan
kydami į Kultūros Židinio balių, 
dar vienu darbu prisidėsim 
prie mum visiem labiausiai 
vertingo paminklo — gyvo ir 
nuolatos lietuviška veikla žėrin
čio Kultūros Židinio.

Alg. Š.

SUSITUOKĖ
Apreiškimo bažnyčioje spalio 

19 kun. A. Račkauskas su
tuokė Romą Ceiliūtę ir Alfonsą 
Ilgutį. Alfonsas ilgai dainavo jau 
dabar “mirusiuose” New Yorko 
vyrų oktete ir Operetės chore, o 
taip pat jo gražus tenoras dažnai 
skamba įvairiuose pobūviuose. 
Jaunoji Roma yra uoli Apreiš
kimo parapijos choro narė, cho
ro valdyboje turinti bibliote
kininkės pareigas. Jos dėka 
kiekvieną sekmadienį choristam 
tvarkingai išdalinamos gaidds 
ir lentelėje aiškiai surašytos gie
damos giesmės. Tai choro darbš
čioji knygininke!

Kaip ir turi būti, šiai dainą 
mylinčiai porai gražiai ir nuo
taikingai skambėjo giesmės mi
šių metu. Tik šiom vedybom 
„prisikėlęs” oktetas pagiedojo 
“Veni Creator”, Apreiškimo pa
rapijos choras atliko G. Šukio 
mišias ir oktetas vėl pagiedojo 
“Parveski, Viešpatie”, kur solo 
partiją atliko Vyt. Alksninis. Ok
tetui dirigavo Vyt. Daugirdas, 
vargonais palydėjo muz. A. Ka- 
čanauskas, Apreiškimo parapi
jos vargonininkas.

Vestuvių vaišės įvyko Vyt. Be
lecko svetainėje, Ridgewoode.

Pažymėtina, jog Roma tik 
prieš 8 metus kartu su savo ma
myte yra atvykusi iš Lietuvos.

Apreiškimo parapijos choras ir 
šio choro vadovas muz. A. Ka- 
čanauskas linki naujajai porai 
gražaus ir laimingo gyvenimo.

S. V.

Yra atspausdinti keturių rūšių 
dail. V. Igno grafikos atvirukai. 
Tinka Kalėdų sveikinimam 
ar šiaip laiškam. Galima įsigy
ti Juozo Andriušio įstaigoj. 87- 
09 Jamaica Avė., Woodhaveri, 
N. Y. 11421. 12 atvirukų su vo
kais kainuoja 2 dol. 50 c.

PRANEŠIMAS
LB Woodhaveno apylinkės 

valdyba nusiskundžia, kad dar 
didžioji dalis apylinkės lietu
vių nėra prisiuntusi š. m. tauti
nio solidarumo įnašo. Prašo tai 
atlikti kaip galima greičiau.

Šia proga apylinkės valdyba 
nori padėkoti visiem prisidė- 
jusiem prie valdybos rinkliavos 
Simo Kudirkos Fondui. Iki šiol 
valdyba surinko 306 dol. Stam
besnes sumas aukojo kun. kleb. 
Pranas Raugalas, Marytė Šalins- 
kienė, Emilija ir Vincas Raste- 
niai po 20 dol., Viktorija Bagdo
nienė, Jonas Lenktaitis, Antanas 
Budrikis ir Valys Plaušinis po 
10 dol. Kiti 50 aukotojų prisidė
jo mažesnėm sumom. Rinkliava 
tęsiama toliau.

Taip pat Woodhaveno apylin
kės valdyba nori padėkoti Juo
zui Kundrotui, ką tik su 100 
dol. įsijungusiam į Lietuvių 
Fondą. Tuo pat raginami ir visi 
Woodhaveno apylinkės lietuviai 
padėti užbaigti milijoninį LF 
telkinį.

Baigiant šį pranešimą, dar 
kartą primenama (kad vėl neuž
simirštų) tuoj pasiųsti valdybai 
tautinio solidarumo įnašą.

Dėkojama visiems už dėmesį.
A. Balsys

valdybos pirmininkas

Hamiltono teatras Aukuras, 
vadovaujamas aktorės Nelės 
Dauguvietytės-Kudabienės, at
vyksta į New Yorką balandžio 
12, šeštadienį, ir Kultūros Židi
nyje suvaidins A. Kairio dramą 
“Žmogus ir tiltas”. Teatro vieš
nagę organizuoja Liet. Fronto 
Bičiulių New Yorko sambūris. 
Veikalas skiriamas 1941 metų 
sukilimo aukom pagerbti.

Kun. Antanui Račkauskui, 
ilgamečiu! Apreiškimo parapijos 
vikarui, jo 40 metų kunigystės 
proga Katalikių Moterų Sąjun
gos 29 kuopa rengia pagerbimą 
lapkričio 10, sekmadienį, po 11 
vai. mišių žemutinėje parapijos 
salėje. Visi parapiečiai kviečia
mi dalyvauti.

Toska Daubaraitė-Skobei- 
kienė, dramos aktorė, iš Wood- 
haveno, bingo žaidimų darbi
ninkė, atsigulė į Columbus ligo
ninę tyrimam.

Marcelė A. Garolis, ilgametė 
Darbininko skaitytoja, iš Vero
na, N. J., persikeldama žiemos 
sezonui į Miami Beach, Fla., 
prisiuntė prenumeratą ir pridėjo 
10 dol. auką spaudai stiprinti. 
Dėkoja Darbininko administ
racija.

Sol. Mečislovas Razgaitis savo 
koncerte Elizabethe publikos 
buvo šiltai sutiktas ir palankiai 
įvertintas. Šiltai buvo sutikti ir 
kiti programos dalyviai. Akom- 
ponavo muz. Algirdas Kačanaus- 
kas. Savo eiliuotą kūrybą skaitė 
Leonardas Žitkevičius ir Vladas 
Tursa, koncertui vadovavęs. 
Programos klausėsi apie 100 
žmonių; jų tarpe buvo ir kita
taučių.

Liet, kariuomenės šventės 
minėjimas rengiamas lapkričio 
24. Pamaldos bus 11 vai. Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. 
Tuoj po pamaldų tos pačios pa
rapijos salėje — minėjimo aka
demija. Paskaitą skaitys Anta
nas Diržys. Meninę programą 
atliks pianistė Aldona Kepalaitė, 
kurios tėvelis buvo vienas iš 
New Yorko ramovėnų.

Visi ramovėnai kviečiami 
dalyvauti pianistės Aldonos Ke- 
palaitės koncerte, kuris bus lap
kričio 17 Carnegie Recital Hali. 
Kviečiami todėl, kad ji priside
da prie rengiamo Liet, kariuo
menės minėjimo ir tuo pagerbia 
savo tėvą, buvusį ramovė ną.

LAK šachmatininkai viešėjo 
pas latvius Bronxe spalio 27. 
Mūsiškiai parsivežė gražią per
galę, įveikdami šeimininkus 6:2. 
Komandą sudarė: Staknys, Saka
las, Vasiliauskas, V. Kulpa, Si
monaitis, Z. Dičpinigaitis, Mali
nauskas ir A. Kulpa.

SOL. A. SIMONAITYTĖ SOL. B. POVILAVIČIUS DR. A. BUTKUS

PREZ. ANTANO SMETONOS MINĖJIMAS BOSTONE 
Š.M. LAPKRIČIO 3 D., SEKMADIENĮ

Prez. Antano Smetonos 100 metų gimimo sukakties minėjimas Bostone lapkričio 3 
prasidės 10 vai. ryto pamaldomis Šv. Petro parapijos bažnyčioje So. Bostone. Mišias 
aukos ir pamokslą pasakys prof. kun. Stasys Yla. Pamaldose giedantiem solistam 
akomponuos komp. Jeronimas Kačinskas.

Iškilmingas minėjimas įvyks 3 vai. p. p. So. Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 3-čio 
aukšto salėje. Paskaitą skaitys dr. Antanas Butkus. Meninę dalį atliks solistai Audronė 
Simonaitytė ir Benediktas Povilavičius, akomponuojant Sauliui Cibui. Smetonos raštų 
ištraukas skaitys Feliksas Kontautas ir Birutė Adomavičiūtė.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

MINĖJIMUI RENGTI ORGANIZACIJŲ KOMITETAS

Prez. A. Smetonos minėji
mas rengiamas lapkričio 3. Mi
šios Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje bus 10 vai. Mi
šias aukos ir pamokslą pasakys 
kun. Stasys Yla. Akademija 
bus 3 v. popiet Liet. Piliečių 
draugijos salėje. Paskaitą skai
tys dr. A. Butkus iš Clevelan
do. Meninę programą atliks so
listė Audronė Simonaitytė ir 
bostoniškis solistas Benediktas 
Povilavičius. Akomponuoja Sau
lius Cibas. Ištraukas iš Smeto
nos raštų skaito Birutė Adoma
vičiūtė ir Feliksas Kontautas. 
Rengia specialus iš įvairių orga
nizacijų sudarytas komitetas, 
kuris buvo paskelbtas praeitame 
Darbininko numeryje. Ten buvo 
praleista karių ramovės sky
riaus atstovo Kazio Šimėno pa
vardė.

Liet, vyčių N. Anglijos apskri
ties išvažiavimas — gegužinė 
buvo spalio 6 Romuvos parke 
Brocktone. Diena buvo labai 
graži, tai suvažiavo labai daug 
žmonių. Programą pravedė Jo-

Studentų ateitininkų susirin
kime lapkričio 1, penktadienį, 
9 vai. vak. Kultūros Židinyje 
dr. Bronius Radzivanas kalbės 
apie Lietuvių Fronto Bičiulių or
ganizacijos praeitį, dabartį ir 
ateitį. Visi studentai kviečiami 
dalyvauti.

Apygardinės lauko teniso pir
menybės įvyks lapkričio 2 ir 3 
Sommerville, N. J. Pradžia 7:30 
vai. ryto suaugusiem ir 2 vai. 
p. p. jauniam ir mergaitėm. Re
gistruotis pirmenybėm arba gau
ti smulkesnėm informacijom 
skambinti P. V. Gvildžiui: (212) 
356-7871.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur dūkstančiai taupo milijonus‘
ADFRED W. ARCHIBADD, Pręsident

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

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regula? a/c — 5% % • 1 year Term Deposit - 5%%
• Special Notice a/c— 5% • 2 year Term Deposit — 6%

--------  All Accounts Compounded Daily --------

nas Stoškus. Bostono tautinių 
šokių šokėjai, vadovaujami Onos 
Ivaškienės, pašoko eilę tautinių 
šokių. Pirmininkas Albertas Jari- 
tis įteikė vyčių stipendijas Patri
cijai ir Paulai Tamošiūnaitėm 
iš Brocktono. Taip pat įteikė pa
žymėjimus už lietuvišką veiklą 
lietuviškos radijo valandos ve
dėjui Petrui Viščiniui, kitos va
landos vedėjam Valentinai ir 
Steponui Minkam, Šv. Kazi
miero parapijos klebonui kun. 
Vincentui Puidokui iš West- 
field, Mass., ir laikraštininkui 
Pauliui Žičkui iš Dorchester, 
Mass. Šia proga vyčiai turėjo lie
tuvišką gintaro dirbinių, juostų 
ir kitokių rankdarbių parodėlę. 
Po oficialios dalies buvo šokiai.

Vakaras lituanistinei mokyklai 
paremti buvo spalio 19. Susirin
ko labai gražus būrys žmonių, 
ne tik tėvai, kurių vaikai lanko 
tą mokyklą, bet ir tie, kurių 
greitai lankys. Tai buvo gražus 
ir prasmingas vakaras, kurį pra
dėjo tėvų komiteto pirmininkas 
Mintautas Sodeika. Savo žodyje 
jis prisiminė, kad dėl didžiųjų 
demonstracijų buvo negalima 
pasinaudoti So. Bostono aukš
tesniosios mokyklos patalpomis. 
Mokyklą laikinai priglaudė pa
rapijos klebonas kun. Antanas 
Baltrušūnas. Pirmo skyriaus 
mokiniam neužteko patalpų, tai 
jie dirbo pas mokytoją Pauliną 
Kalvaitienę jos bute. Po trumpos 
pirmininko kalbos buvo gražios 
vaišės. Stalam patarnavo moki
nės. Įpusėjus vaišėm, buvo 
meninė programa. Ją turėjo 
atlikti solistas Liudas Stukas, 
bet prieš porą dienų jis prane
šė, kad dėl ligos negalės atvyk
ti. Tada programai pasiruošė 
mūsų solistė Violeta Balčiū
nienė. Ji atliko keletą dainų ir 
arijų. Pianu palydėjo prof. Vyte
nis M. Vasyliūnas. Toliau buvo 
šokiai, loterija.

Izidoriaus ir Vytenio Vasyliū
nų koncertas rengiamas gruo
džio 15 d. 4:30 v. popiet Jor- 
dan Hali salėje. Šalia kitų dvie
jų kompozitorių bus atlikta ir
Jeronimo Kačinsko nauja sonata.
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

New Yorko žinių daugiau šia
me numery yra 7 puslapy.

Prof. Juozas Brazaitis pasku
tinėmis savaitėmis sunkiau ser
ga (turėjo tris sunkias širdies 
atakas). Guli East Orange, N.J., 
General Hospital.

Aniceto Simučio, Lietuvos 
generalinio konsulo, pagerbimą 
jo 65 metų amžiaus proga New 
Yorke rengia jungtinis organiza
cijų atstovų komitetas. Minėji
mas įvyks lapkričio 23, šeštadie
nį, 7:30 vai. vak. Kultūros Židi
nyje. Bus akademinė dalis, me
ninė programa, karšta vakarienė 
ir šokiai prie orkestro muzikos. 
Įėjimas 15 dol. asmeniui. Jau iš 
anksto galima rezervuoti stalus 
skambinant E. Andriušienei 
VI 7-4477 arba G. Stankū
nienei 479-2913.

Dail. Jadvygos Paukštienės 
kūrinių paroda įvyks lapkričio 2 
ir 3 Kultūros Židinyje. Oficia
lus parodos atidarymas — šešta
dienį, lapkričio 2, 7 vai. vak. Ati
darymo metu kalbės prof. V. K. 
Jonynas.

Kun. Petro Totoraičio mirties 
metinių minėjime lapkričio 3 
Newarko lietuvių parapijos salėj 
apie velionį žodį tars jo arti
mas bičiulis Antanas Masionis. 
Prelegentas paskutiniu metu su
negalavęs, bet tikisi greit pa
sveiksiąs. Meninę programą 
sutiko atlikti solistė Irena Stan- 
kūnaitė-Silva. Jai akomponuos 
muzikas J. Stankūnas. Kun. P. 
Totoraitis buvo Newarko lietu
vių parapijos vikaras ir visų pa- 
rapiečių buvo labai mėgiamas.

Šventųjų Metų proga kon
certas įvyks gruodžio 1 Kultū
ros Židinio didžiojoje salėje. 
Meninėje programoje dalyvauja 
sol. Audronė Simonaitytė iš Chi
cagos ir klarnetu groja Vik
toras Prižgintas iš New Yorko. 
Pianu pritaria žinomas muzikas 
Albinas Prižgintas. Koncertą 
rengia L.R. Katalikų Federacijos 
New Yorko apskritis su jai pri
klausančiomis lietuviškomis 
katalikiškomis organizacijomis.

Maralin Niska, nepavargstanti 
operų solistė, paskutiniu laiku 
Metropolitan operoj dainavo 
spalio 19 Verdi “I Vespri Sici- 
liani” ir spalio 26 Puccini “Tos- 
ca” operose, o spalio 30 New 
York City operoj Puccini “La 
Boheme”. Visose šiose operose 
ji atliko pirmaeilius vaidmenis. 
Jei į tas operas nepavyko gauti 
bilietų, nenusiminkite. Maralin 
Niska dainuos New Yorko lietu
viam Kultūros Židiny gegužės 
mėnesį. Čia irgi bus nelengva 
gauti bilietus. Bet visi, kurie da
lyvaus Kultūros Židinio išlaiky
mo baliuj lapkričio 23, ir paau
kos bent 50 dol., gaus ne tik 
bilietą į balių, bet taip pat ir į 
Niskos koncertą, o taip pat daly
vaus loterijoj, kurioj galima lai
mėti dviem asmenim savaitės 
atostogas Karibų salose.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židinyje — lapkričio 10 d. 11 
vai. Tą savaitgalį New Yorke 
vieši Montrealio Gintaro an
samblis ir vyksta Atlanto rajo
no skautų suvažiavimas. Pamal
domis ir vaišėmis rūpinasi skau
tai. New Yorko ir apylinkių jau
nimas maloniai kviečiamas atsi
lankyti.

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos New Yorko židinys 
ruošia arkivysk. Juozapo Skvi
recko 100 metų gimimo sukak
ties minėjimą su dviem paskai
tom. Paskaitas skaito: Stasys Yla 
— Arkivysk. J. Skvirecko asmuo, 
ir kun. prof. Antanas Rubšys — 
Arkiv. Skvirecko dovana tautai: 
Šventraštis lietuviškame rūbe. 
Po minėjimo Elena Mickeliū- 
nienė, akademijos mecenatė, 
ruošia kavutę su užkandžiais. 
Jai minėjimo metu bus įteikta 
paskutinė jos išleista knyga: “L. 
K. Mokslo Akademijos VIII su
važiavimo darbai”. Minėjimas 
įvyks lapkričio 10, sekmadienį, 
4 vai. p. p., Kultūros Židinio 
žemutinėj salėj, 361 Highland 
Blvd., Brooklyne. Visi kviečiami 
minėjime dalyvauti.

LMKF New Yorko klubas 
gruodžio 15 rengia rankdarbių 
parodą ir išpardavimą Kultūros 
Židinyje.

Stasio Pilkos, dramos akto
riaus, rečitalis, rengiamas gruo
džio 8 Kultūros Židinyje. Apie 
vieną iš seniausių mūsų dramos 
aktorių kalbės aktorius Vitalis 
Žukauskas, bus parodyta skaid
rių iš jo teatrinės veiklos, taip 
pat paskaitys ir dramos aktorius 
Stasys Pilka. Šį rečitalį — po
pietę su St. Pilka — rengia spe
cialus komitetas.

Eugenijus ir Regina Žiuriai, 
Wethersfield, Conn., a.a. Danu
tei Penikienei atminti paaukojo 
25 dol. Kultūros Židiniui. Nuo
širdus ačiū.

Kario žurnalo 20 metų sukak
ties minėjimas rengiamas sausio 
26, sekmadienį, Kultūros Židi
nyje. Rengia ramovėnai.

Parduodamas Motelis. Našlė 
parduoda motelį, esantį 7 mylios 
į pietus nuo Dover, Delavvare, 
prie “dual highway”. Šeši uni
tai, moderniškai įrengti. Gra
žus gyvenamas namas savinin
kui. Keturi akrai žemės. Kaina 
$60,000.00. Dėl informacijų ra
šykite arba skambinkite: Antonia 
Semon (Simonavičius) “Friend- 
ly Motei”, Rt. 13, Felton, Dėl. 
19943. Tel. 302 284-9988.

KONCERTAS
ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 9 D. KULTŪROS ŽIDINYJE 

PRADŽIA 7 VAL. V. PUNKTUALIAI

MONTREALIO 
GINTARO 
ANSAMBLIO

PROGRAMOJE: tautiniai šokiai, kanklių muzika ir 
lietuviška daina, palydima autentiškų lietuvių liaudies 
instrumentų orkestro

Jaunimo ansamonui vadovauja muz. Zigmas J. Lapinas

Po koncerto jaunimo šokiai didžiojoje salėje, o mažosiose salėse, veikiant bufetui, 
pobūvis tėvams ir vyresniems svečiams

Įėjimo auka: suaugusiems 5 dol., moksleiviams 3 dol. ir vaikams iki 12 m. 1 dol.

Kultūros Židiniui pastatyti reikėj’o aukų.

NEW YORKO SKAUČIŲ IR SKAUTŲ TUNTAI 
MALONIAI KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI

KULTŪROS ŽIDINIUI IŠLAIKYTI TAIP PAT REIKIA AUKŲ

Paaukoję Kultūros Židiniui nuo š. m. liepos 1 d. iki š. m. lapkričio 16 d. bent 50 dolerių 
bet kokia proga gauna:

Pakvietimą į Židinio balių ir bilietą pavasario koncertui, kurį atliks Metropolitan operos 
solistė MARALIN NISKA.

Baliuje bus:

Kokteilių vaišės,
šilta vakarienė,
šokių muzika su solistu Juozu Naku ir
galimybė prie [ėjimo laimėti dviem asmenim savaitės atostogas Karibų salose.

Kultūros Židinio Balius
įvyksta š. m. lapkričio 16 d. 7 v.v.

Studijuojančiam jaunimui auka tik 20 dol.
Stalus ir vietas prašom rezervuotis pas komiteto nares:
J. Vytuvienę, telef. VI 6-2980, I. Alksninienę, telef. TU 6-5695, arba pas savo organizacijos 
atstovą Kultūros Židinio Administraciniame Komitete.

Paskutinė diena rezervacijai lapkričio 9.

Aukas prašom siųsti:
FRANCISCAN FATHERS BLDG. FUND
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

OUR STATĖ

SENATOR MARTIN J. KNORR

15th 
SENATE 

DISTRICT

VVOODHAVEN, RICHMOND HILL, 
OZONE PARK, S. OZONE PARK, 
CYPRESS HILLS, RIDGEWOOD, 
GLENDALE, MASPETH, MIDDLE 
VILLAGE, VVOODSIDE, FOREST 

HILLS

Elect 
Governor 

WlLSON 
Governor

A FRIEND OF

HE KNOWS 
HOW
TO GET
THINGS DONE

LITHUANIAN 
AMERICANS

FRIENDS OF THE GOVERNOR WILSON TEAM
R. BURDELL BIXBY — CAMPAIGN DIR. JAMES G. HELLMUTH — TREAS. 

JAMES FUSSCAS — DIR. ETHNIC DIVISION
THE LITHUANIAN AMERICAN COMMITTEE OF NEW YORK STATĖ FIRMLY ENDORSES 

THE ELECTION OF GOVERNOR MALCOLM W I L S O N FOR GOVERNOR 
PETER C. WYTE NŪS —STATĖ CHAIRMAN

A Proven Friend of Lithuanian — Americans
i 
f

Į

ENDORSED BY LITHUANIAN - AMERICANS 
FOR THE RE-ELECTION OF SENATOR KNORR I

PETER C. VVYTENUS 
KAZIMIERAS VAINIUS 
LIUDAS TAMOŠAITIS 
ALFONSAS SAMUSIS 
ANTANAS SABALIS

ALEXANDRAS VAKSELIS 
DR. BRONISLAVAS 

RADZIVANAS
DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
DR. V. ČEKAS
MARY SHALINS

Please Vote For Him on Column ‘A’ or ‘C’!

PAID FOR BY LITHUANIAN COMMITTEE FOR THE RE-ELECTION OF SENATOR MARTIN J. KNORR

LITHUANIAN CULTURAL CĘNTER — 341 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y.

PAID FOR BY THE LITHUANIAN AMERICAN COMMITTEE OF N.Y. STATĖ FOR THE 
ELECTION OF GOVERNOR VVILSON

Stanley J. Gudas 
Jamaica Estates, N. Y.

Dr. Giedrė Kumpikas 
Hollis Hills, N.Y.

Vitas Gruzdis 
Ridgevvood, N.Y.

Msgr. John Balkunas, P.A., Antanas & Emilija Jurgėla Michael Kerbelis
Maspeth, N.Y. Glendale, N.Y. Amsterdam, N.Y.
Alexandras Vakselis Kęstutis K. Miklas Norbert J. Sherbunt, Jr.
Richmond Hill, N.Y. Plainvievv, N.Y. Amsterdam, N.Y.
Stephen Briedis Dr. Dimas S. J. KiselisBrooklyn, N.Y. Ridgevvood, N.Y. Amsterdam, N.Y.
Romas Kezys Juozas Maurukas Dr. Joseph KazickasBayside, N.Y. Richmond Hill, N.Y. New York, N.Y.
Dr. Vaclovas Paprockas Dr. A. Klimas Dr. Joseph Valiūnas
Richmond Hill, N.Y. Rochester, N.Y. New Rochelle, N.Y.
Vitalis & dr. Marija Žukauskas Bronius Krokys Anthony Mažeika, Sr.
VVoodhaven, N.Y. Rochester, N.Y. So. Ozone Park, N.Y.
Emilija Čekas Joseph Jurkus Peter & Alice ZupkusVVoodhaven, N.Y. Rochester, N.Y. Richmond Hill, N.Y.
Rev. Dr. Cornelius Bučmys Albert Ošlapas Stella GarbanouskasBrooklyn, N.Y. Rego Park, N.Y. Hovvard Beach, N.Y.
Ignas Gasiliūnas Constantine Kazlauskis Alfonsas Samusis
Jamaica Estates, N.Y. New Hyde Park, N.Y. Richmond Hill, N.Y.
Jurgis Kiaunė Ray Kazlas Antanas SabalisJamaica Estates, N.Y. Oueens Village, N.Y. VVoodhaven, N.Y.
Kazys Bačauskas Anne & Anthony Shovelski Petras ĄžuolasVVoodhaven, N.Y. Glendale, N.Y. Brooklyn, N.Y.
Dr. Eugene Noakas Joe Shovelski Aloyzas BalsysOzone Park, N.Y. Glendale, N.Y. New York, N.Y.
Dr. Bronislavas Radzivanas K. Vainius Mary ShalinsRichmond Hill, N.Y. Maspeth, N.Y. VVoodhaven, N.Y.
Jonas Šlepetys John Klashus Eglė Žilionis
Jackson Heights, N.Y. Belle Harbor, N.Y. New York, N.Y.
Vytautas Šventoraitis Helen Kulber Victoria Checheta
Brooklyn, N.Y. Brooklyn, N.Y. New York, N. Y.
Liudas Tamošaitis Joseph J. Garszva Pranas Gvildys
VVoodhaven, N.Y. Richmond Hill, N.Y. Staten Island, N.Y.
Leonas Virbickas Vytautas Beleckas Bette VVytenus
Brooklyn, N.Y. Ridgevvood, N.Y. Ridgevvood, N.Y.

X.
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