
DAR BININ KAS NEW YORKE SUSIKŪRĖ
LIETUVIŲ KULTŪROS FONDAS

Vol. LXI, Nr. 45
Laokritis-November 5, 1976 Penlrtadienis-Friday

SECOND-CLASS
Postage p ai d at Brooklyn, N.Y.

341 Highland Blvd.
Brooklyn, N. Y. 11207 25 centai

Savaitės
J Įvykiai
fe—

KOMUNISTŲ PROPAGANDAI 
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Iranas grąžino ten pašto lėk
tuvu atbėgusį sovietų karo lakū
ną ltn. Valentin I. Zasimov į 
Sov. S-gą. Jis tikėjosi gauti pa
bėgėlio teises JAV.

JAV gynybos d-tas pranešė 
sustiprinsiąs savo karo aviaciją 
Europoj, pasiųsdamas į V. Vo
kietiją 84 F-15 ir į Britaniją 
F-115 kovos lėktuvus. 1968 JAV 
iš ten buvo atitraukusios 96 
karo lėktuvus. Tai daroma ry
šium su augančia Varšuvos 
pakto valstybių karine galybe.

JT UNESCO org-jos konfe
rencijoj Sov. Sąjungos remiamos 
trečiojo pasaulio valstybės sie
kia priimti pagrindinių princi
pų dėl žinių pasikeitimo dekla
raciją, kuri įgalintų vyriausybes 
žinių pasikeitimą kontroliuoti. 
Vakarų valstybės tom pastan
gom priešinasi, bet greičiausiai 
nueis nuolaidų keliu.

Prez. Fordas pareiškė, kad 
JAV parduos atominius įrengi
mus tik tom valstybėm, kurios 
pasižadės negaminti atominių 
bombų. Jis ragino ir kitas vals
tybes panašiai elgtis.

Valst. sekr. Kissingeris pa
siuntė į Ženevą savo pavaduo
toją Afrikos reikalam William E. 
Schaufele padėti pasiekti susita
rimą dėl pereinamosios vyriau
sybės sudarymo Rodezijoj, nes 
Rodezijos min. pirm. Ian D. 
Smith ir juodųjų vadų pažiūros 
į šio klausimo sprendimą su
sikirto.

Besidžiaugdama šių metų re
kordiniu derliumi, Sov. S-ga pa
skelbė, kad iki 1980 ji planuoja 
peržengti JAV 1975 pramones 
lygį ir susilyginti su tų metų 
ūkio gamyba.

Nors 20 arabų valstybių galvų 
konferencija ir negalėjo sutarti, 
kas sudarys Libane taikos prie
žiūros įgulas, bet Sirija, turėda
ma ten apie 30,000 karių, tikisi 
būti pajėgi priversti kovojančias 
šalis laikytis sutartų paliaubų.

Kinija oficialiai paskelbė, kad 
partijos centro komitetas su
triuškinęs keturių kairiųjų ban
dymus perimti partijos ir valsty
bės vadovavimą į savo ran
kas. Tie keturi yra: Mao Tse- 
tungo našlė Chiang Ching, par
tijos pirmininko pavaduotojas 
Wang Hung-wen, min. pirm, 
pav. Chang Chun-chiao ir parti
jos propagandos v-kas Yao Wen- 
yuan — visi politbiuro nariai.

Airijos prez. Cearbhall O. Da- 
laigh, įžeistas gynybos ministe- 
rio už tai, kad prezidentas, vietoj 
patvirtinęs parlamento priimtą 
išimties įstatymą, atsiklausė 
aukšč. teismo nuomonės, atsista
tydino. Naujo prezidento rinki
mai numatyti lapkričio 24.

Sov. S-gos policija areštavo vi
sus žydus, kurie, negaudami vi
zų išvykti į Izraelį, kelias die
nas protestavo aukšč. tarybos 
būstinėj. Kai kurie tų žydų vizų 
laukė jau 7 metus.

JT UNESCO org-jai pašalinus 
Izraelį, JAV nutraukė organiza
cijai išlaikyti mokėtus mo
kesčius, ir pati organizacija dėl 
to nepajėgė išsiversti. Valst. 
sekr. Kissingeris pažadėjo vėl 
mokesčius mokėti, jei Izraelis 
bus grąžintas į org-ją.

Meksikos vyriausybė per 36 
m. nepripažino gen. Franco rė
žimo ir teikė globą Ispanijos pa
bėgėliam, tačiau dabar pa
geidauja užmegzti dipl. santy
kius su karaliaus Juan Carlos Is
panija, bet Ispanija laukia, kol 
pasibaigs Meksikos prez. Luis 
Echeveria Alvarez kadencija.

Argentinos federalinis teisėjas 
rado, kad buv. prez. Izabel Mar- 
tinez de Peron yra kalta dėl iš
eikvojimų ir įsakė ją areštuoti, o 
jos turtus užšaldyti.

Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 23

( Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos redakcija Nr. 23 
išspausdino atsišaukimą Į kardinolus J. Samore ir J. Slipij 
dėl lietuvių dvasiškių delegacijų užsieny ir sunkios kata
likų padėties okupuotam krašte. Nors raštas rašytas 1976 
gegužės 9, Vakarų pasaulį Jis ir visas Kronikos nr. 23 pa
siekė net keliem mėnesiam praėjus po minimos delegaci
jos grįžimo iš tarptautinio eucharistinio kongreso Phila- 
delphijoj f okupuotą Lietuvą. — Darb. Red.)

-o-
Mylimiesiems Romos Katalikų Bažnyčios ganytojams ir 

Lietuvos bičiuliams Jo Eminencijai kardinolui A. Samore ir 
Jo Eminencijai kardinolui J. Slipij.

Mūsų tauta savo Golgotos ke
lyje — Gulago salyne, Sibiro ir 
Vakarų pasaulio tremties keliuo
se — sutiko daug nuostabių 
asmenybių. Vieni ištiesė fizinės 
ir socialinės pagalbos ranką, o 
kiti savo asmeniniu pavyzdžiu 
ir didvyriška kančia stiprino tau
tos ryžtą kovoti už Dievą ir ele-

mentaliausias žmogaus teises. 
Tokioms kilnioms širdims esa
me dėkingi ir meldžiame Aukš
čiausiąjį jiems visokeriopos pa
laimos.

Tų gerųjų mūsų bičiulių tar
pe esate ir Jūs, Garbingieji Ga
nytojai. Šiandien mes, tęsdami 
žūtbūtinę kovą iki pergalės,

JAV gynybos departamentas spalio 4 Pentagone sukvietė 
dvylikos tautinių grupių vadovus konferencijai krašto apsau
gos klausimais. Konferencijoje lietuviam atstovavo JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkas Algimantas S. Gečys ir vicepirm. 
Aušra Mačiulaitytė-Zerr. Nuotraukoje LB atstovai sveikina
si su gynybos sekretorium (Secretary of Defense) Donald 
H. Rumsfeld (kairėj).

KITATAUČIAI VIENUOLIAI 
IR LIETUVOS BAŽNYČIA

Kunigų Vienybės seimo 
proga spalio 8 Amerikos Lietu
vių Katalikų Tarnybos reikalų 
vedėjas kun. Kazimieras Pugevi
čius Chicagoj tarėsi su kun. Tho
mas Joyce Lietuvos tikinčiųjų 
persekiojimo klausimu.

Kun. Joyce vadovauja vadina
majam “8th Day Center for 
Concem”, kurį sudaro Chicagos 
apylinkės kai kurių vienuolijų 
atstovai. Šis centras koordinuoja 
tų vienuolijų veiklą socialiniais 
klausimais, jų tarpe ir žmogaus 
teisių klausimais užsienio kraš
tuose.

Neseniai spaudoj pasirodę

kun. Andrew Greeley ir dr. Ri
čardo Kriokaus straipsniai Lietu
vos tikinčiųjų persekiojimo 
klausimu sužadino kun. Joyce 
susidomėjimą, ir jis siūlo organi
zuoti kitataučių tarpe laiškų ra
šymą ir bendrą informacijos vajų 
žmogaus teisių Lietuvoj varžy
mo reikalu.

8th Day Center for Concem 
jau anksčiau iš Lietuvių Katali
kų Tarnybos yra gavęs Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos nu
merių anglų kalba. Šia proga 
kun. Pugevičius įteikė dar vienė 
pluoštą informacijos.

Minėto centro adresas: 22 E. 
Van Buren, Chicago, IL 60603.

vargų spaudžiami, norime Jums 
atverti savo širdį. Tikimės būti 
išklausyti ir suprasti.

Mūsų nelaimei, visi išvyks
tantieji į Romą ir grįžtantieji 
atgal Maskvoje praeina in
struktažą ir privalo raštiškai atsi
skaityti. Todėl objektyvi infor
macija yra galima tik iš gilaus 
pogrindžio, bet ir ji Vakarus pa
siekia pavėluotai per “LKB Kro
niką” ar paskirus turistus.

Ateistai, remiami valstybinės 
propagandos ir valstybinio sau
gumo komiteto, skleidžia žinias 
visame pasaulyje, kad Lietuvoje 
nėra jokios religinės diskrimina
cijos, kad Tarybų Sąjunga ne
žinanti net politinio kalinio są
vokos. Į šitą propagandos ma
šiną yra įkinkyti net kai kurie 
dvasiškiai.

Pernai • Tarybų Sąjunga pa
siuntė į JAV įvairių religijų dva
siškių delegaciją, jų tarpe ir Vil
niaus arkivyskupijos valdytoją 
mons. Č. Krivaitį. Delegacijos 
misija nepasisekė, nes ukrainie
čiai ir lietuviai demonstravo ir 
parodė pasauliui tiesą apie už
maskuotą Bažnyčios persekioji
mą Ukrainoje ir Lietuvoje. Ta
čiau ateistai vis tiek laimėjo — 
jie sukompromitavo Lietuvos ti
kinčiųjų akyse aukštą dvasiškį. 
Katalikiškoji visuomenė tikėjosi, 
kad šiuo klausimu tars autorite
tingą žodį vysk. J. Labukas — 
Lietuvos Ordinarų Kolegijos 
pirmininkas ir privers susi
kompromitavusį dvasiškį atsi
statydinti. Deja, grįžtantį mons. 
Č. Krivaitį Vilniuje sutiko vysk, 
dr. R. Krikščiūnas, Vilniaus 
miesto klebonai ir Religijų rei
kalų tarybos įgaliotinis K. Tu
mėnas. Iškilmingų pietų metu 
savo užmiestinėje viloje mons. 
Č. Krivaitis K. Tumėnui pasa
kė: “Ministre, man jūs davėte 
labai sunkų uždavinį”. “Bet jūs 
garbingai jį įvykdėte”, — padrą
sino kulto įgaliotinis.

Nepavykus vienai klastai, 
ateistai griebiasi naujos. Per Va
tikano radiją sužinojome, kad 
rugpiūčio 1-8 vyks 41-sis Tarp
tautiniu Eucharistinis kong
resas. Netrukus pradėjo sklisti 
gandai, kad į JAV važiuos ke
lių vyskupų vadovaujama de
legacija iš Lietuvos. Dabar apy
tikriai žinoma ir šios delegaci
jos sudėtis: vysk. L. Povilonis, 
vysk. R. Krikščiūnas, vysk. V. 
Sladkevičius, kan. J. Meidus, 
kun. dr. V. Butkus, kan. Čės-

Brooklyn, N.Y., Kultūros Židi
nio salėj spalio 30 įvyko isto
rinis New Yorko lietuvių gyve
nimo įvykis. Po trejų metų Kul
tūros Židinio gyvavimo lietuvių 
pranciškonų administracijoj 
susikūrė nauja tam tikslui skir
ta visuomenės organizacija.

Ši organizacija Lithuanian 
Cūltural Foundation vardu buvo 
legaliai inkorporuota New Yor
ko valstijoj šių metų liepos mė
nesį. Pirmas visuotinis Kultūros 
Fondo teisėtų narių susirinki
mas davė gyvybę ir pradžią 
naujajai organizacijai.

Pagal LKF statutą, teisėtais 
nariais gali būti kiekvienas lie
tuvių bendruomenės asmuo, iki 
šiol paaukojęs Kultūros Židiniui 
arba ateity paaukosiąs nemažiau 
100 dolerių. Šias sąlygas atlikęs 
ir gavęs oficialaus įstojimo prašy

na, kun. Pr. Račiūnas, kun. J. 
Juodelis, kun. Vyt. Sidaras.

Po Velykų vysk. J. Labukas 
aplankė tremtyje gyvenantį vys
kupą V. Sladkevičių ir pa
reiškė, kad Religijų reikalų įga
liotinis K. Tumėnas jam pave
dęs sudaryti delegaciją. Tenka 
priminti, kad tas pats Tumėnas 
sudarė delegaciją į Romą Šven
tųjų Metų proga. Įsidėmėtina 
dar viena aplinkybė, kad per 15 
vysk. V. Sladkevičiaus trem
ties metų vysk. J. Labukas nė 
karto neaplankė tremtinio vys
kupo, o dabar, K. Tumėnui lie
piant, nepabūgo 80 metų am
žiaus naštos ir nusilpusio regė
jimo.

Katalikiškoji visuomenė pra
dėjo nerimauti ne tik dėl bedie
vių organizuojamos delegacijos, 
bet ypač dėl garbingo tremti
nio vysk. V. Sladkevičiaus. Ma-. 
noma, kad ilgamečius kalinius- 
kun. Pr. Račiūną ir J. Juodelį 
norima sukompromituoti tikin
čiosios visuomenės ir buvusių 
politinių kalinių akyse. Be abe
jo, ši delegacija savo pasyviu da
lyvavimu turės įrodyti Vakarams

(nukelta į 4 psl.)

MIRĖ 
ALBERTAS OŠLAPAS
Albertas Ošlapas, 80 metų 

staiga mirė lapkričio 1 savo na
muose. Buvo gimęs 1896 balan
džio 4 Bagdoniškių viensėdy, 
Nemunėlio Radviliškio vals
čiuje, Biržų apskr. Gimnaziją 
baigė 1921 Kaune, teisių fakul
tetą baigė 1926. Buvo advoka
tas Kaune, Lietūkio juriskonsul
tas. Į Ameriką atvyko 1949 ir čia 
pasireiškė plačia visuomenine 
veikla, buvo New Yorko Ameri
kos Lietuvių Taryboj, ne kartą 
vadovavo Vasario 16 minėji
mam. Veikė Lietuvių Bendruo
menėj, buvo ilgametis Queens 
apylinkės pirmininkas, New 
Yorko ALT Sandaros kuopoj ėjo 
įvairias pareigas. Paliko du sū
nus: Raimundą, chemijos dakta- 

l kuris 
' N.Y.

rą, ir inžinierių Algimantą, 
gyvena Richmond Hill, 
Pašarvuotas pas Garšvą.

mo patvirtinimą, asmuo tampa 
LKF.nariu. Susimokėjęs visuoti
nio susirinkimo nustatytą nario 
mokestį, asmuo tampa korpo
racijos nariu, su balsavimo ir 
dalyvavimo sprendimuose teisė
mis.

Spalio 30 pirmasis visuotinis 
LKF parių susirinkimas po ilgų 
ir išsamių pranešimų bei disku
sijų nustatė 10 dolerių metinį 
korporacijos nario mokestį, api
brėžė dabartinę Kultūros Židi
nio padėtį, apžvelgė Lietuvių 
Kultūros Fondo planus bei už
davinius, išrinko korporacijos 

.direktorių tarybą bei narystės 
komitetą. Naujoji LKF taryba 
paskirs penkių asmenų vykdo
mąjį organą — valdybą ir septy
nias atskiras sekcijas arba komi
tetus. Kiekvienam komitetui va
dovaus vienas iš tarybos direkto
rių.

Korporacijos direktorių tary- 
bon, iš 17 sutikusių kandida
tuoti, buvo išrinkti šie 9 asme
nys (pagal balsų daugumą):: dr. 
V. Vygantas, Tėvas Paulius Balt
akis, OFM, A. Vakselis, L. Mi- 
lukienė, A. Radzivanienė, A. Šil
bajoris, V. Alksninis, V. Sidas ir 
A. Balsys. Narystės komitetan, 
sutikus kandidatuoti tik 5 asme
nim, susirinkimo balsų daugu
ma, buvo išrinkti visi penki: 
I. Alksninienė, K. Jankūnas, J. 
Klivečka, A. Razgaitis ir L. Vai
nienė. Direktorių taryba ir na
rystės komitetas pasiskirstys pa
reigomis atskiram posėdy.

Naujasis Lietuvių Kultūros 
Fondas, sudarius teisinį susita
rimą su lietuviais pranciškonais, 
oficialiai perims New Yorko 
Kultūros Židinio pastato admi
nistravimą, finansavimą, prie
žiūrą ir išlaikymą. Šis pastatas 
ribojasi tiktai K. Židinio viešąja 
dalimi — viršutine sale ir apa
tinėm patalpom. Darbininko re
dakcija, spaustuvė, vienuolynas 
ir kiti pastatai liks pranciškonų 
valdžioj. Oficialus viso K. Židi
nio pastatų komplekso savinin
kas ir toliau liks lietuviai pran
ciškonai. Jie taip pat liks K. Ži
dinio administracijos patarėjai 
ir globėjai. Jeigu kada nors pran
ciškonai išsikeltų iš New Yor
ko, viešosios K. Židinio dalies 
valdytoju taps Lietuvių Kultūros 
Fondas.

Fondo tikslas bus ne tik as- 
ministruoti K. Židinio patalpas, 
bet ir rūpintis bei finansuoti 
lietuvių kultūrinę veiklą, švieti
mo ir auklėjimo darbą ir lietu
vybės išlaikymo pastangas.

LF Fondas, būdamas ne biz
nio organizacija, turi teisę rink
ti aukas, pravesti vajus ir kito
kiom labdaringom priemonėm 
finansuoti savo darbus lietuvių 
visuomenės labui. Vienas iš 
svarbiausių LK Fondo uždavi
nių bus sutelkti kiek galima di
desnį skaičių narių, kurie vie
ningom pastangom padėtų už
tikrinti ne tik Kultūros Židinio, 
bet ir lietuvių tautos bei kultū
ros egzistenciją išeivijoj.

A.Š.

PAGERBTOS KATYNO AUKOS
Rugsėjo 18 Londone buvo iš

kilmingai atidengtas paminklas 
Katyno aukom pagerbti. Susirin
ko apie 8,000 žmonių. Pamink
lą atidengė Katyne žuvusio 
lenkų karininko žmona.

Juodo akmens paminklas su 
jame iškalta data — 1940. Ta 
data kaip tik ir buvo priežas
tim, kad iškilmėse nedalyvavo 
D. Britanijos valdžios atstovai. 
Mat, 1940 Katyno teritorija buvo 
sovietų valdžioj, o jie tuo metu 
buvo Hitlerio Vokietijos sąjun
gininkai. Tad ta data rodyte ro
do, kad nusikaltimą atliko sovie
tai, nors pastarieji iki šios die
nos stengiasi įrodyti, kad juoda 
yra balta ir kad Katyno žudynių
kaltininkai yra vokiečiai. Sovie- „ Churchill vaikaitis, irgi Winston 
tų spaudimas į D. Britanijos vy
riausybę yra nepaprastai didelis, 
prirašyta daugybė memoran
dumų.

Būdinga, kad net Nuernbergo 
tribunolas vokiečių neapkaltino

Katyno žudynėmis. Nors šis 
klausimas ir buvo pateiktas, 
vėliau pro jį praeita tylomis. 
Tai reiškia, kad tribunolas, ku
rio nariu buvo ir sovietai, ne
galėjo rasti pakankamo pagrindo 
šį nusikaltimą primesti vokie
čiam.

Tarp gausių prie paminklo su
dėtų vainikų buvo ir lietuvių 
delegacijos vainikas. (Mūsų ži
niomis, Katyne žuvo ir lenkų ka
riuomenėj buvusių lietuvių. E.)

Komentuodama D. Britanijos 
vyriausybės atstovų nedalyvavi
mą paminklo atidaryme, britų 
spauda aiškino tai sovietų spau
dimu. Garsiojo Sir Winston

.t -
L- -

Churchill, kalbėdamas prie pa
minklo, pasakė: “Nebuvo čia 
šiandien tiktai kaltininkų, igno- 
rantų ir niekšų — prie pasta
rųjų tenka priskirti D. Britani
jos vyriausybę”. (Elta)

Kunigų Vienybės suvažiavimo, įvykusio spalio 6-7 Marijonų vienuolyne Chicagoj, dalyviai ir 
svečiai. Iš kairės pirmoj eilėj: kunigai J. Burkus, J. Gurinskas, prel. J. Scharnus, Altos pirm, 
dr. K. Bobelis, vysk. V. Brizgys, svečias msgr. G. Baroni, Kat. federacijos pirm. dr. J. Meš
kauskas, sės. Anna Maria Rakauskaitė ir sės. Onutė Mikalaitė; antroj eilėj: kunigai I. 
Urbonas, C. Auglys, K. Bučmys, L. Budreėkas, A. Nockūnas, D. Pocius, A. Graus- 
lys, F. Kireilis, Z. Smilga, A. Stašys, prel. V. Balčiūnas, K. Kuzminskas, V. Dabu- 
šis, J. Vaišnys, V. Aleksoms, V. Memenąs, P. Jakulevičius, viešnia A- Gabalienė, 
V. Pikturna, sės. Teresė, V. Rimšelis ir sės. Mercedes; viršutinėj eilėj: kun. P. Cinikas, 
PI. Barius, K. Pugevičius ir J. Vaškas.
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Savaitės 
įvykiai

PUTNAMAS — LIETUVIŠKOJI OAZĖ bet ir su visais aname gyveni
me. Niekada prieš tai už Lie
tuvos ribų nebuvau pajutus Vėli-

Vietnamas priėmė JAV pasiū
lymą pradėti derybas dėl santy
kių sureguliavimo. Valst. sekr. 
Kissingeris prižadėjo Amerikos 
legionui, kad santykiai su Viet
namu nebus užmegzti tol, kol 
Vietnamas paskelbs, kas atsitiko 
su apie 900 dingusių be žinios 
Amerikos karių.

Tailando karalius patvirtino iš 
dešiniųjų ir kariuomenės vadų 
sudarytą vyriausybę, kuri tuoj 
pašalino iš turėtų postų tris užs. 
reik, m-jos pareigūnus, vedusius 
su JAV derybas dėl bazių pa
naikinimo.

Sov. S-ga formaliai pasiprašė 
priimama į jūrų transporto kainų 
nustatymo konferenciją Atlanto 
vandenyne. Anksčiau ji pati tas 
kainas reguliavo ir konkuravo su 
konferencijos nustatytomis kai
nomis. .

Indijos parlamentas pradėjo 
svarstyti konstitucijos pakeitimo 
įstatymą, suteikiantį daugiau 
teisių vyriausybei ir parlamen
tui ir apribojantį teismų teises. 
Opozicijos partijų atstovai šią 
parlamento sesiją boikotuoja.

Kanados šiaurvakarių teritori
joj gyveną indėnai formaliai pa
prašė federalinę vyriausybę su
teikti savivaldą. Panašius reika
lavimus pateikė ir jos šiaurėj 
gyveną eskimai.

Kolumbijoj dėl jos geografi
nės padėties taip įsigalėjo nar
kotikų prekybos gaujos, kad 
valstybės organai, nors ir turėda
mi įrodomosios medžiagos, bijo 
jas persekioti, nes teroristai su
geba likviduoti kiekvieną, kuris 
drįsta įtariamuosius kaltinti.

Indijos min. pirm. Indira 
Gandhi pripažino, kad, vykdant 
gyventojų sterilizacijos prog
ramą, per susirėmimus su poli
cija žuvo apie 50 žmonių.

Alžiro remiami teroristai, 
siekią buv. Ispanijos Saharos 
sritį prijungti prie Alžiro, iš
sprogdino Maroko ambasadą Is
panijoj.

Kinijos valdovai pareiškė 
vykdysią buv. min. pirm. Chou 
En-lai politiką, stengdamiesi iki 
Šio amžiaus pabaigos Kiniją su
moderninti.

JT, JAV susilaikius, priėmė 
rezoliuciją, raginančią savo na
rius neturėti jokių ryšių su ne
priklausomybę gavusia Transkei 
valstybe.

JT saugumo taryba vieneriem 
metam pratęsė Sinajaus paliau
bų priežiūros mandatą.

JAV atominius įrengimus pra
dėjo saugoti sustiprintos ir šau
tuvais ginkluotos sargybos.

Kubos min. pirm. Fidel Cast- 
ro pareiškė nutrauksiąs su JAV 
1973 sudarytą sutartį dėl lėktuvų 
grobikų išdavimo, nes dėl nese
nai Barbados saloj nukritusio 
lėktuvo jis kaltina ČIA. Lėktu
vą iš tikrųjų susprogdino Kubos 
pabėgėliai, kurių keli yra sulai
kyti Venecueloj ir Trinidade. 
Valst. sekr. Kissingeris C1A įsi
vėlimą griežtai paneigė ir pa
reiškė, kad dėl sutarties nutrau
kimo bus atsakinga Kuba.

Jaip buvo pasakyta mūsų gar
bingos visuomenininkės M. 
Galdikienės 85-ojo gimtadienio 
minėjime.

Tradicinė lietuvių diena kas
met čia sutraukia tūkstančius 
lietuvių iš arti ir toli. Čia vyks
ta suvažiavimai, minėjimai, aka
demijos, koncertai, rekolekci
jos ir daug kitokių lietuviškų 
kultūrinių įvykių. Paskutiniu 
metu ir LB apylinkė narių skai
čium smarkiai padidėjo. Naujas, 
pernai išbandytas, rėmėjų ir ge
radarių rudens sąskrydis yra Vė
linės.

-o-
Jubiliatės Magdalenos Galdi

kienės intencija rugsėjo 26 vie
nuolyno koplyčioj buvo konce- 
lebruojamos mišios. Pamokslą 
pasakė kun. St. Yla.

Po pamaldų, pradedant pie
tus, kongregacijos vyr. vadovė 
seselė Margarita jubiliatei prise
gė geltonų rožių puokštelę. Pa
giedota ilgiausių, laimingų ir 
spalvingų metų.

Akademijai vesti buvo pa
kviesta dr. A. Šlepetytė-Jana- 
čienė, dabartinė Pasaulio Lietu
vių Katalikių Organizacijų Są
jungos pirmininkė. Po žodinių 
sveikinimų perskaitytas vysk. V. 
Brizgio sveikinimas-telegrama. 
Gauta daugybė sveikinimų raš
tu. Tarė žodį ir jubiliatė.

Minėjimas apvainikuotas mū
sų mėgstamos solistės Ginos 
Čapkauskienės koncertu.

Po programos PLKO S-gos 
narės svečius skaniai pavaišino.

Buvo proga persimesti žodžiu, 
kitu su seniai matytais asmeni
mis. “Švaistėsi” ir prel. Pr. Ju
ras, neseniai atšventęs 85-erius! 
Jo gyvenimas dabar — Alkos 
muziejus. Džiaugiasi, kad bus 
padidintos patalpos. Prašo, be
veik maldauja: gal turit kokių 
senų knygų, raštų, organizacijų 
protokolų, kvietimų, programų, 
nuotraukų, liaudies meno daik
telių, — neišmeskit, jiem vieta 
Alkoj.
' -o-

Seselė Augusta susirūpinusi 
šio rudens kongregacijos rėmėjų 
ir geradarių sąskrydžiu. Sąskry
dis kviečiamas lapkričio 7 (pir
mą to mėnesio sekmadienį).

11 vai. bus mišios. Vėliau — 
pietūs, paskaita, skaidrės, filmas 
ir Vėlinės.

Mes, lietuviai, gražiai prisi
menam savo mirusiuosius minė
jimais, akademijomis. Bet tokių 
mūsų mirusiųjų yra tik maža da
lis. Kasdien lietuviai miršta pa
sauly, ir kas juos atsimena, kas 
už juos meldžiasi? Vėlinės lie
tuviam — bendros maldos už 
mirusius diena.

Pernai dalyvavusieji Putnamo 
Vėlinėse sielomis jungėmės ne 
tik su savo mirusiais artimaisiais,

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant dėl 
mūsų tautos laisvės. 
Paremk ją savo auka!

nių — lietuviškų Vėlinių tikro
sios nuotaikos ir maldos. Šiais 
metais Putnamo gražiose kapi
nėse ilsisi daugiau lietuvių. Ten 
jau ilsisi ir mano dalis . . .

Albina Lipčienė

DOVANA — I. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greita* Išsiunti
mas, specialus įpakavimas, žemos kainos. Siuntiniai gali būti Įvai
raus dydžio (net Ir vokuose — banderolėmis). Negalint atvykti, 
gavę užsakymą,' sudarome pageidaujamų daiktų siuntinį. Mūsų 
įstaigoj gaunamos visos siuntiniam prekės žemomis kainomis. Darbo 
valandos nuo 12 iki 6, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 10 iki 6, 
šeštadieniais nuo 10 iki 5. Sekmadieniais ir pirmadieniais patarnau
jama iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296-5250. 80-14 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Namų tel. 296-5359.

Ir JAV nutarė nepripažinti 
Transkei valstybės.

Austrija susikirto su Čekoslo
vakija už tai, kad čekai neiš
leido į Austriją savo dramatur
go Vaclav Halek, kuris Prahos 
pavasario metu rėmė Dubčeko 
liniją ir kurio veikalai dabar yra 
statomi Vienoj. Dubčeką pašali
nus, dramaturgo veikalų staty
mas Čekoslovakijoj nutrūko.

Hong Kong laikraščiai prane
ša, kad Kinijos min. pirm, pa
vaduotojas ūkiniam reikalam Li 
Hsien-nien buvo paskirtas min. 
pirmininku ir komunistų parti
jos pirm-ko pavaduotoju; min. 
pirm-ko pavaduotojas ir Pekino 
įgulos v-kas Chien Hsi-lien — 
gynybos ministeriu, o buvęs 
gynybos min. Yeh Chien-ying 
— partijos karinės komisijos 
pirm-ku.

Buv. Sikkim karalius Palden 
Thondup Namgyal, kurį Indija 
nušalino nuo sosto ir laikė namų 
arešte, bandė nusižudyti miego 
tabletėmis. Jo gyvybė tebėra pa
vojuje.

Sov. S-gos Chabarovsko ra
jone siaučiąs gaisras sunaikino 
tiltus, ūkius ir fabrikus.

Valst. sekr. Kissingeris patiki
no naujuosius Kinijos valdovus, 
kad JAV laikys Sov. S-gos gra
sinimus Kinijai svarbiu reikalu.

JAV, Britanija ir Prancūzija 
vetavo JT priimtą rezoliuciją, 
draudžiančią gabenti ginklus į 
P. Afriką.

Sovietų astronautam nepa
vyko susijungti su erdvėj skrie
jančia laboratorija Saliut 5, ir jie 
turėjo nusileisti, bet nusileido 
ne sausumoje, kaip visada, o 
ežere.

Britanija sutiko pakviesti į 
Ženevos konferenciją Rodezijos 
klausimam spręsti ir ketvirtą Ro
dezijos juodųjų vadą Ndabanin- 
gi Sithole.

Meksikos prez. Luis Eche- 
veria Alvarez pareiškė kandida
tuosiąs į JT gen. sekretorius.

Kardinolas Giacomo Lercaro, 
buvęs liturginių reformų komi
sijos pirmininkas, mirė, sulau
kęs 84 m. amžiaus.

Libano kovose nuo jų pra
džios yra žuvę apie 40,000 žmo
nių.

Mississippi upėj susidūrus 
tuščiam tanklaiviui ir keltui, 
žuvo 75 žmonės, vykę į darbus.

Romos univ. mokslininkai 
Paolo Matthiae and Giovanni 
Pettinato Sirijos šiaurėj prie 
Ebla vietovės atkasė biblinių 
laikų iki šiol dar negirdėtą ci
vilizaciją, egzistavusią 2400- 
2500 m. prieš Kristų ir įrodan
čią kad Šen. Testamente mini
mi gyventojai yra iš tikrųjų gy
venę. Radinių svarbumas pri
lygsta 1947 atrastiem Negyvo
sios jūros ritiniam. Atkastose pa
talpose buvo rasta daug plytelių 
su šumerų ir iki šiol nežinomos 
kananiečių tarmės įrašais, kal
bančiais apie politeistirię religi
ją, tų laikų prekybines sutartis, 
pasaulio sutvėrimą, visuotinį 
tvaną ir kt.

ALK TARNYBOS VEDĖJAS 
KALBĖS CHICAGOJ

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Tarnybos reikalų vedėjas kun. 
Kazimieras Pugevičius Kunigų 
Vienybės suvažiavimo proga 
spalio 8 Chicagoj tarėsi su ka
talikų vienuole seserim Ann 
Gillen, reikalų vedėja organiza
cijos, kuri vadinasi “Inter-reli- 
gious Task Force on Soviet 
Jewry”.

Prieš porą metų ALK Tar
nyba pradėjo informuoti seserį 
Ann Gillen Lietuvos tikinčiųjų 
persekiojimo klausimu, siųsda
ma jai LKB Kroniką anglų kal
ba, Nijolės Sadūnaitės kalbą 
ir pan.

Ypatingai ją sudominusi Ni- 
lolės Sadūnaitės kalba. Dabar 
sesuo Ann siūlo, kad žmogaus 
teisių varžymo reikale lietuviai 
katalikai rastų su žydais bendrą 
kalbą. Ji siūlo raginti tas pačias 
katalikų vienuoles, kurios rūpi
nasi žydų persekiojimo proble
ma Sovietuose, susidomėti Sa
dūnaitės bei kitų lietuvių li
kimu.

Kun. K. Pugevičius buvo pa
kviestas padaryti pranešimą 
apie Lietuvos tikinčiųjų perse
kiojimą ir ten vykstantį žmo
gaus teisių varžymą. Pranešimas 
būtų padarytas suvažiavime, 
kuris vadinsis “Chicago 2 Con- 
sultation on the Helsinki Accord, 
Human Rights and Religious Li- 
berty in USSR”.

Pasitarimas numatytas lapkri
čio 29-30 Chicagos universite
to Center for Continuing Educa- 
tion. Žada dalyvauti Notre 
Dame universiteto prezidentas 
Theodore Hesburgh, rabinas 
Mare Tannenbaum, iš Baltųjų 
Rūmų dr. Myron Kuropas ir kiti.

NEW YORK — Lietuvos atsimi
nimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. 
Music of Lithuania, pirmad. 
7:30-8:30 vai. vak. VVSOU-FM

89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stu- 
kas, 1467 Force Dr., Mountain- 
side, N.J. 07092. Tel. (201) 
232-5565.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų — vakarais — (516) 757- 
4296.

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

ANTANAS J. ŠAVELSKIS —• lietuvis advokatas — 84-14 Jamaica Avė.,
VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 296-1600, namų tel. TW 7-3061.

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

TAiSOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soalvotus ir DaDrastus. 
Pilnas patarnavimasldėdan? naujas dallš. 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., Newark, N. J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mu, automobilių, baidų 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., 
Ridgevvood, 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 Bakino Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Uueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

Koncelebravę mišias šv. Pranciškaus šventėj spalio 10 Kultūros Židiny. Iš k. I-oj 
eilėj kun. P. Bulovas, Tėv. K. Bučmys, OFM, prel. J. Balkūnas, vysk. V. Brizgys, 
Tėv. Pr. Giedgaudas, OFM, kun. J. Aleksiūnas, Tėv. B. Ramanauskas, OFM , Il-oj eilėj 
kun. J. Gurinskas, Tėv. K. Butkus, OFM, Tėv. L. Andriekus, OFM* Tėv. P. Baniūnas, OFM, 
Ill-oj eilėj — Tėv. V. Gidžiūnas, OFM, kun. J. Čekavičius, kun. L. Budreckas. Nuotr. L. 
Tam o šiiiči o

BRAŽINSKŲ 
REIKALU

JAV Imigracijos ir Natūraliza
cijos įstaigos Bražinskų klausi
mą išsprendė teigiamai ir galuti
nam sprendimui šį reikalą per
siuntė Valstybės departamentui 
su rekomendacija, kad jiem duo
tų teisę pasilikti JAV-se nuola
tiniam apsigyvenimui.

Dabar Bražinskų likimas par
eina nuo Valstybės departamen
to ir lietuviai nuoširdžiai prašo
mi laiškais ir telegramomis sku
biai kreiptis į Valstybės departa
mento sekretorių Henry Kis- 
singerį, kad Bražinskam pripa
žintų politinių pabėgėlių statusą 
su teise nuolat pasilikti JAV-se.

-o-
Laiškų ar telegramų pavyzdžiai 

Valstybės departamentui
Adresuoti: The Honorable 

Henry A. Kissinger, Secretary of 
Statė, Department of Statė, 
Washington, D.C.

Please help Mr. Pranas Bra
žinskas and his son Algirdas 
obtain the rights of political re- 
fugeės and permission to perma- 
nently reside in the USA. Extra- 
dition would mean death to 
them.

(Parašas ir adresas) 
-o-

Pranas Bražinskas and his son, 
Algirdas, who is married to a 

US citizen, escaped from the 
Soviet Union and are now in the 
USA. Please help them to obtain 
political refugee status with per
mission to remain here per- 
manently.

(Parašas ir adresas) 
-o-

Freedom fighters from Lith- 
uania, Pranas Bražinskas and his 
son, Algirdas, arrived in the 
USA and are asking the rights 
of political refugees with per
mission to remain here per- 
manently. Please help these re
fugees from behing the Iron 
Curtain.

(Parašas ir adresas)

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 OrcKard 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!

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Frlendiy Spiritą Wines & 
Llųuors”, 146 E. Main St., Nevv Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais Įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal Ima
mą kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus Ir 
sąžiningas.

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

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurlnskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius Jų patarnavimais pa

sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y., 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

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

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven 
Hill Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 
11418; ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11211. Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia 
Gaszvos šeimos generacija yra New York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotoje i. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

Agronomės Izabelės Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų 
valgių receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikie
tėm. Knyga su plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai su
verta. 316 pusi. Kaina 7 dol. Persiuntimui pridedama 50 c. 
Užsakymus siųsti adresu: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

Užsakau “Lithuanian Cookery”.......... egz. už........ dol.
Persiuntimas..............

Vardas, pavardė........................... ...........................................

Numeris, gatvė ........................... ...........................................

Miestas, valstija, Zip ............................................................

✓
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Po rinkimų
Rinkimai įtempė Amerikos vi

suomenę. Gal kiek mažiau pa
lietė lietuvius, kurie nuosaikiai 
žiūrėjo į padėtį. Vieni rėmė 
respublikonų kandidatą, kiti de
mokratų. Didesnių įtampų ir 
pasisakymų šį kartą nebuvo.

Rinkimai visada pajudina dau
gel mūsų gyvenimo klausimų. 
Pažada mažinti mokesčius, ne
darbą, pažada kovoti, kad būtų 
didesnis piliečių saugumas. 
Daug ir labai daug pažadų pa
byra prieš rinkimus. Pažadais 
norima pritraukti balsų.

Prie abiejų partijų kuris metas 
veikia tautybių komitetai. Prieš 
rinkimus ir čia gyvas judėjimas. 
Kviečia etnines grupes į kon

ferencijas, net į Baltuosius Rū
mus, iškelia tų grupių reikšmę, 
įnašą į Amerikos kultūrą ir jos 
pažangą. Ir čia lenktyniaujama, 
kas geriau ir išsamiau atsilieps 
apie tautines grupes, tas bus 
mum artimesnis.

Abu kandidatai į prezidentus 
priėmė ir lietuvių delegacijas, 
pasikalbėjo nuoširdžiai, davė vi
sokiausių pažadų. Tie pažadai 
visus maloniai nuteikė, nuteikė 
teigiamai ir tas faktas, kad mus 
pamatė. Mes buvome reikalingi, 
buvo reikalingi mūsų balsai. Vi
sos etninės grupės drauge suda
ro jėgą. Su ja ir skaitosi, pra
deda dialogus, išklauso jų prašy
mus-,. pastabas ir šį bei tą pa
žadai

Tačiau turime būti realistai, 
turime blaiviai vertinti padėtį. 
Ne kartą teko stebėti rinkimus. 
Teko stebėti abiejų partijų plat
formų pasisakymus. Kiek ten 
buvo pažadų, bet paskui gyveni
mo tikrovė buvo visai kitokia — 
beTų pažadų vykdymo.

Tiesa, paskutiniuoju laiku kilo 
didesnis dėmesys taip vadina
mom etninėm grupėm. Daug 
šiuo klausimu prikalbėta. Bet ir 
čia realybė buvo etninėm gru
pėm skaudi. Kai prezidentas

EVOLIUCINIO 
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Faktas, kad toks 
prasimanytas transformizmas 
yra, todėl jį čia ir kritikavome, 
mokslininkų duomenimis pa
rodydami, kad ir toks transfor
mizmas neturi ir negali turėti 
jokio mokslinio pagrindo. Juo la
biau toks transformizmas kriti
kuotinas dėl to, kad jis, būda
mas tik teorija, reiškiąs “moksli
nį faktą”, visuotinai galiojantį 
nuosprendį, pateiktą paties 
kongreso, kuriame dalyvavę 
2500 mokslininkų, atvykusių net 
iš viso pasaulio. Iš dalies supran
tama, kad už tokį evoliucinį 
transformizmą pasisakyti tebėra 
mados dalykas, kurio netrūksta 
ir mūsų spaudoje. Tai įvairiopos 
kilmės evoliucinis madingumas 
mūsų spaudoje. Čia bent trum
pai nagrinėsime tik tokias evo
liucinio madingumo įvairoves, 
kurios yra vertos mūsų kritinio 
dėmesio.

II)įvairiopos kilmės evoliucinis 
madingumas

Kritikuodamas ir “patikslinda
mas” Antano Maceinos pasisa

Fordas skrido į Helsinkį pasi
rašyti Helsinkio dokumento, jis 
pareiškime praleido Pabaltijo 
valstybes. Šių metų savo rinki
minėj kampanijoj jis net viešai 
pasakė, kad rytų Europoj Sovie
tai nedominuoja. Tas posakis da
vė progos kai kuriem laikraš
čiam įsidėti karikatūrą, kaip ka
liniai, pavergtos tautos, tarp sa-' 
vęs kalbasi: “Girdėjai, mus For
das išvadavo!” Čia pat stovi pa
vergėjų ginkluotos sargybos.

Ginkluotos sargybos ten pasi
liks, jos nepakeis savo nusista
tymo, nesitrauks. Priešingai, jos 
vykdys dar didesnę ofenzyvą.

Ir pačioj Amerikoj po visų rin
kiminių pažadų niekas nepasi
keis, Gyvenimas tekės su ma
žom permainom, bet tos permai
nos nelies Sovietų okupuotų 
kraštų, nelies Baltijos kraštų. 
Praeitą savaitę Nevv York Times 
rašė, kodėl Fordas taip pasi
sakė savo rinkiminės propagan
dos metu. Esą, Amerikos vyriau
sybė tuos Pabaltijo kraštus vi
sai nurašė, nurašė, kad vėl nebū
tų šaltojo karo, įtampos, kad So
vietai nebūtų tokie agresyvūs. 
Ši pažiūra nesikeis Valstybės 
departamente, nesvarbu, kas 
būtų prezidentų. Keičiasi tik 
didieji pareigūnai, prezidentas, 
sekretoriai, šiaip didžioji dalis 
valdžios aparato nesikeičia. Jie 
ir vykdo iš' anksto : nustatytą, 
suplanuotą politiką.

Tokiu atveju lieka tik vienas 
paprastas sprendimas — nelauk
ti geresnių laikų, o visą laiką 
budėti ir aktyviai veikti. Veikti 
per spaudą, kongresą, visais ka
nalais spausti vyriausybę, kad 
nepripažintų okupacijos ir palai
kytų gyvą laisvės idėją tuose 
kraštuose. Sutiksime daug kliū
čių, bet kiekvieni rinkimai atne
ša ir naujus draugus. Pasinaudo-' 
kime visom pažintim, kad mūsų 
veikla būtų kuo sėkmingesnė. 
Nelaukdami nieko gero, turime 
stengtis, kad nebūtų blogiau.

kymus pasaulėžiūros, vadina
mosios evoliucijos ir Teilhardo 
de Chardino tariamojo mokslo 
klausimais, Leonardas Dambriū- 
nas tarp kitko rašo: “Plačioji vi
suomenė aplamai yra konser
vatyvi. Tačiau mokslo pasauly 
šiandien evoliucijos teorijai bio
logijoj rimtų openentų nėra. Ir 
minėtame suvažiavime Chica
goje jy nebuvo (1959 minint 
Darwino knygos Apie rūšių kil

mę — “On the Origin of Spe- 
cies” šimtmetinę sukaktį —
T.Ž.). Net ir minėtoji katalikų 
enciklopedija (Nevy Catholic En- 
cyclopedia, 1967, Vol. V, T.Ž.) 
evoliuciją biologijoj vadina, kaip 
matėm teorija, ne faktu. Todėl 
kai sakome, kad pasaulėžiūra 
turi remtis tikrove, bent jai ne
prieštarauti, tai ji neturi prieš
tarauti ir tam, anot enciklopedi
jos, evoliucijos faktui. Kas jam 
norėtų prieštarauti, pirmiau tu
rėtų įrodyti, kad tokio fakto 
nėra” (Leonardas Dambriū- 
nas: str. “Pasaulėžiūra, evoliuci
ja ir Teilhard de Chardin”, išsp. 
Aiduose, 1973, Nr. 4, p. 176;

Mielas p. Stony,
Š. m. rugsėjo 14 Draugas 

išspausdino Tamstos straipsnį 
“Ko labiausiai reikia lituanisti
nei mokyklai”.

Žinau, kad Tamsta esi lituanis
tas, buvęs mokytoju laisvoj Lie
tuvoj ir, jei neklystu, esi kurį 
laiką talkinęs lituanistinėj mo
kykloj ir čia, tremty, dėstyda
mas lietuvių kalbą; tad man la
bai gerai suprantamas Tamstos 
susirūpinimas lituanistine mo
kykla. Tačiau aš nesutinku su 
kai kuriomis mintimis, išreikšto
mis minėtame Tamstos straips
ny. Esu diskutavęs Tamstos 
straipsnį ir su kai kuriais li
tuanistinių mokyklų mokytojais 
ir mokinių tėvais, tad čia reiš
kiamos mintys bus ne tik mano 
vieno.

Nors kai kurie dalykai ir buvo 
reikalingi iškelti ir pabrėžti 
mokslo metų pradžioj, kaip pvz., 
stoka mokinių entuziazmo, rei
kalas visus mokyklinio amžiaus 
vaikus leisti į lituanistinę mo
kyklą, parama ir pagarba litua
nistinei mokyklai, bet, rašy
damas apie kitus dalykus ir in
terpretuodamas šiuos, ką tik mi
nėtus, Tamsta tuo savo straips
niu esi daugiau sudrumstęs mo
kyklinio darbo nuotaikas, negu 
padėjęs lituanistinei mokyklai.

Tamstos straipsnio dalis, pa
vadinta “Reikia ne už pinigus 
dirbančių mokytojų” daugelį 
skaitytojų - labai nustebino, o 
mokytojus tiesiog užgavo. Užga
vo dėl to, kad Tamsta iš savo 
paties duotų dviejų pavyzdžių 
(kad “viena apysenė moteris pa
prašė jai duoti tiek pamokų, 
kad gautų už vieną šeštadienį 
25 dol.”, o “kita jauna mokyto
ja išėjo dirbti į krauruvę, nes 
ten daugiau moka”) pasidarei 

Bivainio

Maironio lituanistinės mokyklos pirmasis skyrius su mokytoja Elena Ruzgiene. Nuotr

šį straipsnį cituodami, vartosime 
tokią jo santrumpą: LDPA; pa
braukta cituojant).

Ne tik plačioji, bet ir “siau
roji” visuomenė iš viso yra kon
servatyvi, todėl ji ir laikosi “se
nų” ir būtinų tradicijų, priešin
gų visokioms “pažangioms” 
naujovėms ir, sakysim, evoliu- 
cionistų prasimanymams, kurie 
vadina tariamąją evoliuciją teo
rija, net faktu, tartum teorija ir 
faktas reikštų vieną ir tą patį 
dalyką, kaip tai esame pabrėžę 
šio straipsnio 11-oje atkarpoje.

Mokslo pasaulyje “evoliucijos 
teorijai” biologijoje net rimčiau
sių oponentų buvo ir yra. Patys 
didieji evoliucionistai, dažnai 
patys sau prieštaraudami, štai 
ką yra pasakę apie “evoliucijos 
teoriją” biologijoje.

DARWINAS: “From these 
Severai considerations, it cannot jis visą savo gyvenimą būtų
be doubted that the geological 
record, viewed as a whole, is 
extremely imperfect; būt if we 
confine our attention to any one 
formation, it becomes much 
more difficult to understand 
why we do not therein find 
closely graduated varieties 
between the allied species 
vvhich lived at its commence- 
ment and at its close” (Charles 
Danvin: The Origin of Species, 
New York and Toronto, 1958, p. 
298).

Tai paties Danvino žodžiai, 
kurie priešingai pabrėžia tai, kas 
Leonardo Dambriūno toje cita
toje pasakyta. Juo labiau, kad

AR MOKYTOJAM ATLYGINTINA?
Rytinio Atlanto pakraščio lituanistinių mokyklų inspektoriaus 
Antano Masionio atviras laiškas M. Stoniui dėl jo straipsnio 
“Ko labiausiai reikia lituanistinei mokyklai”

sau perdaug bendrą išvadą. Ci
tuoju Tamstos tuoj po minėtų 
pavyzdžių padarytos išvados žo
džius: “Taigi dabar dalis moky- 
kytojų jau dirba už pinigus, ypač 
tose mokyklose, kur už pamoką 
didesnis užmokestis”. Kokia 
mokytojų dalis? Logiškai galvo
jant, pagal Tamstos prielaidą, 
tai tik tos dvi moterėlės, viena 
“apysenė”, kita “jauna”, Tams
tos žodžiais tariant. Jeigu taip, 
tai čia ne dalis mokytojų, bet tik 
maža, labai maža dalelytė, nes 
praėjusiais metais lituanis
tinėse mokyklose dirbo iš 
viso 317 mokytojų. Šių me
tų statistika dar nesuvesta, bet 
manau, kad ir šiais mokslo 
metais jų skaičius nebus mažes
nis. Jeigu taip, tai argi vertėjo 
Tamstai dėl tų dviejų mokytojų, 
kurios taip “užsiprašė” už šešta
dienio darbą mokykloj, mesti 
tokį kaltinimą visiem mokyto
jam ir skirti gerą dalį savo 
straipsnio įrodinėjant, kad litua
nistinei mokyklai labiausiai rei
kia ne už pinigus dirbančių mo
kytojų? Negi Tamsta, p. Stony, 
drįstum tvirtinti, kad tie moky
tojai, kurie dabar dirba, irgi ve
dė derybas su mokyklos vadovy
bėmis ar tėvų komitetais, reika
laudami atlyginimo, ir tik dėl to 
sutiko dirbti, kad jiem nusišyp
sojo laimė, geresnė negu tom 
moterėlėm, ir jie gavo, kiek 
prašė?

Tiesa, dabar jau nėra nė vie
nos lituanistinės mokyklos, ku

Darwinas savo laiškuose net ši
taip skundžiasi:

“Often and often a cold shud- 
der has run through me, and I 
have asked myself vvhether I 
may not have devoted my life 
to a phantasy. (...) “I had awful 
misgivings; and thought per- 
haps I had deluded myself, likę 
so many have done, and I 
then fixed in my mind three 
judges, on whose decision I 
determined mentally to abide” 
(Francis Darwin, Editor: The 
Life and Letters of Charles Dar
uliu, Vol. II, New York, Basic 
Books, Ine., 1959, p. 25, 28).

Taigi, gana dažnai krečiantis 
šaltis nuriedėdavo Danvino pe
čiais, kai jis pagalvodavo ypač 
apie tą savo tarptautinės propa
gandos išgarsintą knygą — apie 
“Rūšių kilmę”, rodančią, tartum 

pašventęs fantazijai, apie kurią 
jis kalba ir kituose savo laiš
kuose. Toji “Rūšių kilmė” Dar- 
winui būdavo baisių ir nuo
gąstavimu pasireiškiančių min
čių priežastimi. Tai priežastis, 
kuri jį vertė pagalvoti dar ir apie 
tai, kad jis savo mokslu grei
čiausiai pats save apgaudinėjo, 
kaip tai yra daug kam pasitaikę. 
Ir savo tam tikrais patarėjais bei 
“ekspertais” (three judges) Dar- 
winas galų gale ėmė ir nusivylė.

Turint mintyje ir kitus Dar- 
wino laiškus, lengva suprasti, 
kodėl jis buvo ne tik nusivylęs, 
bet ir melancholiškas dėl tos sa
vo “Rūšių kilmės”, nors jis ją 

rioj mokytojui nebūtų šiek tiek 
atlyginama už sugaištą šeštadie
nio laiką, bet ar Tamsta žinai, 
kad dar yra mokyklų, kurių mo
kytojai gauna tik po pusantro do
lerio už šeštadienio valandą? Pa
galiau paimkim kad ir tokias mo
kyklas, kur mokytojas gauna iki 
trijų dolerių už valandą, bet jis 
turi važiuoti iki 30 ir daugiau 
mylių į mokyklą, mokėti greit
keliais kelio muitus, mokėti už 
tiltus, pvz., važiuojant į Nevv 
Yorko mokyklą. Kai kuriem mo
kytojam susidaro apie trys dole
riai tik muitų. O kur gazolinas, 
kiti dalykai? Ir Tamsta tokius 
mokytojus vadini dirbančiais už 
pinigus? Baisūs čia pinigai, kai 
dabar mažiausias paprastos ne 
šeštadienio valandos atlygini
mas paprasčiausiam fabrike yra 
iki dviejų su puse dolerio!

Dar blogiau, kad Tamsta čia 
dar ne su stoji, bet tuoj pat, po 
aukščiau suminėtų citatų ir 
Tamstos padarytų išvadų, kad 
dalis mokytojų jau dirba už pi
nigus, kitoj eilutėj štai kaip 
samprotauji: “Reikėtų, kad
mokytojais būtų tie žmonės, ku
riems rūpi savo tautos reikalai, 
lietuvybės išlaikymas, savo mo
kyklos vardo kėlimas, lietu
viškas , vaikų auklėjimas”. Ne
manau, p. Stony, kad Tamsta 
pats tiki tuo, ką rašai. Negi visi 
tie mokytojai, kurie šiandien 
dirba lituanistinėse mokyklose, 
ypač tie, kurie Tamstos manymu 
dirba “už pinigus”, jau visiškai 

vadina pagrindiniu veikalu (“my 
larger work”). Rašydamas laišką 
savo artimiausiam draugui ir 
patarėjui bei darvinizmo gal po
puliariausiam skelbėjui Anglijo
je botanikui Thomas Huxley, 
Darwinas savo mokslo klaidin
gumą išpažino šitaip:

“My God, is not the case dif
ficult enough without its being, 
as I mušt think, falsely made 
more difficult. I believe it is all 
my own fault—my own d---- d
(damned — T.Ž.J candour . . .” 
(Francis Darwin and A.C. 
Seward, Editors: More Letters 
of Charles Dartoin, Vol. I, New 
York, D. Appleton and Com- 
pany, 1903, p. 230).

Taip Darwinas, pirmiausia pa
minėjęs Dievą, o paskiau “drau
giškai” nusikeikęs (“d------ d”),
padėkojo 1862 tam Huxley, išpa
žindamas savo paties aną klaidą 
ir savo “prakeiktą atvirumą” . . . 
Pasirodo, kad tokiu atvirumu 
pasižymėjo Danvino klaidingi 
samprotavimai ypač rūšių kil
mės klausimais.

Vyresnis Danvino brolis Eraz
mas (Erasmus), labai gerai ži
nodamas savo brolio vargus ir 
nusivylimus bei melancholiją, 
mėgino jį paguosti šiais žo
džiais:

“In fact the a priori reasoning 
is so entirely satisfactory to me 
that if the facts won’t fit in, 
why so much the worsę for the 
facts is my feeling” (Francis 

nesirūpintų tautos reikalais, ne
gi jiem visai nerūpėtų lietuviš
kas vaikų auklėjimas? Mano gi
liu įsitikinimu, visi šiandien 
dirbantieji lituanistinių mokyk
lų mokytojai yra tikri idealistai, 
nes visa jų dauguma, išdirbę 
visą savaitę, vieni fabrikuose, ki
ti įstaigose, norėtų šeštadieniais 
irgi pailsėti, pasitvarkyti namie, 
apsipirkti, bet jie tuos šeštadie
nius aukoja visuomenės la
bui. Sakau, aukoja, nes kad ir 
aukščiausias šiandien mokamas 
lituanistinėj mokykloj atlygini
mas niekad nebus pakankamas 
atlyginti už kiekvienam tokį 
brangų šeštadienio laiką. O juk 
yra ir tokių mokytojų, kurie tuos 
savo šeštadienius aukoja dau
giau negu dvidešimt metų. Pri
segti jiem etiketę dirbančių už 
pinigus yra daugiau negu nesu
sipratimas.

Tamstos idealisto mokytojo 
supratimas yra kitoks. Jo apibū- 
dinijnas vis sukasi apie tai, ar jis 
dirba už atlyginimą, ar ne. Ne
galima suprasti, kodėl Tamsta 
toks rūstus tiem, kurie gauna tą 
menką dolerį už savo darbą, 
nes toliau, tame pačiame savo 
straipsnio skyriuj, duoti tokių 
idealisto mokytojo pavyzdžių: 
rašai, kad laisvoj Lietuvoj mo
kytojas “tūnodavo” tolimiausia
me užkampy ir dirbdavo, mo
kesčius atskaičius, tik už 140 
litų, kad vokiečių okupacijos 
metais dirbo tik už tokį atlygi
nimą, jog tegalėjo už jį nusi
pirkti tik du kilogramus lašinių 
ar sviesto, o Vokietijos stovyk
lose dirbo tik už du pakelius ci
garečių per savaitę. Ir tuoj pat, 
po šitokio idealisto mo
kytojo apibūdinimo, štai kokią 
išvadą Tamsta padarai: “Tokių 
mokytojų reikia ir net labai rei
kia (mano pabr.)- šių dienų li
tuanistinei mokyklai. Ieškokime 
jų, raskime juos ir leiskime 
jiems dirbti. Nepamirškime, kad 
tokių yra ir tarp jaunimo.”

Perskaičius šituos, ką tik ci
tuotus žodžius, peršasi tokie 
klausimai: jeigu yra tokių idea
listų, kurie norėtų dirbti be jo
kio atlyginimo, tai kur jie tū
no, kur jie slapstosi, kodėl jų 
reikia ieškoti, kodėl jiem reikia 
lankstytis?

(Bus daugiau)

Danvin, Editor: loc. cit., p. 29; 
mano pabraukta — T.Ž.J.

Taigi, jeigu faktai nesiderina 
su Danvino tais “a priori” sam
protavimais, visiškai patenki
nančiais Erazmą, juo blogiau to
kiems faktams. (25)

Čia jau ne faktai apsprendžia 
“Rūšių kilmę”, bet pastaroji 
“apsprendžia” pačius faktus.. Ir 
tokie Erazmo broliški sampro
tavimai nenuramino Karolio 
(Charles Danvin). Suprantama, 
kodėl jis savo “Rūšių kilmės” 
paskutiniame puslapyje kalba 
net apie Kūrėją (“the Creator”), 
pabrėždamas jo štai kokią evo
liucinę galią:

(Bus daugiau)

(25) Samprotavimai “a priori”
— tai samprotavimai, pasižymį 
savavališkumu. Tokie sampro

tavimai rodo, kad jau iš pat 
pradžių, iš anksto sprendžiama, 
nelaukiant, kol atskleista faktų 
tiesa — “prakalbinti faktai” — 
patvirtins ar nepatvirtins skel
biamą dalyką, teoriją, pavyz
džiui Danvino “Rūšių kilmę”. 
Ši kaip tik labiausiai ir pasižy
mi tokiais samprotavimais, išim
čių neminint. Thomas Huxley 
tvirtina, kad “Rūšių kilmės” tei
singumas yra neginčijamas, nes 
jis, skelbdamas ir gindamas dar
vinizmą, nesuko galvos nei dėl 
darvinizmo faktų, nei dėl jo tei
singumo stokos.
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— 1976 metų data išleisti du 
tomai Simono Daukanto raštų. 
Leidinį sudarė filologijos 
mokslų kandidatas Vytautas 
Merkys (g. 1929). Jis parašė į- 
vadą, kuriame aptaria S. Dau
kanto gyvenimą, veiklą ir raš
tų pobūdį. Pagal išlikusius S. 
Daukanto rankraščius, nuorašus 
ir spausdintus šaltinius tekstus 
spaudai paruošė B. Vanagienė. 
Į tuos du tomus sudėti ne visi
S. Daukanto raštai. Ten pateko 
tik “Darbai senųjų lietuvių ir že
maičių”, “Būdas senovės lietu
vių kalnėnų ir žemaičių”, “Pa
sakojimas apie veikalus lietuvių 
tautos senovėje”, S. Daukanto 
parašytos pratarmės įvairiom jo 
išverstom ar paties parašytom 
praktinio turinio knygelėm ir 36 
S. Daukanto laiškai. Tie išlikę 
laiškai yra ypatingai svarbūs do
kumentai S. Daukanto erudicijai 
ir pažiūrom pažinti. Leidinio 
vertę pakelia ir paruoštas S. 
Daukanto vartotų retesnių žo
džių žodynas. (Veikalą jau gali
ma gauti ir “Four Continent 
Book Corp.” knygyne Nevv Yor
ke). Į šį dvitomį nepateko “Is
torija žemaitiška” — du tomai, 
tautosakos rinkiniai ir daugybė 
smulkesnių S. Daukanto veikalų 
ir vertimų. Šis dvitomis yra pir
mas rimtas dėmesys S. Daukan
to literatūriniam palikimui 
(1955 išleistas S. Daukanto raš
tų tomas tesitenkino tik veikalų 
ištraukomis).

— Lituanistinės bibliotekos 
serijoje išleistas Vilniuje (1976) 
ir Silvestro Valiūno visas litera
tūrinis palikimas leidinyje ANT 
MARIŲ KRANTO. Leidinį pa
ruošė Regina Mikšytė.

— Naujausios Juozo Grušo

Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 23

(atkelta iš 1 psl.)

apie religijos laisvę Tarybų Są
jungoje ir Lietuvoje.

Vysk. V. Sladkevičius šį pa
siūlymą atmetė ir važiuoti į 
Ameriką griežtai atsisakė. Jis pa
reikalavo, kad pirmiausia būtų 
atitaisyta skriauda — leista po 
15 metų tremties užimti Kaišia
dorių vyskupijos sostą. Dabarti
niu metu vysk. V. Sladkevičius 
gyvena nežmoniškose sąlygose 
ir yra diskriminuojamas tiek 
dvasinės, tiek civilinės valdžios. 
Panevėžio kurija, valdžios in
spiruojama, mirus N. Radvi
liškio klebonui Br. Šukiui, pri
vertė vysk. V. Sladkevičių eiti 
klebono pareigas mažoje kaimo 
parapijoje ir paskęsti smulkių 
remontų rutinoj.

Balandžio pabaigoje vysk. J. 
Labukas pakvietė vysk. V. Slad
kevičių atvykti į Kauno kuriją. 
Vysk. V. Sladkevičius nuvyko 
pas vysk. J. Labuką ir dar kar
tą pareiškė, kad esamose sąly
gose jis į JAV vykti negalįs. 
Tada vysk. J. Labukas pareiškė, 
kad tokiu atveju vysk. V. Slad
kevičius visam amžiui galįs likti 
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dramos išleistos Vilniuje (1976) 
leidinyje ŠVITRIGAILA. Tai 
penkios dar niekur nespausdin
tos dramos: “Švitrigaila”, “Ug
nis”, “Smalkės”, “Pijus nebuvo 
protingas” ir “Cirkas”. Knyga 
turi 469 psl., tiražas 8000 egz.

— Pagal išlikusius M.K. Čiuir- 
lionio laiškus yra sukurtos ir 
šiuo metu Lietuvoje vaidinamos 
dvi dramos: Kauno dramos teat
ras vaidina (rež. J. Vaitkus) E. 
Ignatavičiaus ir J. Vaitkaus pa
rašytą dramą “Svajonių piligri
mas”, Klaipėdos dramos teatras 
vaidina J. Glinskio parašytą dra
mą “Po svarstyklių ženklu” (rež. 
P. Gaidys). Abudu veikalai turi 
daug simbolikos, rodo neramius 
Čiurlionio meninius ieškojimus, 
poetinius svarstymus, neribotą 
grožio ilgesį. Spauda rašo, kad 
abu veikalai publikos gausiai 
lankomi.

— Panevėžio dramos teatras 
(vyr. režisierius J. Miltinis, rež. 
V. Blėdis) visą mėnesį (nuo rug
sėjo 11 iki spalio 10) viešėjo 
Leningrade. Per tą laiką suvai
dino 46 spektaklius. Iš lietuviš-

IŠ LIETUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS KRONIKOS

Telšiai
1975 kovo 28 Telšių ligoninė

je vidaus ligų skyriuje gulintis 
silpnas ligonis prašė pakviesti 
jam kunigą. Sanitarė Zdanevi- 
čiūtė pakvietė kunigą, kuris li
gonį aprūpino šv. sakramentais. 
Ligoninės vyr. gydytojas Pažira, 
sužinojęs apie kunigo pakvieti- 

tremtyje, ir pridėjo: “Aš sakiau 
jiems, kad tave užpuls chun
veibinai”. (Labai dažnai atsakin
gi kurijų darbuotojai ir kai kurie 
Kunigų seminarijos profeso
riai uoliausius kunigus vadina 
šiuo importuotu kinišku vardu. 
Ši titulą uoliesiems kunigams 
suteikė Valstybės saugumo ko
miteto pareigūnai).

Vysk. V. Sladkevičius buvo 
bandomas prievarta įjungti į K. 
Tumėno organizuojamą de
legaciją dėl kelių priežasčių. Vi
sų pirma, garbingą vyskupą no
rima sukompromituoti tikinčio
sios visuomenės akyse. Ateistai 
nemėgsta kankinių. Jiems ge
riau tinka dezertyrai ir nuolai- 
džiautojai. Pats vysk. V. Sladke
vičius galvojo, kad jam gali 
nebeleisti grįžti ir tada tektų 
visam laikui pasilikti kitoje 
tremtyje.

Šių metų pradžioje Religinių 
reikalų tarybos įgaliotinis K. 
Tumėnas visose Lietuvos kuri
jose skaitė paskaitas apie eko
nominę krašto padėtį ir Bažny
čios reikalus. Tumėno išvada 
maždaug tokia: dekanai privalo 
stengtis, kad kunigai tylėtų, ne
rašytų protestų, kad, gal būt, 
pavyksią susitarti su Vatikanu 
dėl naujų vyskupų paskyrimo. 

kų veikalų vaidino tik K. Sajos 
“Devynbėdžius” ir A. Laurin- 
čiuko “Akimirką teisybės”. Kiti 
vaidinti veikalai buvo: B. Jon- 
sono “Volponė”, A. Strindbergo 
“Mirties šokis” ir H. Ibseno 
“Hedda Gabler”. Vietinė rusų 
spauda panevėžiečių gastroles 
vertino labai palankiai, spausdi
no pasikalbėjimus su rež. J. Mil
tiniu, su žymiuoju aktorium D. 
Banioniu. Panevėžio dramos 
teatras Sovietų Sąjungoje yra įsi
gijęs didelį vardą. Jo sėkmingos 
gastrolės buvo 1974 Maskvoje, 
1975 Tbilisyje (Gruzijos sosti
nėje).

— Vilniaus operos solistė Aušra 
Stasiūnaitė tarptautiniame vo
kalistų konkurse, kuris vyko Ita
lijoje, Verčelio mieste, šalia Mi
lano, laimėjo pirmąją vietą. Kon
kurse dainavo 40 dainininkų iš 
įvairių pasaulio kraštų. Tačiau 
jaunos lietuvaitės solistės laurus 
aptemdo žinia, kad ji konkurse 
atstovavo ne Lietuvai, o Sovie
tų Sąjungai . . .

— Rusiškam menui tarnauja 
ir talentingas operų dirigentas 
Algis Žiūraitis, Mykolo Bukšos 
mokinys. Nuo 1954 jis pasiliko 
Maskvoje, o nuo 1960 yra Mask
vos Didžiojo teatro dirigentas.

Pr. N.

mą pas ligonį, 1975 balandžio 16 
parašė tokį įsakymą (Nr. 237):

“Dėl drausminių nuobaudų 
med. seseriai Bidvienei, sanita
rėms Daračienei ir Zdanevi- 
čiūtei.

Šių metų kovo 28 vakare vi
daus ligų skyriuje dirbo med. se
suo Bidvienė ir sanitarė Dara- 
čienė. Stomatologinio skyriaus

Pažadėjo leisti atspausdinti ri
botą kiekį maldaknygių. Kate
kizmų leisti griežtai atsisakė. 
Taigi civilinės valdžios nuotai
kos Bažnyčios atžvilgiu nepasi
keitė.

Neseniai Lietuvoje lankėsi 
kard. Alfredas Bengsch. Kalbai 
ma, kad vysk. J. Labukas pa
kviestas su revizitu į Berlyną. 
Kelionėje jį lydės kun. dr.- But
kus, turintis pilną civilinės val
džios pasitikėjimą. Kunigai ir 
tikintieji mano, kad per vysku
pą J. Labuką tarybinė valdžia 
pasiūlys Apaštalų Sostui kom
promisą: vysk. V. Sladkevičiui 
leisti grįžti į Kaišiadorių vysku
pijos sostą, o Vilniaus arkivys
kupijos sostą atiduoti kun. dr. V. 
Butkui. Vysk. J. Steponavičius 
visam laikui liktų tremtyje. Jei 
šis planas įvyktų, tai būtų pati 
skaudžiausia mūsų religinio gy
venimo tragedija.

Kunigų seminarijos rektorius 
kun. dr. V. Butkus — aktyvus 
komunistinio taikos šalininkų 
judėjimo dalyvis. Jis laisvai va
žinėja į užsienį ir bent treč
dalį mokslo metų praleidžia ne 
seminarijoje, kurios dvasinis ir 
moralinis lygis nepavydėtinas ir 
visiems kelia susirūpinimą. Dėl 
valdžios nustatyto limito nėra 
kiekybės, o dėl seminarijos va
dovybės aplaidumo nėra koky
bės. Seminarijos rektorius savo 
asmeniškame gyvenime turi 
daug priekaištų. Prieš keletą 
metų kun. S. Tamkevičius raštu 
atkreipė vysk. J. Labuko dėmesį 
dėl rektoriaus kai kurių asmeni
nio gyvenimo užkulisių. Tačiau 
pas mus įsigalėjęs dėsnis — ką 
globoja civilinė valdžia to nelie
čia kanonų teisės kodeksas. Jei 
kun. V. Butkus taptų vyskupu, 
tai būtų didžiulė Lietuvos Kata
likų Bažnyčios nelaimė ir dide
lis džiaugsmas bedieviams, 
griaunantiems Bažnyčią iš vi
daus.

Garbingieji Ganytojai, mūsų 
tautos ištikimieji Bičiuliai, šį 
tautos skundą prašome padėti 
prie šv. Tėvo kojų.

“Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” 

redakcija 
1976.V.9,
Gerojo Ganytojo 
sekmadienis

Šv. Pranciškaus garbeisuruoštoj akademijoj atlieka Bacho kūrinį pianistė Dalia Sakaitė, jai 
gaidas verčia Ritonė Ivaškaitė, gieda sol. Jūratė Veblaitytė-Litchfield, fleita groja Bar
bara Robertson, smuiku — Herbert Edvvards. Nuotr. L. Tamošaičio

sanitarė Zdanevičiūtė organi
zavo religines apeigas. Vidaus 
ligų skyriaus darbuotojos nieko 
“nematė”, nors iš palatos buvo 
išprašyti keli ligonys į koridorių.

Ryšium su tuo įsakau:
1. Už skyriaus ligonių apsau

ginio režimo pažeidimą ir reli
ginių apeigų organizavimą med. 
seseriai Bidvienei, sanitarėms 
Daračienei ir Zdanevičiūtei pa
reikšti papeikimą.

2. Su šiuo įsakymu supažin
dinti visus med. darbuotojus.

Telšių raj. centrinės ligoni
nės vyr. gydytojas Pažira.”

-o-
Š i rvi ntos. V iktorija Gurskienė, 

jau 9 metai sąžiningai dirbanti 
tarpkolūkinėje statybos organi
zacijoje, 5 metus buvo eilėje 
gauti pirkti motociklą. 1975 me
tais organizacijos profsąjunga' 
vienbalsiai pripažino Viktorijai 
Gurskienei ir jos vyrui, dirban
čiam toje pačioje įstaigoje, pa
skyrimą gauti pirkti motociklą. 
Nepaisant profsąjungos nuta
rimo, Širvintų rajono vykdomojo 
komiteto spaudimu paskyra bu
vo atimta, o Gurskams ironiš
kai buvo pasakyta: “Eikite pas 
kleboną, tegul jis jums duoda 
motociklą”.

-o-
Gelažiai (Panevėžio raj.).

1975 rugpiūčio iš 28 į 29 nak
tį nežinomi asmenys, įsibrovę 
į Gelažių bažnyčią, pagrobė 
monstranciją su Švč. Sakra
mentu, tris kielikus ir pateną. 
Buvo pranešta Panevėžio mili
cijai, bet nusikaltimo tirti nie
kas neatvyko. Rugsėjo 3 dienos 
naktį v ag y,s vėl įsibrovė į Ge
lažių bažnyčią. Vėl buvo pra
nešta milicijai. Po antro apiplė
šimo atvyko milicija. Rugsėjo 15 
viename sode buvo surasta nu
mesta monstrancija ... .Iš Pane
vėžio milicijos gautas toks raš
tiškas atsakymas: “Pranešame, 
kad Jūsų 1975 rugpiūčio 29 
pareiškimas dėl bažnyčios išplė
šimo išžiūrėtas. Kas paėmė baž
nyčios daiktus, paieškos priemo
nėmis nenustatyta. Pagal esamą 
pareiškimą yra atsisakyta kelti 
baudžiamąją bylą vadovaujantis 
LTSR BKP 131 str. ir BK 8 
str. dėl veiklos mažareikšmingu- 
mo. — Panevėžio rajono vidaus 
reikalų skyriaus viršininkas (S. 
Kerbedis). 1975.X.15.”

-o-
Vilnius. Švč. Mergelės Mari

jos Nekalto Prasidėjimo baž
nyčios (Žvėryne) išorinėje sie
nos pusėje, nišoje, stovėjo Švč. 
Mergelės Marijos statula. Ją 
žmonės labai mylėjo, puošė gė
lėmis, nuolatos prie jos meldėsi.

1975 gruodžio 31 naktį į Nau
juosius Metus nežinomi pikta
dariai šią statulą permušė pu
siau ir numušė rankas.

Šumskas (Vilniaus rajonas).
1976 vasario mėn. apylinkės pir
mininkas pasikvietė invalidą 
pensininką Zigmą Podverskį, 
dirbantį Šumsko bažnyčioje 
zakristijonu, ir pareikalavo, kad 
mestų darbą bažnyčioje, nes 
priešingu atveju bus atleisti iš 
darbo jo sūnus, gyvenąs atskirai 
ir vietos tarybiniame ūkyje ei
nąs partinės organizacijos sek
retoriaus pareigas, ir sūnaus 
žmona, mokytoja su aukštuoju 
išsilavinimu.

Kauno raj. 1976.11.11 buvo 
krata Girionių gyvenvietėje pas 
Henriką Klimašauską, dirbantį 
Kauno miesto statybos projek
tavimo institute inžinieriumi.

Kratoje dalyvavo 4 saugumo 
darbuotojai, kurių tarpe buvo 
saugumiečiai Linauskas ir La- 
zarevičius. Krata truko 6 valan
das. Iškrėstas butas ir sodo dėžė. 
Paimti asmeniniai dokumentai, 
laiškai ir daug rankraščių. Ieško
mos A. Solženicyno knygos 
“Gulago salynas” saugumiečiai 
nerado.

Henrikas Klimašauskas su
imtas ir laikomas Kauno saugu
me.

Jurbarkas
1975 pradžioje Jurbarko mili

cijos vaikų kambario inspektorė 
išsikvietė medicinos seserį Klei- 
nienę ir įspėjo:

— Jeigu jūs leisite savo sūnų 
į bažnyčią ir Mišiose patarnau
ti, tai iš Jūsų bus atimtos moti
nystės teisės.

— Sūnui lankyti bažnyčią aš 
nedraudžiau ir nedrausiu, — at
sakė Kleinienė. — Kai sūnus 
pradėjo patarnauti Mišiose, pa
sidarė geresnis, klusnesnis, stro
pesnis moksle. Motinystės tei
ses atimkite tiems, kurių vaikai 
blogai auklėjami. Štai neseniai 
chuliganai išdaužė mūsų mo
kyklos langus, nusiaubė mo
kyklos vaistinėlę, sulaužė suo
lus. Ar tų vaikų tėvams jau atim
tos tėvystės teisės? Mano sūnus 
jokio nusikaltimo nepadarė, tai 
kodėl man norite atimti moti
nystės teises?

— Čia jau ne mano reikalas, 
— aiškino inspektorė. — Man 
įsakytaiš aukščiau jus įspėti ir aš 
savo pareigą atlikau.

Vilnius
1974 gruodžio mėn. saugu

mas darė kratą pas vilnietį Ter
lecką. Ant sienos pamatę demo
kratinėje Lenkijoje išleistą XV

Statement of ovvnership, 
management and circulation

1. Title of publication — Dar
bininkas. 2. Date of filing — 
Oct. 1, 1976. 3. Freąuency of 
issue — weekly. A. No. of is- 
sues published annually — 52. 
B. Annual subscription price — 
$12.00. 4. Location of known 
office of publication — 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207, Kings County. 5. Loca
tion of the headąuarters or 
general business offices of the 
publishers — 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 6. 
Narnės and complete addresses 
of publisher, editor and manag- 
ing editor. Publisher — Francis- 
can Fathers, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Editor — 
Dr.Rev. Cornelius Bucmys, 
OFM, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Managing 
editor — Rev. Peter Baniūnas, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207. 7. Owner — Fran- 
ciscan Fathers, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
8. Known bondholders, mort- 
gages, and other security 
holders owning or holding 1 
percent or more of totai amount 
of bonds, mortgages or other 
securities — None. 9. For 

a. Lietuvos žemėlapį, pakėlė 
triukšmą.

Nejaugi Lietuvoje į tokius že
mėlapius žiūrėti yra nusikalti
mas?

-o-
1974 pabaigoje CK perorgani

zavo Pedagoginio instituto isto
rijos fakultetą, sujungdamas jį siu 
pedagogikos fakultetu. Dekanu 
paskirtas neistorikas Bajorūnas. 
Šiame naujame fakultete ateisti
niam darbui vadovauti paskirta 
A. Gaigalaitė A
Mažeikiai

1972 vasario 16 Mažeikių rajo
ne, Gruzdės kaime buvo iškelta 
trispalvė vėliava. Saugumas nu
statė, kad tai padarė VI. Majaus
kas, 25 m. amžiaus vairuotojas. 
Jis buvo išgabentas į psichiat
rinę ligoninę.

Santaika
1975 gegužės 27 į Santaikos 

apylinkę buvo iškviestas Santai
kos klebonas kun. P. Orlickas. 
Čia jo laukė Alytaus rajono Vyk
domojo komiteto pirmininko pa
vaduotojas Jančiauskas, Santai
kos apylinkės pirmininkas Aliu
lis ir aštuonmetės mokyklos di
rektorė. Pavaduotojas Jančiaus
kas paaiškino, kad rajonas ga
vęs skundą, jog Santaikos klebo
nas nesilaikąs tarybinių įstaty
mų ir leidžiąs vaikams patarnau
ti šv. Mišiose. Kun. Orlickas pa
tarė aštuonmetės mokyklos di
rektorei liautis skųsti jį rajono 
valdžiai, o rajono pareigūnams 
— labiau rūpintis chuliganais, o 
ne keliais mišiose patarnaujan
čiais vaikais.
Gudžiūnai

1975 metais buvo sumažin
tas elgesio pažymys iki patenki
namo Gudžiūnų vidurinės mo
kyklos (Kėdainių raj.) 8 klasės 
mokinei Eugenijai Venskauskai-t 
tei už tai, kad ši gavėnios metu 
atsisakė organizuoti mokykloje 
pasilinksminimus ir pati juose 
nedalyvavo.

completion by nonprofit organi- 
zations authorized to mail at 
special rates — The purpose, 
funetion, and nonprofit status of 
this organization and the ex- 
empt status for Federal income 
tax purposes have not changed 
during preceding 12 months. 10. 
Extent and nature of circulation: 
average no. copies each issue 
during preceding 12 months; 
actual no. copies of single issue 
published nearest to filing date 
(in parentheses). A Totai no. 
copies printed — 4500 (4500), 
B. Paid circulation — 1. Sales 
through dealers and carriers, 
street vendors and counter sales 
— 120 (100), 2. Mail subscrip- 
tions — 3933 (3898), C. Totai 
paid circulation — 4053 (3998), 
D. Free distribution by mail, 
carrier or other means samples, 
complimentary, and other free 
copies — 115 (108), E. Totai 
distpbution — 4168 (4106), F. 
Copies not distributed — 1. Of
fice ūse, left over, unaccounted, 
spoiled after printing — 252 
(342), 2. Returns from news 
agents — 80 (52), G. Totai — 
4500 (4500). 11. I certify that the 
statėments made by me above 
are correct and complete. — 
Fr. Peter Baniūnas.

-o-
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APIE VASARĄ, ŽAIBUS, ČIOBRELIUS

ATOSTOGOS KENNEBUNKPORTE
— PAULIUS JURKUS  --------------------------------------------------7 —

Dienos čia būna panašios vie
na į kitą. Pusryčiai—8 v., pietūs 
— 12 v., vakarienė — 6 v.v. Tarp 
tų trijų valgių viskas ir rikiuo
jasi.

Sunkiausia atsikelti pusry
čiam. Atostogų krašte miela pa
miegoti. Todėl buvo ne vienas, 
kuris pramiegojo pusryčius. O 
kas netingėjo atsikelti, tas ant 
stalo rado ir kiaušinių, ir košės, 
ir varškės, įvairių mėsų, sūrių. 
Žinia, tokie pusryčiai pradeda
mi apelsinų sunka, baigiami 
kava.

Nuo pusryčių iki pietų laiko 
nedaug. Vieni skuta į miestelį, 
neša laiškus, nori šio to nusi
pirkti. Jei greitai apsisuka, tai dar 
turi laiko pasimaudyt. Paprastai 
tokie atbėga į baseiną ir tuoj 
krenta į v vandenį. Baseinas tu
ri jūros vandenį. Patogu į van
denį įlipti. Kas nori, gali šoki
nėti, nardyti. Daugiausia čia jau
nieji tik šoka ir nardo, ir taš
kosi.

Prie baseino pristatyda kė
džių, aptverta plastikine tvora 
nuo kanalo pusės. Vėjas neuž
klysta ir netrukdo. Galima čia 
knygas skaityti ir su draugais pa
sikalbėti.

Nemaža dalis tuoj po pusry
čių stveria pajūrio kėdutes, skė
čius, paklotus ir išeina į pajū
rį. Ten prabūna iki pusės 
dvylikos. Tada traukia namo.

Pietūs — 12 vai. Gausi sriu
bos, daugybę salotų, mėsos su 
visais reikalingais priedais, de

sertą, kavos. Su pietum prasi
deda antroji dienos dalis. Vieni 
sėdi ant suoliuko ties didžiuo
ju vasarnamiu, po eglaitėm. 
Skaito laikraščius. Kiti įsmunka į 
savo kambarius ir prisnūsta. Tai 
vasaros pokaitis. Snūsteli tik va
landėlę, paskui vėl šokasi ir ren
giasi į pajūrį.

Susigriebia visus reikmenis, 
paklodes, rankšluosčius, tepalus 
nuo saulės, įsibruka ir kokią 
knygą ir, apsirengę pajūrio dra
bužiais, pasirodo kelyje į pajūrį. 
Eina neskubėdami. Kelias čia 
puikus — pušynas, berželiai, 
gražios vilos. Visur vasara ir 
lengvas pajūrio vėjas.

Sutinki kanalą. Tiltukas. Ten 
sustoji ir pažiūri, ką dabar daro 
jūra, ar ji traukiasi, ar kyla. Iki 
čia ateina jos vanduo.

Už tilto yra laukinių gėlių 
pašlaitė. Rasi ten net laukinių ro- - 
žiu. Jas praėjęs, jau girdi, kaip 
ošia jūra. Jos dar nematai, nes 
eina kelias ir savo užsukimo al
kūnę pakelių aukščiau. Kelias 
čia staiga sukasi į dešinę ir to
liau jau riečiasi pajūriu.

Užkopęs ant to kelio, pamatai 
jūrą, tą mielą mielą jūrą, tokią 
pilkai sidabrinę, kurią suraižo 
baltos putojančios bangos. Visa
da čia sustoji, pagautas jos pla
tumo, tos didybės. Ji taip vieno
dai ir taikiai ošia, nekreipdama 
dėmesio, kad mes čia. Ji tartum 
nori save išsakyti, nugrimzti į 
savo gelmes ir iš jos kažką bran
gaus mum atnešti.

Visi čia sako — jūra, jūra. O 
kartą priėjo ponios Ginos Čap- 

kauskienės mama ir sako: Kaip 

Rochesterio lietuvių tautinių šokių grupė Lazdynas dalyvauja JAV 200 metų minėjimo 
parade. Prieky stud. J. Laukaitis, stud. I. Ilgūnaitė. Už jų vadovė J. Rezginienė, ša
lia jos Stud. P. Klimas. Nuotr. V. Staškevičiaus

čia, juk čia Atlanto vandeny
nas, tai kodėl visi sakot jūra? 
Ji buvo teisi. Bet žmogus jau 
toks tinginys, ieško patogumų, 
kad būtų lengviau pasakyti. Va
dina tiesiai jūra, o ne Atlanto 
vandenynu. Tik labai iškilmin
gais momentais pasakoma — čia 
Atlanto vandenynas. Visi vasaro
tojai tą vardą, rodos, užmiršo ir 
vadina tik jūra.

Pajūrio valandos turi tris mo
mentus — reikia pagulėti saulė
je, išsimaudyti, pasivaikščioti 
pakrantėmis.,Kokia tvarka atliksi 
tai, tai jau tavo reikalas. Vieni 
iš karto brenda į vandenį, kiti 
pirma atsigula į smėlį ir įsi
taiso gerai valandai pailsėti.

Gulėdami daugiausia skaito 
knygas. Kartais tyliai šnekučiuo
jasi su draugu. Kiti ima ir snau
džia, skrybėlę užvožę aht akių.

Čia labai miela pavaikščioti 
jūros pakraščiu. Eina visi kojom 
taškydami vandenį arba įminda
mi pėdas į drėgną smėlį. Pir
ma nueina iki uosto molo, pas
kui grįžta iki iškyšulio viešbu
čio. Ruožas gana ilgas. Porą kar
tų sukorus, jauties ir prisivaikš
čiojęs, ir išdžiovinęs maudymosi 
kostiumą, jei jis buvo šlapias. 
Jauties ir pavargęs. Tada vėl 
krenti ant patiesalų pailsėti.

Jūros vanduo čia yra atmainin- 
gas. Žiūrėk, kartais griebia šaltas 
ir piktas. Po pietų — jis toks 
malonus ir patrauklus. Pūstelė
jo kiti vėjai, atnešė kitas van
dens sroves. Taip vanduo per 
dieną bent po du kartu keičia
si. Jūra būna šaltoka, bet ji turi 
savo malonumą, kažkaip žmogų 
ima ir sutvirtina, supurto.

Šis maudymosi laikas papras
tai taip nesibaigia. Susigundo 
daugelis grįžti prie baseino ir 
dar kartą pasimaudyti, pabūti 
užuovėjos saulėj.

Tokiu laiku prie baseino visa
da rasi du jaunimo stalus. Jie 
sėdi po skėčiu, klausosi muzi
kos. Vieni rašo laiškūs į namus, 
skaito. Kiti ir kortom lošia. Šiaip 
jie laikosi gana tyliai, netriukš
mingai.

Jau ir vakarienės metas. Anks
čiau išsiskirsto ir į valgomąjį 
ateina žmonės pasipuošę. Po
nios mėgsta kas vakarą keisti 
savo drabužius, parodyti mar
giausius ir stilingiausius apsi
rengimus.

Vakarienė irgi turi sriubas, 
mėsas, salotus, desertus, kavą 
arba arbatą, vaisius. Ji panaši į 
pietus. Pavalgę vėl susirenka 
prie didžiojo vasarnamio fronto. 
Vieni šnekučiuojasi, o kiti išeina 
pavaikščioti. Eiti čia yra kur. 
Toks parkas, tokie takai, take
liai. Koks malonumas vaikščio
ti gryname pušelėm kvepian
čiam ore. Vaikščiodamas neišei
ni iš sodybos, nepatenki tarp 
svetimų. Visą laiką esi savųjų 
tarpe.

Tuo pačiu laiku atsiranda ir 
sporto entuziastai. Žaidžia tink
linį. Kiekvieną vakarą daužo ir 
daužo. Leidžia aitvarus. Čia 
mėgstama ir prie vandenų aukš
tai, aukštai iškelti aitvarus. Vai
kai daužo beisbolą, sugalvoja ir 

kitokių žaidimų. Čia ne vienas 
atsiveža dviratį, nes tokie pui
kūs takai, čia taip patogu važi
nėti dviračiu.

Kiekvieną savaitę būna kokia 
kultūrinė programa — koncer
tas, literatūros vakaras, paskaita. 
Paprastai tai būna apie 7:30.

Kennebunkporto pranciškonų sodybos kampelis — Point. Nuotr. P. Ąžuolo

ROCHESTER, N. Y.
Dainų ir šokių vakaras

Spalio 23 vakarą Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos salėj vietos 
Lietuvių Bendruomenės valdy
ba rudens ir žiemos kultūri
nių parengimų programą pradė
jo sol. G. Ugianskienės ir sol. 
Leono Baltraus dainomis. Leo
nas Baltrus vietos lietuvių ir 
amerikiečių visuomenei yra ge
rai pažįstamas savo dainų kon
certais. G. Ugianskienė, viešnia 
iš New Jeręey, Rochestery pa
sirodė pirmą kartą, todėl ši jauna 
dainininkė čia buvo mielai lau
kiama. Deja, jų dainų trumpa 
programa neleido klausytojam 
pilnai susipažinti su solistės ma
loniu mezzo soprano balsu. Ne
buvo išspausdinta ir vakaro 
programa, todėl negaliu pateikti 
ir tą vakarą solistų padainuotų 
dainų sąrašo. Drauge su soliste
G. Ugianskienė buvo atvykusi ir 
buv. Kauno ir Vilniaus operų so
listė Juzė Augaitytė, pas kurią 
pastaruoju laiku balsą lavina sol.
G. Ugianskienė. Lauktina, kad 
sol. Ugianskienė kada ateity pasi
rodys su pilnu rečitaliu, ku
rio rochesteriečiai maloniai 
lauks. Seniai girdėjom ir sol.
L. Baltrų.

Solistai susilaukė ilgų plojimų 
ir gėlių. Vakaras baigtas šokiais, 
griežiant vietos lietuvių studen
tų Slibino orkestrui, ir loterija.

Naujo klebono Tėv. Justino 
Vaškio pristatymas

Spalio 24 po 11 vai. mišių 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos sa
lėj įvyko vadinamasis naujo kle
bono pristatymas parapie- 
čiams, kurių buvo prisirinkusi 
pilna salė. Po trumpo Pr. Moc
kevičiaus, Šv. Jurgio lietuvių pa- 

Žmonės susirenka į didžiąją 
salę. Programa būna neilga. Po 
jos visi skuba į kavinę, kuri yra 
įrengta trečiame aukšte. Čia ne 
kava visiem rūpi. Visi nori pasi
kalbėti, pajuokauti, pasidalinti 
dienos įspūdžiais, išgirsti kokį 
anekdotą. Kiti ir kortom lošia.

Vienu aukštu žemiau yra tele
vizijos kambarys ir skaitykla. 
Ir čia vyksta nemažas judėjimas. 
Mėgsta jaunimas žiūrėti savo 
programas. Vyresnieji įsitaiso 
prieš aparatus, kai vyksta kokios 
svarbios konvencijos, nominaci- 

rapijos tarybos pirmininko, ati
daromojo žodžio lietuvių ir ang
lų kalbomis rašytojas Jurgis Jan
kus plačiau supažindino su Tėv. 
J. Vaškio, OFM, nuo Žemaitijos 
iki Amerikos krantų nueitu spal
vingu keliu. Tėv. Justinas Vaš- 
kys savo nuoširdžiame žody gau
siai susirinkusius parapiečius 
prašė jo nevadinti klebonu, o 
tėvu Justinu, nes klebono vardas 
jo neviliojus ... Jis nevengė pa
sisakyti ir apie savo gyvenime 
nueitą kelią, kuris buvo pašvęs
tas Dievui ir Tėvynei ir jau nu- 
sitgsęs per 40 metų. 1940 pa
vasarį, raudonajam tvanui už
plūdus Lietuvą ir raudonajai 
Maskvai naikinant lietuvių tau
tinius ir religinius židinius, 
drauge ir jų vadovus, pranciš
konų vadovybė Tėv. Justiną 
Vaškį 1940 vasarą pasiuntė į 
JAV ten suburti plačiai pasauly 
pasisklaidžiusius lietuvius pran
ciškonus, įjungti juos ten į lietu
višką darbą ir kartu pasiruošti 
ateities darbui Lietuvoj, tikintis, 
kad raudonasis tvanas netrukus 
nuseks ir Lietuva vėl bus lais
va ir nepriklausoma valstybė.

1941 sausio pabaigoj Tėv. J. 
Vaškys atvyko į JAV ir tų metų 
vasarą Pittsburghe, Pa., įkūrė 
laikinį vienuolyną, į kurį pradė
jo telkti pranciškonus. JAV pran
ciškonų įsikūrimo kelias nebuvo 
lengvas. Tik po ilgų pastangų 
Tėv. J. Vaškys pirmą pastoves
nę vietą rado Greene, Maine. 
Po to buvo steigiami kiti vie
nuolynai ir parapijos. Jo svajo
nė buvus suburti lietuvius kul
tūrininkus bendram lietuviškam 
darbui. Todėl perėmė Aidų žur
nalo ir Darbininko leidimą (su
jungus Bostone, Brooklyne ir 
Pittsburghe leistus liet, laik
raščius). Ir čia jis parapiečiam 
priminė, kad, įsijungus visiem 
lietuviam į bendrą darbą — lie
tuvybės ir parapijos išlaikymą, 
bus galima padaryti labai daug. 
Tai esąs ne vieno klebono dar
bas.

Jurgiui Jankui priminus, kad 
Tėv. J. Vaškys švenčia pastora
cinio darbo 40 metų sukaktį, 
pakiliai buvo sugiedota Ilgiau
sių metų.

Trumpai
— Lietuviškų tautinių šokių 

spektaklis įvyks spalio 31 d. 3
v. p.p. Nazareth Arts Center sa
lėj. Globoja Nazareth kolegija.

— Poetės Pautieniūtės poezi
jos vakaras įvyks lapkričio 6 d. 
7:30 vai. vak. Šv. Jurgio parapi
jos salėj. Rengia kultūrinių po
būvių sekcija.

— Parapijos bazaras įvyks lap
kričio 20 vakarą Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos salėse.

jos. Tada sėdi iki vidurnakčių.
Vakare mėgsta lankyti vienas 

kitą, pasėdėti pas draugus, pasi
svečiuoti. Ir tos vakaro valan
dos būna linksmos, pilnos 
anekdotų, linksmų nuotykių. Vi
sa tai derinasi, susipina į va
saros atostogų pynę.

Lauke kvepia liepom, puše
lėm, kvepia pajūrio oru. Vilose 
gęsta žiburiai, vienas paskui 
kitą. Visa suminga, girdisi tik vie
nais ir nesibaigiąs jūros vandenų 
ošimas. Prieš aušrą pasigirsta ir 
pirmieji paukščiai. (Bus daugiau)

— Xerox bendrovės parodų 
salėj JAV 200 metų proga, Jad
vygos Reginienės, Lazdyno taut. 
šokių grupės vadovės, pastango
mis, drauge su kitomis tauty
bėmis yra suorganizuota ir Ro- 
chesterio lietuvių tautinė pa
roda.

— Šiuo metu labiausiai perka
mos knygos: Albino Baranausko 
romanas Rudenys ir pavasariai, 
I ir II d., Pr. Naujokaičio Lietu
vių literatūros istorija, III d., 
R. Spalio romanas Mergaitė iš 
ghetto, dailininko Puzino mono
grafija, P. Jurgėlos Lietuviškoji 
skautija, Pr. Enskaičio skautiški 
pasakojimai Rūtos ir lelijos, ro
manas Striptizas, Vaitkevičienės 
Du draugai, Antano Vaičiulai
čio pasakojimai jaunimui Vaka
ras sargo namelyje ir kt. Lietu
vių spaudos kioskas veikia Šv. 
Jurgio liet, parapijos žemutinėj 
salėj (555 Hudson Avė., Roches- 
ter, N.Y. 14621); atidaras sekma
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. 
Ten pat yra didelis pasirinkimas 
liet, plokštelių.
a.sb.

Švč. P. Marijos Draugija 
užbaigė savo veikimą

Rugsėjo 19 nepilna valdyba ir 
keletas narių dalyvavo visuoti
niam narių susirinkime. Nutarta, 
kad šią draugiją reikia likviduo
ti, nes narių skaičius visai suma
žėjo, o ir tos pačios pasiekė 
subrendusio amžiaus. Jaunesnio 
amžiaus narių yra tik keletas.

Ankstesniu nutarimu buvo vi
som gyvom narėm išmokėtos 
priklausančios pomirtinės ir ap
mokėti visi kiti d-jos įsipareigo
jimai. Pinigų likutis, 585.20 dol., 
kaip d-jos konstitucijos nustaty
ta, perduotas Šv. Jurgio lietuvių 
parapijai.

Ši d-ja buvo įsteigta 1908 
birželio 21, kai dar nebuvo Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos. Ją į- 
steigė tuo metu laikinai atvykęs 
kun. Juozas Krasnickas.

D-jos pavadinimas yra “Šv. 
Panos Marijos į Dangų Ėmimo 
Lietuvių Moterų Draugija sese
riškos Pagelbos”. Iš pirmųjų 
steigėjų šiandien dar yra gyvos 
Jadvyga Stirnienė, Stella 
Chappin ir Magdalena Plata- 
kienė. Jom suteiktas garbės na
rių vardas. Magdalena Platakie- 
ną įėjo į pirmąją d-jos valdybą; 
buvo protokolų raštininkė.

Į d-jos tikslus, be kitų dalykų, 
įrašyta — seseriška ir tėvynės 
Lietuvos meilė, pagalba nelai
mėj ir ligoj. Čia turimos 
minty d-jos narės.

Prie šios draugijos priklausė 
moterys ir mergaitės — ne jau
nesnės kaip 15 metų. Narių d-ja 
turėjo apie 200.

Šv. Jurgio lietuvių parapijai ir 
lietuvybei d-jos nuopelnai yra

(nukelta į 6 psl.)

— Dr. J. K. Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, matėsi su Ukrainos 
prezidentu išeivijoj Mykolą Ly- 
vyckij, jam lankantis JAV-bėse. 
Pasikeitę mintimis apie Lietu
vos ir Ukrainos dabartines pro
blemas bei apie lietuvių ir uk
rainiečių artimo bendradarbia
vimo reikalingumą, siekiant 
abiejų kraštų išlaisvinimo iš Ru
sijos okupacijų, susitarė 1977 
kovo mėn. sušaukti Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to ir Ukrainos egzilinės vyriau
sybės delegatų konferenciją. 
Kitas dr. J. K. Valiūno ir My
kolą Lyvyckij pasitarimas bus 
1977 sausio pabaigoj Vokietijoj. 
(E)

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
36-sis metinis suvažiavimas 
įvyks lapkričio 13, šeštadienį, 
9 vai. ryto Sheraton Tower vieš
buty, 9333 So. Cicero Avė., 
Oak Lawn, III.

— Altą sudarančių organizaci
jų pirmininkų pasitarimas įvyks 
lapkričio 14, sekmadienį, 11 vai. 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
centrinėj būstinėj, 2606 W. 63 
St., Chicagoj.

— Kun. dr. Juozas Prunskis 
Wilbur Wright kolegijoj, Chica
goj, laikė paskaitą apie Lietuvą. 
Parodė Lietuvos vaizdų ir Chi
cagos lietuvių įstaigų skaidres, 
plokštelėmis pademonstravo 
lietuvių operos, lietuvių chorų^ 
lietuvių kompozitorių muziką, 
sudarė parodą nuotraukų iš Lie
tuvos išvežtų ir Sibire nukankin
tų žymesnių asmenų, atimtų 
bažnyčių, Vorkutoj ir kitur ka
linamų žmonių. Klausytojai rodė 
didelį susidomėjimą, klausinėjo 
apie Lietuvą, o pati kolegija pa
skaitininkui įteikė oficialų padė
kos diplomą.

— 63,975 dol. Lietuvių Fon
das jau yra paskyręs mokyklų 
vadovėliam ir mokymosi prie
monėm nuo 1962 iki dabar. Vi
si remia Lietuvių Fondą, įsto
dami nariais.

— Antrojo Kaimo spektakliai 
vyks Chicagoj, Playhouse patal
pose, lapkričio 13, 14, 20 ir 21. 
Šios sceninio humoro ir saty
ros grupės atnaujėjusią sudėtį 
sudaro: J. Jakštytė, V. Kavaliū
naitė, D. Noltaitė, J. Aleksiū- 
nas, E. Būtėnas, J. Riškus ir R. 
Stakauskas.

— Sol. Gina Čapkauskienė 
po vasaros poilsio vėl pradėjo 
savo gastroles — koncertus. 
Rugsėjo 26 ji dainavo Putnam, 
Conn., spalio 3 — Toronte, spa
lio 9-10 Montrealy, Kanados 
Lietuvių dienoj.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejus Chicagoj rengia Kalė
dų eglutei skirtų šiaudinių pa
puošimų gaminimo kursus. Kur
sai vyks lapkričio mėnesį kiek
vieną penktadienį nuo 7:30 vai. 
vak. iki 9 vai. muziejaus patal
pose,

— Kun. Juozas Venckus, SJ, 
ilgssnį laiką darbavęsis Lowell, 
Mass., ir East St Louis, III., 
grįžo į Chicagą ir darbuosis jė
zuitų vienuolyne Chicagoj.

— Dail. Aldona Variakojienė 
po sėkmingos parodos Los An
geles, Calif., vyksta į Chicagą. 
50 paveikslų išstatys dailės dar
bų parodoj, kuri vyks lapkričio 
12-21 Chicagoj, Jaunimo Cent
re, Čiurlionio galerijoj. Parodą 
ruošia ir globoja Dzūkų draugi
ja.

— Adelaidės ateitininkų sen
draugių valdybą šiuo metu suda
ro šie asmenys: pirm. Augusti
nas Kubilius, Petras Gasiūnas, 
Vingra Rupinskienė, dr. Vita 
Bardauskaitė ir Elė Varnienė.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: F. Zaleskis, Lakewood, N.J., 
P. Tyla, Foxboro, Mass. Užsakė 
kitiem: J. Bružas, Wappingers 
Falls, N.Y. — A. Bružaitei, Fo- 
rest Hills, N.Y., A. Ignaitis, 
Brooklyn, N.Y. — V. Žiliui, 
New York, N.Y. Sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam užsa
kytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 10 dol. Atnau
jinant prenumerata visiem 12 
dol. metam.
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ROCHESTERIO LITUANISTINĖJ MOKYKLOJ
Abiturientų konkursas. Jų auka Lietuvių Fondui

Baigiant mokslo metus, yra į- 
prasta apdovanoti abiturientus ir 
Šiaip jau geriausius kitų klasių 
mokinius įvairiomis dovanomis. 
Rochesterio lituanistinėj mo
kykloj įvyko visai priešingai: ne 
tik abiturientai buvo apdova
noti, bet ir jie, išeidami iš mo
kyklos, gražiai įamžino savo 
vardus.

Štai kaip jie tai padarė. 
Mokslo metų gale buvo sumany
ta paskelbti konkursinį rašinį 
apie partizanus. Konkurse daly
vavo visi abiturientai. Geriau
sias rašinys buvo Vilijos Dė- 
dinaitės. Antrąją vietą laimėjo 
Simas Žmui džinas. Pirmoji 
premija buvo 25 dol., antroji — 
15 dol. Likusiem trim rašiniam 
buvo paskirta po 10 dol. premija.

Išplatinę ir išpardavę savo lei
dinį,, jie gavo 50 dol. Tada jų 
p&5ių tarpe kilo sumanymas 
skirti tuos pinigus kokiam nors 
geram tikslui, pvz. Lietuvių 
Fondui. Bet trūko dar 50 dol., 
'kad būtų pilnas indėlis. Tuo
met abiturientai sudėjo dar 50 
dol. ir įrašė savo klasę pilnatei
siu nariu su 100 dol. indėliu.

Atrodo, kad dar nė vienos li
tuanistinės mokyklos baigia
moji klasė to nėra niekada pada
riusi. Jų pavyzdys yra graži 
paskata ir kitiem panašiai pa
daryti.

A. Masionis 
į ■ <

-o-
.Šis A. Masionio straipsnelis 

apie Rochesterio mokyklos abi
turientus turėjo būti atspaustas 
vasaros pradžioj, bet jis redak
cijoj kiek užsigulėjo, įsiterpęs 
tarp neskubių raštų.

-o-
Mokyklos leidinėlis

Rochesterio lituanistinė mo
kykla išleido savo leidinėlį 
“Plunksna”. Čia sudėta įvairūs

Rochester, N.Y.
(atkelta iš 5 psl.)

dideli. Per 68 gyvavimo metiis 
darbu ir pinigais rėmė parapiją. 
Bažnyčiai sklypo pirkimui davė 
400 dol., bažnyčios ii* kleboni
jos statybai — 1150 dol., vie
nuolyno įrengimui seselėm mo
kytojom — 150 dol., bažnyčios 
viduj garsiakalbių įrengimui — 
850 dol., nupirko dvi statulas 

^ba^jyčiai už 135 dol., paskuti
nių’ mėtų davė arnotam ir už
dangalui ant karsto 420 dol. 
Iš paskutinio savo pikniko visą 
pelną, 210 dol., perdavė bažny
čios reikalam.

Nemaža auka yra parėmusios 
seseles pranciškietes Pitts- 
burghe ir dar daug aukų smul
kesnėmis sumomis yra davusios 
įvairiomis progomis.

Narėm pomirtinių ir ligos pa
šalpų yra išmokėta apie 60,000 
dol. Be to, už kiekvieną mirusią 
d-jos narę buvo užprašomos mi-y 
šios.

Be tų visų aukų parapi
jos reikalam, buvo prisidėta dar
bu, kai buvo rengiama parapijos 
naudai vakarienės, piknikai ar 
bazarai. Kas gali šiandien su
skaičiuoti, kiek darbo valandų 
d-jos narės yra skyrusios lietu
vių parapijos naudai.

Nebuvo pamiršta ir lietuvių 
tautinė reprezentacija. Būdamos 
organizuotos moterys, dalyvau
davo tautiniuose minėjimuose ir 
viešuose pasirodymuose, kai 
vykdavo miesto įvykių minėji
mai ar parodos.

Tenka apgailestauti, kad tokių 
gražių lietuvių religinių ir tauti
nių reikalų rėmėja Švč. P. Mari
jos D-ja užbaigė savo veikimą. 
Tai, ką šiandien Rochesterio 
lietuviai turi, parapiją, bažnyčią 
ir lietuvybės centrą, didele dali
mi yra šios d-jos nuopelnas.

Paskutinė šios d-jos valdyba 
buvo šios sudėties: Ona Mocke
vičienė — pirmininkė, Veronika 
Vilimienė — viecepirmininkė, 
Ona Balaishis — finansų rašti
ninkė, Viktorija Vitkienė — pro
tokolų sekretorė, Veronika Zlot- 
kienė — iždininkė (mirusi}, Jo- 
sephina Paliulionienė — ligonių 
lankytoja.

V. Vitkus 

mokinių rašinėliai, piešiniai. At
spausta fotografijos būdu 100 
egz.

Čia perspausdinam pirmąjį 
šio laikraštėlio rašinį, kuris pa
traukia savo nuoširdumu ir 
atvirumu.

Aš noriu ...
Aš noriu aplankyti kraštą, kur 

mano tėvelis žaidė su sviediniu.
Aš noriu aplankyti kraštą, kur 

mano mamytė žaidė su lėlėmis.
Aš noriu važiuoti į kraštą, 

kur mano tėvelis žuvavo skaid
riame upely.

Aš noriu važiuoti į kraštą, 
kur mano mamytė užaugo.

Tačiau aš nenoriu važiuoti į 
kraštą, vadinamą Lietuva, dabar
tiniu metu. Jis yra kaip gėlė 
be saulės arba žuvis be jūros.

Aš noriu važiuoti į Lietuvą, 
kurią mano tėveliai turėjo ir my
lėjo.

Ji buvo laisva, laisva kaip 
paukštis ore, laisva kaip kalnas 
lygumoje.

WORCESTER, MASS.
Bendruomenės pietūs

Lapkričio 7 , sekmadienį, 1 • 
vai. po pietų Maironio Parko pa
talpose rengiami Worcesterio 
LB pietūs su įdomia programa ir 
loterija.

Tokių tradicinių pietų metu 
LB nariai savo masiniu dalyva
vimu įrodo vieningumą ir ryžtą 
ugdyti savo papročius.

Worcesterio ir visų artimųjų 
miestų lietuviai kviečiami gau
siai dalyvauti šiuose pietuose, 
pasiklausyti Meno Ratelio pen
ketuko, vad. V. Roževičiaus, 
skambių dainų, grožėtis mūsų 
jaunimo pasirodymais. Bus dau
gybė dovanų. Pažymėtina Pr. 
Baltuonio medžio šaknų ver
tinga skulptūra.

Amerikos sukakčiai paminėti 
koncertas

Lapkričio 28, sekmadienį, 3 
v. po pietų ALRK Moterų Są
junga Šv. Kazimiero parapijos

B ALTI MORE, MD

Hallovveen vakarą surengė Šv. 
Alfonso suaugusių klubas spalio 
30 Šv. Alfonso mokyklos salėj. 
Dalyvavo daug narių su savo 
draugais dėvėdami kostiumus ir 
kaukes. Buvo skanių valgių. Šo
kiam grojo muzika.

Lietuvių svetainės šėrininkai 
rengia jautienos kepsnių balių 
lapkričio 7 lietuvių svetainės 
kambariuose. Rengėjai kviečia 
visus į šį malonų parengimą, 
kur bus proga pasilinksminti su 
seniai matytais pažįstamais. Bi
lietus galima gauti prie įėjimo. 
Be jautienos bus ir kitokių val
gių bei gėrimų. Šokiam gros ge
ras orkestras. Bus įvairūs kon- 
testai ir loterija. Viskas prasidės 
1 vai. po pietų ir baigsis 6 v.v.
Pelnas skiriamas lietuvių sve

tainės naudai.
Šv. Alfonso mokyklos vadina

mas Open House įvyks lapkričio 
7, sekmadienį. Visi kviečiami 
po 8:30, 10 ir 11:30 vai. mišių 
ateiti į mokyklą, kur bus proga 
pamatyti naujai atremontuotus 
klasės kambarius ir pasikalbėti 
su seselėm kazimierietėm, ku
rios auklėja mūsų vaikučius. Bus 
kavos ir skanumynų.

“Atgal prie Dievo” pamaldos 
įvyks Šv. Alfonso bažnyčioj lap
kričio 14. Lietuvių Postas 154 
ir jų padėjėjos rengia šias gra
žias iškilmes kiekvienais metais. 
Jie maloniai kviečia visus daly
vauti tose pamaldose. Legijonie- 
riai ir jų padėjėjos susirinks baž
nyčios prieangy prieš 8:30 vai. 
ryto mišias. Jų kapelionas kun. 
A. Dranginis lydės juos į bažny
čią. Giedos vyrų choras Daina, 
kuriam diriguos naujas dirigen
tas Raimondas Obalis.

Metinius Šv. Alfonso parapijos 
pietūs rengia parapijos draugijos 
lapkričio 14, sekmadienį, Šv. Al
fonso mokyklos salėj. Bilietus 
dabar galima įsigyti iš anksto 
klebonijoj ir pas parapijos drau-

Aš noriu grįžti į tokią Lietuvą, 
kur vanduo yra skaidrus, kur 
juokas skamba laukais.

Nors Lietuva yra pavergta, 
lietuvių mintys ir širdys yra 
laisvos.

Bandykim Lietuvą išlaisvin
ti, kad lietuviai visam pasauly 
būtų vadinami lietuviais pilna 
to žodžio prasme.

Arnoldas Olis
-o-

Abiturientų leidinys
Abiturientai savo rašinius 

apie partizanus irgi išleido at
skiru leidinuku, pavadinę jį — 
Laisvės Lietuvai! Čia yra įdė
ti penki mokinių rašiniai viena 
tema, vertinimo komisijos ak
tas. Leidinėlis turi 15 puslapių.

Malonu tuos leidinius pa- 
vartyti ir pasidžiaugti gražiom 
mokinių pastangom, jų rašiniais, 
piešiniais. Visa tai ugdo jaunus 
žmones, pririša juos prie lietu
vybės ir prie savos lietuviškos 
šeimos.

salėj rengia Amerikos sukakčiai 
paminėti koncertą. Programoj 
— operos solistas Robertas Ya- 
kutis ir muzikalinis vaidinimas 
Mano motutė man pasakojo.

Nepraleiskite šios retos pro
gos, skirkite šią dieną šiam kon
certui.

Po programos užkandžiai. Įėji
mas — 2.50 dol.

Vajus Įamžinti lietuvių vardui
Šiomis dienomis energingos 

ALRK Moterų Sąjungos narės 
aptaria visus einamuosius reika
lus, liečiančius aukų rinkimo va
jų lietuvių vardui Mechanics 
Hali pastate įamžinti.

Gražaus stiliaus Mechanics 
Association pastatas buvo už
baigtas ir pavestas visuomenei 
1857 kovo 19. Lietuviai praeity 
šiame pastate turėjo visus savo į 

kultūrinius parengimus, susi- j 
rinkimus, koncertus. Priimdavo 

gijos narius. Šokiam gros popu
liarus Music Makers orkestras. 
Bus loterija. Visi maloniai kvie
čiami kuo gausiau dalyvauti 
šiam pobūvy, kur bus proga pa
silinksminti su savais lietuviais. 
Pietūs prasidės I vai. po pietų 
ir baigsis 6 vai. vakaro.

Leonora Linka, pirmosios kar
tos lietuvė, po ilgos ir sunkios li
gos mirė spalio 23. Velionė buvo 
susipratusi lietuvė ir ištikima 
Šv. Alfonso parapijos narė. Kai 
sveikata leido, ne tik dalyvavo, 
bet ir dirbo lietuviškuose pa
rengimuose. Gedulingos mišios 
buvo aukotos už jos sielą Šv. 
Alfonso bažnyčioj spalio 27. Pa
laidota Holy Redeemer kapi
nėse. Nuliūdime liko dukra 
Johanna su savo šeima, sūnus 
Chester ir brolis Jonas.

Jonas Obelims

HARTFORD, CONN.
A. Dzikas televizijoj

Spalio 9 per televizijos 18 ka
nalą kalbėjo Hartfordo lietuvių 
visuomenininkas Alfonsas Dzi
kas. Jis yra respublikonų pirmi
ninkas ir Tėvynės Garsų lietu
vių radijo valandos pranešėjas. 
Šiame pokalby televizijoj daly
vavo ir kitos etninės grupės: 
žydai, libaniečiai ir kiti. Sambū
rio pavadinimas buvo “Mayor’s 
Forum”. Jame aptarti svarbūs 
etninių grupių reikalai, kaip 
festivaliai, tautinių šokių pasiro
dymai, dainos, paviljonai ir kt.

Nuo spalio 11 iki spalio 16 
vyko tautybių festivalis, kuria
me gražiai pasirodė ir lietuviai 
su tautiniais šokiais. Šiai tauti
nių šokių grupei vadovauja li
tuanistinės mokyklos vedėja Da
lė Dzikienė, muziką tvarko Al
fonsas Dzikas. Ši jaunesniųjų 
tautinių šokių grupė šoko dvi 
dienas: pirmadienį, festivalį ati
darant, ir šeštadienį, jį uždarant.

Kiekvieną dieną pašoko po 5 
šokius. Lietuviai turėjo taip pat 
ir savo paviljoną.

Jonas Bernotas

čia atsilankiusius žymesniuo
sius Lietuvos veikėjus, valdžios 
žmones. Šiame pastate buvo at
silankę garsūs žmonės, k.a. 
Woodrow Wilson, Theodore 
Roosevelt, Lucy Stone, Char- 
les Dickens, Mark Twain ir 
visa eilė kitų, kurių kalbų ir ne 
vienas lietuvis yra išklausęs.

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, visi jos šelpimo reikalai 
buvo pravedami šio pastato pa
talpose. Senesniųjų lietuvių at
minty šis pastatas ir jame buvęs 
veikimas — neišdildomas.

Darbščių ALRK Moterų S-gos 
narių pastangomis numatyta su
rinkti 2,100 dol. ir tuo prisidė
ti prie visų Worcesterio miesto 
gyventojų pasiryžimo šį pastatą 
atnaujinti. Pastate pritvirtinta 
lentelė su įrašu — LITHUA- 
NIANS OF WORCESTER — 
rodys mūsų įnašą istorinių bei 
kultūrinių pastatų išlaikyme.

Aukų vajus pradedamas lap
kričio 28, sekmadienį, 3 vai. po 
pietų ALRK Moterų S-gos su
ruoštame koncerte, Šv. Kazimie
ro parapijos salėj.

Lietuvių vardo įamžinimas — 
sveikintinas. Tikimasi, kad visi 
lietuviai be išimties parems šį 
gražų Moterų Sąjungos narių už
simojimą. JB

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

PACKAGE EKPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADVVAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA. '

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

Atidaryti, kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St............................................................... ............................................... 305 673-8220
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street ................................................................................................................ 435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street ............................................................................................................... 342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ........................................................................................... 633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ................................................. .................................................... ... 895-0700
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue .................................................................................................. 486-2818
Chicago, III. 60629 — 2608 VVest 69 Street ....................................................................................................... 925-2787
Chicago, III. 60609 — 1855 West 47 Street ....................................................................................................... 376-6755
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ..............................................................  771-0696
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ............................................................................................ 365-6780
Lakewood, N.J. 08701 — 234 Second St................................................................................   363-0494
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ......................................................................................... 365-6740
Hartford, 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue .......  246-2348
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ...........................................  385-6550
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ............................................................................................................ 674-1540
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St..................................................................   475-7430
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Cirard Avenue ...........................................................................................  769-4507
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy............................................................................. 602-942-8770
Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue .............................................................................  v........... 381-8800
Silver Springs. Md. — 1002 Kennebec Avė.....................................................................................  301-589-4464
South River, N.J. — 41 Whitehead Avenue ......................................................................................................... 257-6320
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street .................  .’.............................................................. 475-9746
Woodhaven, Queeps, N.Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė................................................................................ 296-5250
Herkimer,N.Y. McKennan Rd.............................................................................................................................. 315-866-3939

Kun. Simonas Morkūnas 
prie Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčios. Tokią nuotrauką 
pirmam puslapy išspaus
dino vietos laikraštis pagerb
damas lietuvių parapiją ir 
jos kleboną.

SIOUX CITY, 
IOWA

MAŽYTĖ ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJA LAIMĖJO 

PIRMĄ VIETĄ

Spalio 3, sekmadienį, įvyko 
Sioux City diecezijos įsipareigo
jimų rinkimo vajus. Pirmadie
nį, rugsėjo 20, prieš vajaus pra
džią, Šv. Kazimiero bažnyčioj 
buvo dekanato kunigų šventoji 
valanda, kurioj dalyvavo abu 
vyskupai, 5 prelatai ir 22 kuni
gai. Vietos klebonas prieš vaka
rienę pranešė: “Ši vakarienė yra 
specialiai rengiama pagerbti 
vyskupam ir kunigam, ypač at
žymėti mano labai sėkmingai 
baigtam įsipareigojimų rinkimo 
vajui Šv. Kazimiero para
pijoj. Aš jau pasiekiau 364 pro
centus virš parapijai paskirtos 
sumos. 244 procentus surinkau 
grynais pinigais. Manau, kad 

šios mažytės parapijos pavyz
džiu paseks visos kitos diecezi
jos parapijos ir todėl šiais me
tais, kaip ir praeitais, vajus tik
rai labai gerai pavyks.”

Vietos ordinaras rytojaus die
ną pasikvietė pas save diecezi
jos savaitinio laikraščio Globo 
redaktorių; prašė aplankyti kun. 
S. Morkūną, padaryti pasikalbė
jimą, nuotrauką ir prieš vajaus 
pradžią išspausdinti artimiausia
me numery.

Vyskupas vajaus proga kalbė
jo trijose vietose dekanatų kuni
gam ir pasauliečiam. Kaip pa
vyzdį visur minėjo Šv. Kazi
miero parapiečių dosnumą, kun. 
S. Morkūno, jo buvusio vikaro, 
didelį pasiaukojimą ir sugebėji
mą renkant pasižadėjimus.

Ketvirtadienį, rugsėjo 23, 
prieš vajaus pradžią, laikraštis 
įsidėjo į pirmą puslapį kun. S. 
Morkūno nuotrauką ir straipsnį 
su didele antrašte — “Šv. Ka
zimiero parapija pirmoji 1976”.

Ši mažytė parapija turi 105 
šeimas, iš kurių 60 procentų yra 
pensininkai. Praeitais metais, 
pirmojo diecezijos vajaus metu, 
ji pirmoji parodė kelią visom 
diecezijos parapijom į nepa
prastai didelį vajaus pasisekimą.

Tikslas buvo surinkti 695,000 
dol. Surinkta įsipareigojimų 
1,022,303 dol., nežiūrint, kad 
dėl sausros daug ūkininkų smar
kiai nukentėjo. Pasižadėjimus 
reikėjo sumokėti per 10 mėne
sių. Vajuj dalyvavo 137 mažos 
diecezijos parapijos su 6,700 
įsipareigojimų rinkėjų. Šv. Kazi
miero parapijos 40 vyrų turėjo 
rinkti įsipareigojimus. Tačiau 
vietos klebonas ir šiais metais 
pats vienas ryžosi atlikti šį sun
kų uždavinį.

Šv. Kazimiero parapijai buvo 
paskirta surinkti 2,606 dol. Jis 
per tris savaites kiekvieną die
ną nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vaka
ro lankė parapiečius ir prieš va
jaus pradžią surinko 9,506 dol. 
įsipareigojimų, iš kurių 6,448 
dol. grynais pinigais.

Praeitais metais didžiausią 
procentą iš surinktų įsipareigoji
mų gavo atgal parapija — 10, 
812 dol. Taip pat ir iš šio va
jaus gaus 8,000 dol. su viršum.

Kalakutų vakarienė
Sekmadienį, spalio 24, parapi

ja pavalgydino 800 žmonių su 
viršum. Gauta gryno pelno 1,002 
dol. Rožančiaus draugijos mo
terys iš parduotų namie gamintų 
maisto produktų pelnė 342.90 
dol.

Korespondentas
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LITERATŪROS VAKARAS ČIURLIONIO 
NAMUOSE PHILADELPHIJOJ

Spalio 23, šeštadienį, Phila- 
delphijos lietuviai turėjo progos 
išgirsti gerai ir įdomiai paruoštą 
literatūros vakarą, kurio progra
mai buvo patelkę: Aloyzą Baro
ną iš Chicagos, Antaną Gustai
tį iš Bostono, Antaną Vaičiulai
tį iš Washingtono ir Paulių Jur
kų iš New Yorko. Prie jų pri
sijungė ir vietinės jėgos — so
listė Ona Pliuškonienė su pia
niste Anele Kaulinytė, pranešė
jos — Roma Česonienė, Julija 
Jurskienė ir Antanas Dambriū
nas.

Kas tie Čiurlionio namai?
Vakarą ruošė naujieji Čiurlio

nio namai. Kaip žinia, tie na
mai įsikūrė buvusioj Muzikinėj 
salėj, Allegheny Avė. Tai didelė 
ir erdvi salė, pastatyta senokai, 
greičiausiai tuoj po pirmojo pa
saulinio karo. Paskutiniu laiku 
salė pateko į naujos bendrovės 
rankas. Šiai bendrovei vadovau
ja naujieji ateiviai. Jie ryžosi sa
lę sumoderninti ir iš pagrindų 
pakeisti. Nors dar tebėra senasis 
pavadinimas angliškai — Lith- 
uanian Musical Hali, bet viršum 
centrinių durų jau pakabinta iš 
medžio išdrožta nauja iškaba. 
Ten parašyta — M. K. Čiurlio
nio namai.

Vestibiulis jau puikiai atre
montuotas. Švaru ir gražu, ele
gantiška. Atremontuota lietuviš
kame stiliuj, įvedant ir moder
nių momentų. Čia yra didelė 
lietuviška kolona, keliom spal
vom besikeičiančios sienos. 
Baigti tualetai, drabužinė ir kt.

Iš vestibiulio aukštyn eina 
platūs laiptai į didžiąją salę. Ji 
dar laukia remonto, kad būtų 
pritaikyta šių dienų reikalavi
mam ir dabarties skoniui. Čia 
darbo dar daug, bet šie entu
ziastai visa nugalės.

Pradedama programa
Žmonės sėdėjo prie staliukų, 

kur buvo gėlių puokštelė ir žva
kė. Ta žvakė buvo greitai už
degta. Publikos prisirinko pilna 
salė. Vakarą pradėjo Vincas Šal- 
čiūnas. Jis tik pasveikino visus 
susirinkusius ir toliau vadovauti 
pakvietė Romą česonienę.

Prieš sceną čia pastatytas di
delis pirešscenis, lyg antroji 
scena — estrada. Ji daug pa
gelbsti, nes galima lyg estradoj 
pravesti koncertinę programą. 
Čia buvo prinešta gėlių, pasta
tytas fortepijonas, pultas su gar
siakalbiais.

Ieškoma formos
Visame vakare jautėsi rūpes

tingas programos parengimas ir 
jos išdėstymas. Ieškota naujų 
formų, naujo priėjimo. Buvo už
gesintos visos šviesos. Įsijungė 
du prožektoriai, vienas iš vienos 
pusės, kitas — iš kitos. Jie pa
gavo einantį programos dalyvį 
ir lydėjo į estrados laiptus ir pas
kui apšvietė skaitantį. Ir švie
čiant ieškojo įvairumo — keitė 
spalvas, tai didino, tai mažino 
šviesos ratus.

Nauja buvo ir programos ve
dėjai. Ją vedė bent trys, patys 
skaitė autorių tekstus, patys pri
statė autorius. Tai paįvairino 
programą naujom išraiškom. Rū
pestingai buvo paruošti žodiniai 
tekstai. (Teko girdėti, kad juos 
paruošė rašytojas Vytautas Vo- 
lertas}. Nebuvo nė vieno ne
reikalingo žodžio, ir tai, kas 
buvo pasakyta, buvo stilinga ir 

skoninga. Neperdėta. Pristatant 
autorių, mėgstama išsilieti į pla
tumas ir visa suminėti. Čia 

Phihdelphijos ateitininkų metinės šventės mišių auką neša 
jaunė Nida Gailaitė, moksleivė Kristina Juzaitytė, studentė 
Ausia Kananavičiūtė ir sendraugė Genovaitė Mačiūnienė. Au
ką priima kun. Kajetonas Sakalauskas. Nuotr. K. Čikoto

apsieita be to, paimtos tik ryš
kiausios autorių apibūdinančios 
linijos.

Kūrėjų žodis
Pirmoji pasirodė Roma Česo- 

nienė. Pirma ji kalbėjo apie kū
rėjo žodį ir jo reikšmę, paskui 
apie Aloyzo Barono kūrybą ir 
paskaitė jo novelę “Pirštinės” 
(iš jo ankstesnės kūrybos}. Pa
skaitė su aiškia dikcija, jautriu 
žodžiu. Baigus skaityti, tuoj per
ėjo į kitą temą, keliais štrichais 
pristatė svečią Paulių Jurkų ir jo 
knygą “Juodvarnius”.

Paulius Jurkus paskaitė savo 
“Juodvarnių” poemos pačią pir
mąją giesmę — saką.

Tada Julija Jurskienė paskaitė 
kelis A. Vaičiulaičio eilėraščius 
ir pristatė patį Vaičiulaitį. Jis 
paskaitė novelę apie mažo mies
telio gyvenimą, davatkėles ir ku
nigus.

Į abi programos dalis buvo į- 
vesta solistė Ona Pliuškonienė. 
Ji padainavo lietuvių ir tarptau
tinių kompozitorių kūrinių. Dai
navo pakiliai, su įkvėpimu ir įsi
jautimu, ir balsas gražiai skam
bėjo visuose registruose. Publi
ka šiltai sutiko. Ji keletą kartų 
bisavo. Akomponavo Anelė Kau
linytė.

Antanas Dambriūnas paskaitė 
Antano Gustaičio humoristinių 
eilių iš jo knygos “Saulės šer
menys”. O pats A. Gustaitis pa
skaitė feljetoną apie dorą žmogų 
Izidorių, kuris pasirodė esąs vi
sai priešingas. Paskaitė aktoriš
kai, su humoristinėmis išdaigo
mis.

Aloyzas Baronas paskaitė savo 
humoristinių eilių apie šių die
nų gyvenimą, laiko negeroves.

Sugrįžta prie JP. Jurkaus 
“Juodvarnių”. Ištrauką paskaitė 
Julija Jurskienė. Tai buvo šešto
ji saka, kelionė į girią. Jautriu 
įsijautimų ji perdavė girios siau
bą ir žmogaus kelionę.

Programa baigta Onos Pliuš- 
konienės dainomis. Visa užtruko 
apie tris valandas* Pabaigoj pa
dėkota visiem programos daly
viam, talkininkam, įteikta gėlių. 
Tuoj pat prasidėjo muzika ir vai
šės.

Vakaras praėjo pakiliai. Ma
lonu pastebėti, kad programa 
buvo rūpestingai suorganizuota. 
(p.JJ

PHILADELPHIA, PA.
L.M.K. Federacijos Klubo 

susirinkimas
Lietuvių Moterų Klubų Fede

racijos Philadelphijos klubo na
rių visuotinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 7, sekmadienį, 12 va
landą Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos salėj, 19th St. ir Wal- 
lace St.

Visas nares valdyba prašo šią 
datą įsidėmėti ir susirinkime bū
tinai dalyvauti.
Balto direktorių suvažiavimas

Balfo, direktorių suvažiavimą, 
vykusį spalio 2 Philadelphijoj, 
atidarė skyriaus pirmininkas 
Juozas Lukas. Visus atvykusius 
pasveikino Feliksas Andriūnas, 
Balfo direktorius Philadelphijoj. 
Į garbės prezidiumą jis pakvietė 
šiuos asmenis: kun. dr. Vytą 
Martusevičių, kun. Kajetoną Sa
kalauską, Balfo centro valdybos 
pirmininkę M. Rudienę, direk
torių tarybos pirmininką Andrių 
Keturakį, generalinę sekretorę 
Jokubaitienę ir suvažiavimo 
sekretorę Bilaišytę. Kun. K. Sa-
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Literatūros vakaro, įvykusio spalio 23 Philadelphijoj, programos dalyviai. Sėdi iš k.: Anelė 
Kaulinytė, Antanas Gustaitis ir Ona Pliuškonienė, stovi iš k.: Paulius Jurkus, Antanas 
Vaičiulaitis, Julija Jurskienė, Aloyzas Baronas, Roma Česonienė, Antanas Dambriūnas. 
Nuotr. K. Cikoto

MES GALIM JIEM PADĖTI
Brangūs Lietuviai!

Iš Lietuvos eina žinios apie 
okupanto vykdomos priespau
dos sunkėjimą ir apie vykdomo 
teroro faktus bei padarinius, te
roro prieš pagrindines asmens 
teises, teroro prieš religinius lie
tuvių įsitikinimus, teroro prieš 
lietuvių kalbą ir lietuvių tautinį 
susipratimą.

Prisiminkim tik vieną kitą fak
tą, apie kuriuos byloja Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronika. 
Prisiminkim kad ir Balio Gajaus
ko atvejį; iškentėjęs 25-erių me- 

kalauskas sukalbėjo invokaciją. 
Solistė Ona Šalčiūnienė sugie
dojo Amerikos ir Lietuvos him
nus.

Pagal vardošaukio skaičių, su
važiavime dalyvavo 16 direkto
rių ir 12 įgaliotinių, atvykusių iš 
šių miestų: New Yorko, Baltimo- 
rės, Washingtono, Chicagos, 
Cicero, Bostono, Miami, Cleve- 
lando ir Waterbury.

Suvažiavimo darbotvarkėj pir
muoju punktu ėjo rezoliucijų ir 
balsavimo komisijų sudarymas. 
Nauja rezoliucijų komisija: Elz
bieta Pabukienė iš Detroito, 
Juozas Lukas iš Philadelphijos 
ir Pranas Budininkas iš Cicero. 
Nauja balsavimo komisija: Pet
ras Šilas iš Miami, Justinas Ge- 
čiauskas iš Philadelphijos ir Ja
nina Gerdvilienė iš New Yorko.

Svarbiausias suvažiavimo 
punktas buvo Balfo centro val
dybos pirmininkės pranešimas.
M. Rudienė paaiškino, kad šitas 
suvažiavimas yra darbo posėdis. 
Balfo darbas yra padėti visiem 
lietuviam — mandagiai, tvar
kingai ir mielai.

Balfo centro valdyba yra labai 
darbšti. Daug dirbo Bražinskų 
reikalui. Šiam reikalui M. Ru
dienė skyrė nesuskaitomą va
landų skaičių ir tūkstančius do
lerių.

Po pirmininkės pranešimo 
buvo direktorių pirmininko, val
dybos iždininko ir generalinės 
sekretorės pranešimai, kurie 
buvo padiskutuoti ir priimti.

A.V.P.Š.

Linas Kojelis kalba Phila
delphijoj, ateitininkų meti
nės šventės metu. Nuotr. K. Či- 
koto 

tų tremtį, jis neturi sąlygų savo 
tėvynėj gyventi ir padėti palie
gusiai motinai. Prisiminkim vai
kų tardymus Veisiejų ir Leipa
lingio gimnazijose. Prisiminkim 
Tamonio, Lukšaitės ir kitų savo 
gyvybės netekusių kankinių at
vejus, apie kuriuos mus infor
muoja LKB Kronika ir Aušra.

Nežiūrint viso to, lietuvio 
dvasia Lietuvoj nėra palūžusi. 
Priešingai — lietuvis su okupan
tu kovoja viešai protestuodamas 
ir veikdamas pogrindy: LKB 
Kronikos ir Aušros spausdi
nimas bei platinimas yra didvy
riški darbai. Tai yra kova pilna 
to žodžio prasme, nes yra susiju
si su nuolatiniu pavojum lais
vei ir gyvybei. Mūsų, saugiai iš
eivijoj gyvenančių, pareiga yra 
tiem lietuviam kovotojam padė
ti. O padėti mes galim, be 
kita ko, šitaip:

1. radijo bangomis skleisti 
Kronikos ir Aušros žinias pačioj 
Lietuvoj, tuo būdu prisidedant 
prie tų leidinių platinimo;

2. skleisti žinias apie padėtį

FOTOGRAFIJOS 
PARODA 

Pradedant šių metų lietuvių 
fotografų parodos organizavimą, 
Lietuvių Foto Archyvas atsa
komybę ir darbo planavimą per
davė specialiai tam tikslui susi
kūrusiam fotografų komitetui, 
kuriam priklauso šie asmenys: 
Kazys Norvilas, Eugenijus Būtė
nas, Romas Bartuška, Rimas 
Damijonaitis ir Linas Regis. Pa
rodos leidinių redaktorium 
bus Eugenijus Būtėnas, kuris 
paruoš PARODA ’75, pereitų 
metų parodos rinktinių fotogra
fijų knygą.

Šių metų lietuvių fotografų 
paroda konkursas vyks Jaunimo 
Centre Chicagoj lapkričio 19- 
28. Konkurse bus dvi nuotraukų 
grupės — juoda balta ir spalvo
ta. Nuotraukos gali būti bet ko
kio dydžio, primontuotos prie 
tinkamo svorio kartono, nema
žiau 8x10” didumo. Kitoj pusėj

NEW BRITAIN, CONN.

LB šokių vakaras
Kaip kiekvienais metais rude

niop, taip ir šiais spalio 9 Lie
tuvių Bendruomenės New Bri- 
taino apylinkė surengė puikų 
šokių vakarą. Programoj — tau
tiniai šokiai ir baletas.

Gražiai pasirodė Waterburio 
“Ratelis”, vadovaujamas tauti
nių šokių mokytojos Antaninos 
Bulotienės. Ratelis pašoko 8 šo
kius.

Po to dvi mergaitės — Colleen 
Delaney ir Suzanne Pellerin — 
labai gražiai pašoko baletą.

Po programos buvo vaišės ir 
šokiai, grojant Country Dance 
orkestrui.

Būtų miela, kad ir dažniau 
panašūs tautinių šokių vakarai 
būtų rengiami. Kaip būtų gražu, 
jei ir Aldona Stasiuke vi čienė at
gaivintų savo tautinių šokių gru- 

Lietuvoj laisvajam pasauly, 
veikti viešąją nuomonę, kad tuo 
būdu bent dalimi padėtume 
tiem mūsų broliam, kuriuos pa
siekia KGB ranka.

Šiuo metu šie uždaviniai yra 
svarbiausi Vliko uždaviniai. Dėl 
to Vlikas plečia savo informa
cinę tarnybą.

Vlikas rėmė, remia ir toliau 
rems Lietuvių Kunigų Vienybės 
anglų kalba leidžiamas LBK 
Kronikas.

Kaip Tautos Fondo pirminin
kas savo kalboj pabrėžė, mūsų 
ginklai nėra teroro priemonės, 
bet tiesos žodis ir raštas.

Kovotojai tėvynėj laukia iš 
mūsų ryžtingesnių ir paveikes
nių pastangų. Kaip naujoji Aušra 
tęsia devynioliktojo šimtmečio 
kovą už tiesą ir lietuvybės iš
laikymą su nepalaužiama viltim 
išvysti dienos šviesą, taip juo la
biau mes turim pareigą nenu
leisti rankų.

Kviečiam visus dosniai ir ne
delsiant atsiliepti į Tautos Fon
do vykdomą vajų ir iš anksto 
nuoširdžiai dėkojam.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

turi būti užrašyta dalyvio var
das, pavardė, adresas ir nuotrau
kos pavadinimas. Su ekspona
tais reikia pristatyti ir nuotrau
kų duplikatus, kurie bus naudo
jami spaudai ir knygai PARO
DA ‘76. Kiekvienas dalyvis gali 
pateikti ne daugiau kaip dešimt 
nuotraukų. Galima dalyvauti il
su mažiau darbų. Nuotraukos 
rėmuose nebus priimtos.

Vertinimo komisija atrinks 
nuotraukas parodai. Kita komisi
ja, sudaryta iš patyrusių teisėjų 
(kviečiama iš Chicago Area Ca- 
mera Club) išrinks premijuoti- 
nus darbus. Premijuojamas bus 
visas fotografo darbas, o ne atski
ros nuotraukos. Laimėtojam bus 
įteikti atžymėjimai.

Nuotraukas reikia pristatyti 
iki lapkričio 12 adresu: Algi
mantas Kezys, SJ, 2345 West 
56th St., Chicago, IH. 60636, 
USA. Dalyvavimo mokestis yra 
3 dol.

pę, kuri anksčiau taip sėkmin
gai pasirodydavo.

Lankėsi Bražinskai
Spalio 15, vykdami iš New 

Yorko pas savo giminaitį į New 
Britain, klebonijoj sustojo Pra
nas ir Algirdas Bražinskai. Juos 
globojo Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos klebonas kun. Edvar
das Gradeckas.

Nors jau buvo vakaras, telefo
nais buvo sušauktas lietuvių su
sirinkimas. Išklausytas labai 
įdomus Algirdo Bražinsko pra
nešimas apie jų žygį į laisvę.

Pabaigoj klebonas kun. E. 
Gradeckas suredagavo prašymą 
prezidentui Fordui, kad jis su
teiktų Bražinskam azylio teises 
apsigyventi JAV.

Sekmadienį prieš lietuvių mi
šias ir kitomis progomis surink
ta po prašymu daug parašų.

, Jonas Bernotas
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— “Eglutės” 25 mėtų sukaktis 
Clevelande bus paminėta lap
kričio 6, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. solistės Ginos Čapkauskie- 
nės ir pianisto Vytauto Puško- 
riaus koncertu. Koncertas įvyks 
didžiojoj Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapijos salėj.

— Choras “Pirmyn” stato 
“Grafą Liuksemburgą” pagerb
damas mirusį savo dirigentą mu
ziką Kazį Steponavičių. Diri
guos muz. Darius Lapinskas, 
naujasis “Pirmyn” choro vado
vas. Operetė bus statoma Mari
jos aukštesniosios mokyklos salėj 
lapkričio 14.

— Daina Kojelytė, Illinois 
technologijos institute gavusi 
magistro laipsnį iš medicininės 
bibliotekininkystės, universi
teto deleguota spalio 3 dalyva
vo San Francisco mieste įvyku
sioj bibliotekininkų konferen
cijoj.

— Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos pirmieji dešimt 
numerių Šiomis dienomis išleis
ta italų kalba vienoj 500 pusla
pių knygoj. Ją išleido Milano 
leidykla. Pradžioj duota prel. V. 
Mincevičiaus istorinė Lietuvos 
apžvalga. Įžangoj italų skaityto
jai supažindinami su Kronikos 
atsiradimo aplinkybėm, sieki
mais ir tikslais.

— Rezistencinė sovietinių 
kraštų literatūros paroda atidary
ta Toronto universiteto bibliote
koj “Robarts Library”. Ji veiks 
iki lapkričio 10. Joj išstatyti disi
dentų raštai, išleisti savieigos 
būdu arba užsieniuose. Dau
giausia jų turi rusai, ukrainie
čiai, čekai, jugoslavai. Yra ir lie
tuvių skyrius.

— Prof. Vladas Jakubėnas har
monizavo ir praplėtė dvi prof.
L. Rėzos užrašytas lietuvių liau
dies dainas, kurios bus atliktos 
Mažosios Lietuvos mokslininko
L. Rėzos 200 metų sukakties 
minėjime lapkričio 14 Chicagoj, 
Jaunimo Centre. Minėjimo pro
gramą atliks Lietuvių evangeli
kų liuteronų “Tėviškės” parapi
jos choras, vadovaujamas muz. 
Jurgio Lampsačio.

— JAV LB VlII-tos tarybos 
kontrolės komisija pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkas —Tėv. 
dr. Kornelijus Bučmys, OFM, 
nariai — dr. Rozalija Šomkai- 
tė ir Vytautas Alksninis.

— Solistų trijulė sudaryta Ka
nadoj. Į tą trijulę įeina sopra
nas Gina Čapkaus kie nė iš Mont- 
realio, bosas Vaclovas Verikai- 
tis ir tenoras Rimas Strimaitis iš 
Toronto. Jiem akomponuos pia
nistas Jonas Govėdas. Pirmasis 
trijulės koncertas numatytas To
ronte ateinantį pavasarį.

— “Pirmyn” choro Chicagoj 
valdyba, vadovaujama solisto 
Algirdo Brazio, mirus ilgame
čiu! chorvedžiui a.a. Kaziui Ste
ponavičiui, pakvietė chorui va
dovauti muziką Darių Lapinską.

— Liudviko Rėzos 200 metų . 
gimimo minėjimas Chicagoj, 
Jaunimo Centre, bus lapkričio
14. Kalbės du lituanistai moks
lininkai — dr. P. Maciūnas ir dr. 
V. Jonikas. L. Rėza buvo ir liks 
mūsų tikybinės ir grožinės raš
tijos kūrėju ir pradininku. Me
ninėj programoj pasirodys ir 
Tėviškės parapijos choras. Jau
nieji lituanistai padeklamuos iš 
Rėzos kūrybos.

— Brazilijos lietuvių pagrin
dinės imigracijos penkias
dešimtmetis rugsėjo 10-12 iškil
mingai paminėtas Rio de Janei- 
ro apeigomis prie II pasaulinio 
karo paminklo. Niteroi mieste 
prie indėnam statulos ir su arki
vyskupu ir Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės choru istorinėj 
Candelaria bažnyčioj. Apeigose 
dalyvavo brazilai kariškiai, pa
vergtų ir kitų tautų atstovai ir 
beveik 300 lietuvių iš Sao Paulo.

— Ieškomi vaikai Prano Kam- 
ricko, kilusio iš Kalensnykų km., 
Ūdrijos valsč., Alytaus apskr. 
Manoma, kad jis gyveno New 
Yorke. Juos pačius, arba apie 
juos žinančius prašom atsiliepti 
adresu: V. Juška, Brooks, Al
berta, Box 326, Canada TOJ 
OJO.
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LIETUVOS
VYČIŲ

□ARI
IR DIENOS
Redaguoja Vytautas ir Birutė Radzivanai 
84-16 110 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418

LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS
DAYTON, OHIO

(Tęsinys}
Seimo eigoj atitinkamomis 

progomis buvo balsuojama už 
atskirų klausimų rezoliucijas. 
Nutarta rinkti kas treji metai jau
nimo kongreso reikalam koordi
natorių, kuris palaikytų ryšį su 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga ir pa
rašytų straipsnius Vytyje anglų 
kalba apie pasaulinę lietuvių 
jaunimo veiklą. Kitos rezoliu
cijos pakeitė statute punktą, lei
džiantį nariam junjoram patiem 
pasirinkti junjorų kuo’poj likti 
nuo 16 iki 18 metų amžiaus. 
Buvo išlyginti nesusiprati
mai, kurie lietė garbės ir am
žinų narių vyrų ar žmonų nario 
mokesčio klausimus. Pasisakyta 
už JAV kongreso rezoliuciją 
prieš gyvybės naikinimą; buvo 
pareikalauta iš Lenkijos vysku
pų, kad leistų Seinų bazilikoj 
lietuviam turėti pamaldas lietu
viškai.

Vyčių kultūrinių reikalų ko
misijai paskirta 1000 dol. ir 100 
dol. paskirta apskritim, kad galė
tų įteikti knygų apie Lietuvą 
viešom ir universitetų bibliote
kom. Pasveikinta Marianapolio 
mokykla, kartu nusiunčiant auką 
100 dol. minėjimo sukakties pro
ga. Kent Statė universiteto lietu
viškam archyvui paaukota 100 
dol.

Reikalauta, kad Naujosios Ze
landijos valdžia atšauktų savo 
pripažinimą sovietinės okupaci
jos Pabaltijy. Pasiųsti laiškai 
JAV prezidentui Fordui su pra
šymu ir toliau laikytis okupaci
jos nepripažinimo politikos. 
Taip pat pareikštas susirūpini
mas Kissingerio ir kitų valsty
bės departamento pareigūnų pa
reiškimais, kurie nesiderina su 
JAV politika šiuo atveju. 
Pasisakyta už kruopštų sekimą, 
kiek sovietai laikosi savo paža
dų Helsinkio susitarimuose.

Kitomis rezoliucijomis pa
reikšti pageidavimai, kad 
vyčių centro valdyba dažniau 
lankytų naujas kuopas. Ta pačia 
proga buvo pasveikintas, nu
siunčiant gėlių, centro pirminin
kas Antanas Miner, kuris buvo 
sunkiai susirgęs ir negalėjo sei
me dalyvauti. Seimas padėkojo 
rengimo komitetui, buvusiai 
centro valdybai, vyčių puslapių 
Draugo ir Darbininko korespon
dentam Emilijai Pakalniškienei, 
Birutei ir Vytautui Radzivanam. 
Taip pat nutarta ateinančiame 
seime suteikti garbės narystę 
Larry Janoniui, Vidurio Atlanto 
apskrities pirmininkui.

103-oji kuopa pasiūlė kitam 
seimui vietovę — Providence, 
Rhode Island. Siūlymas buvo 
priimtas.

Lietuvos vyčių seimo Daytone atstovai ir svečiai.

Seimas paminėjo JAV 200 
metų sukaktį

Kaip visada, seimo metu buvo 
nemaža pramogų. Jau trečia
dienio vakarą seimo dalyviai ga
lėjo dalyvauti anksčiau minėta
me vaidinime. Ketvirtadienio 
vakarą Dayton Eintracht Parke 

įvyko gegužinė — pionierių 
vakaras. Tai Amerikos pionierių 
(ne sovietinių), šventė, kurioj bu
vo prisiminta ir JAV 200 metų 
nepriklausomybės sukaktis. 
Uniformuota jaunų kadetų gfu- 
pė įžygiavo išorinėn estradon ir 
iškėlė JAV ir Lietuvos vėliavas, 
tuo laiku grojant abiejų valstybių 
himnus. John Campbell iš 
Lynchburg, Virginijos, kuris 
nepaprastai panašus į Abraham 
Lincolną, deklamavo Lincolno 
Gettysburgo kalbą, grojant Res
publikos kovos giesmę. Jis bu
vo apsirengęs panašiais drabu
žiais, kokius dėvėjo A. Lincol- 
nas. Po programos visi linksmai 
pasišoko, susipažino su savo 
bendraminčiais ir vaišinosi 
lauke keptu skaniu maistu. Dau
gelis buvo apsirengę senoviš
kais amerikietiškais drabužiais. 
Ypač mergaitės ir moterys gra
žiai atrodė su ilgomis “pionie
rių” suknelėmis.

“Barstukų” iškilmės
Jei ketvirtadienio vakaras 

buvo daugiau patriotinės dva
sios, amerikietiškų papročių va
karas, tai penktadienio vaka
ras buvo tipiškai lietuviškas, pa
vadintas “Barstukų” vakaru — 
“ . . .kad kiekvienas vytis ar vytė 
barstytų tautinius grūdus, iš ku
rių turėtų greit užaugti lietuviš
kos girios”. Seimo atstovai, atvy
kę į Daytono lietuvių salę, gro
žėjosi daugybe skoningai išdės
tytų lietuviškų rankdarbių ir 
skanumynų, kurie traukė žiū
rovo akį ir gundė juos įsigyti. 
Mus, atvykusius iš kitų miestų, 
tas malonus vaizdas stebino, 
nes beveik visi darbai buvo pa
daryti vietinių Daytono lietuvių 
dievdirbių ir meistrų.

Daytono lietuviai, kurių dau
gumas yra vyčiai, mum parodė 
savo vaišingumą, draugišku
mą ir nepaprastą nuoširdumą. 
Čia lietuvių kolonija gyva, jau
nimo daug, visur pilna entuziaz
mo, vidaus susigyvenimo.

Kun. V. Karaveckas iš Pitts- 
burgho savo sveikinime atidaro
moj seimo sesijoj pareiškė: “At
vykau pažiūrėti, kodėl Dayto- 
nas taip sėkmingai veikia.” Ce- 
cilia Lisauskas savo keliaujančiu 
akordeonu visą vakarą linksmi
no atstovus ir kitus svečius.

Svečiam skaniai pasivaišinus, 
pasirodė Vėjelis — tai Daytono 
tautinių šokių sambūris; šokėjai 
yra visi vyčiai iš Daytono. Vie
ną grupę sudaro studentai ir 
gimnazistai, kitą — mokyklinio 

amžiaus ir visai maži šokėjai. 
Abi grupės puikiai pasirodė. Jų 
linksma nuotaika ir jaunystės 
šypsena veiduose, retai sutin
kama kai kuriose mūsų tautinių 
šokių grupėse, žiūrovus sužavė
jo. Du mažiausi šokėjai (penke- 
rių metų amžiaus) — Barbara 
Lastoskie ir Frank Ambroze Jr. 
— savo grakštumu papildė savo 
vienmečių pasirodymą.

Seimo banketas
Šeštadienio vakarą Stouffer’s 

Dayton Plaza viešbuty įvyko 
seimo banketas. Vienoj garbės 
stalo pusėj stovėjo Amerikos 
Laisvės statula (žmogaus dydžio) 
ir JAV vėliava. Kitoj pusėj buvo 
pastatyta Lietuvos Laisvės statu
la ir Lietuvos vėliava. Visa tai 
rodo daytoniečių meninį suma
numą.

Po himnų ir maldos buvo svei
kinimai ir svečių pristatymai. 
Pagrindinę kalbą tarė Cincinna- 
ti arkivyskupas Joseph L. Ber- 
nadin, kuris drąsiai ir atvirai 
ragino Bažnyčią ir visą laisvąjį 
pasaulį viešai pasisakyti religi
nio ir tautinio persekiojimo rei
kalais Lietuvoj ir imtis konkre
čių žygių užbaigti Lietuvos pa
vergimą.

Kasmet vyčių seimas įteikia 
Lietuvos Draugo medalį vienam 
nelietuviui, pasižymėjusiam 
savo darbu Lietuvos naudai. 
Šiais metais tokia premija įteik
ta Sergiejui Kovaliovui, sovietų 
disidentui, kuris griežta kalba ir 
protestais daug padeda lietu
viam jų kovoj prieš rusiškąjį 
imperializmą. Už jį premiją pri
ėmė jo buvęs bendrakalinys vy
čių garbės narys Simas Kudirka. 
Rytojaus dieną Dayton Daily 
News tą įvykį aprašė ir išspaus
dino Simo Kudirkos nuotrauką. 
Salėj buvo televizijos ir radijo 
atstovų, kurie trumpai paminėjo 
tą įvykį vietinėj programoj.

Vyčių seimo banketo metu pa
prastai įteikiami garbės narystės 
titulai. Šiais metais į garbės na
rius pakeltos Rita Pinkus ir Lo
reta Stukas už jų ilgų metų ne
pailstamą darbą vyčių organiza
cijai. Medalius joms įteikė 
muz. Aleksandras Aleksis, vy
riausias amžiumi garlpės narys. 
Dr. Jokūbas Stukas įteikė 1000 
dol. vyčių stipendiją jaunai Chi
cagos vytei Rose Marie Klatt.

Po maldos ir vyčių himno, 
muz. A. Aleksiui vadovaujant, 
visi sugiedojo “God Bless Ame- 
rica”. '

Po to buvo šokiai ir šokių 
konkursai. Laimėtojai buvo 
Laima Raštikytė iš Daytono ir 
Vytenis Cyvas iš Clevelando; 
Angie Pannel iš Daytono ir 
Martin Rusgy iš Bayonne.

Seimo užbaigos diena
Seimo laikas baigėsi sekma

dienio pietumis Daytono lietu
vių parapijos salėj. Rengėjai pa
puošė tiek maisto, kad jo, atrodo, 
būtų užtekę pamaitinti visam 
Daytono miestui.

Kryžiaus formos stalas. Jo 
centre — didžiulis pyragas, skir
tas JAV 200 metų jubiliejui. 
Pyrago viršūnėj — jaunavedžių 
pora, dėdė Šamas ir lietuvaitė 
tautiniais drabužiais; tai primi
nė šio seimo šūkį ir vyčių sim
bolinį dviejų kraštų ir jų kultū
rų sugretinimą vienoj šeimoj.

Pietų programą vedė Stanley 
Vaitkus. Čia daytoniečiai vyčiai 
vėl pasirodė kaip sumanūs šei
mininkai.

Banketo metu prie kiekvienos 
lėkštės buvo padėtas didelis me
talinis centas (apie keturis co
lius dydžio) kartu su aprašymu 
apie J. Baranauską, kuris atvy
ko iš Lietuvos į JAV praeita-

me šimtmety, kaip metalo apdir
bimo meistras; jis iškalė tą cen
to monetą, kurią šiandien visi 
naudojam.

Pietų metu po kiekviena lėkš
te buvo sulenkta balta kartoninė 
staltiesėlė, kurioj pavaizduota 
šokanti lietuvaitė. Prie staltiesė
lės kampo prisegtas kiekvienam 
maišelis rūtų sėklų, o staltiesė
lėj išspausdintas trumpas teks
tas apie rūtas ir jų simbolinę 
reikšmę lietuvaitėm.

Religinė banketo programa
Vyčių organizacija yra kata

likiška; todėl ji didelį dėmesį 
kreipia į pamaldas. Kiekvieną 
dieną viešbuty buvo aukojamos 
mišios įvairiomis intencijomis: 
seimo pasisekimo proga, a.a. 
kun. J. Jutkevičiui prisiminti, už 
kenčiančią Bažnyčią okupuotoj 
Lietuvoj. Seimo pasisekimo pa
dėkos mišios buvo aukojamos 
sekmadienį Šv. Kryžiaus lietu
vių bažnyčioj. Šeštadienį mišių 
metu iš Bertha Janus, vyčių 
centro valdybos ritualo ko
miteto pirmininkės, vyčių trečią 
laipsnį gavo John Barczelly, Jo
seph Gečas, Catherine Prasman- 
tas ir Helen Vaitkus. Sekmadie
nį mišių metu vyčių ketvirta
sis laipsnis įteiktas John Mickū- 
nui, Helen Kulber, Vytautui
Radzivanui, Viktorijai Chepelo- 
nis, Chester Nashlon, Dorothy 
Conrady, Mary Kulis ir Baliui 
Brazdžioniui. Anksčiau pakelti į 
ketvirtąjį laipsnį, bet šiuo metu 
gavo medalius John Andrulis, 
Alice ir Ben Kurklius, Albert 
Shigo. Ketvirtasis laipsnis buvo 
skirtas dar Emilijai Sandanavi- 
čienei ir Aldonai Zaunius, bet, 
jom nesant seime, medaliai bus 
įteikti vėliau. Taip pat mišių 
metu naujoji centro valdyba 
davė priesaiką.

Kun. K. Pugevičiaus dėka 
viešbučio laukiamojoj salėj buvo 
foto ir knygų paroda. Tai rodė 
šiandieninę padėtį okupuotoj 
Lietuvoj — persekiojimai ir 
bausmės už tikėjimą. Ši parodė
lė susilaukė daug dėmesio net ir 
iš praeivių.

Junjorų programos
Šalia seimo pagrindinės pro

gramos junjorai gavo progos tarp 
savęs daugiau pabendrauti. Tre
čiadienį buvo susipažinimo va
karas Ada Sinkvvitz namuose. 
Kitomis dienomis junjorai lankė 
Carrilon parką, JAV aviacijos 
garbės rūmus, Daytono suvažia
vimų centrą, JAV aviacijos mu
ziejų, Wright Brothers pamink
lą, piknikavo prie Huffman Dom 
ir apžiūrėjo McDonald’s restora
no operacijas.

Komitetas Ir komisijos
Šio seimo pasisekimas pri

klausė nuo komiteto ir daugelio 
komisijų. Visi rengėjai yra užsi
tarnavę padėkos ir pagarbos.

Štai seimo komitetas: dvasios 
vadas kun. Vaclovas Katarskis, 
pirmininkė Elinor Sluzas, vice
pirm. Walter Lastorskie, junjorų 
seimo pirmininkė Frances 
Petkus.

Leidinėlio komisija: Jerry ir 
Maryanne Podoyak — pirm., 
Elinor Sluzas. Registracijos 
komisija: Mary Ann ir August 
Blum — pirm., nariai — Rita 
Ambrose, Eloise Berczelly, Sally 
Milaskovitz, Judy Petrokas, 
Maryanne Podoyak, Kitty Pras- 
montas.

Teatro išvykos komisija: Jerry 
ir Marianne Podoyak — pirmi
ninkai.

Pionierių vakaro komisija: 
Charles ir Sarah Petkus — pir
mininkai, nariai — Eloise Bercz
elly, Joe ir Eleonor Mantz, 
Frances, Jane, Linda ir Mary 
Petkus, Ida Kavy, Helen Vait
kus, Harley Karns, John ir Joyce 
Berczely, Pat ir Tony Alexander, 
Bea Noreikas, Kitty Prasmantas, 
Barbara Goecke.

Barstukų iškilmių komisija: 
Aldona Ryan — pirm., Joe Ryan 
— vicepirm., Joe ir Eugennia 
Gečas, Stephanie, Julius, Laima 
Raštikis, Ildefonsas ir Janina 
Bučmys, Elena Žukaitis, Jack ir 
Connie Žilinskas, Ada Sinkvvitz, 
Mary Lucas, Sally ir Annabel 
Milaskavvitz, Mary Lou ir Walter 
Lastoskie, Bea Noreikas, Joe ir 
Millie August, I. Latas, Polly 
Pietrzak, Aldona Drukteinis, 
Mike ir Alice Petkus, Kitty Pras
mantas, Al ir Albina Wallis, 
Eleanor ir Leo Mathias, Ray ir

Vyčiai junjorai, susirinkę savo posėdy.

Millie Steinbrunner, Harley Ka
ras, Josephine ir Helen Žilins
kas.

Svečių priėmimo komisija: Ri
ta Ambrose ir Judy Petrokas 
— pirmininkės, nariai — Frank 
Ambrose, Harley Karas, Jerry ir 
Marianne Podoyak.

Banketo komisija: Frank ir Ka- 
rolyn Ambrose — pirmininkai, 
nariai — Rita Ambrose, Judy 
Petrokas, Harley Karas, Joyce ir 
John Berczelly, Patty ir Dennis 
Noreikas, Terre ir Jerry Scott.

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

Per Angliją greičiau, geriau, pigiau.
KALĖDINES DOVANOS

Siuntinys 2 1976.
Vyriškam arba moteriškam paltui vilnonė angliška 

medžiaga, arba vilnonė labai gera eilutei medžiaga su iau- 
dimu ”A11 vvool made in England”; crimpleno medžiaga 
moteriškam kostiumėliui, arba crimpleno medžiaga dėl 
dviejų suknelių; 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai; 1 
vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarele; 2 poros vyriš
kų arba moteriškų storų nailoninių kojinių; gėlėta crimp
leno medžiaga suknelei.

Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis $160.00
Į šį siuntinį dar galima dadėti prekių 10 svarų svorio. 

Bet čia primename, kad į siuntinį galima dėti tik 12 metrų 
medžiagų, išskyrus dirbtinį minką, kuris į šį skaičių neįeina.

Žemiau siūlome keletą populeresnių dovanų.
j Dirbtinio minko kailis 1 moteriškam paltui ....  $80.00

Jeans ”Wrangler”, vyriškos arba moteriškos ............... 36.00
Vyriškas arba moteriškas nertinis .............................. •••• 24.00
Geresnes rūšies nertinis ..................................................... 32.00
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailono...... —•........... 2.25
Tights ,.................................................................................. 3«50
Crimpleno medžiaga, tinka kostiumėliui arba

suknelei, kaina už 1 metrą...................... i.................. 9.00
Vilnonė medžiaga suknelei. Kaina už 1 metrą............... 10.00
Nailono apatinis .......................... ••••.............   9.00
Vyriški nailono marškiniai................................................. 10.00
Geresnės rūšies marškiniai .......................... ••••............... 15.00
Lietsargis, telescopic .................................... -.............. •••• 12.00
Vilnonė skarelė .................................................................... 11.00
Angliška vilnonė labai gera 1 eilutei medžiaga ........... 50.00

Šios kainos yra su įskaičiuotu nauju muitu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 

persiunčiame palikimus į Lietuvą ir kitas šalis.

BALTIC STORES LTD.
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT. 

Tel. 01 739 8734 arba 01 460 2592.

Užbaigos pietų ruošimo ko
misija: Mary Lucas — pirmi
ninkė, nariai — Ada Sinkvvitz, 
Ernie ir Veronica Omlor, Elai- 
ne Lucas Pacovsky ir “96-os 
kuopos moterys”.

Pašto ekspeditorė — Eloise 
Berczelly; sekretorė — Ada 
Sinkvvitz. Korespondentė — Ma
ry Ann Blum. Susisiekimo prie
monėmis rūpinosi Stanley Kavy, 
viešbučio reikalais — Stanley 
Vaitkus. Iždininkė — Salia Me- 
lackavitz.

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
Šeimoms
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SPORTINIS DERLIUS 
RYTU VOKIETIJOJE 
Mėgėjai ir profesionalai

PREMIJŲ VAIVORYKŠTĖ

KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

Nežiūrint politinio nesą- 
skambio ir kitokios erzelynės, 
olimpiniai žaidimai Montrealyje 
sėkmingai baigti. 21-noj sporto 
šakoj išlukštentos 198 pergalės, 
44 nauji pasaulio rekordai, 
3,316,420 žiūrovų ir milijonai vi
same pasauly prie televizijos. 
Rytų Europos blokas (septyni 
kraštai) laimėjo daugiau meda
lių nei kiti 90 kraštų.

Ne, olimpiniai žaidimai ne- 
žlugs, jau vien dėl to, kad to
talitarinio režimo valstybės turi 
turėti aukščiausią sporto pakylą, 
kur galėtų rodyti savo sistemos 
pranašumą. Tarpusavio varžy
bos nėra svarbios. Tik pergalės 
prieš kapitalistinius kraštus ke
lia jų prestižą ir parodo, jog 
vakarai yra atsilikę. Beje, ryti
niai Europos kraštai, didelei jų 
draugų Afrikoj nuostabai, ne
protestavo, neboikotavo už 
juoduosius, kurie pasišiaušė, 
kad Naujosios Zelandijos rugby 
komanda rungtyniavo Pietų Af
rikoj. Jei rytai tai būtų padarę, 
būtų suparaližavę pačius olim
pinius žaidimus. 1980 olimpinis 
spektaklis bus Maskvoj — dar 
viena proga rytams demonst
ruoti savo pranašumą.

Kur kas bėga
Prof. Dieter Voigt savo kny

goj “Sociologija Vokietijos de
mokratinėj respublikoj” rašo 
apie sportą kaip galingą veiks
nį Rytų Vokietijos struktūroj. 
Sportininkai ten turi lengvatų, 
kurios neįmanomos eiliniam pi
liečiui. Rytai skleidžia nuo
monę, kad tik socializme galimi 
tokie aukšti sportininkų pasieki
mai. Šis teigimas neišlaiko kri
tikos, kai sociologinė tikrovė pa
keičia agitaciją. Ši tikrovė, trum
pai kalbant, taip skamba: “ “So
cialistai” bėga greičiau, kad iš 
socialistinės kasdienybės galėtų 
įbėgti į kapitalistines lengvatas”.

Viskas pergalei
Mefistofelio idėja (jaunystės 

eliksyras) gyva Rytų Vokietijoj 
— ten sportininkams įšvirkščia 
ne vien kokį vaistą, bet ir nuo
savą kraują. Pirmą kartą apie tai 
girdėjom iš Švedijos, o dabar 
paaiškėjo, kad Rytų Vokietijoj 
toks dalykas labai dažnas.

Vienas sporto gydytojas, 1975 
išdūmęs iš Rytų Vokietijos, taip 
aiškina. Pora savaičių prieš di
džiąsias rungtynes iš sportinin
ko paima vieną litrą kraujo 
(žmogus normaliai turi 5-6 lit
rus). Prieš varžybas tą kraują 
sportininkui grąžina. Pakyla pa
jėgumas tokiose rungtyse, kur 
itin svarbi kraujo apytaka, kvė
pavimas. Šiai kategorijai pri
klauso ir ilgųjų nuotolių slidi
ninkai.

Žiemos olimpiniuose žaidi
muose 1976 Innsbrucke įtarta, 
jog Rytų Vokietijos slidininkus 
stiprino toks kraujo perpylimas. 
Normaliai būtų sunku įrodyti, 
bet kodėl prieš didžiąsias rung
tynes Rytų Vokietijos sportinin

kai bent porai savaičių dingsta? 
Manoma, kad tą laiką jie pralei
džia klinikose. Gydytojų nuo
mone, tokia kraujo akrobatika 
sveikatai yra žalinga. Betgi dėl 
savo krašto garbės Rytų Vokie
tijos sportininkai žaidžia ir savo 
krauju, kas nėra sunku, nes vė
liau tą kraują, gerai išlaikytą, 
gauna atgal.

Iš 198 rungčių Montrealyje 
Europos rytinis blokas susižėrė 
112 aukso medalių (Sovietų Są
junga 47, Rytų Vokietija 40, 
Lenkija 8, Bulgarija 7, Rumunija 
4, Vengrija 4, Čekoslovakija 2). 
Dar 1972 Muenchene santykis 
tarp rytų ir vakarų buvo lygus . . . 
Ši dvikovė susilaukė ir šaipių 
komentarų. Vienas vakarų Euro
pos gydytojas sako, jog vakarai, 
jei tik panorėtų, kituose olim
piniuose žaidimuose galėtų su
griebti 95% visų rytų bloko me
dalių. Kodėl? Mes, kapitalistai, 
rytams duodam 95% visų medi
cininių prietaisų, anaboliką ir 
kitų stiprinančių vai stų. Gydytojo 
nuomone, be vakarų pagalbos, 
socialistinių kraštų sporto pasie
kimai nebūtų tokie ryškūs.

Jei taip, tai kodėl patys vaka
riečiai nesigelbsti tomis priemo
nėmis? Atsakymas gali būti dve
jopas: 1. Vakariečiai už taikin
gą politiką (atsuka priešui savo 
žandą); 2. Tegul rytai bando — 
negali žinoti, kaip tie vais
tai atsilieps vėliau — gal ideo
loginių priešų gimimo vidurkis 
drastiškai smuks . . .

-o-

Rytų Vokietijoj (17 milijonų 
gyventojų) sportinis judėjimas 
labai platus. Jaunieji turi savo 
spartakiadas — 1975 tokia buvo 
Berlyne, o 1977 bus Leipzige. 
Berlyne susirinko daugiau kaip 
10,000 rinktinių berniukų bei 
mergaičių. Rungtyniavo 19-koj 
šakų, panašiai kaip olimpiniuo
se žaidimuose. Nesigailima pi
nigo įrengimams, priemonėms. 
Įmonės dosnios savo sportinin
kams. Mašinų fabrikas Magde
burge 1974 iŠ savo išteklių spor
tui paskyrė 540,000 markių. Yra 
ir valstybinis sporto ženklas, 
kurį įsigiji išpildęs tam tikras 
normas. Sportiniam reikalam (ir 
treniruotėms) kelionės nupigin
tos nuo 50 iki 75%. Leipzige 
įsteigta aukštoji kūno kultūros 
mokykla — ji vadinama meiste
rių fabriku.

Žymieji sportininkai yra ma
sių pasididžiavimas. Visa sėkmė 
dengiama politine skraiste. 
Kiekvienas laimėjimas kolek
tyvinis. Garbė atiduodama tre
neriui, mokslininkui, kitiems 
pareigūnams. Geriausią metų 
sportininką lenkti ne specialis
tai žurnalistai, bet masė. 1975 
tokiais išrinkti plaukikai Roland 
Matthes ir Kornelia Ender. Bal
savo daugiau kaip pusantro mili
jono Junge Welt skaitytojų 
(1,543,537).

Mėgėjų problema
Montrealis įrodė, kad politika 

yra susirišusi su sportu. Aišku,

Olimpiniai plaukimo meisteriai ir sužieduotiniai: septy- 
niolikinė Kornelia Ender (penki aukso medaliai Montrea
lyje) ir Roland Matthes, 25 metų amžiaus, gavęs keturis 
aukso medalius (po du 1972 Muenchene ir 1968 Meksi
koj). 1975 jie išrinkti geriausiais sportininkais Rytų Vokie
tijoj. Matthes nori būti sporto mokytoju, o Ender tikisi 
būti vaikų gydytoja.

kad sportas susipynęs ir su pini
gu. Skaitome, kad rytų Europos 
sportininkai nėra mėgėjai, bet 
valstybės išlaikomi, apmokami, 
o kiti, vakariečiai, yra mėgė
jai. Bet kaip iš tikrųjų?

Pavyzdžiui, jei lengvatlečiai 
oficialiai neapmokami, jiems vis 
tiek paranki dirva pasipinigauti. 
Neseniai tarptautinėse lengvo
sios atletikos rungtynėse Zue- 
riche vienas iš žymiųjų dalyvių 
telefonu per porą dienų prakal
bėjo už 2000 šveicarų frankų 
(800 JAV dolerių). Kas užmokė
jo? Rengėjai.

Kaip paaiškinti, kad du leng
vatlečiai už valandą, jiems pasi
rašinėjant autografus, pareikala
vo 1500 šveicarų frankų (600 
JAV dolerių)? Atrodo, turėtų bū
ti patenkinti, kad žmonės pagei
dauja jų parašų — ne dažnam 
iš mirtingųjų taip pasitaiko . . . 
Klausimas, ar tai toks sunkus 
darbas ir ar dera už valandą rei
kalauti tiek, kiek daugis nė už sa
vaitę negauna?

Boksininko žodis
Be abejo, pasenusius mėgėjų 

nuostatus reikėtų peržiūrėti, pa
taisyti. Betgi profesionalizmas 
irgi gali išsigimti. Ne viskas yra 
pinigas, kad ir kaip ne ameri
kietiškai tai skambėtų.

Šalto vandens sporto biznie
riams užpylė olimpinis sunkaus 
svorio bokso meisteris Teofilo 
Stevenson (Kuba), laimėjęs 1976 
Montrealyje ir 1972 Muenche
ne. Jis daug kartų primindavo 
žurnalistams, jog nepereis į pro
fesionalus. Vienas amerikietis 

jam leptelėjo: “Būtum milijonie
rius!” Kažkodėl amerikiečiai 
mano, kad, jei žmogus gali už
dirbti milijoną JAV ir atsisako, 
tai toks pilietis arba meluoja, 
arba pamišęs. Kad Stevensonas 
gali būti patenkintas būdamas 
fizinio auklėjimo mokytoju Ku
boje, daug kam sunku suprasti.

Stevensono žodžiais, visi pro
fesionalai boksininkai JAV yra 
kaip prekė. Tiesa, jie gauna daug 
pinigo, bet treneriai, menedže
riai ir kitokie palydovai taip pat 
nemažai susemia. Kai pasaulyje 
milijonai vaikų badauja, milijo
nai dolerių tenka klaunams. Pro
paganda? O gal tik nuoširdus 
pasisakymas?

-o-
Faktas, kad atskiri kraštai yra 

vertinami pagal jų sportinį pa
jėgumą. Ypatingai olimpiniai 
pasiekimai surikiuoja kraštus į 
eilutę. Oficialiai toks vertinimas 
nepripažįstamas, bet spauda 
mirga panašiomis statistiko
mis. Toks vertinimas smulkina 
sportinę idėją. Vietoj nuotaikin
gų olimpinių žaidimų gaunam 
mirtinio rimtumo varžybas. Bet
gi yra dar kraštų, kurie vertina 
dalyvavimą ir nebūtinai išsiren
gia į rekordų medžioklę bet ku
riomis priemonėmis.

Olimpinė dvasia nėra užgesu
si. Būdingas kanadiečio žur
nalisto Claude Turcotte teigi
nys: “Rien ne peut tuer les 
Jeux. Ni la politique, ni l’argent” 
— Niekas negali sužlugdyti 
(olimpinių) žaidimų — nei poli
tika, nei pinigas.

Na, kad kitiem ir sekasi: pa
rašo eilėraštį — premija, nusiun
čia laikraščiui novelę — premi
ja, pristato dienraščiui romaną 
— premija (ir dar ne viena!), 
sukuria dramą entuziastų bū
riui — premija . . . Taip lyg ir 
nesinorėtų tikėti, kad tokių ge
nijų dar gimsta šiais laikais. Ta
čiau apie tai žinom iš gyvenimo 
realybės ir iš pačios laureatės 
Birutės Pūkelevičiūtės primini
mo gyvu žodžiu jos* gerbėjam, 
susirinkusiem spalio 23 į Kul
tūros Židinio apatinę salę, 
Brooklyn, N.Y.

Šimtas su viršum dailiojo žo
džio smaguriautojų stebėjo lau
reatę, per dvi valandas pabėru- 
sią gražių frazių gausą bei kele
tą savo kūrybos ištraukų.

Pirmiausia išklausytos eilės iš 
knygutės vaikam “Rimas pas 
Kęstutį”. Tai ne vienintelė to
kia knygutė. Autorė jų parašė 
ir išleido net šešias, kai kurias 
pati ir iliustruodama ar bent 
modelius — lėles iiustracijų fo
tografijom paruošdama.

Grįžo iš praeities pro autorės 
lūpas ir baltos eilės iš 1952 
išleistų “Metūgių”.

Jaukiai nuteikė nuotykių ap
žvalga, kaip buvo ruošiamasi 
“Aštuonių lapų” premijai. Šio 
romano ištrauka, taip subtiliai 
laureatės perduota, buvo lyg 
šios vakaronės apvainikavimas.

Po savų eilėjaščių deklamaci
jos ir pertraukos laureatė apibū
dino kitus savo romanus (irgi 
premijuotus!), dramą,plokšte
les, filmą.

GRAŽIAUSIA KALĖDŲ DOVANA

PUZI N AS
Tai gražiausia monografija apie dail. Povilą Puziną. Su 
anglišku tekstu. Didelio formato (11”x13”). Visos reproduk
cijos spalvotos. Atspausta brangiame kreidiniame popie
tyje. Spaudos darbus atliko speciali meno spaustuvė Ja
ponijoje. Knygos kaina — 25 dol. Geriausia dovana bet kam.

Galima gauti DARBININKO ADMINISTRACIJOJE: 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y., 11207

Senos patikimos firmos, Mr. M. Rifkin,

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

oficialiai praneša savo gausiems klijentams,

MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ 
'giminėms Lietuvoje ir USSR tęsiama toliau kaip buvo per 
pastaruosius 45 metus.

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.
GAVĖJAI NIEKO NEMOKA.
SIUNČIANT DOVANAS-SIUNTINIUS savo giminėms, yra 
geriausias kelias suteikti jiems džiaugsmo šventėms. >

Siuntiniai priimami šiose įstaigose ir skyriuose:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC
723 Wainut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215-925-3455

CENTRINĖ ĮSTAIGA NEVV YORKE:
240 FIFTH AVENUE, NEVV YORK, N.Y. 10001 

Tel.: (212) 725-2449

Su tuo filmu, vadinamu “Auk
so žąsis”, taip gerai neišdegė. 
Šį kartą premijos negauta. Ne
buvo juk ir konkurso filmui sta
tyti. Ne tik premijos už filmą 
negauta, bet ir keletos kartesnių 
tiesos žodžių susilaukta.

Gimdytojai savas vaikas, kad 
ir luošas, lieka gražiausias. Tad 
ir šiaip švelni panelė negailė
jo aštrių kritikos žodžių kriti
kam, drįsusiem jos “Aukso žąsį” 
papešioti. Kaip “jie” galėjo ne
įvertinti pirmojo lietuviško fil
mo (žinoma, išeivijoj), kurs iš 
autorės pareikalavęs gražaus 
metų skaičiaus ir krūvos tūks
tantinių dolerių banknotų?

Nors ir kaip gabioji prelegen
tė mane savo daugiažiedžiais 
piršteliais užbadytų, liekuosi 
prie tos pačios nuomonės, iš
reikštos “Aidų” žurnale filmo 
premjeros proga.

Po eilės šmaikščių išsireiški
mų apie laiką, žmones, daiktus 
ir dar kai ką autorė padėjo 
skriptą ant stalelio ir jautriai pa
deklamavo savo lyrinę “Raudą”, 
skirtą laisvės kovotojam.

Šią jaukią šeštadienio vakaro
nę atidarė ir užsklendė D.L.K. 
Birutės Draugijos New Yorko 
skyriaus pirmininkė M. Kliveč- 
kienė.

Laureatei viešniai B. Pūkele- 
vičiūtei ir New Yorko birutie- 
tėm už šį lietuviškos kūrybos 
vakarą nuoširdus ačiū.

Kornelijus Bučmys

KELIONĖS 
į LIETUVĄ

GRUODŽI019, $880.00
grįžta sausio 2. Šešios dienos 
Lietuvoje ir 7 Rygoje. 
Kalėdos bus Rygoje. Nauji Metai sutinkami 
Vilniuje.

Į tas kainas įeina: visų sudarymas, viešbučiai, trys valgiai 
per dieną, bagažo pervežimas ir visi patarnavimai.

Keliones rengia

DOVANA
80-14 Jamaica Avė. 

VVoodhaven, N.Y. 11421 
Tel. (212) 296-5250 

Namų tel. (212) 296-5359

Savininkė — Irena Velonskienė

vos; Mūsų buityje; Antanas Ku
čas — Pranciškonai Lietuvoje 
(Viktoro Gidžiūno, OFM, trys 
knygos); Alaušius — Iš memua
rinių knygų: Sibiro kalinės 
E. Juciūtės atsiminimai.

Šis Aidų numeris skirtas šv. 
Pranciškui Asyžiečiui ir iliust
ruotas jo laikų meno kūriniais. 
Viršelio 1 psl. — nežinomo 
dailininko (apie 1236) freska 
“Šv. Pranciškaus pamokslas 
paukščiams” jo vardo bazilikoje 
Asyžiuje; virželio 3 psl. — “Šv. 
Pranciškus dangiškoj garbėj” 
— nežinomo dailininko freska 
toje pačioje bazilikoje; viršelio 4 
psl. — Šv. Rufino bažnyčia Asy
žiuje (detalė). Be to, tekste dar 
šios nuotraukos: Lietuvių pran
ciškonų vadovybės, jaunimo 
kongreso, A. Eretaitės, prel. P. Ju
ro, E. Juciūtės.

SPALIO
AIDAI

Straipsniai: Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio garbei; Antanas Ma
ceina — Žmogiškosios netikry
bės šventasis; Simas Sužiedėlis
— Mažesnieji Broliai ir Lietuva; 
Viktoras Gidžiūnas, OFM — 
Jurgis Ambroziejus Pabrėža — 
šv. Pranciškaus dvasios sūnus.

Iš grožinės literatūros: Šv. 
Pranciškus Asyžietis: Sesers 
saulės arba sutvėrimų giesmė; 
Leonardas Andriekus: Eilėraš
čiai; Nelė Mazalaitė — Darbai.

Apžvalgoje: Dr. J. Labutis
— Valstybė ir Bažnyčia šiandien 
Lietuvoje ir Lenkijoje; L.A. — 
Pranciškoniškos sukaktys; A. 
Saulaitis — Pirmą kartą Pietų 
Amerikoje; A. Skrupskelienė — 
Aldona Eretaitė; S.M. — Jurašo 
debiutas ir teatrinės perspekty-

(301) Dl 2-2374 
(212) 389-6747 
(312) 235-7788

(312) YA 7-5980 
(216) 741-8082 
(216) 749-3033 

(313) 894-5350 
(201) 354-7608 
(313) 365-6350 
(213) 413-0177 
(305) 757-6704

BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė.
BROOKLYN, N.Y. 11222, 72 Nassau Avė. 
CHICAGO, ILL. 60622,2242 W. Chicago Avė.
CHICAGO, III. 60632, 4065 Archer Avė. 
CLEVELAND, Ohio 44109, 3491 West 25 St.
CLEVELAND. Ohio 44134, 5432 Statė Road 
DETROIT, Mich. 48210, 6720 Michlgan Avė.
ELIZABETH, N.J. 07201, 956 A Elizabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau Avė.
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138, 7612 N.E. 2-nd Avė.
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė. N.E. (612) 788-2545 
NEVV BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow Avė.
NEVV YORK, N.Y. 10003, 101 First Avenue 
PHILADELPHIA. Pa. 19123, 1013 N. Marshall St.
ROCHESTER, N.Y. 14621, 681-683 Hudson Avė. 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — Ninth 
SEATTLE, Wash. 98125, 11551 6th Place N.E. 
SOUTH RIVER, N J. 08882,168 VVhitehead Avė.
SYRACUSE, N.Y. 13204, 318 S. VVilbur Avė. 
VINELAND, N.J. 08360, Parish Hali, W. Landis Avė. 
VVORCHESTER, Mass. 01604, 82 Harrison St. 
VVHEAT RIDGE, Colo. 80033, 4330 Quay St.

(203) 224-0829 
(212) OR 4-3930

(215) 925-8878,
(716) 544-2151 

Avė. (415) 564-7981 
(206) EM 3-5556 

(201)257-2113 
(315) 476-6958 
(609) 696-9796
(617) 798-3347 
(303) 422-4330

REIKALAUKITE MŪSŲ NAUJO MUITŲ SĄRAŠO
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SPORTAS
ŠALFASS Rytų apygardos 

lauko teniso varžybos
Šių metų lauko teniso varžy

bos įvyko spalio 9-10. Jas gra
žiai, tvarkingai ir sumaniai ve
dė Tadas Jasaitis; jam priklauso 
visų dalyvių padėka. Rungtynės 
turėjo vykti dvi dienas, tačiau 
dėl netikėtos audros šeštadienį 
reikėjo keisti nustatytus planus. 
T. Jasaičio sumanumo dėka pa
grindinės varžybos buvo pilnai 
pravestos sekmadienį.

Pirmenybių nuotaiką pagy
vino dalyviai iš Baltimorės ir 
Bostono, tačiau pasigesta iški
lesnių žaidikų iš Hartfordo, 
ypač moterų klasėj. O be to, ir 
veteranai, taupydami savo jė
gas dvejetų varžybom, pamažu 
iškrinta iš vienetų rungčių.

Vyrų klasėj staigmenų nebu
vo. Pirmą vietą nesunkiai lai
mėjo Adomas Kubilius iš Hart
fordo, įveikęs P. Vainių iš New 
Yorko 8:4, 8:0. Trečioj vietoj 
liko A. Petruševičius iš Balti
morės. Vyrų B klasėj pasižy
mėjo vienodo lygio žaidėjai. 
Pirmą vietą laimėjo 17 metų 
Darius Ivaška iš Bostono, įvei
kęs Nevv Yorko veteraną sporti
ninką A. Daukšą" 8:4 ir 8:3. 
Trečioj vietoj — A. Šliteris iš 
New Jersey.

Jaunių klasės žaidimo lygis 
yra smarkiai pakilęs nuo pereitų 
metų. Pirmą vietą laimėjo 14 
metų Paulius Gvildys, įveikęs 
Darių Ivašką 7:6, 3:6, 6:1. Tre
čioj vietoj liko Karosas, pralai
mėjęs D. Ivaškai 7:6.

Moterų ir mergaičių grupėse 
dalyvių buvo mažiau negu per
nai. Didelę pažangą yra padariu
si Rima Vebeliūnaitė, laimėjusi 
pirmą vietą moterų klasėj. Ji į- 
veikė Daivą Bobelytę 8:5. Tre
čiąja liko Gina Vebeliūnaitė.

Daiva Bobelytė laimėjo mer
gaičių pirmenybes, įveikusi 
Loretą Pugh 6:2 rezultatu.

Kaip jau buvo anksčiau minė
ta, varžybos praėjo tvarkingai ir 
sklandžiai. Tačiau tenka apgai
lestauti, kad mūsų tarpe yra te- 
nisistų, kurie, užsiregistravę iš 
anksto, nemato reikalo pranešti 
apie savo planų pasikeitimą, ne
galėjimą dalyvauti arba galvoja, > 
kad valandą pavėluoti yra visai 
normalu.

Tikėkimės, kad ateity išveng- 
sim šių bereikalingų trukdymų 
ir gausiai bei nuotaikingai žai- 
sim kitų metų varžybose.

T.D.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modemiškus apdraudos planus*

- J- 
ir A.

buto

ST. PETERSBURG, FLA.
St. Petersburgo Amerikos Lie

tuvių klubo valdybos ir direkto
rių posėdy spalio 4 sudarytos 
kelios komisijos įvairiem klubo 
praplėtimo darbam atlikti. Su
darytos šios komisijos:

klubo išorinės aplinkos ap- 
tvarkymo — pagražinimo 
Pupininkas, V. Kleivienė 
Gruzdys;

virtuvės ir gyvenamojo
įrengimo — A. Karnienė, A. Mi
liauskienė, S. Stanelienė, S. 
Stuikienė ir B. Urbonienė;

baro įrengimo: A. Ragelis ir K. 
Grigaitis;

patalpų dekoravimo — B. Zel- 
bienė, E. Kačinskienė ir V. Ja- 
kušovas.

Komisijos paruošia savo darbo 
planus ir sąmatas, kuriuos patei
kia klubo valdybai ir direkto
riam patvirtinti.

Lietuviškų studijų kita paskai
ta mūsų jaunimui bus lapkričio 
6, šeštadienį, 10 vai. ryto klubo 
patalpose.

Lietuvių Bendruomenės St. 
Petersburgo apylinkės visuo
meninių reikalų komisija, grei
tai reaguodama į JAV preziden
to Fordo pareiškimą debatuose 
dėl Rytų Europos, tuoj išsiuntė 
prezidentui raštą, prašydama pa
aiškinti, kokia yra jo politika 
okupuotos Lietuvos reikalu. Iš 
Baltųjų Rūmų gautas atsakymas, 
prie kurio pridėtas prezidento 
pareiškimas etninių grupių va
dovam, ir jame pažodžiui taip 
prezidento pasakyta: “The 
original mistake was mine. 1 did 
not express myself clearly. I 
admit it”.

Vasario 16-osios gimnazijos 
rėmėjų būrelis nr. 18 sumokė
jo pažadėtą sumą, suaukodamas 
už 1976 metus 182 dol., kuriuos 
pasiuntė gimnazijai per Balfą. 
Pinigus surinko O. Kindurienė.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję savo aukomis už kalen-

n

Susiv. savo nariams moka dividendus ir telkia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičlų.

Norį įsirašyti kreipkitės į Susiv. centrą, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421, tel. MI7-6637.

i

f

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Svvltzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It eures: dundruff, falling hair, itehing scalp, 
splitting ends, strengthening hair root growth, and restor- 
ing natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Ęlue-Book. JIB Med- 
icine Liq. 8 oz. a 16 vveek 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 \V. 69th St.; 50th Avė. & 14th St. Cicero ir 1640 \V. 47th St. Chicago ; 
2923 N. Milwaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

i, DEXTER PARK 
PHARMACY IHI

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 
TELEF. 296-4130

DOMENECH AGENCY
GENERAL INSURANCE FIRE, LIFE AND AUTO 

D.V. REAL ESTATE RENTALS, SALES, 
CONVENTIONAL FHA-GI MORTGAGES 
202 MAIN STREET HEMPSTEAD, N.Y.

CALL 516 483-8512

Niek Mason Contractors
Chimney Specialists 

Fireplace 
Brick Work 
Any Repairs

Free Inspection - Free Ėst.

Call Anytime (212) 728-5212
34-11 30 Avė. L.l. City

Concrete Work 

Roofing 
Reosonable

BROTHERS MERCEDES SERVICE 
& REPAIR 

MASTERMECHANICWITH18YEARSEXPERIENCE 
EUROPEAN FACTORY TRAINED FAST OUALITY 
VVORKMANSHIP FULL GUARANTEE ON ALL

REPAIRS &SERVICES WE ALSO REPAIR BMW 
46 VVANAOUE AVĖ POMPTON LAKĘS, N.J. MON.- 

SAT. 8-6 839-1480

MARTHA’S VINEYARD
EDGARTOVVN HOUSE LOT. 39,600 SQ. FT. UT1LS. 
GD. INVESTMNT. OR BUlLD NOW $15,000 FIRM. 
CALL (617) 583-2925 OR VVRITE: P.M. ROAN. 32 
HAMILTON ST. BROCKTON, MASS. 02401

PANELING, SHEETROCK BATHROOMS 
& ALL OTHER HOME IMPROVEMENTS 

FULLY INSURED. LIC. H1820290000 
J. Green 

(516) 868-9396

COSTELLO ROOFING
WILL REPAIR ANY LEAK IN YOUR ROOF. 

SPECIALIZING IN FLAT ROOFS ONLY. 
FREE ESTIMATE NO OBLIGATION 

ALL VVORK GUARANTEED
CALL 7 DAYS A VVEEK 9-9 (212) 424-9392

Krepšinio pradžia
Pereitą sekmadienį nuo pietų 

iki vakaro Kultūros Židinio salę 
užpildė New Yorko lietuvių jau
nieji krepšininkai. Trys berniu
kų komandos žaidė pirmąsias 
šio sezono draugiškas rungty
nes. Patys mažiausieji LAK jau
nučiai pralaimėjo prieš labiau 
patyrusią Gate of Heaven ko
mandą 20:35. Iš didelio skai
čiaus mūsų jaunų žaidėjų krep
šius pelnė trys energingi meti
kai: Vytis Kezys 9, Rimas Ke
zys 6 ir Jonas Žukauskas 5. Nau
jų komandos trenerių — Jono 
Matulaičio ir Stasio Biručio lau-, 
kia didelis uždavinys mūsų jau
nučius sulipdyti į gerą krepši
nio vienetą.

Antrose rungtynėse vyresnieji 
jauniai nugalėjo St. Athanasius 
priešininkus be didelio vargo. 
Naujo trenerio rankose jaunių 
L  

komanda žaidė labiau veržliu 
stiliumi, daugumą krepšių už
dirbdami greitom pasuotėm ir 
staigiais prasiveržimais. Rungty
nių pasekmė buvo 64:50 (35:22). 
Iš pasiektų krepšių matėsi geras 
komandinis balansas. Įmetė: 
Naronis 14, Gvildys 12, Matu
laitis’ 11, Šimkus 11, Birutis 6, 
Česnavičius 6 ir T. Lora 4.

Vidurinio amžiaus, arba B 
grupės jauniai pirmą sezono 
bandymą prieš Ascension para
pijos komandą pralaimėjo 25:33 
(10:16). Taškus pelnė: Gvildys 
13, Janušas 5, L. Vaitkevičius 
3, Didžbalis 2 ir Ričardas Ke
zys 2. Taip pat žaidė T. Biru
tis, Algis Kezys ir J. Milukas. 
Ši komanda gali turėti gerą ateitį, 
manda gali turėti gerą ateitį, 
tik reikia daug darbo ir koman
dinio susižaidimo.

-o-
Futbolo rungtynės šį sek

madienį įvyks Wayne Ovai, 
Wayne, New Jersey, prieš Pas- 
saic klubą. LAK rezervinė ko
manda žais 12:30 vai., o pirmo
ji 2:30 vai. p.p.

-o-
Š ALFAS Sąjungos pirme

nybėse dalyvaus Nevv Yorko 
LAK stalo tenisininkai ir šach
matininkai. Pirmenybės įvyks 
lapkričio 13-14 Clevelande.

Alg. Š.

dorių ar šiaip sapaudą parėmę:
20 dol. — kun. S. Morkūnas, 

Sioux City, Iowa.
Po 10 dol. — A. Reventas, 

Gulfport, Fla., L.M. K. Fede
racijos Philadelphijos klubas, 
LB Palm Beach County apylin
kė.

Po 8 dol. — E. Gerulski, 
Catskill, N.Y., G. Mironas, Phi
ladelphia, Pa.

7 dol. — K. Krulikas, Rich
mond Hill, N.Y.

Po 5 dol. — O. Štokas, Chi
cago, III., Str. A.M. Karalius, 
Latham, N.Y., K. Algenis, VVood
haven, N.Y., P. Strijauskas, St. 
Petersburg, Fla., J. Bernotas, 
Nevv Britain, Conn.

Po 4 dol. — J. Bakšys, So. 
Boston, Mass., K. Šeštokas, Rah- 
vvay, N.J.

Po 3 dol. — dr. J.B. Dičpi- 
nigaitis, L. Bintakys, G. Sližys, 
VVoodhaven, N.Y., L. Mathevvs, 
U. Matulionis, W. Umbrazas, 
Brooklyn, N.Y., kun. dr. V. Bar- 
tuška, Riverdale, N.Y., A. Giga- 
liūnas, Chicago, III., J. Urbana
vičiūtė, Spring Valley, N.Y., J. 
Rinkus, St. Petersburg, Fla., P. 
PetRelis, Yorba Linda, Calif., J. 
Ramas, Elizabeth, N.J., E. Du- 
bickas, Los Angeles, Cabf 
Judickas, Hot Spri 
Bileris, Queens Vii- 
Žebertavičius, Parli N.J.

S. 
J.

Lukošius, Richmond Hill, .N.Y., 
O. Balčiūnienė, Newai< bTJ., J. 
Mėlynis, Nesconset, J.
Lushis, Easton, Pa., W. A. 
Tragus, Allentovvn, Pa., V. Palu
binskas, Cleveland Hgts., Ohio, 
A. Pilvelis, W. Hartford, Conn., 
A. Rubonis, No. Haledon, N.J.

Po 2 dol. — A. Adams, Brook
lyn, N.Y., A. Juškys, Elizabeth, 
N.J., J. Mikulskis, Woodhaven, 
N.Y., Arminas, VVaterbury, 
Conn., S. Pranckūnas, Willow- 
dale, Ont. Canada.

Po 1 dol. — P. Seibienė, A. 
Stuporas, Brooklyn, N.Y., S. Pet- 
rulonis, Quincy, Mass., A. Žars- 
kus, VVoodhaven, N.Y., M. Bich- 
nevičius, Dorchester, Mass., V. 
Viliūnas, Mays Landing, N.J., J. 
Lapšys, Dedham, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.
I-------------------------

NAUJOS KNYGOS
Įsigykite naujai išleistas 

knygas

ŽIEMOS EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
iš BOSTONO — MONTREALIO — NEVY YORKO 
Dar yra laisvų vietų GRUODŽIO 22 d. grupėje 

Kaina $875.00
(kelionė lėktuvu, PIRMOS klasės viešbučiai, maistas, dviese 
kambaryje).
Lankysime: Leningradą, Vilnių, Kauną, Trakus, Rygą, 
Maskvą ir Helsinkį.

Prie šios grupės galima jungtis su papildomu mokesčiu 
iš New Yorko ir iš kitų miestų.
KELIONĖS Į LlETUVĄ1977 m. PRASIDEDA BALANDŽIO 6 d. 

Registracijas priimame dabar 
TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

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

Telefonas: 617 268-8764 
Savininkė: Aldona Adomonienė 

Air Fares Subject to Changes and Government Approval. 
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
dokumentus.

Skaityk ir platink 
Darbininką!

■ ■■■■■■■■ BEAUTY SALON i ■
NEVER 0N SUNDAY - RE OPENS 

20% OFF ALL CUSTOMERS
30% OFF SENIOR CITIZENS 
(516) 872-3360

748 Franklin Avė. Franklin Square

' z
E & S CONSTRUCTION COMPANY 

84-50 Austin Street 
Kew Gardens

FIRE DAMAGE & VVATER DAMAGE REPAIRS 
ALL BUILDING TRADES REASONABLE, PLŪS 

! OFFICE PANELING FURNITURE REFINISHING 

CALL 847-2299

' ---------------------------------------

1

i

RUSTIC STYLE RESTAURANT AND 
LOUNGE IN THE SCENIC NORTH COUNTRY 
LOCATED IN ORLEANS, VERMONT. SEATING 
CAPACITY 70 TO 80. NOW OPERATING AT A 
PROFIT WITH UNLIMITED GROWTH POTENTIAL.

- FULLY EOUIPPED KITCHEN AND LOUNGED, , 
FURNISHED THROUGHOUT IN EARLY AMERI
CAN DINING TABLES AND CHAIRS. FOR 
FURTHER INFORMATION CALL 1-802-754-6925 
OR 1-802-525-6991. YEAR ROUND OPERATION. 
ASKING $27,000 OWNER MOVING TO WARMER 
CLIMATE.

MARIOS
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END VVORK ELECTRICAL WORK 
TUNE UPS OUR SPECIALTY. AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS 
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

EXPERT REPAIR, remodeling, antioue, 
RESTORATlON. ANY TYPE REFINISHING. CHAIR 
SEATS RECOVERED. VINYL & FABRIC GLASS 
VVORK. 828-1400.

/

THE ORATORY
FOR ALMOST FORTY YEARS THE PRIESTS AND 
BROTHERS OF THE ORATORY OF ST. PHILIP 
NERI HAVE BEEN LIVING, WORKING, AND 
GROWING VVITH THE PEOPLE OF SOUTH 
CAROUNA. WE ARE A COMMUNITY WITHOUT 
VOWS. FREELY LIVING THE EVANGELICAL 
COUNSELS IN A SPIRIT OF LOVE AND JOY. OUR 
WORKS ARE AS VARIED AS THE NEEDS OF THE 
PEOPLE OF GOD IN OUR AREA. HELP US TO 
GROW WRITE —FATHER JOSEPH CO. THE 
ORATORY, P.O. BOX 11586, ROCK HILL, S.C. 
29730.

AMERICAN INTERNATIONAL 
CLEANING SERVICE

OFFICE HOMES FLOOR STRIPPING WAXING 
RUG SHAMPOOING ALSO DOMESTIC HOUSE- 
WORK 693-1218.

M'ii i ■ j m- «-• / « x v- u. .-vsTOKjeM&Meim]

RESTORED OLD FARM HOUSE į 
Eleven large rooms w<:i> 3 baths modern kitehen 
& huge fireplace, sėt įveli back from main road on < 
80 aere Xma? Tree farm in Eastern Penna., 1 
minutes from both 1 80 & 1-81, 3 car garage, i 
big barn. Magt.dicent view. Approx. 26,000 spruce 

pine & f ir evergreens. 717-864-3228

Lt' -V
VVITH KMF‘-

b

87-53 V
JAMAICA

FRANK PADl

DRIVING
'i TO DRIVE

OAIVING SCHOOL
"3
STREET

>1434
OWNER

MAKE PRAYER YOUR PROFESSION 
WE PRAISE YOU! WE BLESS YOU! WE THANK 

YOU!
VVRITE

DOMINICAN NUNS 
802 COURT ST. 

SYRACUSE, N.Y. 13208

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

MICRO COATINGS 
Painting, Interior & Exterior 
Also Tile VVork 212 591-1623

EXPERT MOVING
Irom a plato to an estate. Bonded & Insured. 
Hourlyorflat rates. Fast dependable & reasonable 
Lundell Moving & Trucklng, 120 E. 56 SI NYC 
Suite 610 Tel. 838-0313.

HICKSVILLE 
MOTOR LODGE

LOW COMMERCIAL RATES 
SPECIAL DAY RATES 

VVEEKLY & MONTHLY RATES 
ROOMS VVITH REFRIGERATORS 

THERMOSOL STEAM BATHS

O’KEEFE MOVERS 
LOCAL AND LONG 

DISTANCE
LIC. AND BONDED REASONABLE RATE6. 

200 MILLER PLACE HICKSVILLE, N.Y. 
CALL 516-938-6500 

ASK FOR VINCE OR FRANK

72 LUXURIOUS ROOMS ADJACENT TO HOVVARD 
JOHNSON'S RESTAURANT MEETING ROOMS 
COLOR TV RADIO AIR CONDITIONING POOL 
ŠAME DAY VALET SERVICE FREE COFFEE ALL 
HOURS CABLE T.V. NEAR ROOSELVELT 

RACEVVAY & NASSAU COLISEUM

GOOSE HUNTERS VVANTED
I HAVE THE BEST GEESE HUNTING IN MARY- 
LAND. PRIVATE BLINDS. ALSO HAVE DEER AND 
OTHER GAME. MAKE YOUR RESERVATIONS 
BEFORE THE SEASON OPENS. CALL MR. DEAN, 

(301) 758-1593

Old Country Road, Hicksville off 
VVantagh Statė Pkwy, Exit W-2 

516 433-3900

FOR SALE — 30 ACRES ręst., bar, pvt. 
DINING ROOM, OUTING GROVE, HANDLE 2,000, 
small lake, PENNA LIOUOR LICENSE. 30 YEARS 
LOCATED 10 MIN FROM PUBLIC GOLD GOURSE, 
6 MIN. FROM ROUTE 84, 10 MIN FROM ROUTE 
80, N.E. PENNA, 2 1/2 HRS FROM N.Y.C. 
VERY SPECIAL VALUE AT $150,000. D0WN PAY- 
MENT REOUIRED $45,000. WILL FINANCE 
BALANCE. 6 ROOM APARTMENT ON TOP OF 
RĘST. CALL AFTER 3 PM DAILY. ASK FOR MR.
PHILLIPS (717) 937-4435

J & G DECORATORS 
AND FURNITURE 

95-04 Jamaica Avė., VVoodhaven 
12-12 Astoria Blvd., Astoria

CUSTOM REUPHOLSTERY 
PLASTIC SLIPCOVERS 

Hundreds of Domestic & Importea 
Fabrics To Chaose From 

Wood Finish 
REASONABLE PRICES

(212) 721-6329—847-8386

I. Mero romanas — Striptizą?, arba 
Paryžlus-Roma-Paryžius — 8 dol., 
V.F. Vaitkevičienės—Du draugai— 
premijuota apysaka jaunimui
— 4 dol., J. Kralikausko premijuotas 
romanas — Mažvydas Vilniuje — 6 
dol., dr. V. Sruogienės — Steigiama
sis Lietuvos seimas — 6.50 dol., 
A. Vaičiulaičio pasakojimai jauni
mui — Vakaras sargo namelyje — 
4 dol., R. Spalio romanas — Mer
gaitė iš geto — 5 dol., L. Andrie- 
kaus poezijos knyga — Už vasaros 
vartų— 3 dol., A. Pakalniškio prisi
minimai — Metai praeityje — 5 dol., 
A. Pakalniškio dienoraštis — Mes 
grįžtame — 5 dol., Mūsų šokiai — ant
roji laida — 4 dol., dr. J. Girniaus
— Pranas Dovydaitis —15 dol., dr. A. 
Maceinos — Religijos filosofiją — 5 
dol., A. Saudargienės—Tolimų kraš
tų miražai — 8.50 dol., K. Barėno— 
Devintoji pradalgė—8.50 dol. V. Augu
lytės ir J. Plačo — Šimtas žaidimų 
dideliems ir mažiems — 2 dol., Br. 
Kaslo — The Baltic Nations — 12 
dol.

Persiuntimui pridedama 50 et.
šios bei kitos knygos Ir plokš

telės gaunamos: Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEVY JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

KVECAS
JONAS

19 33 + 1,976

Tcasolino
A MEM0RIALS

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

VĖL GAUNAMOS 
PLOKŠTELĖS 

Kokiais keliais aš keliausiu . . . 
Vyrų kvinteto BALTIJA, Dainų- 
op. arijų rinkinys, S. Citvaro, 
Linksmieji broliai, A. Dvariono, < 
D. Dolskio, A. Šabaniausko rin-, 
kiniai: X, XI, XVIII ir XXVI. 
Kiekvienos kaina 6 dol. Persiun
timui pridedama 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd. Brook
lyn, N.Y. 11207.

nuNTEFt 
b00 acres ot pnvate land. Deer hunting and 
small g ame. 3 meals daily, nightly entertam 
ment. All rooms T.V. and private bath. Evety- 
thing incl. in our reasonable rates. Write or call 
direct in N.Y.C. (212) 695-1757.

ARROVVHEAD LODGE
PARKSVILLE, N.Y. 12768 
(Only 2 1/2 Hrs. N.Y.C.)

Martha’s Vineyard

VINEYARD 
HARBOR 
MOTEL

Enjoy our-private beach and 
magnificent view of harbor ac- 
tivities. Make your plans now 
for a fall vacation on lovely 
Martha’s Vineyard.
SINGLE ROOMS, EFFICIENCIES 
AND MEETING ROOM AVAILA
BLE

Call or Writo
Vineyard Harbor 

Motei
Beach Rd. Vineyard Haven. Mass. 

Tel. 617-693-3334
B*SS t BLUERSH DERBY Sept 15-Oct. 15 

DEER IfEEK IN NOVEMBER
Monthly Ritei For Fall & Winter Rentals

BY OWNER 
BIG COUNTRY GENERAL 

STORE

Northern Wls. First time of- 
fered. 140 acres. Living 
quarters, gas pumps, on & 
off sale liquor, 2 car garage, 
2 wells, dance hall. All flx- 
tures, bąli park. Finest deer 
hunting, snow moblling trails 
plūs inventory. Health forces 
sale.

Call 1-715-399-8531, 
IVAN & DONNA BROWEN, Rt 
2, Box 208, Superior, Wl 
94880.

NJ WOODCLIFF LAKE

WE HAVE A LOVELY HOME FOR YOUR MOTHER 
OR FATHER. HOME-STYLE MEALS, PLEASANT 
COUNTRY SURROUNDINGS.

201 391-2442

AVAILABLE DEALERSHIP 
KITCHEN & BATHROOM RESURFACING 

FULL TIME / PART TIME
Be your own boss in a new and ex- 
citing business. Full training & all 
equipment supplied, Exclusive ter- 
ritory now available In this area. 
There is a great need for this service 
in private homes, apt buildings, 
hotels, motels etc. No need to ra
move fixtures. Done on location. For 
more information call: MR. RAY* 
MOND 516 265-1246

u............................   " - '



1976 lapkričio 5, nr. 45 • DARBININKAS •!!

RENGIAMI 
RELIGINĖS 
MUZIKOS 
LEIDINIAI

Kun. Ladas Budreckas, paves
tas Lietuvių Kunigų Vienybės 
centro valdybos, pagal naujuo
sius povatikaninės mišių litur
gijos reikalavimus ruošia spau
dai platų giesmyną, pritaikytą 
bendruomeniniam giedojimui. 
Jis prašo lietuvius kompozito
rius prisiųsti jam jų turimas su
komponuotas lietuviškas mi
šias — giesmes, kurios būtų 
tinkamos giedoti mišių metu. 
Mišios turi būti vienbalsės arba 
dvibalsės. Siųsti adresu: Rev. L. 
Budreckas, Immaculate Heart 
Residence, East Island, Glen 

Cove, N.Y. 11542.
Komp. Alfonsas Mikulskis, 

paprašytas kun. L. Budrecko, su

A.A.
SOFIJAI KIAUNIENEI

mirus, jos vyrui L.K.K. savanoriui ats. kap. Jurgiui, sūnui 
Kęstučiui su šeima ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Neto Yorko Skyriaus Savanoriai

A.A.

SOFIJAI KIAUNIENEI

mirus, jos vyrui Jurgiui ir sūnui Kęstučiui su šeima reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

Vanda ir Bronius Sutkai

A.A. 
SOFIJAI KIAUNIENEI

mirus, jos vyrui Jurgiui Kiaunei ir sūnui Kęstučiui su 
šeima nuoširdžią Ir gilią užuojautą reiškia

Veronika ir Stasys Gudai

tiko eucharistiniam kongresui 
savo sukurtas mišias aranžiruoti 
dviem balsam su vargonų paly
da. Mišios yra sukurtos mišriam 
chorui, kongrese jos buvo atlik
tos su kanklių orkestro palyda.

Sesuo M. Bernarda, kazimie- 
rietė, apsiėmė sukomponuoti 
muziką prel. Stasio Žiliaus miš
rių giesmių tekstam.

Kun. Vytautas Zakaras verčia 
iš vokiečių kalbos į lietuvių 
kalbą klasikinių Franz Schuber- 
to (1797-1826} mišių giesmių 
tekstus.

Trys šeštadieniai — trys auk
sinės progos apsirūpinti dova
nomis, kurias Kalėdų švenčių 
proga norėsite įteikti savo gimi
nėm, draugam, bičiuliam. Ginta
ro karoliai ir kitokie darbeliai, 
lietuviškos plokštelės, knygos, 
drožiniai, įvairūs suvenyrai bus

Algirdas Bražinskas, jo žmona Bernadeta ir Pranas Bražins
kas lapkričio 6, šeštadienį, atvyksta į New Y orką, daly
vaus Laisvės Žiburio koncerte ir tars žodį.

parduodami Darbininko spau
dos kioske, Kultūros Židinio 
apatinėj salėj Laisvės Žiburio 
radijo parengime lapkričio 6, 
Lietuvos Atsiminimų radijo va
kare lapkričio 13 ir lietuvių 
pranciškonų 25 metų jubilieji
niame bankete lapkričio 20.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Atsidūrus tarp dviejų milžinų 
— New Yorko ir Pennsylvani
jos valstijų, N.J. lietuviam pasi
darė sunku suorganizuoti kokį 
nors didesnį renginį ne tik dėl 
kiek sumažėjusio lietuvių skai
čiaus, bet ir dėl New Yorke se
zono metu vykstančių įvairių or
ganizacijų ir dviejų radijo valan
dų ten rengiamų iškilių koncer
tų ar iš kitur atsikviestų dides
nių meninių vienetų pasirody
mų. Taip ir tenka mum verstis 
tik čia veikiančių organizacijų 
ruošiamųjų švenčių minėjimais, 
paįvairinamais koncertinėmis ar 
kitokiomis mažesnio masto pro
gramomis. Esame vis dėlto pa
siskirstę ir pagal organizacijas ir 
gal pagal įsitikinimus, nors tar
pusavio trinties čia ir nėra. O ta
čiau vis dėlto ne visi susirenka
me į juos, nes arba rengėjai ne 
prie širdies, ar jų tikslas mum 
atrodo svetimas.

LB NJ apygardos valdyba, no
rėdama bent vieną kartą į metus 
sutelkti į vieną vietą visus 
įvairiom organizacijom pri
klausančius ir jose nedalyvau
jančius lietuvius nerūpestingam 
ir linksmam pobūviui, ir šiais 
metais gruodžio 31 rengia senų
jų metų palydėjimą ir naujųjų 
sutikimą Lithuanian Liberty 
Hali salėj, 269 2nd St., Eliza
beth, N.J. Dalyviam bus pa
tiekta šaltų užkandžių ir gerai 
paruošta vakarienė. Dešimties 
žmonių stalui bus duota 2 šam
pano ir 2 stipriųjų gėrimų bu
teliai, o gerai nuotaikai sudary
ti padės ir geras šokių orkest
ras. Įėjimas vienam asmeniui 
17 dol., studentam ir mokslei
viam — 9 dol.

Rengėjai didelio pelno ne
siekia, o, jei jo ir bus, jis bus 
panaudotas labai šakotiem lietu
vių uždaviniam remti.

Apygardos valdyba

NEVY YORK — Laisvės Žiburys, 
sekm. 9-10 vai. ryto WHB1105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., 
Bayside, N.Y. 11364. tel. 212 
229-9134.

Stamfordo Lietuvių Bendruomenės apylinkės pirmininką 
Gintą Žemaitį ir šeimą, jo mylimam tėvui

A.A.
JUOZUI ŽEMAITAIČIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame Ir drauge liūdime.

Stamfordo Lietuvių Bendruomenė

Brangiam tėveliui

A.A. 
JUOZUI ŽEMAITAIČIUI

mirus, jo sūnų Gintą su šeima rr visus artimuosius gi

liai užjaučiame ir kartu liūdime.

Vidmantas Valiušaitis su Seimą, 
Janina Valiušaitienė

Rapolo Kisieliaus Įpėdiniam
1972 spalio mėn., Jamaica, N. 

Y., mirė Rapolas KISIE - 
LIŪS, Amerikoj žinomas kaip 
Raphael A. Kisielius. Jis nepali
ko testamento, bet bankuose pa
liko netoli keturiasdešimt tūks
tančių dolerių santaupų. Preten
zijas į palikimą pareiškė Lietu
vos okupantų interesam atsto
vaują advokatai N.Y. neva 
Lietuvoj gyvenančių įpėdinių 
vardu, bet iki šiol jokių įpėdi- 
nystis įrodymų nepristatė.

Vienintelis žinomas įpėdinis 
yra Laurynas KISIELIUS, ku
riam velionis paliko laupomąją 
sąskaitą (in trust for} virš vienuo
likos tūkstančių dolerių. Ne
tiesiogiai gautomis žiniomis, 
Laurynas Kisielius mirė Lietu
voj anksčiau negu sąskaitos sa
vininkas Rapolas; tuo atveju 
Laurynui skirtoji dalis pri
jungiama prie bendro palikimo.

Rapolo Kisieliaus giminės ar
ba apie juos žiną, malonėkit ra
šyti Lietuvos Generaliniam Kon
sulatui New Yorke: Consulate 
General of Lithuania, 41 VVest 
82nd Street, Nevv York, N.Y. 
10024.

Veronikos Tumasonienės mir
ties proga giminės ir bičiuliai 
jai kilniai atminti suaukojo 60 
dol. Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai.

NEVV YORKO 
JAUNIMO VEIKLOJ

Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Nevv Yorko tarybos 
narių posėdy spalio 25 Marytė 
Matulaitytė pranešė apie jos po
kalbį su PLJS pirmininke Gabi
ja Juozapavičiūte Toronte.

PLJ Sąjungos centro valdyba 
pakvietė Argentinos lietuvaitę 
Adrianą Jociūtę koncertuoti lie
tuvių kolonijose Š. Amerikoj. 
Jos koncertas Nevv Yorke nu

matytas 1977 sausio 23.
Išvažiavus tarybos nariui Ša

rūnui Zikarui studijuoti į Flo
ridos valstiją, Ramona Ašeber- 
gaitė perėmė jo vietą.

Amerikos LJS centro valdybai 
delsiant rinkimų organizavimą, 
vietinės tarybos nariai ragina 
centro valdybą kuo greičiau pra
vesti rinkimus.

Kitas PLJ Sąjungos Nevv Yor
ko tarybos posėdis įvyks lapkri
čio 8, pirmadienį, 7:20 vai. vak. 
pas jaunuosius Radzivanus, 80- 
16 UOth St., Richmond Hill,
N.Y. Kviečiamas visas jaunimas.

Lietuvos vyčių Naujosios 
Anglijos suvažiavime rugsėjo 26 
Šv. Antano parapijoj, Ansonia, 
Conn., išrinkta nauja valdyba: 
dvasios vadas — kun. Albinas 
Janiūnas iš So. Bostono, pirm. 
— Joanna LaFramboise iš West- 
field, 1-mas vicepirm. — Anta
nas Čepulis iš Ansonia, 
Conn., 2-ra vicepirm. — Susana 
Boroskas iš Brocktono, 3-čias vi
cepirm. — Jurgis Radzvvillas 
iš Bridgeport, Conn., ižd. — Da
rata Sinkavičiūtė iš Worcester, 
sekr. — Heidi Kniuipis iš Bos
tono, korespondentė — Nellie 
Ruggles iš Westfield, trustees — 
Aldona Marcavage iš Milford, 
Conn., ir Leon Boroskas iš Nevv 
Haven, Lietuvos reikalų kom. 
pirm. — Danielius Averka iš So. 
Bostono, Lietuvių kultūros kom. 
pirm. — Nellie Ruggles iš West- 
field, ritualo kom. pirm. — Ona 
Milleraitė iš Worcester, jai tal
kins Sylvia Shukis iš Brockton 
ir Mary Minkus iš Westfield, sti
pendijos kom. pirm. — Antanas 
Miner iš Worcester, korespon
dentė Vyties žurnalui — Ona 
Kublinskaitė iš Worcester.

Stanislovas B. Malakauskas, 
sulaukęs 81 m. amžiaus (buvo 
gimęs 1895 vasario 1}, po trum
pos ligos mirė spalio 1 Bayon- 
ne General ligoninėj. Velionis 
buvo gimęs Lietuvoj ir į JAV 
atvyko dar jaunas būdamas. Dir
bo Esso Standard Oil bendro
vėj daugelį metų. Vėliau 50 
metų su viršum turėjo savo res
toraną ir taverną. Jo žmona Ona 
mirė š.m. rugpiūčio 10. Už a.a. 
Stanislovą iškilmingos laidotu
vių mišios buvo aukojamos Šv. 
Mykolo bažnyčioj, Bayonne, 
N.J. Pagrindinis celebrantas bu
vo kun. Jonas Tamalonis, su juo 
koncelebravo kun. Albertas Ma
tulis ir kun. John F. Kennedy. 
Palaidotas Šv. Gertrūdos kapi
nėse, Rahvvay, N. J., šeimos 
sklype. Velionis buvo Šv. Vardo 
Dr-jos narys. Nuliūdime liko sū
nus Pranciškus, jo žmona Pran
ciška ir trys anūkai.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD, President

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

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

LITO EKSKURSIJA Į 
SAULĖTĄ PUERTO RICO SALĄ

Lapkričio 12-17
$300

— Skridimai su American Airlines
— Pervežimai tarp aerodromo ir viešbučio
— 6 dienos, 5 naktys gražiajame Americanos viešbutyje
— “Sightseeing” ekskursijos
— Kelios paskaitos ir seminarai ūkiškais klausimais
— Konferencijos užbaigimas — vakarienė

“Realus žvilgsnis į rytojaus ekonomiją”
Visi lietuviai nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šioje 

ekskursijoje! Kasdienos aplinkoje nepastebime šių dienų 
dramatiško ūkinio pasikeitimo. Mūsų finansinius planus 
reikia keisti kartu su besikeičiančiu pasauliu.

Nelaukime, kol šiuos planavimus reikės keisti iš 
desperacijos. Planuokime dabar gražiame Atlanto pajūry
je, apsupti jaukios Karibų salų vasaros (vietoj namuose 
žvarbaus rudens), nuoširdžių draugų ratelyje.

Kaip vasarą prailginsime nuvykę į saulėtą salą, taip 
savo ūkiškąjį potencialą galime padidinti tiksliais sprendi
mais. Viliamės, kad galėsite būti mūsų svečiais!

Prašau skambinti man asmeniškai dėl rezervacijų: 
212-441-6799

Vytautas Vebeliūnas
Lito pirmininkas

Lietuvos vyčiai sendraugiai 
iš So. Bostono spalio 13 iš
rinko tokią valdybą 1977 me
tam: kun. Antanas Baltrushunas— 
dvasios vadas, Jonas Norinkevi- 
čius — pirmininkas, Al.Akule — 
1-mas vicepirm., Pranas Mar- 
kuns — 2Las vicepirm., Virginia 
Markuns — sekr., Aldona Kro
pas — finansų sekr., Mary Mic- 
kevich — ižd., Juozas VVhite — 
trustistas, Feliksas Zaleskas — 
Lietuvių reikalų komisijos pirm., 
Danielius Averka — Lietuvių 
kultūros komisijos pirm.

Metinis bazaras, rengiamas 
Šv. Petro lietuvių parapijos, įvyks x 
lapkričio 14, sekmadienį, nuo 12 
vai. iki 5 vai. Lietuvių Pilie

čių Draugijos antro ir trečio 
aukšto salėse.

Mišios už pavergtą Lietuvą 
per televizijos stotį WNAC — 
7 kanalą bus gruodžio 12, sek
madienį, nuo 9:15 vai. ryto iki 
10 vai. Mišios bus aukojamos 
Bostono televizijos stoties kop
lyčioj. Mišias aukos kun. Anta
nas Miciūnas, MIC, Šv. Kazi
miero parapijos klebonas, Wor- 
cester, Mass. Stoty dalyvauja 
Lietuvos vyčių apskrities valdy
ba ir nariai.

Lituanistinės mokyklos tradi
cinis vakaras įvyko spalio 16. 
Meninę programą atliko Bosto
no vyrų sekstetas, vadovaujamas 
komp. Juliaus Gaidelio. Komite
tui šiais metais vadovauja Nor
ma Šnipienė.

Aleksandra ir Paul Moriarty 
atidarė natūralinio maisto ir vi
taminų krautuvę — Health 
World. Adresas: 748 Adams St., 
Dorchester, Mass., keletas namų 
nuo buv. dantų gydytojos G. 
Stapulionienės kabineto.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Bostono klubas metiniam 
susirinkime išrinko naują valdy
bą ir Bostono lituanistinei mo
kyklai paskyrė 25 dol.

LAISVĖS VARPAS 
Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402 
Telef. 586-7209
BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. 
S. Minkus, 502 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 02127. Tel. 
268-0489.
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Solistai Vaclovas Verikaitis ir 

Rimas Strimaitis dainuos lapkri
čio 20 Kultūros Židiny, kada bus 
paminėta pranciškonų veiklos 
New Yorke 25 metų sukaktis. 
Po koncertinės dalies bus ban
ketas.

Dr. Marija ir Aleksandras 
Žemaičiai, Leonia, N .J., vėl Kul
tūros Židiniui ir tėvam pranciš
konam paaukojo 500 dol. Taip 
pat atnaujino Darbininko prenu
meratą penkeriem metam ir dar 
pridėjo auką spaudai palaikyti. 
Anksčiau dr. M. ir A. Žemai
čiai Kultūros Židiniui ir lietu
viam pranciškonam buvo iš viso 
paaukoję 7,020 dol.

Albino Prižginto, vargonų vir
tuozo, pasirodymas New Yorko 
lietuviam su pilnu vargonų re
čitaliu įvyks Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioj gruodžio 12, 
sekmadienį, 4 vai. po pietų. 
Paužos metu bus skaitoma per
sekiojamos Lietuvos Bažnyčios 
kronikos ištraukos ir laiškai. 
Koncertą rengia Lietuvių Religi
nės Šalpos rėmėjai. Po rečita
lio — bufetas.

Regina Ratienė, gyvenanti 
Sydney, Australijoj, buvo apsi
stojusi pas Janiną Daunorienę, 
VVoodhaven, N.Y. Prieš išva
žiuodama namo, buvo sustojusi 
pas inž. Jurgį Zabielskį ir per 
jo rankas dovanojo Kultūros Ži
dinio galerijai spalvotą grafikos 
dail. Rato paveikslą. Kultūros 
Židinio galerijos vadovybė už 
paveikslą nuoširdžiai dėkoja.

Kun. Antanas Kardas gavo iš 
kardinolo T. Cooke laišką, kuria
me pranešama, kad rugsėjo 30 
jį inkardinavo į New Yorko 
arkivyskupiją. Kardinolas pasi
džiaugė, kad kun. A. Kardo 13 
metų darbuotė New Yorko ar
kivyskupijoj tarp lietuvių ir ispa
niškai kalbančių buvo jam gerai 
žinoma ir teigiamai įvertinta.

Redakcija ... (212) 827-1352Aclministr.... (212) 827-1351Spaustuvė .. (212) 827-1350Vienuolynas ..(212) 235-5962K. Ž. salė .. 212) 827-9645
341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Sofija Kiaunienė, dantų gy
dytoja, paskutiniu laiku sunkiai 
sirgusi, mirė spalio 27. Palaido
ta spalio 30. Liko vyras Jutgis ir 
sūnus Kęstutis.

Austrą Puzinienė, dailininko 
Povilo Puzino našlė, buvo at
vykusi į New Yorką. Čia ji tvar
kė išleistos apie savo vyro kū
rybą monografijos reikalus, spa
lio 27 Allied Artists parodos 
atidaryme įteikė savo vyro vardo 
premiją. (Ši premija skiriama 
kasmet J. A. Puzinienė, atvykusi 
į New Yorką, buvo susirgusi ir 
teko kurį laiką gydytis. Pastoviai 
-ji gyvena San Mateo, Calif. 
Iš ten iškeliavusi į šį Atlanto 
pakraštį, sustojo Washingtone. 
Ten lankėsi pas vyriausią Ame
rikos teisėją, kuris mėgsta meną 
ir kuriam ji padovanojo P. Pu
zino monografiją. Taip pat lan
kėsi pas senatorių Percy, pas 
Lietuvos atstovą Washingtone 
dr. St. Bačkį. Iš VVashingtono 
nuvyko į Chicagą, kur buvo jos 
išleistos monografijos pristaty
mas. Iš Chicagos atkeliavo į 
New Yorką. Iš New Yorko spa
lio 29 išvyko į San Francisco.

Dail. Nijolės Vedegy- 
tės-Palubinskienės grafikos dar
bų paroda vyko šį savaitgalį, 
spalio 30-31, Kultūros Židinio 
mažojoj salėj. Dailininkė čia 
buvo atvykusi su savo sūnumi 

Tomu, buvo atvežusi 32 katalo
guotus darbus ir visą eilę dar
bų nekataloguotų ir neįrėmintų. 
Apie dailininkės kūrybą kalbėjo 
Paulius Jurkus. Po to buvo ka
vutė. Kavutė ir pyragaičiai taip 
pat buvo duodami ir kitą dieną. 
Parodą rengė vyr. skaučių židi
nys Vilija. Parduota arti 20 pa
veikslų. (Platesnis parodos ap
rašymas kitam Darbininko nu
mery j.

Pauliaus Jurkaus Juodvarniai, 
pasaka-poema, išleista Darbi
ninko, gaunama Darbininko 
administracijoj. Kaina 5 dol.

A. a. Sofijai Kiaunienei at
minti Kultūros Židiniui aukojo:

Po 20 dol. — Birutė ir Vitas 
Labučiai ir T. Naruševičius; Jad
vyga ir Antanas Vytuviai; Jolita 
ir Algirdas Biručiai; Danutė ir 
Stasys Biručiai; Marija ir Leonas 
Noreikos.

Po 15 dol. — G.M. Erčius;
M. Petrikai.

Po 10 dol. — A. Bortkevičie- 
nė; Jonas Bortkevičius.

Velionės artimiesiem reiškia
me nuoširdžią užuojautą, o au
kotojam lietuvišką ačiū.

Dr. Marija ir Aleksandras Že
maičiai, Leonia, N.J., lapkričio 
4 su Bergen County gydytojų 
ekskursija išvyko mokslo reika
lais į Europą. Dalyvaus gydy
tojų simpoziumuose Helsinky, 
Leningrade ir Maskvoj.

Laisvės Žiburio radijo koncer- 
tas-balius bus šį šeštadienį, 
lapkričio 6, Kultūros Židiny. 
Pradžia 7 v.v. Iš Toronto atvyks
ta dainos, šokio ir vaidybos an
samblis Atžalynas ir suvaidins 
A. Gustaičio vieno veiksmo nuo
taikingą kaimo gyvenimo vaiz
delį “Sekminių vainikas”. Po 
programos šokiai (žiūr. skelbi
mą}.

Kazimiera ir Edvardas Ge- 
nevičiai a.a. Vytautui Šventorai- 
čiui prisiminti skyrė Darbinin
kui 5 dol. auką.

VVoodhavene parduodamas 
vienos šeimos mūrinis namas, 
pusiau atskiras, šeši kambariai, 
pusantros vonios, garažas dviem 
mašinom, su terasa, ekonomiš
kas šildymas, mažai darbo, daug 
visokių ekstra. Prašoma kaina 
42,000 dol. Skambinti 296-1054 
po 6:30 vai. vak. arba savait
galiais.

Jamaica Estates išnuo
mojamas gražus butas iš 3 
kambarių. Tel. GL 4-0548.

Išnuomojamas butas iš gražiai 
įrengtų 5 kambarių antrame 
aukšte. Butas yra Kultūros Židi
nio kaimynystėj ir tuoj pat gali
ma užimti. Tel. 827-1351. Butą 
galima apžiūrėti šeštadieniais ir 
sekmadieniais.

— ST. PETERSBURG, FLO
RIDA ir apylinkėse perkant, 
parduodant ir nuomojant nuosa
vybes kreipkitės į ANGELĘ 
KARNIENĘ, Broker-Realtor, 
6900-lOth Avė. North, S t. Pe
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
345-2738.

A. a. Sofijai Kiaunienei mi
rus, vietoje gėlių prie jos karsto 
Veronika ir Stasys Gudai Kul
tūros Židiniui paaukojo 25 dol.
K. Židinio administracija už au
ką dėkoja.

Dail. Aleksandra Vitkauskaitė- 
Merker dalyvauja Bergen Com- 
munity muziejaus parodoj. Ji iš
statė keturias skulptūras šešių 
pėdų aukščio ir vieną aliejinės 
tapybos darbą, kuris vaizduoja 
lietuviškus koplytstulpius. Paro
dą rengia Modern Artists Guild.
Tęsis nuo spalio 27 iki gruo

džio 3. Taip pat ji dėsto meną 
Teaneck aukštesniojoj mokyk
loj. Dėsto ir suaugusiem. Kur
sas yra platus, dėsto net meno 
pradmenis.

Aidų žurnalo gruodžio mėn. 
numeris bus skirtas dail. Kajeto
no Sklėriaus 100 metų gimimo 
sukakčiai paminėti.

Maironio lituanistinėj mokyk
loj Padėkos dienos savaitgalį pa
mokų nebus. Mokykla jau pra
dėjo rengtis savo kalėdinei pro
gramai.

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJO
10 metų veiklai atžymėti rengiamas rudens

KONCERTAS — BALIUS 
šeštadienį, lapkričio 6 d., Kultūros Židiny

361 Highland Blvd., Brooklyne

Pradžia 7 vai. punktualiai

Pradžioje specialiu žymeniu ir medaliu bus pagerbtas iškilusis lengvaatletas Bill Jankunis. 
Šią dalį praves Lietuvių Atletų Klubas. Po to šokio, dainos ir vaidybos ansamblis 
“ATŽALYNAS” iš Toronto stato humoristo A. Gustaičio vieno veiksmo nuotaikingą 
kaimo gyvenimo vaizdelį.

“SEKMINIŲ VAINIKAS”
Vadovė — SILVIJA LEPARSKIENĖ 
Dainos — ŽIBUTĖ ŠILININKAITĖ 
Akordeonistai — EDVARDAS LUKOŠIUS, ALDONA BISKYTĖ

Po programos šokiai ir vaišės abiejose KŽ salėse. Šokiam groja Toronto jaunimo orkestras 
“ATSPINDŽIAI”, vad. DARIUS CHAINAUSKAS
Po programos pobūviui stalus rezervuoti pas B. Labutienę tel. VI 7-5550 

Auka 6 dol.
Vaikams iki 10 m. 4 dol. VISUOMENĘ KVIEČIA ATSILANKYTI

LAISVĖS ŽIBURIO
RADIJAS

Lietuvos atsiminimų radijas 
lapkričio 13, šeštadienį, Kultū
ros Židiny baigia savo 35 metų 
veiklos sukaktuvinius metus ir 
tai progai pakvietė Washingto- 
no-Baltimorės studentų sambūrį 
Malūną. Ansamblis suvaidins 
“Rūgiapiūtę”, 3 veiksmų muzi
kinę pjesę. Po vaidinimo — šo
kiai. Lietuvos atsiminimų radi
jo valandėlės vedėjas dr. Jokū
bas Stukas kviečia atsilankyti vi
sus savo radijo klausytojus ir pri
jaučiančius (žiūr. skelbimą}

New York Times neseniai 
bent kelis kartus paminėjo Lie
tuvą. Buvo rašoma apie Vilniaus 
naująją architektūrą ir apie da
bartinę politinę situaciją, kad 
Pabaltijo kraštai esą atiduoti So
vietų Sąjungai “taikos” labui.

Richmond Hill No. Nr. Park, 
Owner Selling — 2 Family, 
3 spacious floors — 12 rooms. 
Also basement, beautiful gar- 
den, studio room. All private 
entrances. A-l move-in condi- 
tion. 847-4832.

RENGIAMA 8-TOJI 
DAILĖS PARODA

Aštuntoji dailės paroda ren
giama vasario 5-13. Drauge tai 
bus ir meno šventė su koncer
tu, literatūros vakaru. Parodai 
rengti komitetas po vasaros 
atostogų posėdžiavo lapkričio 1, 
aptarė artimiausius rengimo 
darbus. Kitas komiteto posėdis 
bus lapkričio 15. Visi lietuviai 
dailininkai kviečiami šioj paro
doj dalyvauti.

Pigiausia kelionė į Lietuvą. 
Išvykstama lapkričio 21. Dar yra 
dvi vietos. Kreiptis į Dovaną, 
tel. (212} 296-5250 arba skam
binti į namus (212} 296-5359.

House for sale. VVoodhaven, 
1 block from park, 2 family 
detached brick — 6 room apart- 
ment over 5 room apartment 
plūs 4 finished rooms in base
ment. Everything modern. 
Porches and garage. Asking 
$69,000. Tel. 528-9587 or 
846-0330.

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” RADIJAS
35 sukaktuvinių gyvavimo metų šauniam užbaigimui 

kviečia Jus į linksmą, nuotaikingą

“R U G I A P I Ū T Ę”
Šią 3 veiksmų muzikinę pjesę išpildys 

VVASHINGTONO - BALTIMORĖS STUDENTŲ VYRESNIŲJŲ SAMBŪRIS

MALŪNAS
Įvyks: ŠEŠT., LAPKRIČIO 13 D., 1976 M.

KULTŪROS ŽIDINYJE, 361 Highland Blvd., Brookiyn, N.Y.

“R u g i a p i ū t ė” tiek savo turiniu, tiek muzika ir tautiniais šokiais 
reprezentuoja lietuviško kaimo buitį su jo darbymečio 

papročiais, dainomis ir tradicijomis.

PO PROGRAMOS —ŠOKIAI, GROJANT PHIL SMERDY ORKESTRUI
iš Baltimorės

Vakaro pradžia: punktualiai 7 vai. Šokiai 9 vai.
ĮĖJIMO KAINA $6.00 STUDIJUOJANČIAM JAUNIMUI $4.00

Laukiame mūsų mielųjų klausytojų, o ypačiai jaunimo 
Didžiojo Netv Yorko —New Jersey — Connecticut apylinkėje 

gausaus dalyvavimo.

PROF. DR. JOKŪBAS STUKAS
Direktorius

SENOSIOS LIETUVIŲ ATEIVIJOS AMERIKOJ 
NUVEIKTŲ DARBŲ APŽVALGINE

PARODA
ĮVYKS 1976 SPALIO 24-31 DIENOMIS

APREIŠKIMO PARAPIJOS MOKYKLOS PATALPOSE, BROOKLYNE, 
kur bus išstatyta virš 3000 kruopščiai surinktų, atitinkamai suskirstytų bei sugrupuotų 
eksponatų, negalinčių sutilpti didžiojoj parapijos salėj.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti atidaryme ir savo atsilankymu pagerbti lietuvių 
ūkininkų sūnus ir dukteris ateivius, atsidūrusius svetimose sąlygose; daugumoje 
beraščius, nemokėjusius nei kalbos nei amato.

Jų reikšmingas įnašas lietuvybės išlaikymui per trumpą laiką virto milžiniška 
jėga ir akstinu, siekiant Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo.

Paroda pratęsiama iki lapkričio 14. Nuo lapkričio 1 lankoma 
savaitgaliais arba susitarus su rengėjais.

PARODOS GLOBĖJAI:
Kun. Pranas Raugalas, Apreiškimo parapijos klebonas 
Kun. Juozas Dambrauskas, MIC, Marijonų provincijolas 
Prelatas Juozas Karalius, Shenandoah, Pa.
Kun. Petras Cinikas, dienraščio “Draugas” administratorius

LANKYMO VALANDOS:
Sekmadieniais — po pamaldų ligi 6 vai. vak. 
Darbo dienomis — nuo 4 ligi 7 vai. vak.
Šeštadienį — nuo 12 ligi 6 vai. vak.

-  

PARENGIMAS

Šeštadienį, lapkričio 20, Kultūros Židiny
KULTŪROS ŽIDINIO KOMITETAS

PRANCIŠKONŲ 25 METŲ VEIKLOS NEW YORKE 
MINĖJIMAS IR KULTŪROS ŽIDINIO METINIS

Įėjimas — 15 dol. auka Kultūros Židiniui

Kokteiliai
Lietuvos generalinio konsulo A. SIMUČIO žodis
Kanados populiariųjų solistų VACLOVO VERIKAIČIO ir RIMO STRIMAIČIO 
duetai ir solo, akomponuojant muzikui JONUI GOVĖDUI 
vaišės ir šokiai, grojant JOE THOMAS orkestrui

Vietas 
telef. • 
Loretą Vainienę

(prie 10 vietų stalų) prašome rezervuotis iki lapkričio 14 pas — Ireną Alksnlnienę,
- TU 6-5695, Eleną Andrušienę — VI 7-4477, Apoloniją Radzivanlenę — 441-9720 arba 

296-6860.
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