
DARBININKAS NIJOLĖ SADŪNAITĖ RAŠO 
IŠ SIBIRO VERGIJOS
Iš Lietuvos K.B. Kronikos Nr. 23

Vol. LXI, Nr. 47
Lapkritis-November 19, 1976 Penktadienis-Friday

SECOND-CLASS
Postage paid at Brooklyn, N.Y.

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

\

h
J Savaitės * 
j įvykiai j

Šen. McGovern, būdamas 
JAV delegacijoj prie JT narių, 
paragino valst. d-tą, kad jis neve
tuotų Vietnamo priėmimo į JT, 
nes jis mano, kad JT turi priklau
syti visos valstybės, neatsižvel
giant į jų tinkamumą.

Demokratų šen. Ribicoff pa
siūlė išrinktajam prez. Jimmy 
Carter palikti valst. sekretoriumi 
Kissingerį, nes esą be jo taika 
tarp Izraelio ir arabų valstybių 
negalėsianti būti pasiekta, ta
čiau naujasis prezidentas su tuo 
nesutiko.

JAV pradėjo derybas su Viet
namu santykiam išlyginti.

JT naujomis rezoliucijomis 
vėl pasmerkė P. Afrikos rasis
tinę politiką, tačiau P. Afrikos 
vyriausybė pareiškė nenusi
lenksianti tarptautiniam spaudi
mui, net jei ji būtų ir visai izo
liuota.

Šveicarijos karinis tribunolas 
spręs jos buv. oro apsaugos v-ko 
brig. Jean-Louis Jeanmaire ir jo 
žmonos, kaltinamų šnipinėjimu 
Sov. S-gai, bylą.

Sirijos kariuomenės daliniai, 
priklausą Libano paliaubų prie
žiūros kariuomenei, įžengė į de
šiniųjų valdžioj esančią Libano 
rytinę sritį ir išgriovė pastatytas 
kliūtis. Palaipsniui jie stengsis 
įsitvirtinti ir kairiųjų' valdomose 
srityse ir pačiame Beirute.

Pabėgėliai tvirtina, kad komu
nistinė Laos vyriausybė įvairaus 
režimo stovyklose laiko apie 
50,000 gyventojų, kurių vieni 
yra perauklėjami, o buv. de
šiniųjų ir neutraliųjų kariai yra 
verčiami sunkiai dirbti, kertant 
miškus ir statant kanalus. Dėl 
blogo maisto ir menkos medici
nos pagalbos daugelis jų miršta.

Pergyvenę kelių mėnesių po
litinę įtampą ir visą eilę nesu
sipratimų, Egiptas, Sirija ir Sau- 
di Arabija vėl sudarė vieną 
bendrą politinį frontą ir sutarė 
dėl bendros strategijos derantis 
su Izraeliu.

Japonijos imperatorius Hiro- 
hito šventė savo sosto 50 m. 
sukaktuves, kurios buvo palydė
tos ne tik sveikinimais, bet ir 
gyventojų protestais.

Busimoji JAV administracija 
sudarė dvi specialis'tų grupes 
būsimai JAV politikai Ėinijos at
žvilgiu nagrinėti. Viena grupių 
perša artimus santykius su 
Kinija ir santykių su Taivanu 
nutraukimą, o antra remia arti
mus ryšius su nacionaline Kini
ja.

AFL-CIO unijos prez. George 
Meany pareiškė, kad už unijų 
paramą rinkimų metu nauja
sis prez. Jimmy Carter jam pa
žadėjęs tuojau pat atkreipti dė
mesį į darbininkų problemas.

Atoslūgio politika ir susilpnė
jusi Sov. S-gos kontrolė vakarų 
valstybių komunistų partijom 
paskatino R. Vokietijos gyvento
jų atsparumą vyriausybės veda
mai politikai. Jų net šimtai tūks
tančių išdrįso paduoti prašymus, 
kad jiem būtų leista emigruoti į 
V. Vokietiją, o kiti siunčia į JT 
peticijas, kuriose jų vyriausybė 
yra kaltinama ejementarių žmo
gaus teisių pažeidimu.

Papildomi Britanijos parla
mento rinkimai darbo partijos 
daugumą sumažino tiek, kad ji 
turi tik vieną balsą daugiau kaip 
opozicija, tačiau min. pirm. 
James Callaghan pareiškė, kad 
dėl to parlamentas nebūsiąs pa
leistas.

15 Afrikos valstybių įsteigė 
Afrikos valstybių ūkinę bend
ruomenę.

Sov. S-goj prie Sochi rugsė
jyje ore susidūrė du keleiviniai 
lėktuvai ir žuvo 90 žmonių.

BAŽNYČIA IR ŽMOGAUS TEISĖS
Amerikos Katalikų Vyskupų Konferencijos pirmininko Cincinnati 
arkivyskupo Joseph L. Bernardin kalba Lietuvos vyčių seime 
1976 rugpiūčio 28 Dayton, Ohio

stengėsi 
kai kurių 
gyvenimo 
svarstymą

Su dideliu malonumu sveiki
nu jus, atvykusius į Daytono 
mieste ir Cincinnati arkivysku
pijoj vykstantį šešiasdešimt tre
čią Lietuvos vyčių metinį suva
žiavimą, Esu šiek tiek susipa
žinęs su jūsų organizacija ir jos 
tikslais. Žinau, kad ji siekia lie
tuvių imigrantų ir jų įpėdinių 
tarpe išsaugoti visa tai, kas ge
riausia lietuvių kultūroj ir tradi
cijose; kad jūsų organizacija yra 
ryšys tarp lietuvių ir Romos Ka
talikų Bažnyčios.

Nuo pat Amerikos istorijos 
pradžios etninės grupės turėjo 
svarbią rolę šio krašto gyveni
me. Šiandien stipriai jaučiama, 
kaip etninės tradicijos įgyja nau
jos svarbos. Tai ypač pasireiš
kia nauja etninio sąmoningumo 
banga, kartais vadinama “nau
juoju etniškumu”. Daugelis šia
me naujame etniniame sąjūdy 
keliamų minčių, kaip, pvz., tei
gimas, kad juo geriau įvertinsi 
savo paties šaknis, juo labiau bū
si tolerantiškas kitiem, yra labai 
reikalingos mūsų pluralistinės 
visuomenės gerovei.

Ryšium su šia 200 metų su
kaktim daug galvota ir svarstyta 
apie pluralizmą ir mūsų tautos 
tikslą: kokia buvo praeitis, ir 
kokios galim tikėtis ateities. Ka
talikai, kaip ir kiti, dalyvavo 
šiame šventimo, prisiminimo ir 
apmąstymo procese. JAV vysku
pai sukakties proga visame kraš
te pravedė apklausinėjimus ir 
diskusijas tema “Laisvė ir tei
singumas visiem”. Tai buvo vie
nas iš pagrindinių būdų, kuriais 
Amerikos vyskupai 
žmonėse paskatinti 
mūsų svarbiausiųjų 
dimensijų dalykišką 
ir supratimą. Ši programa susi
dėjo iš septynių viešų svarsty- 
bų ir keleto šimtų diecezinių 
ir parapinių diskusijų, iš kurių 
vyskupai bandė pajusti savo 
žmonių nusiteikimus šeimos, 
kaimynystės, rasės ir etniškumo, 
tautiniais ir tarptautiniais klau
simais. Šiuo procesu jie sten
gėsi ugdyti katalikiško sociali
nio mokslo sampratą.

Dalyvavo joj ir lietuviai. Jū
sų organizacija buvo atsto
vaujama planuojant “Laisvė ir 
teisingumas visiem” programą. 
Jūsų bei kitų etninių grupių 
rūpesčiai buvo kun. Kazimiero 
Pugevičiaus pristatyti gruodžio 
mėnesį Newarke vykusiose 
svarstybose. Be to, specialiose 
svarstybose tema “Globalinis 
teisingumas ir taika”, vykusio
se liepos mėnesį Maryknoll, 
New Yorke, vienu iš pagrindi
nių liudininkų žmogaus teisėm 
skirtą dieną buvo Simas Kudir
ka, kuris čia šiandien už Ser- 
giejų Kovaliovą priims jūsų 
“Lietuvos draugo” pažymėjimą.

Šios dienos pastabomis aš no
rėčiau tęsti diskusijas apie JAV 
Bažnyčios susirūpinimą žmo
gaus teisėmis Sovietų Sąjungoj 
ir Rytų Europoj. Kaip jum ži
noma, šia tema kalbu ne pirmą 
sykį; prieš kiek laiko specifiš
kai atkreipiau žydų bendruome
nės Amerikoj dėmesį į lietuvių 
ir kitų vargą Sovietų Sąjun
goj. Be to, JAV Katalikų Kon
ferencija jau nuo seniau tebesi
rūpina žmogaus teisių klausimu 
Rytų Europoj. Šių metų gegužės 
mėnesį vysk. Rausch (JAV KK 
generalinis sekretorius) įteikė 
formalią intervenciją valstybės 
sekretoriui Kissingeriui, liečian
čią žmogaus teisių padėtį Če
koslovakijoj. Praėjusį pavasarį 
vysk. Rausch ir aš buvom nuke
liavę Lenkijon išreikšti Lenki

jos Bažnyčiai savo solidarumo. 
Kitu atveju JAV KK tarptauti
nės teisės ir taikos biuras į- 
teikė formalų pasiteiravimą Ju
goslavijos ambasadai Washing- 
tone, liečiantį mus pasiekusias 
žinias apie padidėjusį katalikų 
persekiojimą toj valstybėj. Galiu 
užtikrinti, kad Katalikų Bažny
čia Amerikoj ir toliau dės pana
šias pastangas, siekdama žmo
gaus teisių klausimui iškovoti 
rimtą ir svarbią vietą šios vals
tybės užsienio politikoj.

Šiandien norėčiau kalbėti 
apie Katalikų Bažnyčios prog
ramą žmogaus teisių klausimui 
kelti ir apie tokios programos 
pagrindus bei jos svarbą. Tai 
darysiu remdamasis 1974 metų 
vyskupų sinodo Romoj pareiški
mo “Žmogaus teisės ir susitai
kymas” tekstu. Šiame pareiški
me sinodo vyskupai, atstovau
dami viso pasaulio Bažnyčiai, 
drauge su popiežium Paulium 
VI teigia, jog Bažnyčia “giliai

i

Lietuvos vyčių seime iš k. Simas Kudirka, prof. A. Aleksis, kun. K. Pugevičius, Mrs. 
Elinor Sluzas, suvažiavimo rengimo pirmininkė, ir arkivyskupas Joseph Bernardin, 
kuris pasakė nuoširdžią pagrindinę kalbą.

Britanijai nutarus parduoti Ki
nijai sprausminių lėktuvų mo
torų, o Japonijai ir kitom Euro
pos valstybėm sutikus aprū
pinti Sov. S-gą guolius gami
nančiais įrengimais, labai su
menko NATO valstybių neofi
cialus susitarimas modernios 
technologijos pardavimui komu
nistinėms valstybėm kontroliuo
ti.

Ženevos konferencija dėl val
džios perleidimo Rodezijos juo
diesiem atsidūrė sunkumuose, 
ir Rodezijos min. pirm. Ian D. 
Smith konferenciją paliko.

Anglijoj gyvenąs sovietų disi
dentas dr. Zhores A. Medvedev 
pareiškė, kad 1958 Uralo kal
nuose sprogo ten užkastos ato
minės atmatos, užmušdamos 
kelis šimtus ir sužeisdamos ke
lis tūkstančius žmonių. Be to, 
1960, sprogus į mėnulį ruošia
mai paleisti raketai, žuvo per de
šimtį erdvės mokslininkų.

UNESCO savo konferencijoj 
nutarė leisti kiekvienai rajoni
nei grupei pasirinkti savo na
rius, todėl manoma, kad į Eu
ropos rajoninę grupę vėl bus pri
imtas ir Izraelis.

Londone vyksta 15 atominę 
technologiją eksportuojančių 
valstybių konferencija atominių 
ginklų plitimo kontrolei pa- 
griežtinti.

tiki, kad žmogaus teisių puose
lėjimo reikalauja Evangelija ir 
kad tai privalo būti pačiame jos 
tarnybos centre”. Pagrindinai 
noriu įrodyti, kad tokia Baž
nyčios tarnyba, siekianti žmo
gaus teisių įgyvendinimo, gali 
esmiškai pakeisti viso pasaulio 
žmonių gyvenimą.

Norint parodyti, kokia reikš
minga ši tarnyba žmogaus tei
sėm ginti, reikia grįžti prie po
piežiaus Jono XXIII plačiausiai 
žinomo pareiškimo — “Pacem 
in Terris”. Vienas pagrindinių 
popiežiaus Jono teiginių toj en
ciklikoj yra tai, kad modernia
jame pasauly yra struktūrinis 
plyšys tarp įvairių rūšių anttau- 
tinių problemų, kurias turi 
spręsti tarptautinė Bendruome
nė, ir ribotos viešojo autoriteto 
struktūros, kuri įkūnyta tradici
nėj tautinėj valstybėj. Trumpai 
tarus, šių dienų problemos rei
kalauja tokios veiklos, kurios

(nukelta į 2 psl.)

RELIGINĖ ŠALPA IR JOS RŪPESČIAI
Pasikalbėjimas su jos reikalų vedėju kun. K. Pugevičium

Paprašytas prisijungti prie in
formacijos apie Lietuvių Katali
kų Religinę Šalpą, užėjau gauti 
žinių į jos įstaigą: 64-09 56th 
Rd., Maspeth, N.Y. (skersai gat
vės nuo Viešpaties Atsimainy
mo parapijos salės).

Ši organizacija egzistuoja jau 
per 15 metų. Yra įregistruota 
New Yorko valstijoj. Jos tikslas 
— remti Bažnyčią pavergtoj Lie
tuvoj, Sibire ir kitur. Per tuos 
veiklos metus šalpai ir įvairiem 
darbam išleista per milijoną do
lerių. Reikalų vedėjo darbas pla
tus, įvairus ir atsakingas. Iki š.m. 
kovo mėn. juo buvo kun. St. 
Raila, o dabar — kun. Kazimie
ras Pugevičius.

. Kun. K. Pugevičių pažinojau 
tik iš proginių susitikimų ir dau
giau iš spaudos. Tai dar 
jaunai atrodantis, bet plačios 
veiklos, didelių darbų, išsimoks
linęs ir taktiškas kunigas.

Radau jį tarp knygelių, viso
kių bylų, įkniubusį į ką tik at
vežtą didžiulį pluoštą korespon- 
utucijos.

— Tai, kaip žadėjau, aš—Čia. 
ir tuoj prie klausimų. Iš viso-

“Dėkinga tiems, kurių pastan
gomis aš čia patekau. Daug ką 
sužinojau, daug ką patyriau, ir 
viskas tik j naudą. Juk Gerasis 
Dievas geriausiai žino^ ko man 
reikia” . . .

-Q-
“Už šešių dienų bus pusė me

tų, kaip išvežė iš Vilniaus, o at
rodo, visa tai buvo taip nese
niai, tarsi vakar. Ir viskas stovi 
akyse — mano “garbės” paly
da, mano likimo draugai, kurių 
buvo daug (jie visi kriminalis
tai):, o aš tik viena — politinė 
kalinė; paskutinis atsisveikini
mo žvilgsnis į miestą, tiksliau į 
peroną ir visa kelionės romanti
ka, kuri neaprašoma — ją reikia 
pačiam išgyventi, kad galėtum 
pajusti gyvenimą ir suprasti 
meilės reikalingumą ir vertę. 
Man yra galimybė tą romantiką 
išgyventi dar kartą, — kai veš 
į ištrėmimą. O Tu gali man tik 
pavydėti, nors to nereikia — visa 
tai ne tavo sveikatos žmonėms.

Ir kaip gera, kad mūsų gyve
nimo laivelį vairuoja gerojo Tė
vo ranka. Kai Jis prie vairo — 
niekas nebaisu. Tada, ne-/ 
žiūrint, kaip sunku bebūtų gy
venime, mokėsi kovoti ir mylė
ti. Ir galiu pasakyti, kad 1975-ji 
metai praskriejo kaip akimirka, 
bet jie — mano džiaugsmas. 
Ačiū Gerajam Dievui už juos”.

-o-
“Mūsų ceche labai daug dul

kių nėra, nors medžiaga, iš ku- 
riosi siuvame pirštines, dulka 
stiklo dulkėmis. Darbas vargi
nantis savo monotoniškumu, o

kių dokumentų ir gausybės raštų 
sprendžiu, kad čia darbelių yra. 
Kokie paskutinieji?

— Na, va. Leidžiam Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroniką. 
Prisidėjom prie kenčiančios 
Lietuvos bažnyčios parodos 41- 
ame eucharistiniame kongrese; 
ją aplankė per 15,000 asmenų. 
Paruošėm ir išplatinom 50,000
įvairios informacijos ' apie Baž- niai dalyvavau dviejose vyskupų 
nyčios persekiojimą Lietuvoj. 
Ruošiam ir platinsim leidinius 
apie Nijolės Sadūnaitės teismą 
Lietuvoj, Simo Kudirkos liudiji
mą vyskupų konferencijoj, taip 
pat ir kitą informaciją. Teikiam 
įvairiais būdais finansinę para
mą; šelpiam nepasiturinčius li
gonius kunigus, seseles ir kitus; 
organizuojam parengimus šalpai. 
Per spaudą, radiją ir televiziją 
informuojam laisvąjį pasaulį 
apie tikinčiųjų padėtį pavergtoj 
Lietuvoj ir kitur.

— Prisimenu, kad prieš 
kelerius metus buvot Cathoiic 
Broadcasters’ Association pirmi
ninkas, paruošėt per 1000 radi
jo ir televizijos programų, doku- 

dar prisideda dažni mašinos 
gedimai — reikia kantrybės. 
Mechanikas ateina ne kas dieną, 
dažnai tenka laukti, kol pataisys, 
o norma mūsų nelaukia . . . (Rei
kia pasiūti per dieną 70 porų 
pirštinių.)”

-o-
“Kovo 3 d. grįžau iš ligoni

nės. Pagaliau, atrodo, atsistosiu 
ant kojų. Jūsų diagnozė teisin
giausia -r- didelis nusilpimas.

Mano “atostogos” tęsėsi ilgo
kai: kai spalio 18 jas pradėjau, 
tai lapkričio mėn. dirbau tik 6 
dienas, gruodį praleidau ligoni
nėje ir tik jo pabaigoje siuvau 
4 dienas. Sausio mėnesį padali
nau per pusę — pusę dirbau, o 
kitą pusę ne. Vasaris ligoninėje 
ir kovo trys pirmosios dienos. 
Dabar siuvu pamažu, su pertrau
komis, pajutusi silpnumą, išeinu 
į kiemą pasidžiaugti grynu oru, 
saule. Normą padarau, nes dir
bame viena pamaina. Siūti galiu 
pradėti 6 vai. ryto, o baigti 22 
vai. Taip, kad kol kas viskas se
kasi puikiausiai. Visi tnane myli, 
ir aš stengiuosi tuo pačiu atsily
ginti. Esu 
tenkinta”.

laiminga ir pa-

-o-
daug senučių ir li-“Pas mus

gonių, todėl džiaugiuosi, kad 
mane atvežė pagal mano pašau
kimą — slaugyti ir mylėti. Ir 
nors labai Jūsų ir Lietuvos išsi
ilgau, sunku bus iš čia išva
žiuoti, gaila bus palikti žmones, 
kurie man tapo labai artimi ir 

brangūs. Bet juk mumis visais 
labiausiai rūpinasi Gerasis 
Dievas” . . .

-o-
“Laiškus gaunu ne tik nuo pa

žįstamų, bet ir nuo tų, kurių nie
kada nebuvau sutikusi. Žmonių 
noras padėti kuo kas gali taip 
jaudina. Kiek daug jautrumo ir 
nuoširdumo širdyse. Kaip visa 
tai džiugina, kelia nuotaiką ir 
skatina būti geresne, būti verta 
tos didžios meilės”.

-o-
“Dešimt mergaičių iš Kauno 

rašo: “Mes esame su Jumis ir 
užtariame Jūsų reikalus pas Die
vą. Nepalūžkite! Viską, kas že
miška, pakelia didelės dvasios 
žmonės. Geriausi linkėjimai nuo 
tautos!”

-o-
Nežiūrint sunkiausių lagerio 

gyvenimo sąlygų, Nijolės laiškai 
pilni giedrios nuotaikos, per
sunkti meile ir didžiausiu susi
rūpinimu namiškiais ir visais 
kitais. Savo vargais, sunkumais, 
menku lagerio maistu Nijolė 
niekada nesiskundžia, — atvirkš
čiai — džiaugiasi viskuo, ką jai 
duoda Gerasis Dievas. Prašo tik 
vieno — maldų!

mentinį filmą apie Šiluvos kop
lyčios šventinimo iškilmes, apie 
kun. A. Šeškevičiaus bylą oku
puotoj Lietuvoj ir kt. Dažnai ka
talikų konferencijose atstovaujat 
ir Lietuvos bylai. Ar dabar už
tenka laiko kelionėm?

Ištraukė kitą bylą iš lentynos 
ir nusišypsojo:

— Laiko? Turi užtekti. Neser 

konferencijose ir labai nepalan
kiose sąlygose pasisekė iškelti 
klausimą apie Bažnyčios ir žmo
nių persekiojimą pavergtuose 
kraštuose. Buvo ten taip pat į- 

teikta rezoliucija ir paskleista 
informacinės medžiagos. Bet, 
norint laimėti daugiau palanku
mo tarp kitataučių, reikia dar 
daugiau pastangų.

— Koks yra tikslas Religinės 
Šalpos rėmėjų komiteto Apreiš
kimo parapijos bažnyčioj ren
giamo rečitalio, kurio programai 
pakvietėt muz. A. Prižgintą ir 
kitus?

— Sakyčiau, kad čia jau ne 
tikslas, bet keleriopi tikslai. Pa- 

(nukelta į 11 psl.)
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Knygų badą Lietuvoje pri
pažįsta ir vyriausiasis “Va
gos” leidyklos redaktorius Ka
zys Ambrasas. Visos leidyklos 
pavergtoj Lietuvoj yra valstybi
nės, jos skiriasi tik leidžiamų 
knygų rūšimis. “Vaga” leidžia 
grožinės literatūros, literatūros 
mokslo, dailės ir muzikos kny
gas, taigi yra pati svarbiausia 
leidykla. Bet cenzūrinė pro
cedūra ir šioj leidykloj labai pra
ilgina knygos kelią nuo rašyto
jo stalo iki skaitytojo lentynos.

Savaitės 
įvykiai

Nuo 1977 kovo 1 JAV terito
rinių vandenų ribos žvejybos 
reikalam bus praplėstos iki 200 
mylių, ir dėl to JAV jau dabar 
pradėjo tartis su Japonija.

JAV spaudoj padažnėjo kalti
nimai, kad Korėjos vyriausybė 
per savo agentus JAV davinėjusi 
kyšius kongreso nariam ir kt. įta- 
kingesniem pareigūnam.

V. Vokietijos karo aviacijos 
įgula surengė šventę, per kurią 
buvo pagerbtas ir hitlerinės Vo
kietijos pasižymėjęs karo lakū
nas pik. Hans Ulrich Rudei. Dėl 
to gynybos min. paleido į atsar
gą du aviacijos generolus ir su
teikė opozicijai progos iškelti šį 
reikalą parlamente, nes ir social
demokratų partija savo tarpe tu
rinti žymių asmenų, anksčiau 
priklausiusių komunistų partijai.

Italijos min. pirm. Giulio And- 
reotti pareikalavo, kad darbo 
unijos ir pramoninkai sumažintų 
gamybos išlaidas, nes kitaip vy
riausybė būsianti priversta reika
lauti papildomų mokesčių.

JAV federaliniai organai pa
skelbė 2500 daktarų, laboratori
jų ir vaistinių sąrašą, kurie per 
metus iš neturtingiesiem teikia
mos medicininės pagalbos per 
Medicaid uždirbo po 100,000 
dol. ir daugiau.

Amerikos miestų burmistrų 
konferencija kvietė išrinktąjį 
prezidentą susirūpinti miestų li
kimu, sukuriant naujų darbų, 
paremiant finansiniuose sunku
muose atsidūrusius miestus ir 
sukuriant miestų atstatymui 
banką, teikiantį lengvomis sąly
gomis miestam ir privatiern as
menim paskolas.

Busimasis prez. Jimmy Carter 
numato užsienio politikos reika
lais tartis su kongreso vadais. 
Jo vyriausybė stengsis tartis su 
kiekviena atsilikusia valstybe, 
bet ne su jų bloku; be to, pa
našiai bus elgiamasi ne tik su 
Afrikos ar pietų Amerikos, bet ir 
su rytų Europos valstybėmis. 
Numato tartis su pramonės ir 
darbo unijų vadais dėl savanoriš
ko atlyginimų ir kaimj kilimo 
apribojimo. Savo administraciją 
numatąs sudaryti iš abiejų parti
jų, jei tik numatytas asmuo bus 
tinkamas pareigom.

Nuo Kinijos iki Graikijos įvy
kę stiproki žemės drebėjimai ro
do, kad vyksta didesnis žemės 
plutos sluoksnių trynimasis ir 
dėl to galima laukti naujų že
mės drebėjimų.

Veterinarijos gydytojų draugija spalio 30 paminėjo Kauno Veterinarijos akademijos 40 
metų sukaktį. Meninę dalį atliko solistas Stasys Baras, akomponavo Alvydas Vasaitis. 
Iš k. dr. K. Latoža, Latožienė, Birutė Bagdonienė, dr. Valentinas Bagdonas, dr. Vitalija Vasai- 
tienė, muzikas Alvydas Vasaitis, Elena Barienė, solistas Stasys Baras, buvęs Vet. 
akademijos studentas, Brizgienė, dr. Brizgys. Nuotr. A. Šeštoko

Pats vyriausias redakto
rius pripažįsta, kad kartais tas 
kelias užtrunka iki 5 metų. O 
knygos badas atsiranda dėl mažo 
leidžiamo leidyklai popierio 
kiekio, dėl mažų tiražų. Visokio 
propagandinio šlamšto leidžia
ma dešimtimis ar net šimtais 
tūkstančių, o gera lietuviška 
knyga turi tenkintis 3-8 tūkstan
čių tiražu. Tačiau redaktorius 
nekalba apie okupantų uždėtus 
lietuviškai knygai apriboti varž
tus, o tik aiškina, kad knygų 
deficitas atsirandąs ir dėl to, kad
knygą perka ne tik tie, kurie ją 
skaito, bet ir tie, kurie deda tik į 
lentynas. Ir leidykla net neža
da knygų badą numalšinti, bet 
žada sutrumpinti kelią nuo rašy
tojo iki skaitytojo. Daug vilčių 
redaktorius deda į naujai suda
rytą prie leidyklos patariamąją 
komisiją, kuriai atiduodamas 
vertinti naujos knygos rankraš
tis. Į tą cenzorių komisiją pa
skirti šie rašytojai ir leidyklos 
darbuotojai: pirm. V. Bubnys, S. 
Sabonis, A. Baltakis, A. Berno
tas, A. Drilinga, R. Kašauskas, 
S. Lipskis, A. Mikuta, M. Sluc- 
kis ir S. Budrytė.

— Ką žada išleisti “Vagos” 
leidykla? K. Ambrasas pasikal
bėjime su “Literatūros ir Meno” 
redakcija pažadėjo netrukus iš
leisti Antano Vilkutaičio — Ke
turakio raštų tomą, Jono Šliupo 
rinktinius raštus, Jono Bretkū
no rinktinius raštus, Dusburgo 
kroniką, Antano Vienažindžio, 
Juliaus Anusavičiaus eilėraščių 
rinkinius, daug knygelių (dau
giausia propagandinių-idėjinių} 
mažiesiem skaitytojam. Prie 
propagandinių skirtinas ir nu
matytas dailininkų kūrinių albu
mas, vardu “Po Spalio vėliava”, 
kompozitoriaus E. Balsio kan
tata “Spalio revoliucijai”.

— Nauji romanai: Mykolas 
Sluckis išspausdino “Pergalėje” 
labai nuobodžiu, ištęstu vidaus 
monologu parašytą psichologinį 
su socialiniu pamušalu romaną 
“Saulė vakarop“. Romualdas 
Lankauskas “Nemuno” žurnale 
išspausdino romaną “Prisimini
mai po vidurnakčio“, kuriame 
vaizduoja jauno gydytojo, tapu
sio alkoholiku, skaudžius iš
gyvenimu s, Broliai Dirgėlos ro
manu “Pogodalis”, išspausdintu 
“Pergalėje”, iš jiem būdingo 
hamsuniško impresionizmo pa
suko į abstrakčių alegorijų ir 
simbolių pasaulį. Po ilgesnės 
pertraukos nauju romanu pasiro
dė ir Alfonsas Bieliauskas. 
“Vaga” šiais metais išleido jo 
romaną “Ji mylėjo Paulį“. Spau
da skelbia, kad A. Bieliauskas 
baigia rašyti dar vieną romaną 
“Tada, kai lijo“ (netrukus jis 
bus spausdinamas “Pergalėje”}.

— Sukaktys: Šimto metų Ho
mero veikalų vertėjo į lietuvių 
kalbą dr. Jeronimo Ralio sukak
tis paminėta Jonavoj ir spaudoj. 
Aplankytas jo kapas, suruoštas 
literatūros vakaras, -pakalbėta 
apie jo nuopelnus. Paminėta 
spaudoj ir dramaturgo bei be
letristo Stasio Kapnio 80 metų 
gimimo sukaktis. Prisiminti 
spaudoj ir seniau mirę aktoriai 
ir režisieriai: Ona Rymaitė, An
tanas Sutkus, Romualdas Jukne

vičius. Apžvalgine paroda ir 
straipsneliais spaudoje kukliai 
prisiminta skulptoriaus Petro 
Aleksandravičiaus 70 metų su
kaktis. P. Aleksandravičius yra 
sukūręs daug puikių biustų: V. 
Mykolaičio-Putino, B. Sruogos, 
sukilimo vado A. Mackevičiaus, 
pastatęs paminklus J. Jablons
kiui, L. Ivinskiui, Žemaitei.

— Lietuvos spaudoj dar vis te
besidžiaugiama pavykusiomis 
Panevėžio teatro gastrolėmis 
Leningrade ir Vilniaus akade

BAŽNYČIA IR ŽMOGAUS 
TEISĖS
(atkelta iš 1 psl.)

I 
valstybės iš viso negali išvysty
ti arba išvysčiusios negali ilges
nį laiką išlaikyti. Žmogaus tei
sių apsauga tarptautinėj plotmėj 
ir yra viena iš šių antvalstybi- 
nių problemų. J.T. žmogaus tei
sių deklaracija nustato universa
lų žmogaus teisių mastą. Vyriau
sybės pakartotinai teigia žmo
gaus teisių pirmenybę savo už
sienio politikoj. Tačiau mum ži
nomais žmogaus teisių pažeidi
mo atvejais valstybės parodo tik 
atrankų susirūpinimą, sporadiš
ką veiklą, o per dažnai — tik 
visišką tylą.

Bent keletas pagrindinių fak
torių nulemia, kad paskiros vals
tybės neteiktų pastovios, siste
mingos, reikšmingos pirmeny
bės žmogaus teisių reikalui. Pir
masis — tai nesikišimo į kitų 
valstybių vidaus reikalus dokt
rina. Ja naudojantis, siaurai apri
bojamos galimybės vienai vals
tybei kreiptis į antrąją žmogaus 
teisių pažeidimo atvejais. Antra
sis faktorius yra tas, kad, spręs- 
damos užsienio politikos lygtį, 
valstybės sveria žmogaus teisių 
reikalus prieš ekonominius, po
litinius ar strateginius klausi
mus. Šių dviejų faktorių kom
binacija JAV buvo dažnai nau
dojama pateisinti savo ribotai ar 
pasyviai politikai žmogaus tei
sių atžvilgiu. Valstybės sekreto
riaus Kissingerio kalbos tonas ir 

atskiri jo pareiškimai Ameri
kos Valstybių Organizacijos su
važiavime liepos mėnesį Santia-

PUTNAM, CONN.
Minėjimas Vėlinių išvakarėse

Per Vėlines kiekvienas prisi
mena savo artimuosius, gimines 
bei pažįstamus. Tačiau yra tūks
tančiai tokių, kurių niekas nebe
mini, o’gal ir neliko tų, kurie 
juos prisimintų. Nežinomi kapai 
išblaškyti po apžėlusius dirvo
nus, miškų tankumynus ar Sibi
ro taigas. Tokiom aukom pa
gerbti LB Putnamo apylinkė su
ruošė minėjimą, kuris vyko Vė
linių išvakarėse, lapkričio 1, Se
selių sodyboj. Gausus būrys da
lyvių su seselėmis ir vietos dva
siškiais, susirikiavę į darnią ei
seną, uždegę žvakutes, nešini 
vainiku su įrašu “Žuvusiem už 
Lietuvą”, nužygiavo į kapines. 
Vadovaujami kun. St. Ylos, žy
giuodami kalbėjo rožančių ir 
giedojo giesmes. Vakaro tamsoj 
tai sudarė jaudinantį įspūdį. Ka
pinėse dvi lietuvaitės, pasipuo
šusios tautiniais drabužiais, 
padėjo vainiką prie bendro mi- 

minio teatro — Maskvoj. O Vil
niaus Čiurlionio vardo meno 
mokyklos styginiam orkestrui už 
laimėjimą Vakarų Berlyne su
teiktas respublikos nusipelniu
sio kolektyvo vardas, o ansamb
lio vadovas S. Sondeckis pa
gerbtas Lietuvos TSR Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumo garbės 
raštu. Net šios mokyklos direk
toriui V. Sereikai ta proga su
teiktas nusipelniusio meno vei
kėjo vardas.

Pr. N.

go mieste žada JAV agresyvią 
poziciją žmogaus teisių srity. 
Daug kas seka, ar veikla derin
sis su šiuo politiniu pareiškimu.

Bažnyčiai nepakanka ir nepri
tinka likti rezervuotai skeptiška. 
Jei vyriausybės ir pradėtų siste
mingai ir efektyviai veikti žmo
gaus teisių srity, tai įvyktų tik 
todėl, kad jų pačių piliečiai 
atsisakė pasitenkinti pirmykščiu 
nenuolatiniu rūpesčiu ir veikla. 
Kitos užsienio politikos lygties 
dimensijos — ekonominiai, poli
tiniai ir strateginiai interesai — 
taip pat turi savo rėmėjų blokus 
krašto visuomenėj.

Būtų naivu tikėtis, kad žmo
gaus teisių reikalai būtų efekty
viai sveriami prieš tuos kitus in
teresus vien tik todėl, kad pagar
ba žmogui ir jo teisėm yra esmi
nės vertybės. Tam tikslui pa
siekti reikalinga, kad kiekvienoj 
valstybėj būtų žmogaus teisių 
rėmėjų.

Katalikų Bažnyčiai išskirtinai 
tinka tapti stipriu balsu tokioj 
žmogaus teisių rėmėjų bendruo
menėj. Tikėjimas į išskirtiną 
asmens vertę ir įsitikinimas, kad 
žmogaus vertė pasireiškia teisė
mis ir pareigomis, o taip pat yra 
ir jų apsaugojama, yra viso kata
likiško socialinio mokymo pa
grindu. Organizacinėj plotmėj 
— Bažnyčia yra viena iš seniau
sių ir plačiausiai atstovaujamų 
tarptautinių bendruomenių pa
sauly.

(Bus daugiau}

rusiųjų paminklo. Šviečiant da
lyvių žvakutėm ir atskirų kapų 
žiburėliam, pasimelsta už aukas, 
sudėtas ant Lietuvos aukuro.

Grįžus iš kapinių, minėjimas 
buvo tęsiamas Raudondvario sa
lėj- Jį pradėjo Bendruomenės 
pirmininkas V. Abromaitis, pri
mindamas šių iškilmių tikslą ir 
prasinę. Po to kun. B. Pacevi- 
čius savo jautriu žodžiu nuteikė 
visus dalyvius susikaupimui ir 
rimčiai. Simbolizuojant nežino
mo kareivio kapą, prie mistinio 
paveikslo, papuošto žalumynais 
ir Lietuvos trispalve, dvi lietu
vaitės iš Brazilijos — novicė 
I. Machado ir kandidatė Cecili
ja Bosaitė — įnešė ir uždegė 
meniškai dekoruotą žvakę. Šią 
rimties valandėlę kun. B. Pace- 
vičius palydėjo pianinu, skam
bindamas melodiją “Žuvusiem 
kariam” —A. Vaičiūno.-

Toliau vyko seselės Palmyros 
melodeklamacija iš Putino poe
zijos rinkinio, seselėm darniai 
dainuojant “Graži tu, mano 
brangi tėvyne” — Maironio. Žu
vusių nežinomiem kapam prisi-‘\ 
minti V. Abromaitis vaizdžiai 
paskaitė N. Mazalaitės legendą 
“Apie nežinomą kareivį”. Mo
mento rimčiai labai tiko pora 
Putino eilėraščių — “Vivos 
plango” ir “Mortuos voco”, ku
riuos su giliu įsijautimu padek
lamavo seselė Onutė Mikailai- 
tė. Atskiri programos punktai 
buvo paįvairinti atitinkamomis 
dainomis, kurias padainavo se
selių choras, kun. B. Pacevi- 
čiui palydint pianinu. Pabaigai 
sugiedota giesmė “Nuliūdo 
kapais apsiklojus tėvynė” — A. 
Vanagaičio.

Visas minėjimas praėjo gi
liame susikaupime, be aplodis
mentų, apgaubtas pamaldumo 
nuotaikos. Sprendžiant iš 
spaudos aprašymų, nedaug kur 
mūsų kolonijose prisimenamos 
ir taip prasmingai pagerbiamos 
gausios mūsų tėvynės aukos.

M.Š.

DOVANA — I. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 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.

NEVV 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

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

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

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’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS SDalvotus ir Daorastus. 
Pilnas patarnavimas įdedanfnaujasTiaiiš. 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
me, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp; 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
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 Bakina 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.

MOVĖ D TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABR1CS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y? 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europa. Užeikite ir įsi*’- 
kinsite!

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits VVines & 
Liquors”, 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.

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 Nevv York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

. ---- ---------------- ----------------- .——n,.....................  ,
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 pušį. Kaina 7 dol. Persiuntimui pridedama 50 c. 
Užsakymus siųsti adresu: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

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

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

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

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

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

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

89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stu- 
kas, 1467 Force Dr., Mountain- 
side, N.J. 07092. Tel. (201) 
232-5565.
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Padėkos diena
Viena iš įspūdingiausių ir 

amerikoniškiausių švenčių yra 
Padėkos diena, švenčiama lap
kričio mėnesio paskutinį ketvir
tadienį. Šiemet toji šventė yra 
lapkričio 25.

Šventė pusiau religinė, pu
siau tautinė. Čia ir Kalėdos yra 
visos tautos šventė, šventė gry
nai religinė, bet visų švenčia
ma. Padėkos dienos prasmė 
buvo ir yra religinė — padėkoti 
Dievui už visa gera, ką žmogus 
yra gavęs. Šventės kilmė sena. 
Kai pirmieji piligrimai pasiekė
N. Anglijos krantus, jie šventė 
pirmąją padėkos dieną. Dėkojo 
Viešpačiui, kad ištrūko iš teroro 
ir religinių persekiojimų, kad 
laimingai perplaukė vandenyną, 
kad rado prieglobstį naujoje že
mėje, kad rado maisto. Pradėjo 
giesmėm ir maldom, pamoks
lais. Tai buvo protestantų puri
tonų šventė.

Išaugus Amerikai ir susikūrus 
savo nepriklausomą valstybę, 
šventė pasiliko ir toliau. Ji pra
siplėtė visame krayte ir virto Pa
dėkos diena, virto ir šeimos 
švente. >

Padėkos dieną susirenka visi 
šeimos nariai į tėvų namus prie 
vieno didelio stalo, kur iškilmin
gai dega žvakės, kur sudėtos 
rudens gėlės, rudens vaisiai, kur 
yra iškeptas tradicinis kalakutas. 
Visame didžiuliame krašte tą va
karą, saulei leidžiantis, sėdės 
'šeimos prie stalo ir vakarienę 
pradės malda. Padėkos už visa, 
ką jie gavo per metus, kokiom 
gėrybėm jie džiaugėsi. Prie to
kio stalo visi pasijunta esą vie
nos šeimos nariai ir drauge vie
nos Amerikos nariai.

Čia pilna visokiausių religijų, 
bet jos visos tą vakarą bus susi
vieniję į padėkos maldą Kūrė
jui, susivieniję į vieną amerikie
čių šeimą. x

Daug kur tą dieną bus ir pa
maldos. Bus pilnos bažnyčios 
žmonių, kur iškilmingai bus 
giedamos padėkos giesmės. Bus 
ir procesija ir aukų nešimas. 
Teko matyti vienoje tokioje baž
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nyčioje, kaip vaikai sunešė pa
dėkos dovanas ir sudėjo ant alto
riaus. Tai buvo jaudinantis mo
mentas. Čia buvo ir rudens der
liaus gėrybės, ir vaikų mokslo 
priemonės, ir žaislai. Ir kunigas 
pašventino ir palaimino visa, 
nes visa juk atitekėjo iš Viešpa
ties rankų. Visa atitekėjo, kad 
džiugintų žmogaus širdį ir įpras
mintų jo dienas. Ir dabar už tai 
visi padėkojo tam Didžiajam 
Šaltiniui.

-o-
Tiesa, tai yra šeimos šventė. 

Susirinks artimieji, susirinks 
šeimos nariai. Bet pažiūrėkime 
tik į savo gatvę, ar joje nerasi
me vienišų žmonių. Kiek daug 
yra vienišų žmonių vyresniųjų 
tarpe. Išmirė artimieji, draugai, 
ir taip pasilieka vienui vienas 
pasaulyje.

Kito susirgo artimieji, kur nors 
iškeliavo, ir taip kas nors turi lik
ti vienas. Vienišų yra ir jauni
mo tarpe. Jie kažkaip nepritam
pa. Kitas nori labiau pasimoky
ti, daugiau dirba ir taip netenka 
artimųjų, kurie mėgsta labiau 
pasilinksminti. Toks jaunas 
žmogus labiausiai jaučia vienat
vės gilumą ir skausmą. Jis pasi
jaučia niekam nereikalingas ir 
net užmirštas.

Pasikvieskime į savo namus ir 
jaunus žmones, studentus, kurie 
atkeliavo iš kito miesto mokytis 
čia. Gal ir pačiame mūsų mieste, 
kaimynystėje bus kitas vienišas 
jaunuolis. Bent paskambinkime 
jam, pakvieskime. Jau ir tai bus 
daug, kad jis bus atsimintas, pa
kviestas. Tada vienatvė ne
bus tokia sunki.

Prisiminkime ir labdaros įstai
gas, kurios gyvena iš aukų. Jos 
remia kitus, kaip tik tuos ne
turtinguosius, patekusius į var
gą. Prisiminkime Balfą ir kitas 
lietuviškas organizacijas. Įpras
minkime savo šventę jas parem
dami. Įprasminkime ir savo gy
venimą ta nuoširdžia padėka už 
tai, ką mes turime. Mes turime 
labai daug. Ar mūsų padėka yra 
tokia jau didelė?

Dabar dar dėl mokslo priemo
nių. Tamsta teigi, kad lituanisti
nė mokykla dabar nebėra vargo 
mokykla, “nes turi visas tas prie- 
mones, kaip ir amerikiečių mo
kykla” (mano pabr.}. Būtų labai 
įdomu iš Tamstos sužinoti, apie
kurią lituanistinę mokyklą, tu
rinčią visas tas priemones, 
Tamsta čia kalbi. Skaitant tuos 
Tamstos teigimus, tenka suabe
joti, ar Tamsta Amerikos litua- 
nistinėn mokyklon iš viso esi 
dabar kada nors įkėlęs koją.

Daugelis amerikiečių mokyk
lų aprūpintos laboratorijomis 
kalbos mokslam mokyti, sveti
mų kalbų mokytojai turi savo 
klasėse aparatus filmam ir skaid
rėm rodyti, magnetofonus, įvai
rius žemėlapius, komerciškai 
pagamintus įvairiausius sienų 
paveikslus pamokom pailiust
ruoti, netgi televizijos aparatai 
atgabenami į klasę pagal pagei
davimą ir reikalą. Tad kaip 
Tamsta gali tvirtinti, kad litua
nistinė mokykla “turi visas tas 
priemones, kaip ir amerikiečių 
mokykla”?

Tiesa, kai kurios lituanistinės 
mokyklos dirba viešųjų arba pri
vačių mokyklų patalpose, kurios 
iš oro atrodo visai moderniai. 
Jos tokios yra ir viduj. Brock
tono, Mass., lituanistinės mo
kyklos mokytojam miestas net 
atlyginimą už jų darbą moka pa
gal miesto nustatytas normas. 
Bet tegul mokytojai ar mokiniai 
paliečia jų naudojamas klasėj 
priemones, tai tuoj susilauks 
įvairiausių nemalonumų. Visa, 
ką jie gali naudoti, tai klasės 
patalpos, suolai, lenta, korido-
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VILNIAUS “LITUANISTINIAI KURSAI”
— TIKTAI UŽMASKUOTA PROPAGANDA
Rytinio Atlanto pakraščio lituanistinių mokyklų inspektoriaus 
Antano Masionio atviras laiškas M. Stoniui dėl jo straipsnio
“Ko labiausiai reikia lit
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riai ir išvietės. Ir tai tėvai turi 
pamokų metu budėti, kad moki
niai, lanką mokyklą, nepaliestų, 
kas neįeina į sutartį.

Privačiose parapinėse mokyk
lose ne kitokie reikalai. Iš tų 
mokyklų vadovybių buvo tiki
masi daugiau laisvės. Net tose 
mokyklose, kur lituanistinių mo
kyklų tėvų komitetai moka už 
patalpas, nenoriai leidžiama jo
mis naudotis, o apie pasinau
dojimą jų mokslo priemonėmis 
irgi nėra nė kalbos. Lankant to
kias mokyklas, teko pastebėti, 
kad tokios mokslo priemonės, 
kurios negali būti išnešamos iš 
klasės prieš lietuviukam atei
nant, esti net uždangstytos, kad 
tik nebūtų paliestos.

Tai, va, kokia istorija su tomis 
mokslo priemonėmis, apie ku
rias Tamsta taip optimistiškai 
kalbi. O gal Tamsta ir žinai ko
kią nors mokyklą, kuri gali nau
dotis visomis viešosios ar priva
čios mokyklos priemonėmis? 
Būtų labai įdomu sužinoti, kur 
tokia mokykla yra, kad ir kitos 
galėtų patirti, kaip prie tokių 
mokyklų prieiti. Aš savo inspek
tuojamame rajone turiu 11 
mokyklų, ir, mano žiniomis, nė 
viena mokykla savo turimose pa-

lanistinei mokyklai”

talpose kitų priemonėmis nau
dotis negali, o savos, toli gražu, 
negali prilygti amerikietiškom; 
daugumą jų patys mokytojai turi 
atsinešti arba patys su mokiniais 
pasigaminti.

Žinoma, tai nereiškia, kad li
tuanistinę mokyklą, minėtų 
mokslo priemonių neturinčią, 
galima būtų vadinti “vaikų dar
želiu”, kaip Tamsta, iš kažkur iš
traukęs, rašai: “Todėl stebimės, 
kad šiandien lituanistinė mo
kykla pravardžiuojama vaikų 
darželiu”. Žinai ką, p. Stony, 
aš irgi stebiuosi, tik ne tuo pra
vardžiavimu, bet kad Tamsta, iš
girdęs kur nors kokią nesąmonę, 
tįuoj ją apibendrini ir vartoji kaip 
visuotinę tiesą. Tiesa, Tamsta 
rašai tai su gera intencija, norė
damas paskatinti savo straipsnio 
skaitytojus rodyti lituanistinei 
mokyklai daugiau pagarbos, bet, 
išpūsdamas kažkur kažkieno 
lepteltą žodį iki tokio suvisuo
tinto masto, gali susilaukti visai 
priešingų rezultatų.

Kalbant apie lituanistinės mo
kyklos reikšmę ir reputaciją, 
man tenka girdėti visai ką kita. 
Lankydamas savo rajono lituanis
tines mokyklas, išsikalbu su mo
kytojais, tėvais, Lietuvių Bend
ruomenės atstovais ir kitais žmo
nėmis ir niekada nieko panašaus 

negirdžiu. Priešingai, visi verti
na mokytojų darbą, džiaugiasi 
vaikų lituanistiniu auklėjimu ir 
noriai mokyklą remia. Paimkim 
tik lituanistinių mokyklų rengia
mas šventes, kaip Motinos die
nos minėjimus, Kalėdų eglutes, 
vaidinimus, leidžiamus laikraš
tėlius, mokslo metų užbaigimo 
iškilmes. Šios šventės sujungia 
ir jaunus, ir senus, net tris ke
turias kartas, ir ne tik mokinių 
tėvai ir giminės, bet visa vietos 
lietuviškoji visuomenė noriai to
kiose šventėse dalyvauja, nes 
labai vertina lituanistinės mo
kyklos darbą ir jį noriai remia.

Manau, kad Tamstai ir mūsų 
susipratusiai ir skaitančiai lietu
vių visuomenei yra žinoma, kad 
kai kurios lituanistinės mokyklos 
turi net ir aukštesnes gimnazi
jos klases, nuo 9 iki 12 klasės, 
ir bent Tamstai turėtų būti žino
ma, kad JAV LB Švietimo Ta
ryba yra visą laiką labai griežtai 
laikiusis nuomonės neskelbti, 
kad, štai, mūsų mokykla per 10 
metų išeina visą gimnazijos, t.y. 
12 metų, kursą. Nors lituanisti
nėse mokyklose yra mokomi 
daugiausia tik lituanistiniai da
lykai, bet aišku, kad ir vien tik 
lituanistinių dalykų kurso per 10 
ar mažiau metų neįmanoma iš
eiti. Tai supranta ir mokyklų 
vadovybės, ir tėvai, ir, kur tik 
įmanoma, stengiamasi vaikus 
kuo ilgiau išlaikyti lituanistinė
se mokyklose ir duoti jiem kuo 
pilnesnį lituanistinį išauklėjimą. 
Užtat, pvz., ir LB. New Yorko 
apygarda, įvertindama tokias tė
vų ir mokytojų pastangas, pra
ėjusiais mokslo metais per apy
gardos pirmininką p. A. Vakselį 
yra įteikusi tėvų komitetui 1500 
dol. aukštesniajai mokyklai 
paremti.

Taip, kai kurios lituanistinės 
mokyklos turi ir vaikų darželius, 
kad prisiaugintų savo mokyklai 
prieauglį, bet vadinti pačią li
tuanistinę mokyklą vaikų darže
liu gali tik paskutinis neišmanė
lis ir visų mūsų tautiškų aspira
cijų priešas. Į tokius dalykus 
rimtam žmogui nereikėtų kreip
ti dėmesio ir net minėti spau
doj, o pasiūlyti tokiam asmeniui 
nueiti į lituanistinę mokyklą, 
pasėdėti bent vieną šeštadienį 
kurioj nors klasėj ir pačiam įsi
tikinti, koks rimtas tautiško auk-
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aukščiau pateiktos H. Gaffrono 
citatos, nors ir graži toji evoliu
cijos teorija, bet ji visiškai nepa
grįsta (“no shred of evidence”}, 
neturi nė vienintelio fakto (“no 
single fact whatever”), mus ver
čiančio ja tikėti. Kiekvienam 
aišku, ko yra vertas tokių gam
tos mokslininkų vien tik noras 
(“only the scientists’ wish”} vi
sais laikais (“forever”} neprileis
ti, pavyzdžiui, net kūrybinio ak
to, esančio virš jų supratimo.

Nenuostabu, kodėl evoliu
cinis transformizmas — madinga 
vadinamosios evoliucijos teorija, 
kaip minėta, nė vieno fakto ne
sulaukė savo “tiesai” pagrįsti 
net iš tarptautinio kongreso (su
važiavimo}, įvykusio 1959 Chi- 
cagoje, minint Darwino knygos 
“Apie rūšių kilmę” šimtmetinę 
sukaktį. Tame kongrese dalyva
vo maždaug 2500 mokslo žmo
nių, tačiau iš jų apie 11 pasi
sakė už evoliucijos teoriją kaip 
gamtamokslinį faktą! (30} Tai 
“faktas”, kurį norom nenorom 
turi pripažinti net Darvvinas ir 
George G. Simpsonas, patys sau 

prieštaraudami, kaip tai rodo 
anie jų pareiškimai. Šios rū
šies prieštaravimų netrūksta ir 
kitų didžiųjų evoliucionistų raš
tuose. Pavyzdžiui, Theodosius 
Dobzhansky, reikalui esant, 
save laiko kreacionistu ir evoliu- 
cionistu, tokiu būdu rasdamas 
daugiau “faktų” vadinamajai 
evoliucijai paremti: “I am acrea- 
tionist and evolutionist. Evolu- 
tion is God’s or Nature’s method 
of Creation” (1972, San Francis- 
co Symposium, Biology Teach- 
ers of America; mano pabrauk
ta — T.Ž.). Jis save laiko pir
miausia kreacionistu, o paskiau 
—evoliucionistu, kadangi Dievo 
arba Gamtos kūrimo metodas— 
tai evoliucija, kurios pro
cesai , “vyksta” taip, kaip 
evoliucionistų avangardo tebe- 
skelbiama: laipsnišku, nuolati
niu ir net savaiminiu būdu (lot. 
“generatio spontanea”, angį, 
“spontaneous generation”}. Tai 
organizmų vienas iš kito “išsi
vystymo” būdas, kurio bepras
miškumą esame nurodę šio 
straipsnio pirmose trijose atkar

pose. Dievas kuria “iš” nieko. 
Žodžiu, tas Dobzhansky, kaip 
savotiškas kreacionistas, yra 
savotiškas oponentas vadinamo
sios evoliucijos teorijai biologi
joje. Ypač šiai teorijai visokios 
rūšies rimtų oponentų buvo ir 
yra. Leonardas Dambriūnas 
betgi mus šitaip užtikrina: “Ta
čiau mokslo pasauly šiandien 
evoliucijos teorijai biologijoj 
rimtų oponentų nėra. Ir minėta
me suvažiavime Čikagoje jų 
nebuvo” (LDPA, Nr. 4, p. 176). 
Čia jis prasilenkia su tiesa, ne
kritiškai remdamasis amerikie
čių katalikiškąja enciklopedija 
— “New Catholic Encyclo- 
pedia”, 1967, Vol. V), turinčia 
“net Katalikų Bažnyčios aproba- 
tą” (LDPO), kurios reikšmę ry
šium su enciklopedija nurodė 
me 12-oje atkarpoje.

Evoliucionistai ir savo įvai
riausiais prieštaravimais, skam
bančiais “gražia teorija” (H. 
Haffronas}, daug ką yra labai su
klaidinę. Juo labiau, kad tie 
prieštaravimai visada reiškiasi 
ne tiek išimtimi, kiek taisykle, 
būtina įvairiopos kilmės evoliu
ciniam madingumui puoselėti. 
Šio puoselėjimo vienas ir tas 
pats pagrindas — tai evoliu- 
cionistams visuotinai galiojanti 
evoliucijos teorija arba evoliu
cinis transformizmas, prie 
kurio mėginama prisitaikyti, 
skelbiant, pavyzdžiui, tariamąją 
kosminę, kuriančią, diriguoja
mą, Teilhardo “vizijų” apreikš
tą evoliuciją. Tai įvairiopos kil

mės evoliucinis madingumas, 
kurį turėtume pripažinti, neno
rėdami atsilikti nuo evoliucinio 
“dinamizmo” ir vengdami gal
voti taip, “kaip buvo galvojama 
prieš tūkstančius metų” (LDAR).

Antanui Paškui, dūmus apie 
Teilhardą sklaidančiam, atrodo, 
kad “Teilhardo puolėjai (A. Ma
ceina, T. Žiūraitis . . .}” savo 
nuomonėmis Teilhardo atžvil
giu kertasi su popiežiaus Pau
liaus VI nuomone tuo pačiu 
atžvilgiu. Pasirodo, kad tie puo
lėjai, t.y. “antiteilhardininkai”, 
susikulia ir su mokyčiausios vie
nuolijos galva — jėzuitų ordino 
generolu tėvu Pedro Arrupe 
(Antanas PaŠkus: str. “Dūmus 
apie Teilhardą besklaidant. 
TEILHARD DE CHARDIN AS
MUO”, Draugas, 1974, Nr. 263 
(45}, pirmoji atkarpa; mano pa
braukta — T.Ž.}.

Dūmų apie Teilhardą jis pa- 
sklaidė, bet neišsklaidė ir Laiš
kuose Lietuviams (1974, Nr. 10} 
bei.Tėviškės Žiburiuose (1974, 
Nr. 45}. Šį sykį čia mums rū
pės pasvarstyti tik tai, kas liečia 
susikirtimą su popiežium ir susi- 
kūlimą su ana mokyčiausios vie
nuolijos galva.

Dabar iš esmės kritiškai pa
liesime aukščiau minėtą įvairio
pos kilmės evoliucinį madin- 
gumą, kad geriau išryškėtų L. D- 
no iškeltas “galvojimas prieš 
tūkstančius metų” ir Antano 
Paškaus tų dūmų sklaidymas ry
šium su to kirtimosi ir susikū- 

limo problema, jei taip būtų 
verta ją pavadinti.

1) Kosminė evoliucija?

Dr. V. Litas savo paskaitoj 
“Evoliucijos teorija ir krikščio
niškoji pasaulėžiūra” pareiškė: 
“Evoliucijos teorija yra kosmi
nės apimties. Šita teorija siekia 
toliau kaip gyvybė. Nuolatinis 
elementų persi formavimas 
principe taip pat yra evoliucija. 
Vandenilio virtimas heliumu 
(t.y. heliu — T.Ž.} arba radio
aktyvių elementų transformacija 
rodo evoliucijos dėsnių visuoti
numą” (žiūr. dr. V. Lito tą pa
skaitą, išspausdintą Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademijos Suva
žiavimo Darbų penktame tome, 
1964, p. 365; cituojant pabrauk
ta — T.Ž.}. Daug toliau tas pats 
autorius mus užtikrina taip: 
“Evoliucijos teorija dabar turi 
bendrą gamtininkų pripaži
nimą” (p. 382}.

Kritiškai pasvarstysim tas dvi 
citatas ryšium su tos paskaitos 
kontekstu (kontekstas — tai 
reikšmės ar prasmės atžvilgiu 
užbaigta rašytinės kalbos teksto 
ištrauka, leidžianti nustatyti į ją 
įeinančio atskiro žodžio, sakinio 
tikrąją reikšmę ar prasmę}. Ta
me 1959 suvažiavime Chicagoj 
evoliucionistų grupelė (apie 11 
iš maždaug 2500} pateikė vadi
namosios evoliucijos sampratos 
tokį pagrindinį principą: evoliu

cijos procesas esą veikia viena ir 
neapgręžiama kryptimi visuose 
visatos apraiškų sektoriuose lai
ke, gimdydamas naujovę, įvairo
vę bei aukštesnio lygio organi
zaciją. Visuose visatos apraiškų 
sektoriuose, taigi ir kosminiame 
sektoriuje, vadinamosios evo
liucijos procesas savo naujovė
mis ir įvairovėmis, neturėdamas 
kelio atgal, turi visada veržtis 
pirmyn, tobulyn, gimdydamas 
patį svarbiausią dalyką — aukš
tesnio lygio organizaciją, atitin
kančią kiekvieną visatos apraiš
kų sektorių.

(Bus daugiau)

(30} Savaime aišku, kad mums 
rūpi ne balsų dauguma ar jų 
mažuma, bet faktai, kalbant apie 
vadinamosios evoliucijos teori
jos pasitvirtinimą ar nepasitvir- 
tinimą.

-o-
ATITAISYMAS.
Dr. Tomo Žiūraičio, O.P., šio 

straipsnio 17-sios atkarpos ant
roje skiltyje pasitaikė korektūros 
klaidos, kurias čia ir atitaisome. 
Pradedant dešimtąja eilute iš 
viršaus, turi būti:

Ir minėtame suvažiavime Či
kagoje jų nebuvo. Net ir minė
toji katalikų enciklopedija (New 
Catholic Encyclopedia, 1967, 
Vol. V, — T.Ž.} evoliuciją bio
logijoj vadina, kaip matėm, 
teorija, net faktu.
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SKAUTŲ
PASTOGĖJE

Per skautybę — lietuvybei!

————

Budėkime!

Lapkričio Pirmosios proga, 
kuri yra ir mūsų Skautij Sąjun
gos įsikūrimo metinės, prisimin
kime savo šūkį — Budėk!

Šis šūkis yra kartu ir įsiparei
gojimas — budėti, nes tik bud
rumo dėka mūsų Lietuvių Skau
tų S-ga galėjo išsilaikyti iki 
šiol — jau 58 metus.

Nuo tos dienos, kada 1918 
lapkričio 1 įsikūrė LSS-ga, šio 
kuklaus ir kartu prasmingo šū
kio skatinami lietuviai skautai ir 
skautės budėjo saugodami savo 
skautiškuosius idealus. Jie 
budėjo tėvynėj — auklėdami pa
tys save ir jaunesniuosius skautų 
įstatų ir įsakymų pagrindais. Jie 
budėjo okupacijose — tauso
dami savo jėgas ir savo įsiti
kinimus. Jų nepaveikė nei me
las, nei apgaulė, nei okupantų 
pažadai, nes jie budėjo savo tė
vynės Lietuvos labui

Lietuviai skautai budėjo trem
ty — jie nepasidavė karo baise
nybių ir pokario vargų smū
giam, nepuolė apatijon, nes jie 
tikėjo, kad ateis šviesesnis ryto
jus. Ir sunkiausiose tremties są
lygose jie to savo budrumo dėka 
sugebėjo atkurti skautiškuosius 
vienetus ir tęsti Lietuvoj pradė
tą veiklą.

Išeivijoj, pasiekę laisvąjį pa

saulį, lietuviai skautai tebebudi. 
Tai matyti iš jų su pagarba ir 
pasididžiavimu kasdieninio 
priminimo visiem, kad jie yra 
LIETUVIAI SKAUTAI. Lietu
viai skautai išdidžiai nešioja ant 
savo uniformų trispalvę ir skydą 
su mūsų tautos ženklu — Vy
čiu. Jie budi, kad būtų išlaiky
ti savi idealai, sava kalba, savi 
papročiai. Juk nė viena kita or
ganizacija neturi tokių gražių 
papročių, kaip skautai. Skautai 
saugoja ir mūsų tautinius papro
čius; tai matyti iš jų rengiamų 
Kaziuko mugių, bendrų Kūčių 
ir niekuomet jų nepamirštamų 
Lietuvos tautinių ir valstybinių 
švenčių.

Lietuvis skautas nepasidavė 
savo gyvenamojo krašto įtakai, 
jis budriai išsaugojo savo tautinį 
identitetą, jis ir toliau pasiruošęs 
tai daryti.

Tad Lapkričio 1-osios proga 
prisiminkim savo šūkį — Budėk! 
Jo dėka, jo paskatinami, mes iš- 
silaikėm iki šiandien, jo dėka 
mes išsilaikysim ir ateity, kad, 
atėjus mūsų tėvynei laisvės die
nom, mes jon grįžtume tokie pa
tys, kaip kad ją palikom. O iki 
to laiko — BUDĖKIM!

s. B. Kidolienė

SKAUTŲ AIDAS
lietuviškosios 
skautybės atspindys

SKAUTŲ AIDAS yra mūsų 
sąjūdžio spausdintas žodis ir tik
rasis gyvosios lietuviškos skau
tybės liudytojas.

Stebėdamas paskutiniąsias 
vasaros stovyklų gęstančias 
liepsnas, kiekvienas vadovas — 
vadovė planuoja ir mąsto apie 
ateities veiklos planus vietovėj. 
Planuose didelėmis raidėmis į- 
rašykime — SKAUTŲ AIDAS.

SKAUTŲ AIDO platinimas 
vietovėj — tai vadovo rūpestis. 
Rašymas apie veiklą, įvairias 
naujienas, užsiėmimus ir nuo
traukų pasiuntimas redakcijon 
— tai kiekvieno skauto, skautės 
pareiga.

Kiekvienas skautiškas viene
tas yra raginamas suruošti vajų 
SKAUTO AIDUI paremti. Tegu 
tai būna mūsų visų jaunų ir 
vyresniųjų antrojo gerojo darbe
lio metinė pareiga.

Kiekviena skautiška šeima ar 
pavienis skautas ir skautė pri
valo užsisakyti ir skaityti SKAU
TŲ AIDĄ. Šią pareigą atlikim 
sąžiningai ir laiku.

Didžiuokimės SKAUTŲ 
AIDU, nes jis yra vienas iš se
niausių lietuvių jaunimo laik
raščių—šiemet švenčia 53-čiąjį 
gimtadienį!

PLATINKIME, REMKIME 
IR SKAITYKIME SKAUTŲ 
AIDĄ! Kad jis lankytų mus il
gus metus!

Vyr. skautės židinietės dail. N. Palubinskienės parodoj. I-oj eilėj iš k. G. Kulpienė, 
R. Kudžmienė, M. Šulaitienė, dail. Nijolė Vedegytė-Palubinskienė, A. Ruokis, I. Ga- 
runkštienė, A. Katinienė, Il-oj eilėj I. Jankauskienė, I. Vilgalienė, B. Kidolienė, M. 
Vygantienė, R. Česnavičienė, L. Milukienė, D. Birutienė, G. Šimukonienė, D. Sveta- 
kienė, G. Stankūnienė, A. Marijošienė. Nuotr. L. Tamošaičio

Žengiant į 59-tuosius veiklos metus —

KALBAME LIETUVIŠKAI
SPAUDOS 

INFORMACIJA

DVIGUBAS ĮVYKIS HARTFORDE
Spalio 9-10 Hartford, Conn., 

įvyko skautų-čių sąskrydis, ku
riame dalyvavo apie 100 brolių 

* ir sesių, taip pat eilė vadovų- 
ių. Tuo pačiu metu Hartfordo 
Tėviškės ir Šatrijos vietininki- 
jos šventė savo sidabrinę sukak
tį — 25 metai nuo skautų įsikū
rimo Hartforde.

Sąskrydis buvo pradėtas šešta
dienį, spalio 9, 11 vai. ryto. Ofi
cialiai sąskrydį atidarius, tuoj 
buvo pradėti užsiėmimai ir pa
šnekesiai. Bendrai brolių ir se
sių pirmasis pašnekesys buvo 
tema — Laužų pravedimai. Jį 
paruošė ir perdavė AR vadeiva 
s. J. Raškys. Tai buvo labai nau
dingas uždavinys jauniesiem 
vadovam-ėm, į kurių rankas pa
mažu pereina stovykliniai laužai 
ir tų laužų pasisekimas.

Didelio susidomėjimo turėjo 
ps. Romo Pakalnio pašnekesys 
— Iškylavimas ir kuprinės 
paruošimas iškylai. Šio 
pašnekesio metu buvo taip 
pat ir demonstruojamas kupri
nės paruošimas ir pasiruošimas 
pačiai iškylai. Čia daug padėjo 
ps. Romui jo sūnus Linas.

Taip pat ps. R. Pakalnio dė
ka visi sąskrydžio dalyviai turėjo 
progos pamatyti filmą iš skautų 
kelionės po Nevv Mexico. Se
serija turėjo savo atskirus užsi
ėmimus ir pašnekesius, tačiau 
eilė skautiškų žaidimų buvo pra
vesta kartu brolių ir sesių.

Šiame sąskrydy dalyvavo ypa
tingas svečias — LSB vyriau
sias skautininkas s. fil. Sigitas 
Miknaitis iš Chicagos. Jis, pa
sveikinęs susirinkusius ir pasi
džiaugęs tokiu gražiu jų būriu, 
padarė pranešimą apie LSS-gos 
struktūrą.

Šeštadienio užsiėmimai bai
gėsi apie 6 vai. vak. 8 vai. vak. 
buvo atskiri Seserijos ir Brolijos 
vadovų posėdžiai, kuriuose bu
vo išdiskutuoti rūpimi klausi
mai.

Kada vadovai posėdžiavo, jau
nimas turėjo progos ir pasilinks
minti ta proga suruoštuose šo
kiuose erdviose Piliečių Klubo 
patalpose.

Sekmadienį, spalio 10, visi 
susirinko mišiom, o po jų buvo

Čtf i AUa UA p. A f1

toliau tęsiama sąskrydžio prog
rama.

Kadangi šia proga buvo šven
čiamas ir Hartfordo brolių ir se
sių vietininkijų 25 metų jubilie
jus, šios dienos programoj buvo 
Tėviškės ir Šatrijos vietininkijų 
vėliavų pašventinimas ir veiklos 
apibūdinimas.

Vėliavų šventinimo ceremoni
jas atliko kun. J. Matutis. Vėlia
vų krikšto tėvais buvo: Tėviš
kės — s. Vaclovas Nenortas, 
Šatrijos — s. Irena Ruseckienė.

Ta pačia proga buvo apibū
dinta ir Hartfordo v-jų skautų 
istorija. Apie brolių įsikūrimą ir 
veiklą papasakojo s. Vacį. Ne
nortas, apie seses — s. I. Ru
seckienė. Bendrai apie skautų 
kūrimąsi Hartforde kalbėjo il
gametė šio vieneto vadovė v.s. 
Kotryna Marijošienė.

Vietininkijas sveikino LSB VS 
s. fil. S. Miknaitis ir Atlanto 
rajono vadeiva s. J. Raškys.

Visas vėliavų šventinimo ir 
sukakties minėjimo ceremonijas 
pravedė Tėviškės v-jos vietinin
kas ps. Vytenis Nenortas ir s.v.v. 
si. Vytautas RaškeviČius.

Ankstyvoj popietėj sesės ir 
broliai pradėjo skirstytis kupini 
naujų žinių ir įspūdžių.

Hartfordo skautam dar kartą 
nuoširdžiausi sveikinimai ir lin
kėjimai ir toliau būti tokiais pat 
ištvermingais ir skautiškais, kaip 
per šiuos 25 metus.

V.K.

Atsiųsta paminėti
KRIVŪLĖ, Nr. 1. Biuletenis 

LSB vadovam. Leidžia LSB Vyr. 
Skautininkas. Turiny: LSB vadi- 
jos sudėtis ir adresai, VS įsa
kymai, informacija programos 
reikalais ir VS žodis Brolijos va
dovam.

GABIJA, Nr. 1. Biuletenis 
LSS-jos vadovėm. Leidžia LSS- 
jos Vyr. Skautininke. Turiny: 
naujosios VS žodis perimant pa
reigas, kun. v.s. Vaišnio straips
nis, įsakymai, sveikinimai, LSS- 
jos vadijos sudėtis ir adresai, vie
netų vadovių adresai, Aušros 
Spindulių sąskrydžio aprašymas 
ir šio sąskrydžio vaizdai.

Lietuvių Skautų Sąjunga 
švenčia savo veiklos 59-tuosius 
metus. Skirkime visą šių metų 
veiklą pasiruošti didžiajam 
mūsų organizacijos 60-tųjų su
kaktuvinių metų iškilmingam 
minėjimui.

Gyvinkime veiklą, ruoškime 
seses ir brolius, kad būtume pil
nai pasiruošę sutikti Vl-tąją tau
tinę stovyklą, kuri įvyks Šiaurės 
Amerikoj.

Organizuokime, telkime lė
šas, kad bent keli reprezentan
tai iš vieneto galėtų mum at
stovauti Australijoj ruošiamo
je Vl-tojoj tautinėj stovykloj.

Lietuvių kalbos išlaikymas 
mūsų organizacijoj yra mūsų 
organizacijos raktas į ateitį. To
dėl didelį ir nuolatinį dėmesį 
skirkime LIETUVIŲ KALBAI. 
Kaip ilgai lietuvių kalba bus mū
sų tarpe, taip ilgai gyvuos skau-

tija tremty. Mūsų vadovai tai turi 
suprasti, įsisąmoninti ir už tai 
kovoti. To reikalauja skautų tė
vai, lietuviška bendruomenė ir 
pavergta tėvynė.

Lietuvių kalbos stiprinimui 
skirkime 1977-tuosius metus:

a. visi vadovai-vadovės kalba 
lietuviškai,

b. skatina skautus, skautes kal
bėti lietuviškai sueigoj, iškyloj, 
stovykloj,

c. sesė, brolis, pradedant nuo 
savęs, gerina lietuvių kalbą, 
plečia jos žodyną ir ją valo nuo 
įsibrovusių svetimybių.

Tik mūsų organizacijos va- 
dovių-vadovų pasišventimas ir 
nuolatinis budėjimas lietuvių 
kalbos atžvilgiu užtikrins lietu
vių kalbos vartojimą ir lietuviš
kosios skautijos ateitį.

Budžiu! .. f .■ ■ ■ v.s. Lilė Milukienė
LSS Tarybos pirmininkė

ASS METINĖ ŠVENTE

Praėjusiais metais Seserijos ir 
Brolijos lššomis išleista buv. 
Brolijos vyr. skautininko j.v.s. 
Br. Juodelio knyga JŪRINIS 
SKAUTAVIMAS. Leidinys skir
tas mūsų jūrų skautam, gausus 
jūrininkystės pagrindų aiškini
mais, nuotraukomis, piešiniais, 
schemomis ir t.t. Būtinas vado
vėlis kiekvieno skauto knygynė
ly.

Gaunamas Brolijos Tiekimo 
skyriuj. Kaina 4 dol.

-o-
Neseniai spaudoj pasirodė 

buv. LSB vyr. skautininko Vla
do Vijeikio istorinis romanas 
SAIGŪNAS. Įdomi, greit besi

keičiančių nuotykių knyga iš ku
nigaikščio Gedimino laikų. Jau-

Saigūno t žygdarbiai Vil
niuj, senovės Lietuvos giriose ir 
germanų žemėse. Puikiausia 
dovana skautam ir vadovam. 
Knygą galima įsigyti pas au
torių, 4346 So. Westem Avė., 
Chicago, III. 60609. Kaina3 dol.

Krivūlė Nr. 1

TRUMPAI

Atlanto rajono vadeivai prista
čius ir VS patvirtinus, šios ka
dencijos LSB A. rajono vadija 
yra tokia: vadeiva — s. Juozas 
Raškys, vadeivos pav. — s. Vy
tautas Pileika, ūkio skyriaus 
ved. — ps. Bronius Maurutis, 
sporto ir spaudos ved. — s. Vyt. 
Kidolis, sk. vyčių skyriaus ved. 
— s.v.v.sl. Stepas Zabulis, jo pa
vaduotojas — s.v.v.sl. Vyt. Raš
keviČius, skautų skyriaus ved.— 
ps. Bronius Nemickas.

-o-
Naujieji šios kadencijos Liet. 

Skaučių Seserijos dvasios va
dai: katalikių — kun. v.s. Juozas 
Vaišnys, SJ, iš Chicagos; evan- 
gelikių — kun. Algimantas Ži
linskas, iš Mississauga, Ont., Ka
nados.

-o-
Naujoji Seserijos biuletenio 

vadovėm — Gabijos redaktorė 
šiuo metu yra ps. Irena Šere- 
lienė, 3829 West 66th Street, 
Chicago, IL 60629. Administ
ruoja ps. D. Juodgudienė, 6635 
S. California Avė., Chicago, IL 
60629.

-o-
Lapkričio 1-sios proga į pa- 

skautininko laipsnį pakelti: v. si. 
Janina Matulaitienė iš Bostono 
ir s.v.v.sl. Stepas Zabulis iš Hart
fordo. Sveikiname.

Akademinis Skautų Sąjūdis 
Chicagoj spalio 15-17 atžymėjo 
savo 52 metų sukaktį.

Šventės išvakarėse įvyko tik
rųjų narių sueiga, kurios metu 
Akademikių Skaučių Draugovės 
aštuonios tikrosios narės davė 
įžodį, o trys Korp. Vytis nariai 
buvo pakelti senjorais.

Sukakties minėjimas įvyko 
spalio 16 Jaunimo Centre. Suei
ga-vakarą pradėjo Nora Sugin- 
taitė. Buvo perskaityti gauti 
sveikinimai ir pristatyti ASS 
Chicagos skyriaus rėmėjai. Fil. 
Vytenis Statkus, ASS vadijos pir
mininkas, savo žody aptarė ASS 
veiklą, jos tikslus, paminėda
mas svarbiausius atliktus ir nu
matomus uždavinius.

Toliau buvo Vydūno Fonde 
garbės atžymėjimo ir premijos į- 
teikimas. Šiais metais toji premi
ja buvo skirta Chicagos muzi
kui Faustui Stroliai už jo pa
vyzdingą darbą su jaunimu, va
dovaujant choram, supažindi
nant jaunimą su lietuviška muzi
ka ir daina, mokant tų dalykų 
lituanistinėse mokyklose ir sto
vyklose.

Kaip kasmet, taip ir šiais 
metais eilė ASS narių bai
gė aukštuosius mokslus. Nau
juosius filisterius šiltu žodžiu 
pasveikino Filisterių Skautų Są
jungos pirmininkas Jonas Dai- 
nauskas. Taip pat buvo pristaty
ti šventėj dalyvavę svečiai iš 
kitų vietovių: iš Los Angeles, 
Clevelando ir Detroito.

Antrojoj programos daly buvo 
progos pasigėrėti Antrojo Kaimo 
teatro aktorių suvaidintais 
humoristiniais vaizdeliais. Ši 
šventės dalis buvo baigta vaka
riene ir pasilinksminimu.

Sekmadienį, spalio 17, akade
mikai skautai-ės dalyvavo mišio
se Jaunimo Centre. Jas aukojo 
ASS Chicagos skyriaus kapelio
nas kun. A. Kezys, SJ. Po mi
šių didelis dalyvių būrys nu
vyko į Lietuvių Šv. Kazimiero

kapines, kur jie aplankė savo 
mirusiųjų narių kapus; sustojo 
prie kiekvieno kapo, prisimin
dami mirusiuosius ir palikdami 
gėlių.

e.k.m.

LSS ATLANTO
RAJONO 1976 METŲ
VEIKLA

Balandžio 4 rajono vadovų-vių 
suvažiavime Elizabeth, N.J., 
dalyvavo apie 35 vadovai iš visų 
rajono vietovių.

Gegužės 29-30 vyr. skaučių 
suvažiavimas vyko Cleveland, 
Ohio. Iš rajono suorganizuotas 
autobusas.

Gegužės 29-30 paukštyčių- 
vilkiukų siskrydis vyko Putnam, 
Conn. Dalyvavo apie 50 vilk.- 
paukšt. su vadovais.

Birželio 26-27 vyko rajono 
sporto šventė Worcester, Mass.

Tai jau dvidešimtoji. Da - 
lyvavo apie 150 s kautų-skaučių 
ir daug svečių, tėvelių.

Rugpiūčio 15-22 Laisvės Var
po rajono vasaros stovykloj Hud- 
son, Mass., dalyvavo apie 255 
skautai, skautės, vilkiukai bei 
paukštytės su vadovais.

Spalio 9-10 skautų-skaučių są
skrydy Hartford, Conn., dalyva
vo apie 75 skautai-tės. Hartfor
do vietininkijų šventė, 25 metų 
sukaktis.

Spalio 10 Hartforde įvyko ant
ras šių metų vadovų-vadovių su
važiavimas. Dalyvavo apie 30 
rajono vadovų-ių iš visų vieto
vių. Aplankė LSB vyriausias 
skautininkas s. fil. S. Miknaitis.

Lapkričio 6-7 įvyko skiltinin- 
kų kursai, Hudson, Mass., vasa
ros stovyklos vietovėj. Buvo 
apie 30-40 dalyvių iš visų rajo
no vietovių.

Lietuviška
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

2129 Knapp St., Brooklyn, N. Y. 1122$) — 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 Įdomiu vietų
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS »
(ekskursiniai s bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
Šeimoms
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APIE VASARĄ, ŽAIBUS, ČIOBRELIUS

ATOSTOGOS KENNEBUNKPORTE
L-PAULIUS JURKUS 9

Per atostogas teko sutikti daug 
žmonių. Dauguma buvo tie, ku
rie nuolatos grįžta į Mainą, kad 
pamatytų Atlantą, pasidžiaugtų 
šia sodyba.

Antai rašytoja Nelė Mazalaitė 
su savo vyru Juozu Gabe. Bus 
jau kokia dvidešimt metų, kai ji 
kiekvieną vasarą čia atvyksta. 
Gyvena tame pačiame kambary
je. Pro vartus įėjus, kairysis na
mas, gale kampinis kambarys. 
Ji taip pamėgo šį kraštą, šią so
dybą, kad tikrai pažįsta kiekvie
ną medį. Atsiveža rašomąją ma
šinėlę ir suranda laiko rašyti. 
Aplinkui daug žmonių, daug in
teresų, kalbų, bet Nelė moka 
pro juos praeiti ir užsidaryti ma
žos draugystės rately.

Kiekvieną vasarą atvyksta ir 
dail. Kazimieras Žoromskis. Jis 
čia išbūna visą vasarą. Anksčiau 
gyvendavo bendrose vilose, bet 
pernai ir šiemet jis įsikūrė vie
nuolyno apatiniame aukšte, kur 
prie valgomojo yra trys kamba
riai. Taip esame vieno korido
riaus gyventojai. Anksčiau jis 
susidarydavo sąlygas tapybai, 
šiemet buvo atsivežęs tik pa
veikslų ir popieriaus su rašo
mąja mašinėle. Kiekvieną dieną 
jis kažką rašė.

Tarp jo ir mano kambario yra 
dar vienas kambarys — vadina
mas Mėlynuoju kambariu. Jis di
dokas, turi židinį. Čia buvo į- 
sikūręs Tėv. Tomas Žiūraitis, 
vienuolis domininkonas, bičiu
liškas ir mielas žmogus, pilnas 
polėkių, pamėgęs mokslą. Ir jis 
turėjo rašomąją mašinėlę, atosto
gų draugę.

Jam išvykus, apsigyveno isto
rikas Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM. Tas irgi atsivežė rašomą
ją. Taigi, prašau, ir atostogos. 
Trys kambariai, trys mašinėlės. 
Kartais tuo pačiu laiku visos trys 
klapsėjo, sudarydamos trijo. Kar
tais kiekviena reiškėsi indivi
dualiai.

‘ Iš Chicagos kasmet atvyksta 
Bronė Stravinskienė su dukra 
Ina. Jos turi visada tą patį kam
barį, įėjus pro didžiuosius var
tus, dešiniajame name, apačioj 
kairėj. Atvyksta ilgam. Save 
vadina jau Maino žmogumi. Šie
met buvo kurį laiką ir jos vy
ras Stasys Stravinskis, malonus 
žemaitis nuo Kaltinėnų.

Į Bronės kambarį nueida- 
vom vakaronėm. Susėdame ant 
lovų ir kalbame. Susirenka be
veik tie patys. Iš Chicagos yra 
Danutė Vakarė su savo dukra. 
Ji smarkiai įdegusi saulėj, su 
plaukų garbana ties akim. Mėgs
ta fotografuoti, daug jos nuotrau
kų dedama Jaunimo Centro lei
džiamame laikrašty — Mūsų 
Žinios. Ir čia ji buvo su ka
mera. Kukliai, atsargiai visa ste
bėjo ir fotografavo. O dukra Vi
lija puikiai kalba lietuviškai. 
Tokia jaunutė ir jau rašo eilės. 
Tas eiles ir skaitė viename li
teratūros vakare.

Iš Elizabetho, N.J., kasmet 
atvyksta kun. Juozas Pragulbic- 
kas, Bronės Stravinskienės 
dėdė. Labai jaukus ir mielas 
žmogus, su giliu respektu vi
siem. Jį atveža ir parvežti at
važiuoja muzikas VincasMamai- 
tis. Atvykęs pabūna pora dienų, 
pasisvečiuoja.

Iš tolimosios Chicagos dar čia 
buvo Leonas Dabkus su agro
nomu dr. A. Šeštoku, abu drau
gijos žmonės. Tas Leonas mėgs
ta žaisti tenisą ir dar skambina 
pianinu. Tai žmogus visada už
siėmęs. Buvo ir Vytautas Aukš
tuolis, kadaise šokęs tautinius 
šokius filharmonijos tautiniame 
ansambly. Buvo su žmona solis
te Natalija ir dviem dukrom.

Iš Montrealio atvyko solistė 
Gina Čapkauskienė su mama. 
Čia buvo jos koncertas, kuriam 
akomponavo Saulius Cibas. So
listę matome scenoje su pa
kilia nuotaika interpretuojančią 
savo repertuarą. Tokia pat 
pakili ji ir kasdieniame gyveni
me ir pajūryje. Ji mėgsta spor
tuoti, mėgsta gimnastiką. Žiūrėk, 
ir iškėlė kojas aukštyn, ir taip 
iškeltas ilgai išlaiko. Gimnastika 
jai padeda išlaikyti kūną grakš
tų ir lankstų, nes dažnai reikia 
eiti į sceną ir pasirodyti daugy
bei žmonių.

Buvo ateitininkų sendraugių 
savaitė. Užvažiavo naujų veidų. 
Daug pažįstamų. Klasės draugas 
poetas Radžius, pamėgęs astro
nomiją. Ir čia jis tą idėją puo
selėjo, skaitė eilėraščius apie 
mėnulį, žvaigždes. Su kun. Pet
ru Patlaba daug kalbėjome apie 
Vytautą Mačernį. Jis buvo jo ka
pelionas, jo globėjas. Vytautą 
Mačernį gerai pažino ir dr. Stan
kaitis. Kai jis mokėsi Kaune, 
gyveno drauge viename kam
baryje ateitininkų namuose.

Čia buvo atvykę broliai Bal
čiūnai — mokytojas Petras, dak
taras Jurgis, prelatas Vytautas ir 
sesuo Elena Masaitienė. Puiku, 
kad jie suvažiuoja iš įvairių 
vietų čia pasidžiaugti vasara.

Teko arčiau susipažinti su Jo
nu Vaitkumi ir jo žmona. Atnau
jinau pažintis su Gene Bu- 
račaite-Vasaitiene. Dažnai suei- 
davom linksmai vakaronei. Ir 
kiek buvo ten juoko.

Prie mūsų stalo įsikūrė 
Aleksandras Vakselis ir ponia. 
Jie atsivežė ir anūkus — Ričar
dą ir Dalią Nemickus. A. Vak
selis, kurį visi pažįstame kaip 
aktyvų visuomenininką, yra re
tas žvejas. Vargu kas kitas taip 
mėgsta meškerioti, kaip jis. At
sivežė bent kelias meškeres, vi
sus įrankius, peilius, dėžutes. 
Diena iš dienos važiavo ir va
žiavo. Meškeriojo nuo kranto. 
Važiavo į jūrą. Žino jis, kur ir ką 
meškerioti. Sugavo labai daug 
žuvies. Ją parvežė į bendrą vir
tuvę, išvalė ir sušaldė. Kartą 
padėjo iškepti, ir tada mūsų sta
las ir dar keli stalai gavo para
gauti, kaip atrodo šviežia, ką tik 
sugauta jūros žuvis. Skonis buvo 
puikus.

Jo entuziazmu užsikrėtę kar
tais išvykdavo ir kiti žuvauti. 
Važiavo ir į jūros vandenis laivu.

Žuvies mėgėjai buvo ir In- 
gelevičių šeima. Tai didelė šei
ma. Visi jie drauge laikosi. Visi 
čia atvažiuoja atostogauti. V. In- 
gelevičius, daktaras, vis skaito 
ir skaito. Regina Ingelevičienė 
yra dailininkė. Jei leidžia laikas, 
jį mielai škicuoja į savo blok
notus. Dvi dukros — Mara Vy- 
gantienė ir Gina Kudžmienė at
vyksta su savo vaikais. Malonu, 
kad jie moka draugėje laikytis 
ir vienas kitam pagelbėti.

Virtuvėj šeimininkavo nuola
tinė šeimininkė Bronė Chla- 
mauskienė su savo talkininkėm. 
Svečiais rūpinosi Tėv. Rafaelis 
Šakalys. Jis pirmą kartą buvo 
šiose pareigose, bet parodė daug 
sumanumo ir daug dėmesio vi
siem.

Solistė Gina Čapkauskienė 
koncerto metu rugpiūčio 15

Aleksandras Vakselis, grįžęs iš savo žūklės, su vasarvietės 
šeimininke Brone Chlamauskiene apžiūri žuvį ir rengiasi 

kepti.

DANUTĖS VAKARĖS

VISOS NUOTRAUKOS
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VILNIAUS “LITUANISTINIAI

Poetė Vilija Vakarytė skaito 
savo eilėraščius literatūros 
vakare 4

Rašytoja Nelė Mazalaitė 
skaito savo kūrinį literatūros 
vakare

KURSAI”
(atkelta iš 3 psl.)
Įėjimo darbas ten dirbamas; o 
kokie to darbo rezultatai, liudija 
mūsų šaunus ir susipratęs jauni
mas, kuris tas mokyklas lanko ar
ba yra jas baigęs.

Kad geriau suprastumėm ir į- 
vertintumėm mūsų mokyklų 
darbo rezultatus, geriau statykim 
klausimą šitaip: Ką mes šian
dien po 26-27 metų nuo savo 
atvykimo į šį kraštą būtumėm 
turėję, jei nebūtumėm tuoj pat 
lituanistinių mokyklų įsteigę ir 
jų iki šiol tokioj aukštumoj iš
laikę? Ar šiandien mes galėtu
mėm surengti tokius tautinių šo
kių festivalius, ar mūsų jauni
mas surengtų tokius jaunimo 
kongresus, kokius dabar suren
gia ir kuriuose taip gausiai da
lyvauja, ar turėtumėm tiek pri
augančių ir jau gražiai visuome
ninėj veikloj besireiškiančių 
jaunuolių?

Daugelis mūsų kultūrinio gy
venimo stebėtojų tai gerai mato 
ir labai teisingai ir pozityviai li
tuanistinių mokyklų pasiektus 
rezultatus vertina. Paimkim, 
pvz., kad ir š.m. spalio 21 Drau
go vedamąjį, kuriame Al. B. 
taip rašo: “ . . .mes matome daug 
labai gerų pavyzdžių, įrodančių, 
kad jaunimas ne tik skaito, bet 
ir rašo, tai liudija įvairūs kon
kursai, kur premijuojamas jauni
mas, jų pačių redaguojami laik
raštėliai ir pagaliau jauni bend
radarbiai periodinėj spaudoj”.

Žodžiu, visa, kas jaunimo nu
veikta ir veikiama, tai ne vaikų 
darželį baigusių darbas.

Pagaliau, net mūsų komunisti
niai priešai okupuotoj Lietuvoj 
mūsų mokyklų taip nevadina, 
nors dreba iš pykčio, laukdami 
ir nesulaukdami jų galo. Ne dėl 
ko kito, o dėl to, kad mūsų li
tuanistinės mokyklos išauklėja 
tautiškai susipratusius ir patrio
tiškai nusiteikusius jaunuolius ir

išreiškiami malonus 
ir prisiminimai iš 
su lietuvių delega-

Lietuvių Bendruo- 
metų sukakties pa-

Iš Bostono buvo visa eilė 
svečių. Arti jiem, patogu atva
žiuoti. Atkeliavo Edmundas 
Cibas su žmona Stase. Jų sū
nus yra pianistas Saulius Cibas. 
Edmundas Cibas pilnas išdaigų 
ir neišsenkamų juokų. Mėgsta 
vėžius ir juos tvarko su entu
ziazmu. Pasirodęs viloj iš Bos
tono, pirmiausia suorganizuoja 
mažą draugų ratelį ir su juo už
sisako vėžių.

-o-
Praėjo vasara, o rodos, dar te- 

besėdžiu ten kavinėj. Štai pra
siveria durys, ir ateina mieli pa
žįstami. Liucija Garbuvienė atsi
neša rūpestį, kad reikia kažkur 
toli išsikelti. Ten perkelia jos 
vyrą, kuris valdo aukštas vienos 
bendrovės pozicijas. Ateina dail. 
Vida Krištolaitytė. Ji čia pralei
do visą vasarą. Buvo jos darbų 
paroda. Kiekvieną vakarą pasiro
do ir daktaras Juozas Vidas. 
Jis pasistatė kaimynystėj na
melius ir pasidarė gyventojas. 
Kavinė ir jį suvilioja.

Su dainos posmu pasirodo 
Aloyzas Balsys. Tuoj sustumia 
stalus ir suorganizuoja dainą. 
Toks jau jis nenumaldomas 
dainininkas. Su foto aparatu lė
tai duris praveria Petras Ąžuo
las iš Nevv Yorko. Ir jo žmona 
Pranė. Iš Nevv Yorko yra ir Bro-

nius ir Bronė Bobeliai. Štai 
pilnas išdaigų ir juokų Jo
nas Pašukoms, Eugenija Karpiū- 
tė, kuri čia nori sveikatą pa
taisyti, nes neseniai sun - 
kiai sirgo. Štai Irena Dičpini- 
gaitienė, jos sesuo Liucija, kuri 
puikiai vairuoja ir mėgsta ilgas jaunuoles, jie rengia Vilniuj 
keliones, mėgsta pavežti žmo
nes. Ir mane ji nuvežė ir par
vežė su gražia nauja mašina, 
kuri greitkeliais plaukte plaukė.

Iš Nevv Yorko ir Edvardas 
Staknys ir jo žmona Alė. Jis di
delis šachmatų mėgėjas, o ji — 
intelektuale, prancūzų kalbos ir 
literatūros specialistė. Su muiti
nės gyvenimo nuotykiais ateina 
ir Zigmas Delininkaitis iš 
Waterburio. Kokie mieli Rožė ir 
Vladas Bariai iš Bridgeporto, 
kiek turi daug šilumos ir juoko.

Jų daug. Visus prisimeni šį 
vakarą, kai galvoji apie tą vasa
rą, kuri praėjo prie didžiųjų At
lanto vandenų jaukioj vienuoly
no sodyboj Kennebunkporte.

Visiem, kurie ten buvo, tegu 
būna gražūs vasaros prisimini
mai. Visi sugrįžkite ir kitais me
tais, kad vėl būtų vasara graži.

vadinamuosius lituanistinius 
kursus, kurių programa gerokai 
atmiešta užmaskuota komunis
tine propaganda, kad palengva 
suniveliuotų mūsų pasiektus re
zultatus savo naudai, nes argi 
gali protingas ir logiškai galvo
jantis žmogus sutikti su tuo, kad 
jie tai daro mūsų, “tautos at
plaišų, fašistų, reakcionierių” 
ir kitokiais baisiais vardais vadi
namų priešų, naudai. Ne, jie tai 
daro iš baimės, kad, silpnėjant ir 
išeinant mūsų vyresniosios kar
tos kovotojam prieš krašto oku
pantus, ateina dar galingesnis ir 
pavojingesnis avangardas, kuris, 
1 Eidamas jaunas ir energingas ir 
mokėdamas anglų kalbą netgi 
geriau už savąją, gali dar geriau 
informuoti pasaulį apie tai, kas 
darosi jų tėvų gimtoj žemėj Lie
tuvoj .

Toliau, kalbėdamas apie litua
nistinių mokyklų mokinių skai
čių, Tamsta, p. Stony, labai tei
singai pastebi, kad lit. mokyklai 
“labai reikia didesnio mokinių 
skaičiaus”, tik gaila, kad nenu- 
rodai nei naujų būdų, nei prie
monių, kaip tai pasiekti, tik 
konstatuoji faktą, kuris visiem 
yra žinomas. Kalbėjimas ir ra
šymas bendrybėmis ir pamoks- | 
lavimais nepaveiks nei tėvų, ku- I 
rie neleidžia vaikų į lituanisti
nes mokyklas, nei jų vaikų, nes, 
greičiausiai, nei vienį, nęi.kitį  ̂
ypač vaikai, gal visai nepatiria j 
rankas nė to lietuviško laikraš
čio, kuriame apie tai rašoma.

Minėtame Draugo vedama
jame Al. B. pasigenda šį rudenį 
mokinių skaičiui lituanistinėse 
mokyklose pakelti vajaus. Čia 
jau kas kita, jau konkretus pa
siūlymas. Tačiau reikia pastebė
ti, kad netolimoj praeity skelbti 
du vajai, nedavė laukiamų rezul
tatų, kadangi nebuvo imtasi, tuos 
vajus skelbiant ir juos vykdant, 
konkretesnių priemonių. Bendri 
aplinkraščiai, bendri žodiniai 
kreipimaisi susirinkimuose ar 
pamokslai bažnyčiose dažnai 
nepasiekia tų, kuriem jie taiko
mi, kaip labai teisingai ten pat 
pastebi Al.B., o tik tuos, kurie 
iš tikrųjų savo pareigas atlieka 
be priekaištų.

Šiame reikale reikia asmeni
nių kontaktų. Reikėtų, kad Lie
tuvių Bendruomenė turėtų tiks
lius ne tik savo apylinkių na
rių, bet ir visų toj apylinkėj 
gyvenančių lietuvių sąrašus, su 
žiniomis apie jų šeimas, turimą 
vaikų skaičių ir kt. Prieš moks
lo metam prasidedant, apylinkės 
valdyba, ypač švietimo vadovas 
turėtų suorganizuoti talką, pana
šią į kalėdojimą, ir aplankyti 
kiekvieną šeimą, turinčią vaikų, 
užmegzti asmeninį kontaktą ir 
be priekaištų, bet draugišku įtai
gojimu paveikti tėvus, kad jie sa
vo tautišką pareigą atliktų, kaip 
ir kiti atlieka.

Reikėtų taip pat ne tik tėvam, 
bet ir LB apylinkėm organizuo
ti transportą į mokyklas, kur 
tai reikalinga, kad nereikėtų 
kiekvienos šeimos tėvui ar moti
nai gaišti visą šeštadienį ir išbū
ti mokykloj visą laiką, kol eina 
pamokos, kad vėl galėtų savo 
vaiką saugiai parsivežti namo, 
kas daug kur yra daroma iš 
metų į metus.

Šie dalykai buvo svarstyti 
naujosios LB Tarybos švietimo 
komisijoj praėjusį rugsėjį. Rin
kimai, pareigų perdavimai ir 
kita pareikalavo šiemet daug lai
ko, bet reikia tikėtis, kad netoli
moj ateity bus ta kryptim išvys
tyta reikalinga veikla.

(Bus daugiau)

— Jimmy Carter, naujai iš
rinktas JAV prezidentas, at
siuntė sveikinimo telegramą 
Lietuvių Fondo vadovybei me
dinio banketo proga. Telegramoj 
lietuviam 
linkėjimai 
susitikimo 
cija.
- JAV 

menės 25
grindinis minėjimas įvyks 1977 
kovo 12 Hartford, Conn., Sones- 
ta viešbučio patalpose. Oficialus 
minėjimo rengėjas yra JAV LB 
krašto valdyba, bet visus tech
niškus rengimo darbus atliks 
Hartfordo LB apylinkės St. 
Zabulio vadovaujama valdyba. 
Bostono, Connecticut, New Jer
sey ir New Yorko apygardų 
apylinkės bei kitos organizacijos 
tą dieną prašomos kitų pa
rengimų neruošti, bet dalyvauti 
šiame didingame minėjime.

— Chicago, III., šio rudens 
rinkimuose iš lietuvių laimėjo į 
Illinois senatą Fr. Savickas. 
Kandidatavęs į Illinois nuosavy
bių raštų registravimo postą, K. 
Oksas pralaimėjo.

— JAV LB naujosios krašto 
valdybos posėdis įvyks lapkričio 
27-28. Bus nustatomos veiklos 
gairės vienerių metų laikotar
piui.

— Alfonsas Petrutis nuo spa
lio 10 paskirtas Amerikos Balso 
lietuviškojo skyriaus vedėju. Jo 
pavaduotoju paskirtas Jurgis 

1 Blekaitis.
— Kun. Andrius Degutis, Phi

ladelphijos Šv. Andriaus lietu
vių parapijos klebono kun. Jur
gio Degučio brolis, po ilgos li- 

1 gos lapkričio 3 mirė St. Joseph’s 
slaugymo namuose, Holland, Pa. 
Velionis buvo gimęs 1906 gruo
džio 10, kunigu įšventintas 1939 

? gegužės 26. Palaidotas lapkričio 
8 Girardville, Pa., iš Šv. Vin
cento parapijos.

— Koncertuoti į Thunder JBay, 
Ont., Kanadoj, spalio 16-17 buvo 
nuvykę solistai Gina Čapkaus
kienė, Vaclovas Verikaitis ir jų 
akompaniatorius J. Govėdas. 
Koncertas įvyko sekmadienį 
Confederation kolegijos salėj. 
Koncertą surengė Kanados LB 
Thunder Bay apylinkės valdy
ba, pirmininkaujama dr. E. Ja- 
sevičiūtės. Publikos daugumą 
sudarė kitataučiai, kuriem kon
certas padarė labai gerą įspūdį.

— Algis Raulinaitis, Darbinin
ko skaitytojas ir rėmėjas iš Los 
Angeles, Calif., lankosi Ugnies 
Žemėj ir iš ten atsiuntė Darbi
ninko redakcijai sveikinimus. 
Nors ten dabar pavasaris, siau
čia šalti vėjai nuo Pietų ašiga
lio ir temperatūra vos 5 laips
niai Celsijaus.

— Inž. Bronius Nainys, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės val
dybos pirmininkas, kaip praneša 
“Pasaulio Lietuvis” Nr. 25, aš
tuonis mėnesius laikinai redaga
vęs šį leidinį, bus nuolatinis jo 
redaktorius iki savo kadencijos 
pabaigos. Šias pareigas jis žada 
eiti šalia PLB valdybos pirmi
ninko pareigų.

— Kražiškių sambūris Chica
goj kviečia visus buvusius Kra
žių Žiburio gimnazijos auklėti
nius, mokytojus ir visus kražiš
kius atvykti į suvažiavimą — po
būvį lapkričio 27 vakarą, Jauni
mo Centro kavinėj. Registruotis 
tuojau pat skambinant telefonu 
312 925-5396. Rytojaus dieną, 
lapkričio 28, įvyks Kražių sker
dynių minėjimas.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Dargis, Rochester, N.Y.,
M. Stukan, San Jose, Calif. Už
sakė kitiem: O. Balčiūnienė, 
Newark, N.J. — R. Balčiūnui, 
E. Lansing Mich., V. Katinas, 
Richmond Hill, N.Y. — Romui 
Katinui, Center Cowal,
N. H. Sveikinam naujus skaityto
jus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata" pirmiem me
tam tik 10 dol. Atnaujinant Dar
bininko prenumerata visiem 12 
dol. metam.
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HAPPY THANKSGIVING DAY HAPPY THANKSGIVING DAY 
NATIONAL FLEET REPAIR CO.
REPAIR MINING AND CONSTRUCTION 

EOUIPMENT SPECIALIZING IN HYDRAULICS 
HARD BUILDUP AND MACHINING 

33 WEST INMAN AVENUE RAHVVAY 07065 
PHONE 201 634-6880

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

CUSTOM COLLISION
REPAI R 

AUTO BODY
120 Rallroad Avenue 

Closter, N.J. 
Call 201 767-8190

HAPPY THANKSGIVING DAY 
D’AMICO’S FOREIGN 

AUTO PARTS INC.
FOREIGN CAR PARTS ŠAME DAY DELIVERY
REPLACEMENT PARTS ALL FOREIGN CARS 
COMPLETE LINE OF ACCESSORIES VVHOLESALE 
& RETAIL KONI SHOCK ABSORBERS ABARTH 
CASTROL BOSCH AMCO. CUSTOMER INOUIRIES 
GLADLY ACCEPTED VISIT OUR NEW SHOVVROOM 

(212) 456-8885
LOCATED ONE BLOCK NORTH OF MYRTLE AV. 

71-04 FRESH POND RD., RIDGEVVOOD

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MALAGA 

REC. V. SERVICE CENTER 
Delsea Drlve —- Route 47 

Malaga, N.J.
Phone 609 694-4100

NAUJAUSIA PLOKŠTELĖ
Dievui ir Tėvynei — naujau

sia plokštelė, kurią išleido Bal
timorės vyrų choras Daina. Šioj 
stereo plokštelėj užrašyta 14 
giesmių ir dainų. Kaina 6 dol. 
Gaunama Darbininko admi
nistracijoj.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 

IŠMOKTI
Introduction to Modern

Lithuanian — 9 dol.
Lietuviškų pokalbių plokštelė 

su tekstu — 6 dol.
Angliškai lietuviškas žodynas

— 8 dol.
Lietuviškai angliškas žodynas

— 8 dol.
Lietuvių kalbos žodynas, pa

veiksluotas — 6 dol.
Persiuntimas 50 c. Graži dova

na jaunimui ir suaugusiem viso- 
kiomis progomis. Darbininkas, 
341 Highland Blvd. Brooklyn, 
N.Y. 11207.

NAUJI SUVENYRAI

Lietuvos Vytis su JAV ir Lie
tuvos vėliavomis ir Lietuvos Vy
timi. 7 spalvų derinys. Lipinu- 
kas (decalj lipinamas automobi
ly iš vidaus arba išorėj. Kaina 1 
dol<

Saga (buttonj su lietuviška tri
spalve ir įrašu: Kiss me, I am 
Lithuanian. Kaina 50 c.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base)— 
kaina 1.50 dol. Lietuviška ir JAV 
vėliavėlės su pastatymo ka
ladėle — kaina 2 dol.

Taip pat gaunamos Kalėdų, 
gimimo, vardinių ir kitokių pro
gų lietuviškos sveikinimo korte
lės, lietuviškos muzikos ir dainų 
plokštelės, lietuviškos knygos, 
albumai bei kiti suvenyrai. Di
desnį skaičių užsisakant duoda
ma nuolaida.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

NAUJOS KNYGOS 
SUAUGUSIEM

Lietuviškoji skautija, P. Jurgė- 
los, 12 dol.

Fragmentai iš praeities miglų, 
kietais virš., 15 dol.

B. Sruoga atsiminimuose, 10 
dol.

Vyno stebuklas, A.N. Niliū- 
nas, 5 dol.

Hestera, V. Kavaliūnas, 4.50 
dol.

Pėdos mirties zonoje, E. Ju- 
ciūtė, 10 dol.

Rudenys ir pavasariai, A. Ba
ranausko, 6 dol.

, HAPPY THANKSGIVING DAY
HANAN YARN AND 

NEEDLECRAFT CENTER
HEMPSTEAD 51 MAIN ST.

516 IV 3-8780 516 PI 6-8434
GARDEN CITY ROOSEVELT FIELD

HAPPY THANKSGIVING DAY 
BOOKER CR0WN INC.

GAS STATION
579 PENNINSULA BLVD. 

HEMPSTEAD, N.Y.
OPEN 7 DAYS A WEEK CALL (516) 486-8347

HAPPY THANKSGIVING DAY 
BRICKTOWN CAR WASH

OPEN 7 DAYS A WEEK FULL SERVICE $3.00 
EXTERIOR $1.75. BRICKTOVVN’S ONLY SERVICE 

CAR WASH
923 CEDAR BRIDGE ROAD CALL 201 477-0490 

ASK FOR JACK OR BOB

HAPPY THANKSGIVING DAY 
Sportlng Goods 

TUCKERTON SPORTS CENTER 
OPEN 6 DAYS AREAS MOST COMPLETE SPORTS 
SHOP EMPERTBIKE REPAIRS LICENSES ISSUED 

15 MATHISTOWN ROAD W. TUCKERTON, N.J.
08087 PHONE (609) 296-4344

HAPPY THANKSGIVING DAY 
CENTRAL ALARM SUPPLY CO.

MFG. DISTRIBUTORS A COMPLETE LINE FOR 
A COMPLETE JOB

1650 JOHN ST. FORT LEE, N.J. CALL 201 461 -0422

HAPPY THANKSGIVING DAY 
CHRIS AND COOKIE’S 

DELICATESSEN 
FINEST OF DELICATESSEN 

98 ELM ROAD NEWARK, N.J.
CALL (201) 589-3165

HAPPY THANKSGIVING DAY 
CENTER FORD 

SALES AND SERVICE 
30TH STREET AND KENNEDY BLVD. •

NORTH BERGEN CALL (201) 867-0044

HAPPY THANKSGIVING DAY 
TITAN 

AIR CONDITIONING 
HEATING — VENTILATING AND 

AIR CONDITIONING 
799 BROADWAY. N.Y.C.

CALL 677-3780

HAPPY THANKSGIVING DAY 
LUMINA CORP.

PLASTIC LAMP FIXTURES — DISPLAYS 
791 PAULISON AVENUE CLIFTON 07011 

PHONE: 201 365-2189

HAPPY THANKSGIVING DAY 
GLOBAL LANDFILL 

RECLAIMING CORPORATION
P.O. BOX 713 ERNSTON STATION
PARLIN, N J. CALL 201 727-0004 

MR. RUSSELL J. KER ESTES

HAPPY THANKSGIVING DAY 
VERA ITALIAN RESTAURANT 

LUNCHEONS & DINNERS SERVED DAILY 
PIZZA ALSO SERVED

94 GRAMATAN AVENUE, MOUNT VERNON, N.Y.
CALL 914 MO 4-9060 OR 9241

HAPPY THANKSGIVING DAY 
SHIP RAIL 

TRUCKING COMPANY
842 VVOODRUFF LANE 

ELIZABETH, N.J.
PHONE 201 527-9033

HAPPY THANKSGIVING DAY
HAL BRUNER AND HANSON 

FORD CAR DEALER
NEW AND USED CARS SALES, SERVICE - 

PARTS WEST CAPE MAY, N.J.
CALL 609 887-7500

HAPPY THANKSGIVING DAY
FRANK LARSEN GREENHOUSES 

VVHOLESALE
216 GREEN BROOK ROAD GREEN BROOK, N J.

CALL 201 752-6346 OR 968-2790

HAPPY THANKSGIVING DAY 
DEN OF BEAUTY 

LATEST IN CREATIVE HAIR STYLING 
LATE NITE THURS 

126 KENNEDY BLVD. 
BAYONNE, N.J.
(201) 437-8118

HAPPY THANKSGIVING DAY
THE FASHION DOOR

THE MODERN LADIES STORE WITH OLD 
FASHIONED PRICES

834 FRANKLIN AVĖ. FRANKLIN LAKĘS 
NEW JERSEY CALL 201 891-7090 ASK FOR FELICE 

TILLIE AND IDA OR LOU

HAPPY THANKSGIVING DAY 
CAROLE’S SNACK BAR

IN THE FAIRFIELD OFFICE CENTER 
OPEN 5 DAYS A WEEK

387 PASSAIC AVENUE FAIRFIELD, N.J.
CALL (201) 575-0088

HAPPY THANKSGIVING DAY
VILLAGE VALET

220 AVENUE OF THE AMERICAS 
NEVV YORK CITY 

FINEST OF CLEANERS MEN & VVOMEN S WEAR
CALL 989-3673

HAPPY THANKSGIVING DAY 
BEVIANO CHARTERED SERVICE 

1103 North Wood Avė. 
Linden, N.J.

(201) 486-2505

HAPPY THANKSGIVING DAY 
PEDERSON AGENCY

27 MAIN STREET — NANUET, N.Y. 
TRAVEL IS OQR ONLY BUSINESS

CALL (914) 623-2295

HAPPY THANKSGIVING DAY 
R.E. CHARLES JR.
MACHINE SHOP 

Route 523 
Flemington, N.J.

Call (201) 782-5660

HAPPY THANKSGIVING DAY 
ELAINE’S FLOWER SHOP 

AND NURSERY
WEDDINGS — FUNERALS AND OTHER SPECIAL 

OCCASIONS RD NO 1 — CRANBURRY ROAD 
JAMESBURG, NJ. CALL 201 521-1990

HAPPY THANKSGIVING DAY 
Rudolph E. Spagnola Agent 
STATĖ FARM INSURANCE 

COMPANIES
AUTO LIFE FIRE HOME OWNERS 

U.S. HIGHVVAY NO. 46 LEDGĖVVOOD, N.J. 
TELE: 201 584-5888

HAPPY THANKSGIVING DAY
CITY CONSUMER 
SERVICES OF N.J.

2ND. MORTGAGES — NO FEES 
STATĖ HIGHVVAY NO. 37 

TOMS RIVER, NJ.
DIAL(201) 349-8300 ' >

HAPPY THANKSGIVING DAY 
SIR SPEEDY 

INSTANT PRINTING CENTER 
33-03 BROADWAY 

FAIRLAWN, N.J. CALL (201) 791-8880

HAPPY THANKSGIVING DAY 
ALL STATĖ 

PAINT COMPANY 
30-04 Broadway 
Fair Lawn, N.J.

Call (201) 791-1555

HAPPY THANKSGIVING DAY 
VALIANT 

MEAT PRODUCTS 
CORP.

553 Gregory Avenue 
Weehawken, N.J. 
Call 201 865-0500

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MANALPAN CARTAGES SERVICE

BOX 116CPEASE ROAD 
ENGLISHTOWN, N.J. 
CALL (201) 536-9439

HAPPY THANKSGIVING DAY
EDWARD P. SILIWONO 

PUMBING AND HEATING 
32 CLOVER PLACE FRANKLIN PARK

CALL (201) 297-1164

HAPPY THANKSGIVING DAY 
NATIONAL CAR 

RENTAL SYSTEM 
65 SMITH STREET 
BROOKLYN, N.Y.
CALL 596-2393

HAPPY THANKSGIVING DAY 
CRAFTSMAN PRINTING

360 CEDAR LANE TEANECK, N.J.
PHONE (201) 692-0945

MR. WILLIAM SCHEIDECKER

HAPPY THANKSGIVING DAY 
DICK SPAIR TV SERVICE 

SPECIALIZING IN: COLOR TELEVISION REPAIR 
CUSTOM SOUND SYSTEMS ELECTRONIC 
INSTRUMENTATION RCA AUTHORIZED

VVARRANTY SERVICE CENTER 
HAMILTON SQ„ NJ.

(609) 587-7155

HAPPY THANKSGIVING DAY
B&B 

AUTOMOTIVE SPECIALISTS 
OPEN 7 DAYS A WEEK AMERICAN & FOREIGN 

CARS REPAIR WORK
998 TABOR ROAD PARSIPPANY, N.J. 

CALL 201 538-3363 ASK FOR BOB ZECCA OR 
BOB MATUS

HAPPY THANKSGIVING DAY 
JAMES H. WURST PHOTOGRAPHER 

27-A SOUTH BROADWAY PITMAN, N J.
PHONE (609) 589-1873 10% OFF ON WEDDING 

PICTURES VVITH THIS AD

HAPPY THANKSGIVING DAY
VVILKINSON SERVICE STATION 

3191 VVESTCHESTER AVENUE BRONX, N.Y. 
10461 OPEN 7 DAYS A WEEK FEATURING THE 
BEST MECHANICS IN THE BRONX COMPLETE 
REPAIRS ROAD SERVICE TOWING AVAILABLE 

CALL: TA 2-8609

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MINOZZI AND SONS 

DESIGNERS AND MEMORIALS MONUMENTS 
CEMETERY LETTERING HEADSTONES,
DUPLICATE FOOT STONES CLEANING AND 

REPAIRS
SAW MILL RIVER ROAD, HASTINGS ON HUDSON,

N.Y. CALL 914 478-1188

Bukolikos — Georgikos, P. 
Vergilijaus Marono, 6.50 dol.

Paguoda, B. Railos, I tomas — 
5 dol., II tomas — 5 dol., III 
tomas — 6.50 dol.

Kelionė aplink pasaulį, J.

HAPPY THANKSGIVING DAY
HAWA1IAN PRODUCTIONS

NIČK BR0WN HAWAIIAN REVUE — COMPLETE 
LUAU SERVICE SHOWS DECORATIONS 

CATERING CALL (516) 741-2686

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MILETTA BROTHERS INC.
MILLWRIGHT STEEL FABRICATION 

GENERAL VVELDING
68 N. MAIN ST., CEDARVILLE, NJ. 08311 PHONE

609 447-4651 609 447-4652

HAPPY THANKSGIVING DAY 
DOUGS AMOCO 

SERVICE STATION
OPEN 7 DAYS A VVEEK ROUTE 46 EAST 

MOUNTAIN LAKĘS, N.J. COMPLETE 
AUTOMOTIVE SERVICE CALL (201) 625-3346

Kaributo, 5 dol.
Lithuanians in America, dr. A. 

Kučo (anglų kalba), 6 dol.
Vi. Putvinskio gyvenimas ir 

raštai, 10 dol.
Religijos filosofija, A. Macei-

HAPPY THANKSGIVING DAY
EQUINOX STABLES

25 NETCONG—FLANDERS ROAD FLANDERS, N J. 
BOARDING — TRAILERING LESSONS 

CALL (201) 347-9838 (201) 347-7837

HAPPY THANKSGIVING DAY 
HAYEK’S COLONIAL SHELL 

GENERAL AUTO REPAIRS DOMESTIC AND 
FOREIGN CARS

304 EAST 18TH STREET P ATERSO N, N J. 07524 
PHONE 201 278-8832 OPEN EVENINGS

HAPPY THANKSGIVING DAY 
DAVENPORT REAL ESTATE 
RESIDENTIAL LAND COMMERCIAL 

300 SOUTH ROUTE 73 
MARLTON, N.J. 08053 (609) 983-5761

na, 5 dol.
Martynas Mažvydas Vilniuje, 

J. Kralikausko, 6 dol.
Metai praeityj, P. Pakalniškio, 

5 dol.
Mergaitė iš geto, R. Spalio,

HAPPY THANKSGIVING DAY 
GEORGE B. JUŠKA 

FLORIST
FLOVVERS FOR ALL OCCASIONS

222 MAIN STREET AVON, N.J.
CALL 201 988-1777

HAPPY THANKSGIVING DAY
AL D’AMORE

39 1/2 JOSEPH ST., NEVVARK 07105 201 465-1170 
FRESH PRODUCE & FRUITS EVERGREEN & 
Shrubberies plant* seed fertillzer wholesale & 

RETAIL

HAPPY THANKSGIVING DAY 
WILLIAM A SMITH 

AND 
SON INC. 

INSURANCE
380 BROADWAY NEVVBURGH, N.Y.

CALL 914 561-1706

5 dol.
Apsakymai, M. Katiliškio, 8 

dol.
Romas Kalanta, V. Alanto, 3 

dol.
Už vasaros vartų, L. Andrie-

HAPPY THANKSGIVING DAY 
RYE GOLF CLUB RESTAURANT

330 BOSTON POST ROAD RYE, N.Y. 
OPEN 6 DAYS A WEEK 

BRING THE FAMILY FOR SUNDAY DINNER 
CALL 914 835-4649

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MATTY’S AUTO BODY 

COLLISION SPECIALISTS — COLOR MATCHING 
OPEN 8 AM TO 5 PM OUALITY REPAIR TEL:

914 472-4325
130 SUMMERFIELD ST. SCARSDALE, N.Y. 10583

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MARGARET O’NEIL 

REAL ESTATE
P.O. Box 125 Main St. Edgartown, 
Mass. (617) 627-4886. We Specialiže 

in Residential and Commercial 
Properties

kaus, 3 dol.
Išmarginta drobė, V. Butkie

nės, 3.50 dol.
Negęstanti liepsna, sonetai, 2 

dol.
9-toji pradalgė, lit. metraštis,

HAPPY THANKSGIVING DAY 
HUBBS AUTO WRECKERS 
Bethany Rd., Hazlet, N.J.

(201) 264-2882

HAPPY THANKSGIVING DAY 
INGERSOLL FUNERAL HOUSE 

FOR INTEGRITY, DEPENDABILITY AND ETHICS 
1201 CENTRAL AVĖ. NORTH WILDWOOD, N.J.

PHONE 609 522-2121

HAPPY THANKSGIVING DAY 
REGAN’S AUTO COLLISION 
3251 BROADVVAY, NEVV YORK CITY.

CALL 283-7968
WE TAKE PRIDE IN OUR WORK

8.50 dol.
Lietuvių literatūros istorija, 

Pr. Naujokaičio, I tomas — 10 
dol., II tomas — 10 dol., III 
tomas 10 dol.

Šios bei kitos naujai išleistos
HAPPY THANKSGIVING DAY 

BLACK BULL INN
335 ROUTE 17 UPPER SADDLE RIVER 

IN ENGLISH PUB TRADITION AFTER DINNER 
ENTERTAINMENT LIVE LOBSTER — RIB OF BEEF 
FISH — STEAK CHOPS ENJOY OUR HELP YOUR 
SELF SALAD BAR BANOUET FACILITIES CALL 

(201) 327-2255

HAPPY THANKSGIVING DAY 
L & B CARBURETOR 

SPECIALISTS IN TUNE-UPS, IGNITIONS
> NEVV & REBUILT CARBURETORS INSTALLED
į TEL. 789-5335

245 4TH AVENUE BROOKLYN, N.Y. 11215
i\

HAPPY THANKSGIVING DAY
POINT BREEZE INN, INC.

LIVE ENTERTAINMENT COCKTAILS DANCING 
INTIMATE SURROUNDINGS

ROUTE 12 BET. FLEMINGTON AND FRENCHTOVVN
201 782-1858

lietuviškos knygos ir lietuviškos 
plokštelės gaunamos adresu: 
Darbininko administracija, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Persiuntimui pridedama 
50 c.

----- GRAŽIAUSIA KALĖDŲ DOVANA -----------------

PUZINAS
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

KELIONĖ j LIETUVĄ gruodžio 19 — $880.00. Grįžtama 
sausio 2. Šešios dienos Lietuvoj ir 7 Rygoj. Kalėdos bus 
Rygoj. Nauji Metai sutinkami Vilniuj. Į kainą įeina vizų 
sudarymas, viešbučiai, trys valgiai per dieną, bagažo 
pervežimas ir patarnavimai. Keliones rengia DOVANA, 
80-14 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. (212) 
296-5250. Namų tel. (212) 296-5359. Savininkė — Irena 
Velonskienė.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Long Playing — Stereo — Hi-Fi — Lithuanian Records

Leonas Barauskas, pasakojimai — antroji pi...................
Pupų dėdė ir dėdienė, polkos, Nr. 21 ...........................
Linksmieji broliai, Juokų-šokių rinkinys ........................
Kokiais keliais aš keliausiu “Baltija” kvint.....................
Vyrai dainuoja, N.Y. Vyrų 17 dainų ...............................
B. Valterienės dainų rečitalis ...........................................
Aušra, Windsoro mergaičių 15 dainų pi..........................
Kipro Petrausko dainos ir operų ištraukos ....................
O ramunėle, pasakyk, B. Tamošiūnienės šokių dainos 
Yakutis, solisto dainos-arijos ............................................
Šokame, 13 švelnios muzikos dainų ..............................
Kur lygūs laukai, lengvos muzikos dainos ...... ........... .
Arijos ir dainos, Sol. B. Povilavičiaus ........................... .
Lietuva, Tėvyne mūsų, Pabaltijo himnai ir kit. dainos 
Prie ugniakuro, 13 muzikos-šokių dainų ............ ......7...
Čia mano brangioji Tėvynė, Kuodžio-Girijoto duetai ... 
Jūratė ir Kastytis, Banaičio opera iš 3 plokštelių ........
Tėviškės namai, B. Budriūno kūriniai ir kantata ........
Liaudies giesmė, Liet. Evangelikų 11 giesmių ...........
Gelbėk mus! Phila. choro 13 giesmių. Stereo .............
Dieve, priegloba mūs, 18 religinių giesmių .................
Lithuanian Language Record Course su tekstu ...........
Aldutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ..........
Aidai, 13 lengvos muzikos kūrinių .................................
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainos-šokiai (2 pi.; 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės šokių dainos .....
Su šokiu ir daina, Korp. Neo Lithuania šokių dainos .. 
Dainos ir arijos, Sol. E. Kardelienės ..............................
Žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos ............
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos ...............................
Dainos, Kun. Vyt. Gorino, 14 lietuviškų dainų ............
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkiny., ............
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika .............. Stereo
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ............................ Stereo
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 ...........
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ..............................................
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų .........
Kove galingas, N.Y. Perkūnas, 13 dainų-operų chorų .......................
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių .....................
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika ........................
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras ............... ..............................
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės ..................................
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo ........
Varpas, Toronto choro liet, dainos ir operos (Stereo) .......... .............
Kalnuos dainuoja, “Baltijos” kvinteto II pi..................... ....................
Žiburėlis, 13 lengvų šokių muzika ......................................................
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ........................... Stereo
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ...............
Keliaujame su daina, Hamiltono mergaičių dainos ................. Stereo
Dainų-operų rinkinys, Sol. S. Citvaro .................................................
Dainų rinkinys su Lietuvos Himnu VI ................................................
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų.
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ans. 14 l.d. Stereo
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dukrytės, 15 liet, dainų. Stereo
Lietuvių tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija .....................................
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei...........Stereo
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių ......................................Sterčo
40 liet, dainų muzika*, Tautinio orkestro leid................. Stereo $5.00
Žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 liet, dainos. Stereo 
Pupų dėdės ir kitų muzika, dainos 27 ................................
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų...............
A. Dvariono šokių muzikos rinkinys Nr. 25 .......................
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų ..........
Mano Lietuvos prisiminimai, sol. L. Juodytės ....................
Muzikos rinkinys 28 (Karo mokykla ir kit.) .........................
uievui ir Tėvynei, Baltimorės vyrų giesmės-dainos ............
Lietuviški šokiai, akord. K. Daubaras, 18 šokių. Stereo 
Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo 
Br. Budriūno vyrų kvarteto dainos (Detroite) .....................................
Čiurlionis, albumas iš 2 pi. 28 dainos ..............................................
Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt Stereo............
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų ....................................Stereo
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių ........................................Stereo
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės su himnu ................... Stereo
A. Šabaniausko, po 12 dainų-šokių 10, 11, 18 ir 26 albumas po 
Lietuvos koplyčios iškilmės Romoj, Stereo .........................
Lietuvos Atsiminimų radijo jubiliejus. Stereo .....................
Iš Rūtų šalelės, A. Stephens singers ....................................
Dainos, A. Dičiūtės-Trečiokienės rečitalis ............................
Svajonių sodas, 12 lengvos muzikos kūrinių ......................
Dainos ir arijos, J. Annonienės ..... ........................................
Ar žinai tą šalį, Romos Mastienės ........................................
Skambėkite, dainos, J. Krištolaitytės .....................................
Lietuvių kompozitorių dainų rečitalis, S. Klimaitės ............
Suk, suk rateli, Vilniaus choro 14 liet, dainų stereo ..........
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos dainų ...............
Jūreivių keliai, 16 lengvų muzikos dainų, Stereo ...............
Svajonių muzika, 12 muzikos-šokių dainų. Stereo ..............
Lietuvių kompozitorių dainos. B. Kemežaitės ......................
Gina Čapkauskienė dainuoja. Stereo ....................................
Antanas Kučingis su orkestru. Stereo ...................................
Anoj pusėj Nemunėlio, 12 muzikos-šokių dainų. Stereo .... 
Akvarelė, 14 lengvos muzikos kūrinių. Stereo .....................
Žiburėlis, 14 muzikos-šokių dainų. Stereo ...........................
Svajonių žemė, 13 lengvos muzikos ir šokių dainų. Stereo 
Oi, toli toli.. .Phila. Choro “Viltis” 12 dainų. Stereo .......
Labą rytą, N. Y. vyrų choro “Perkūnas” 15 dainų. Stereo 
Vai lėkite dainos, Chicagos Vyčių choro dainos. Stereo ....
Pranaše Didis, Liet. Evangelikų choro giesmės .......
Antrasis literatūros vakaras ...........................................
Baltos gėlės, Hamiltono choro su V. Verikaičiu........

Tėvynei aukoj am, Dainavos ansamblio 14 liet, damų

....Stereo
... Stereo

.Stereo

•Stereo

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.00
6.00
5.00
6.00

16.00
6.00
5.00
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
«.5O
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
6.00
6.00
5.00
5.00
5.00
6.00
6.00
6.00
3.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
6.00
5.00
2.00
2.00
6.00
6.00
5.00
5.00

Stereo 5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
5.00
5.00
2.00
5.00
6.00
5.00
6.00
o.uv
5.00
5.00
6.UO
5.00
5.00
6.oo
10.00
6.00
4.00
5.00
5.00
6.00
5.00
5.00 1
5.00
5.00
6.00
5.00
5.00 I
5.00 1
5.00
5.00
0.00
5.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.00 \
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00

5.00
6.00
5.00

•Stereo

.Stereo

DARBININKO ADMINISTRACIJA
341 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN, N.Y. 11207

(Siųsti tik plokštelių užsakymus. Gavėjas apmoka tik gavęs są
skaitą ir plokšteles, nes kartais užsakoma plokštelės, kurios iš
parduotos)
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Globoja LŠST Naujosios Anglijos Rinktinė

55 Welles Avė., Dorchester, Mass. 02124

KAS YRA LIETUVOS 
ŠAULIŲ SĄJUNGA?

Šiais metais Lietuvos Šaulių 
Sąjungos centro valdyba išleido 
40 puslapių dydžio knygelę — 
“Kas yra Lietuvos Šaulių Są
junga?“ Angliškame vertime ji 
pavadinta “What Are The 
National Guards of Lithuania?”

Knygelės iniciatorius ir re
daktorius yra Stasys Jokūbaitis
— buv. Šaulių Sąjungos jauni
mo skyriaus vedėjas. Viršelis 
dail. V. Paškausko, daugumas
nuotraukų St. Dabkaus, verti

mas į anglų kalbą D. Jokubai- 
tytės. Spaudė Litho-Art, 971 
College St., Toronto, Ontario.

Knygelė išleista anglų ir 
lietuvių kalbomis. Lietuviškoj 
daly randam: Mielas Jaunime
— V. Tamošiūno žodis jaunimui; 
Šaulių Sąjungos įkūrėjas Vladas 
Pūtvis; Šaulių Sąjunga Lietuvo
je. Dabartinio Šaulių Sąjungos 
pirmininko K. Milkovaičio

straipsniai: Kas yra Lietuvos 
Šaulių Sąjunga Tremtyje?; Ko
dėl dabartinė Lietuvos Šaulių 
Sąjunga vadinasi Lietuvos Šaulių 
Sąjunga Tremtyje?; Lietuvos 
Šaulių Sąjungos Tremtyje tiks
las ir uždaviniai; LŠST veikimo 
būdai ir priemonės; kas yra šau
lys? Po to ištraukos iš LŠST 
Statuto: LŠST ir jos tikslas; Są
jungos uždaviniai; Sąjungos vei
kimo būdai ir priemonės; Są
jungos nariai ir jų priėmimas, 
atleidimas ir pašalinimas; šaulių 
elgesys; šaulių pareigos ir tei
sės. Ištraukos baigiamos priesai
ka. Lietuviškoji dalis baigiama 
nuotraukomis: šaulių dalinio 
vėliava, ir bendra Šaulių -unifor
ma. Priede parodyti keli šaulių 
ženklai.

Angliškoj daly yra lietuviškos 
dalies vertimas į anglų kalbą ir 
knygelės pabaigoj nuotraukos: 
Nepriklausomos Lietuvos šau
liai, šauliai JAV ir Kanadoj.

Paskutiniame puslapy pa
skelbti šio leidinio rėmėjai, ku
riem LŠST centro valdybos var
du St. Jokūbaitis padėkoja. Kny
gelė apytikriai 5x7 colių dydžio
— patogiai ją galima nešiotis, 
naudinga ne tik jaunimui, bet ir 

Kultūrinę savaitę uždarant, LŠST vicepirmininkas A. Šukys 
įteikia Pūtvio raštus Tėv. L. Andriekui. Kairėje kultūri
nės savaitės vadovas J. Stašaitis, dešinėj prie garbės stalo
N.A. šaulių rinktinės kultūrinių reikalų vedėjas V. Gedmintas.

Kultūrinėj savaitėj nuleidžiamos vėliavos. Iš k. jaunimo Ge
ležinio vilko kuopos šaulys L. Jagmintas ir šaulys V. Pa- 
jėda.

kiekvienam nesusipažinusiam 
su Lietuvos Šaulių Sąjunga 
asmeniui.

Knygelės kaina — 1 dol. Įsi
gyti galima kreipiantis Naujo
sios Anglijos Lietuvos Šaulių 
Rinktinės adresu, kuris yra nu
rodytas šiame puslapy.

Vincas Tamošiūnas įžangos 
žody tarp kitko sako: “Būk ma
lonus ir paėmęs į rankas ati
džiai perskaityk.”

Skyrely “Šaulių Sąjungos įkū
rėjas Vladas Pūtvis” tarp kitko 
rašoma: “Šaulių S-gos steigimo 
reikalu 1919 m. rugpiūčio 8 d. 
Kaune buvo sušauktas pasitari
mas, 'o rugpiūčio 20 d. steigia
majam Šaulių Sąjungos susirin
kime Pūtvis išrinktas jos pirmi
ninku.” Kitame puslapy skai
tom: “1919 m. Kauno mieste, 
Pūtvių bute rugpiūčio mėn. 8 d. 
įvyko Kauno šaulių būrio stei
giamasis susirinkimas. Būrio 
pirmininku išrinktas šios idėjos 
sumanytojas Vladas Pūtvis.”

Pirmame puslapy rašoma, kad 
rugpiūčio 8 buvo pasitarimas 
Šaulių Sąjungos steigimo reika
lu, tuo tarpu antrame puslapy 
skaitom, kad rugpiūčio 8 buvo 
Kauno šaulių būrio steigiama
sis susirinkimas. Beieškant išsi
aiškinimo, Lietuvių Enciklope
dijos 29 tome, 375 puslapy, apie 
Šaulių Sąjungos įsikūrimą, ran
damos šios žinios: oficiali (Šau
lių Sąjungos)- įsikūrimo data — 
1919 birželio 27; metinė šventė 
— birželio 24 (Joninių dienaj; 
Šaiiliij Sąjungos pradininkas ir 
sumanytojas buvo Matas Šal
čius; ją tuoj perėmęs kūrė, iš
plėtė ir pagrindus nustatė Vla
das Putvinskis drauge su M. Šal
čium, R. Skipičiu, Ą. Vienuoliu- 
Žukausku, F. Kirša ir kitais. 
Žinios pateikiamos remiantis J. 
Matuso Šaulių Sąjungos istorija, 
išleista 1939 Kaune.

Tačiau vietoj išsiaiškinimo 
dar didesnė painiava. Lietuvių 
Enciklopedija net skelbia, kad 
Šaulių Sąjungą steigė ne Vladas 
Pūtvis, bet Matas Šalčius ir net 

1

JI

keliais mėnesiais anksčiau.
Pagaliau teko patikrinti istori

jos daktaro Jono Matuso Šaulių 
Sąjungos istoriją, kurią išleido 
1939 Lietuvoj Šaulių Sąjunga. Ją 
rašant, buvo pasinaudota Šau
lių Sąjungos štabo archyvu ir ne
spausdintais atsiminimais — 
Emilijos Pūtvienės, Marės Žmui- 
dzinavičienės, Onos Pūtvytės- 
Tercijonienės, Sofijos Pūtvytės- 
Marcinkevičienės, F. Kiršos, R. 
Skipičio, V. Pūtvio ir kitų, taigi 
visų žymesniųjų Šaulių Sąjun
gos narių.

Pirmajame skyriuje — Są
jungos užuomazga — pla
čiai aprašoma, kas ir kada 
darė pastangas Šaulių Sąjungą 
įsteigti. Po kelių susirinkimų, 
kurie vyko Finansų ministerijos 
patalpose, už didžiosios salės, 
11 kambary, po atitinkamų skel
bimų spaudoj 1919 birželio 27 
Kaune, banko namuose, įvyko 
steigiamasis Šaulių Sąjungos su
sirinkimas. Tame susirinkime 
draugija buvo pavadinta Šaulių 
Sąjunga. 5 pusi, rašoma, kad į 
šauktą susirinkimą atėjo gal ko
kie 10 vyrų. Bet liepos 8 buvo 
jau apie 40. Viktai galim nusta
tyti, jog tą dieną dalyvavo ir Vla
das Pūtvis . . .

Toliau tvirtinama: “Nors Šau
lių Sąjunga buvo ir anksčiau, 
vis dėlto tesusirinkdavo vos ke
letas žmonių ir jos gyvavimas 
buvo toks menkas, jog Pūtvis 
tik liepos m. 8 d. skaitė jos pra
džia. Vis dėlto organizacijos įkū
rimo data reikia skaityti birže
lio 27-tą dieną. Mat, tuomet ji 
oficialiai gauna Šaulių Sąjungos 
vardą.”

Tų istorinių įvykių akivaiz
doj kažkaip nublunka visa kny
gelėj aprašyta Šaulių Sąjungos į- 
sikūrimo eiga ir nurodomos da
tos. Dar sunkiau besuprantamas 
Šaulių Sąjungos įsikūrimo laiko
tarpio visų darbų ir pastangų 
priskyrimas vienam asmeniui. 
Ar nebūtų tiksliau Sąjungos kū
rimosi laikotarpio aprašymus ba- 
zuoti Vlado Pūtvio aprašymu, 
paskelbtu Trimite 1920, minint 
vienerių metų Sąjungos sukaktį? 
Ten, skaįtom: “bĮorįjįt parašyti 
šaulių istoriją, sunku būtų atrast 
žymesnių dienų ir asmenų var
dų, surištų su šaulių veikimo 
pradžia. Jų pradžią padarė patys 
žmonės, gindamies savo visokių 
plėšikų ir gindami savo kraštą 
nuo svetimtaučių priešininkų.” 
Tolimesniame Šaulių S-gos Lie
tuvoj aprašyme yra kai kurių 
netikslumų, tačiau jie nėra 
reikšmingi ir nekeičia pagrindi
nės esmės.

K. Milkovaičio straipsneliai 
yra labai naudingi ne tik jauni
mui, bet ir kiekvienam šauliui. 
Tą patį galima pasakyti ir apie 
LŠST statuto ištraukas. Gal be-

DARBININKO 
ADMINISTRATORIAUS 

PRANEŠIMAS

Šauliai, kurie šiuo metu nė
ra Darbininko prenumeratoriai, 
jį gali užsiprenumeruoti per 
Naujosios Anglijos šaulių rinkti
nės pirmininką J. Stašaitį, 55 
Welles Avė., Dorchester, Mass. 
02124, už 8 dol. metam. Rašant 
laiške pažymėti, kad Darbinin
ko neprenumeruoja, ir nurodyti, 
prie kurios šaulių kuopos pri
klauso. Čekius rašyti Darbinin
ko vardu, bet juos siųsti NA 
rinktinės pirmininkui.

Darbininko skaitytojai prašo
mi painformuoti savo pažįsta
mus šaulius apie šią 25% nuo
laidą, kuria gali pasinaudoti šau
liai, dar neprenumeruoją Darbi
ninko.

Kultūrinės savaitės atidarymo metu uždegtas žvakes šaulės 
neša į koplyčią. Iš k. B. Šakenienė, M. Vaitkevičienė, E. 
Juciūtė.

Visos šios nuotraukos Iš 
kultūrinės savaitės Kenne
bunkporte padarytos Sta
sio Urbono.

reikalingai praleisti paragrafai, 
kuriuose kalbama apie narių pa
šalinimą. Tie paragrafai yra svar
būs ir visiem stojantiem į Šau
lių Sąjungą žinotini. Taip pat 
paragrafai turėtų būti sužymėti 
statute naudojamų numerių, o 
ne eilės tvarka, kaip surašyta 
knygelėj.

Pasigendama moterų ir jūri
ninkų šaulių uniformų. Angliš
koj daly pasigendama tikslaus 
vertimo. “Kas yra Lietuvos Šau
lių Sąjunga” angliškai išversta į 
“Kas yra Lietuvos šauliai”, jau 
neminint kitų netikslumų'.

Nežiūrint minėtų ir neminėtų 
kai kurių netikslumų, kurie atsi
rado greičiausiai beskubant kny
gelę išleisti dar prieš LŠST 
atstovų suvažiavimą, tenka pa
sveikinti buv. S-gos jaunimo 
skyriaus vadovą St. Jokūbaitį už 
tokių naudingų ir reikalingų 
pagrindinių žinių jaunimui apie 
Lietuvos Šaulių Sąjungą suteiki
mą. Šį knygelė gal bus paska
tinimas paruošti platesnio masto 
“Šaulių vadovą” jaunimui.

. J. Stašaitis*

JAUNIMO 
GELEŽINIO VILKO 
ŠAULIŲ KUOPA

Rugsėjo 25, šeštadienį, Gele
žinio Vilko šaulių kuopos nariai 
rinkomės pas kuopos iždininkę 
Juliją Grauslytę, kuri gyvena 
Hudson, N.H. Iš čia, jaunimo 
skyriau s vedėjo Gintaro Karoso 
vadovaujami, su jo W.W. auto
busu išvykom į Maino valstiją. 
Po pusantros valandos linksmos 
kelionės pasiekėm Lafayette 
kalno papėdę. Palikę autobusą, 
pėsčiomis nedideliais keleliais 
pradėjom kilti į kalną. Ėjom kal
nų keliais, šunkeliais, takais, net 
teko eiti per akmenynus, kur 
daugelis neatsargesnių šaulių 
riet užsigavo kojas.

Lafayette kalnas yra maždaug 
5700 pėdų aukščio, apsuptas 
gražiais slėniais, kurie, belipant 
aukštyn, tiesiog viliote viliojo 
savo grožybėmis. Medžiai tar
pais jau buvo geltonais bei rau
donais lapais pasipuošę, o žalie
ji spygliuočiai, lyg vainikai, su
po lapuočius.

Juo aukščiau kilom, juo gra
žesni buvo vaizdai. Kai kurie 
tolimieji kalnai buvo pasipuošę 
sniego kepurėmis. Kad ir pavar
gę, bet, pasiekę kalno viršūnę, 
jautėm savo širdy džiaugsmą.

Pailsėję vėl leidomės žemyn 
ir vakare vėl atsiradom J. Graus- 
lytės teveliu namuose.

Turėjom lauželį, kurį J. Graus- 
lytė, D. Grauslytė ir Ričardas 
Grauslys paįvairino gražiomis 
partizanų dainomis.

Pernakvoję sekmadienį visi 
issiskirstėm, išsiveždami daug 
gražių įspūdžių.

-o-

Geležinio Vilko jaunimo šau
lių kuopos narys Ričardas 
Grauslys rugsėjo 25 nedalyvavo 
iškyloj į Lafayette kalną. Jis tą 
dieną dalyvavo tarpvalstybinėse 
šachmatų varžybose tarp JAV ir 
Kanados. Varžybos buvo praves
tos Amerikos 200 metų šventės 
proga. Jos vyko per visą JAV ir 
Kanados sieną — nuo At
lanto iki Ramiojo vandenyno.

Ričardas Grauslys lošė JAV 
Nevv Hampshire ' valstijos 
ekipoj Burlington mieste, Ver-

Kultūrinės savaitės atidarymas Kennebunkporte. Tėv. L. 
Andriekus skaito invokaciją. Prie garbės stalo iš k. J. Grausly
tė ir J. Švoba. Su tautiniais drabužiais pirmoj eilėj iš k. 
Kanopienė, Šakenienė, Gedmintienė, Karosienė, Vaitkevi
čienė, Grušienė, Tylienė.

Jaunimo Geležinio Vilko kuopos šaulei L. Kontautaitei 
Sąjungos vicepirmininkas A. Šukys įteikia laimėjimo pažymė
jimą.

NAUJOSIOS ANGLIJOS
ŠAULIŲ RINKTINĖS POSĖDIS

Spalio 24 VVorcester, Mass., 
pas V. Gedmintą, N.A. kult, 
reikalų vedėją, įvyko šaulių 
rinktinės valdybos posėdis.

Rinktinės pirmininkas J. Sta
šaitis savo žody pranešė, kad į 
naują Naujosios Anglijos rinkti
nės pirmininko kadenciją nebe- 
kandidatuos. Todėl prašė visus 
valdybos narius jau iš anksto 
ruoštis rinktinės suvažiavimui, 
kurį nutarta kviesti 1977 lap
kričio mėn.

Nutarta pasveikinti lietuvius 
pranciškonus jų 25 metų veiklos 

mont valstijoj. Lošė 10-oj lentoj. 
Nors jaunam Ričardui lošimas 
ne visai sėkmingai baigės, nes iš 
penkių lošimų telaimėjo du, ta
čiau buvo naudingas, nes lošė su 
stipresniais lošėjais. Po varžybų 
jam buvo įteiktas JAV 200 metų 
sukakčiai paminėti medalis.

Šiais metais Ričardas baigė vi- 
duriniąją mokyklą ir pradėjo stu
dijas Northeastem universitete, 
Bostone. Jis priklauso prie šau

lio Kazio Merkio vadovaujamo 
lietuvių šachmatininkų būrelio 
ir antradieniais su sesutėmis 
Dalia ir Julija lanko Onos Ivaš- 
kienės tautinių šokių pamokas.

J.G.

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
ŠAULIŲ RINKTINĖS 

PIRMININKO PRANEŠIMAS

Remiantis LŠST pirmi
ninko š. m. spalio 11 raštu, 
pranešama, kad Rugsėjo 8 — 
Tautos šventės—proga Šaulių 
Žvaigždės Ordino Taryba ap
dovanojo šiuos Naujosios Angli
jos šaulių rinktinės narius:

Šaulių Žvaigždės ordinu — 
Martyno Jankaus šaulių kuopos 
ilgametę kuopos sekretorę Stasę 
Gofensienę;

Šaulių Žvaigždės ordino me
daliais — Martyno Jankaus šau
lių kuopos vicepirmininką Petrą 
Šaulį, Jono Vanagaičio šaulių 
kuopos iždininkę Birutę Ša- 
kenienę, Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos šaulę Oną Pajė- 
dienę ir šaulį Albiną Parulį.

Visus apdovanotuosius nuo
širdžiai sveikinu, linkėdamas ir 
toliau nenuilstamai dirbti Šaulių 
Sąjungai ir Nepriklausomai 
Lietuvai.

Su šauliška pagarba
J. Stašaitis
N.A. Rinktinės pirm.

Nevv Yorke sukakties proga, pa- 
siunčiant 50 dol. auką.

Nors rinktinės posėdis buvo 
sukviestas jubiliejinės šaulių 
kultūrinės savaitės apyskaitai 
priimti, tačiau patirta, kad apy
skaita dar nebaigta. Kult, savai
tės iždininkas pranešė, kad nu
matoma apytikriai turėti apie 
100 dol. pelno. Nutarta apyskai
tą, revizijos komisijai patikrinus, 
persiųsti su gautu pelnu centro 
valdybai.

Išklausyti kuopų pirmininkų 
pranešimai. Patvirtintas veiklos 
planas.

Nebuvo pamiršti ir visi links
mieji ir liūdnieji įspūdžiai, ku
riuos valdybos nariai atsivežė 
iš kultūrinės savaitės.

Valdybos nariai priėjo prie iš
vados, kad kultūrinė savaitė 
buvo pravesta sėkmingai. Pagei
dauta ir kitais metais bandyti 
suruošti rinktinės kultūrinę sa
vaitę ar savaitgalį.

Pavesta kuopų pirmininkam 
surinkti davinius iš kiekvienos 
kuopos, kiek asmenų norėtų 
dalyvauti kultūrinėj savaitėj, 
kiek kultūriniam savaitgaly. Tuo 
reikalu sprendimas bus padary
tas kitame rinktinės valdybos 
posėdy.

Posėdį baigus, sesė Gedmin
tienė visus pakvietė prie viso
kiomis maisto gėrybėmis ap
krauto stalo, prie kurio valdybos 
nariai dar ilgai diskutavo ir vai
šinosi.

J.S.

Iš k. E. Grušienė iš Flori
dos susitinka su J. Stašaičiu 
iš Bostono. Abu prieš 20 
metų buvo steigėjai Marty
no Jankaus šaulių kuopos 
Brocktone. J. Stašaitis — pir
masis kuopos pirm., E. Gru
šienė — sekretorė.
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HAPPY THANKSGIVING DAY

HAPPY THANKSGIVING DAY 
LONNIES FLAGSTONE LOUNGE 

68 WEST COLUMBIA ST. 
HEMPSTEAD, L.I.

NEXT DOOR TO THE GREYHOUND BUS STATION 
THE HOME OF LIVE ENTERTAINMENT 

ON LONG ISLAND
LUNCH 11 AM TO 3 PM HAPPY HOUR 4 PM TO 7 PM 

LONNIE JOHNSON & BUDDY RUSSELL
CALL 516 538-8351 OR 516 486-8790

HAPPY THANKSGIVING DAY 
SUNSHINE FLORIST

FLOWERS FOR ALL OCCASIONS 
VILLAGE SOUARE SHOPPING CENTER 

1861 HOOPER AVENUE TOMS RIVER, NJ. 
PHONE 201 255-2555

HAPPY THANKSGIVING DAY 
CASA HOFBRAU

RESTAURANT & COCKTAIL LOUNGE FINE 
FOOD & DRINKS GERMAN ITALIAN KITCHEN - 
OPEN 7 DAYS LUNCH 11AM-3 PM DINNER 5PM 
-11 PM LATER ON WEEKENDS AMPLE PARKING

201 265-4712
214 KINDERKAMACK RD EMERSON CATERING

TO SMALL PARTIES.

HAPPY THANKSGIVING DAY 
BILL & RAY’S 

STEAK’ N STUFF
SPECIALIZING IN CUSTOM CUT MEATS CUSTOM 
CUT MEATS VVHILE YOU WATCHI ALSO PARTY 
TRAYS FOR ALL OCCASIONS 609 266-1400 

1307 BRIGANTINE AVĖ, BRIGANTINE, N.J.
STORE HOURS — SUN. 9-4, MON. — SAT. — 

9-6, FRIDAY 9-9

HAPPY THANKSGIVING DAY 
JODY STAMP STUDIO, INC. 

STAMPS, COINS ANTIOUES BOUGHT & SOLD 
WORLD-WIDE NEW ISSUE SERVICE. BEGINNERS 
VVELCOME ESTATES BOUGHT & SOLD 
APPRAISALS OPEN EVERY DAY 10 AM TO 6 PM 
SUNDAY BY APPOINTMENT P.O.BOX 186 6001A 
RIVERDALE AVĖ. (NEAR 260 ST.) RIVERDALE, 

N.Y. 10471 796-6550

HAPPY THANKSGIVING DAY
Grand Opening 

PINA’S BEAUTY SALON
Formarly Pamela'e

462 Kennedy Blvd. Bayonne, NJ. Owner 
Oparator Jossia Castrovlnci (201) 858-9865

Hours — Mon. & Tuea. 9 to 5 pm. Thura. & 
Friday 8:30 am to 7:30 PM. Saturday 7:30 am

to 5 pm — -

HAPPY THANKSGIVING DAY
HUNTINGTON FOREIGN CAR 

SPECIALISTS INC.
SPECIALISTS IN FOREIGN CAR REPAIRS 

COMPLETE REPAIR SERVICE 
ALL VVORK FULLY GUARANTEED 

PICK UP SERVICE
895 E. JERICHO TPKE. SOUTH HUNTINGTON, 

L.l. CALL 516 271-5876

HAPPY THANKSGIVING DAY
ARLINGTON

IMPORT & HEALTH FOOD 
CENTER INC.

754 Route 46, Parsippany, N.J. Natūrai Vitamine 
Imported Špicas Teas, Gralns & Seeds. Drled - 
Frults & Nuts, Haitis, Pure Honey, Whole Wheat 
& Soy Products. Fresh Roasted Peanuts, 
Cosmetlcs, Fresh Ground Peanut Butter.

HAPPY THANKSGIVING DAY 
PROFESSIONAL PHARMACY

JAMES D. PRESTON, R. PH.
PATRICIA A. SOMMERS, R. PH. 'IBIT i

625 W. MAIN ST., HYANNIS 617 775-2147 
“PROMPT, COURTEOUS PRESCRIPTION 

SERVICE”

HAPPY THANKSGIVING DAY 
SALON 555

555 BLOOMFIELD AVENUE VERONA, N.J. 
LATEST IN CREATIVE HAIR STYLING
LATE NITE FRI. CALL 201 239-9801

HAPPY THANKSGIVING DAY 
H & M SALES 

MFG. WHOLESALER 
MEN’S & WOMEN*S WEARING APPAREL 

JEWELRY — NOVELTIES
30 WEST PRICE STREET LINDEN, N.J.

PHONE (201) 862-0068

HAPPY THANKSGIVING DAY 
LA GIOCONDA RESTAURANT 

42-59 MAIN STREET FLUSHING, N.Y. 
FINEST OF ITALIAN CUISINE 

BRING THE FAMILY FOR SUNDAY DINNER 
CALL IN 3-6464

HAPPY THANKSGIVING DAY 
THE HOPE CHĖST

INVITATIONS — FAVORS NAPKINS MATCHES 
STRIPPERS

536 SIGNAL LANE, TOMS RIVER, N.J. CALL 
(201) 341-1221 HELEN SHORTMAN 

BRIDAL CONSULTANT

HAPPY THANKSGIVING DAY 
AMERICAN TERMITE AND PEŠT 

CONTROL COMPANY
REGISTERED AND CERTIFIED BY STATĖ OF 

NEW JERSEY — FREE ESTIMATES 
119 WINDSOR ST. KEARNY, N J.

CALL (201) 991-3804 MR. CARMINE GUTTO

HAPPY THANKSGIVING DAY 
NATURES PLACE 

UNISEX HAIR CUTTERS
BY APPOINTMENT

17 CLAREMONT ROAD, BERNARDSVILLE, N.J.
CALL 201 766-3383 ASK FOR TOMMY

HAPPY THANKSGIVING DAY 
HILLSIDE MARKET

PRIME MEATS, POULTRY & DELI PRODUCE & 
DAIRY 1158 SUMMIT AVĖ, HILLSIDE, N.J. 

CALL (201) 926-5222

HAPPY THANKSGIVING DAY 
ATHLETES’ ALLEY

UNIFORMS AND EOUIPMENT TEAMS OFFICIALS 
AND PLAYERS

786 BROAD STREET SHREWSBURY, N.J. 07701
PHONE 201 842-1127

Skaityk ir platink 
Darbininką!

HAPPY THANKSGIVING DAY 
SHOP’n MART 

1350 BRACE ROAD CHERRY HILL 06034
609 795-2113

CHEWS LANDING RD. & DRIVERS LA. LAUREL 
SPRINGS 08021 609 784-9100

332 S. BURNT MILL ROAD VOORHEES 08043
609 795-3150

HAPPY THANKSGIVING DAY 
D & N DIAGNOSTIC CENTER 

946 PASSAIC AVENUE 
KEARNY, N .J.

COMPLETE REPAIRS
CALL 201 997-3143 OR 991-9849

HAPPY THANKSGIVING DAY
RITE—WAY CARPET 

COMPLETE LINE OF
FLOOR COVERINGS

ROUTE 206 STANHOPE, NJ.
PHONE 201 347-4619

HAPPY THANKSGIVING DAY 
JIM’S SERVICENTER 

SUNOCO GAS
FULL SERVICE AUTO AND TRUCK REPAIR 

OPEN 7 DAYS A WEEK
402 GLENWOOD AVĖ. EAST ORANGE, N.J.

PHONE: 201 672-3555

HAPPY THANKSGIVING DAY 
B & B SUPER SERVICE 

FOREIGN & AMERICAN MAKES. MAJOR & MINOR 
AUTO REPAIR. 24 HOUR TOWING & ROAD 

SERVICE WE ACCEPT MASTER CHARGE AND 
BANKAMERICARD

40 HIGHWAY 36, BELFORD, N.J. CALL (201) 
787-6662

HAPPY THANKSGIVING DAY 
S. GRINDLINGER 
ELECTRIC INC.

INDUSTRIAL, COMMERCIAL & RESIDENTIAL 
ELECTRIC INSTALLATION & REPAIR WORK.

LIC. NO. 441 CALL 201 233-8888 
MOUNTAINSIDE, N.J.

HAPPY THANKSGIVING DAY 
VOLPE CARPET & TILE 

SALES — INSTALLATION RESIDENTIAL AND 
COMMERCIAL

ROUTE 33 & BRIGHTON AVENUE NEPTŪNE, N.J. 
PHONE (201) 774-5839

HAPPY THANKSGIVING DAY 
ECONOMY PANELING STORE 

OPEN 6 DAYS A WEEK 
MONDAY — SATURDAY MASTER CHARGE & 

BANK AMERICARD FREE ESTIMATES 
DOCK & BROAD ST. MILLVILLE, N J.

PHONE 609 825-8549

_ HAPPY THANKSGIVING DAY 
SPECTRUM

OPEN 6 DAYS A WEEK 
VVALL PAPER, PAINT, ASPHALTAND VINYLTILE 

ROUTE 26 GRAMETZ PLAZA RARITAN, N.J.
CALL (201) 725-2051-2

'j

HAPPY THANKSGIVING DAY 
THE FORTE MANOR

OPEN 7 DAYS A WEEK 
LUNCH DINNER COCKTAILS BANOUETS 

415 HIGHWAY 71, SPRING LAKE HEIGHTS, N.J.
CALL (201) 449-3223

HAPPY THANKSGIVING DAY 
LAKELAND 

GARAGE DOOR CO. LTD. 
Sales — Service — Installations 

518 Deli Road
201 398-4686

HAPPY THANKSGIVING DAY 
RON’S CYCLE SHOP 

HONDA SPECIALISTS, CUSTOM PARTS 
FOR HONDA, HARLEY DAVIDSON. 

76 FREEHOLD ROAD, ENGLISH TOWN, N J.
TELE: 201 446-7963

HAPPY THANKSGIVING DAY 
SHEAR IMAGE HAIR CUTTING

17 PARK AVENUE MADISON, N.J. OPEN MON, 
TUES, WED, THURS & FRI. 10 AM TO 9 PM 
SAT 10-6 PM TRAINEO IN THE VIDAL SASSON 
METHOD OF H AIR CUTTING. CALL (201) 377-2080

HAPPY THANKSGIVING DAY
TOP JOB METAL POLISHING CO.

CUSTOM CHROME W0RK A SPECIALTY CARS 
BOATS MOTORCYCLES ASK FOR BENNIE 
CHARLIE GEORGE 622-6939 177 BLEAKER ST.

NEWARK, N.J.

HAPPY THANKSGIVING DAY 
R & M ELECTRONICS INC.

LOVVEST PRICE IN G.B. RADIOS 
70 HOMISS ST. 

BELLEVILLE, N.J.
TELE: (201) 759-7666

HAPPY THANKSGIVING DAY 
PERKINS PANCAKE 
AND STEAK HOUSE 

OPEN 7 DAYS A VVEEK FOR BREAKFAST, LUNCH 
& DINNER

1085 U.S. HIGHVVAY NO. 22 MOUNTAINSIDE, NJ. 
CALL 201 232-0480

HAPPY THANKSGIVING DAY 
SEL — MOR 

AUTO PARTS INC.
OPEN 7 DAYS A WEEK

511 ROUTE 10 
RANDOLPH TOWNSHIP, NJ.

PHONE (201) 366-5676

HAPPY THANKSGIVING DAY 
AUSSIEAUTO BODY 

AND REPAIRS
BODY AND FENDER VVORK REPAIRS AND 

PAINTING INSURANCE ESTIMATES 
8 COUNTY AVENUE 

SECAUCUS, NJ.
CALL 201 865-9615

HAPPY THANKSGIVING DAY
ALL FOREIGN 
CAR SERVICE

51 HACKENSACK STREET 
VVOODRIDGE, N.J.

CALL(2p1) 933-1177

*

HAPPY THANKSGIVING DAY 
G & M AUTO BODY
234 BLOOMF1ELD AVENUE 

CALDVVELL, N.J.
WE TAKE PRIDE IN OUR VVORK

CALL 201 226-8288

HAPPY THANKSGIVING DAY 
BELMAR 

BAIT AND TACKLE
ROD AND REEL REPAIRS CUSTOM RODS 

1004 F STREET 
BELMAR, N.J.

PHONE (201) 681-3770

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MICHAEL CHEVROLET INC.

NEW AND USED CARS SALES AND SERVICES 
AND PARTS

731 BROADVVAY KINGSTON, N.Y.
CALL (914) 339-3800

HAPPY THANKSGIVING DAY 
AMALGAMATED 

SPRINKLER SYSTEMS
717 NICHOLS ROAD, DEER PARK, N.Y. 

NO JOB TOO BIG OR TOO SMALL 
CALL (516) 242-1715

HAPPY THANKSGIVING DAY 
RAY’S FABRICS

DRESS FABRICS CUSTOM DRAPERIES
93 ROUTE 37 — E TOMS RIVER, N.J. 

CALL (201) 349-0954
WE MAKE YOUR HOME BEAUTIFUL

HAPPY THANKSGIVING DAY 
AMERICAN ATLANTIC ELECTRIC CO.

INDUSTRIAL — RESIDENTIAL 
COMMERCIAL 

11 PERSONETTE ST. CALDVVELL, N.J.
PHONE (201) 226-8756

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MELOGRAMO’S HESS STATION

OPEN 7 DAYS A WEEK SERVING YOU GASOLINE 
STATĖ HIGHWAY 36 HAZLET, NEW JERSEY

HAPPY THANKSGIVING DAY 
BASSO RUBBISH 

REMOVAL SERVICE
900 PASSAIC AVENUE EAST NORWALK, N.J.

CALL 201 483-1671

HAPPY THANKSGIVING DAY 
OZZI’S AUTO 
BODY SHOP 

314 S. Blakely St.
.Dunmore, Pa.

717 347-3280

HAPPY THANKSGIVING DAY
R & R REAL ESTATE

609 691-9147 RAYMOND SORANGELO, REALTOR 
ALL PHASES OF REAL ESTATE RESIDENTIAL 
COMMERCIAL LAND MEMBER MULTIPLE 
LĮSTING ALL TYPES FINANCING AVAILABLE

855 E. WHEAT RD. VINELAND, N.J. 08360

HAPPY THANKSGIVING DAY 
SHEEPSHEAD BAY 

DINER — RĘST.
OPEN 7 DAYS A WEEK 24 HOURS A DAY 
3165 EMMONS AVENUE BROOKLYN, N.Y. 

CALL 934-8527

HAPPY THANKSGIVING DAY 
CANGIANO’S PORK STORE 

2271 HYLAN BLVD. GRANT CITY STATEN ISLAND 
OPEN 7 DAYS A WEEK FINEST OF COLD CUTS 

PARTY PLATTERS VISIT OUR RESTAURANT
CALL 979-0818

HAPPY THANKSGIVING DAY 
CHANCELLOR DELI BAKERY 

RESTAURANT CATERING SEE MEL COLONIAL 
VILLAGE MALL 201 671-5960 ROUTE 35, 

MIDDLETOVVN, N.J. HOURS: MON., TUES., WED., 
THURS. AND SUN 8:30-9 FRI.—SAT 8:30-10 

COMPLETE DINNER MENU SERVED VVITH SALAD 
BOVVL

HAPPY THANKSGIVING DAY 
B & P

STONE & MARBLE SUPPLY CORP.
177-01 LIBERTY AVENUE

JAMAICA, N.Y. CALL 297-8400

HAPPY THANKSGIVING DAY 
ESPECIALLY FOR BRIDES 

ARTISTICALLY DESIGNED AND COORDINATED 
BRIDAL PARTIES

210 ROUTE 17
ROCHELLE, PARK, N.J.

PHONE 201 843-6060

HAPPY THANKSGIVING DAY 
RIDGEWOODELECTRONIC CENTER 
SALES ANDSERVICE COLOR B/WTELEVISION 

HI-FI STEREO
45 HUDSON STREET RIDGEVVOOD, N.J.

PHONE 201 662-4810

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MARGOLUIS MEN’S WEAR

406 MAMARONECK AVENUE MAMARONECK, N.Y. 
FOR MEN’S CLOTHING THE FINEST 

CALL (914) OW 8-1818

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MASTER MOTOR CAR 

FINEST OF USED CARS
STATĖ HIGHWAY NO. 88 AND COOLIDGE DRIVE 

BRICKTOVVN, N.J. CALL 201 892-2296

HAPPY THANKSGIVING DAY
LAVVRENCE WOOD CONTRACTORS

55 MAIN STREET HACKETTSTOWN, N.J.
CALL 201 852-5103

HAPPY THANKSGIVING DAY
EVE SORRELLE OF ROSLYN

SPECIALTY SHOP OPEN 6 DAYS A WEEK 
9:30 AM TO 5:30 PM LATE NITE 

THURSDAY 9 PM CALL 516 484-0839

WORCESTER, MASS

laipsnį

Lietuvos
Lietuvių

Mirė a.a. J. Pauliukonls
Mūsų kolonijos gyventojus 

spalio 29 vakarą greit aplėkė ži
nia, kad Šv. Vincento ligoninėj 
mirė Jonas Pauliukonis, tos die
nos rytą dar judriai vaikštinėjęs. 
Velionis buvo sulaukęs vos 34 

m. amžiaus. Tai skaudus smūgis 
šeimai, bet ypač motinai, kuri 
prieš porą metų palaidojo savo 
vyrą. Sūnus Jonas padėdavo jai 
visuose darbuose.

A. a. Jonas Pauliukonis gimė 
Lietuvoj. Būdamas 7 metų am
žiaus, 1944 su tėvais išvyko į 
Vakarus, traukdamasis nuo ko
munistinio siaubo. 1949 atvyko į 
JAV ir apsigyveno Worcestery. 
Jonukas lankė Šv. Kazimiero pa
rapijos pradžios mokyklą. 1962 
įstojo į Classical aukštesniąją 
mokyklą, o po to Worcester Ju- 
nior kolegijoj baigė elektros in
žinieriaus mokslus. 1966 baigė 
Lowell Technologijos institutą, 
gaudamas bakalauro 
iš elektros inžinerijos.

Velionis priklausė 
vyčių 26-tai kuopai,
Labd. Maironio Parko draugijai, 
Elektros ir elektronikų inžinie^ 
rių institutui. Jis buvo uolus 
ateitininkas nuo moksleivio die-' 
nų. Mėgo lietuvišką dainą, 
priklausė Lietuvių Meno Mėgė
jų Rateliui. Buvo uolus Šv. Ka
zimiero parapijos narys, priklau
sė parapijos chorui, talkino baž
nyčioj kaip mišių lektorius.

A. a. Jono kūnas buvo pa
šarvotas laidotuvių direkt. Dirsa 
namuose, kur jį gausiai lankė 
jaunimas, vietos ir kitų kolonijų 
lietuviai ir nelietuviai draugai. 
Marijos N.P. seselės iš Putnamo, 
Šv. Kazimiero vienuolijos 
seselės, ŠvOnos seselės ir kiti.

Lapkričio 1 laidotuvių na
muose Worcesterio LB apylin
kės pirm. V. Židžiūrias pravedė 
su velioniu atsisveikinimą ir 
pats kalbėjo LB vardu. Šv. Ka
zimiero parapijos choro vardu 
atsisveikinimo žodį tarė choro 
vadovas muz. Z. Snarskis, lekto
rių ir komentatorių vardu — K. 
Podolskis, Lietuvių Labd. Mai
ronio Parko draugijos vardu — 
pirm. K. Adomavičius, ateitinin
kų vardu — O. Šeštokienė iš 
Bostono, bičiulių vardu — V. 
Matusaitis iš New Jersey. Kun. 
klebonas A. Miciūnas, MIC, 
sukalbėjo rožančių. Giminių 
vardu visiem padėkojo A. Šer
mukšnis.

Lapkričio 2, Vėlinių dieną, 
nors tai buvo ir darbo diena, 
daug žmonių dalyvavo laidotu
vėse — bažnyčioj pamaldose ir 
lydint į kapines. Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj mišias auko
jo klebonas kun. A. Miciūnas, 
MIC, jo asistentas kun. B. 
Uždavinis, MIC. Pamokslą pa
sakė klebonas. Pamaldose daly
vavo ir kun. J. Bakanas. Gie
dojo parapijos vyrų choras, va
dovaujamas muz. Z. Snars- 
kio. Solo giedojo V. Roževi- 
čius. A. a. Jonas palaidotas Not
re Dame kapinėse, kur ilsisi tė
velis ir dėdės.

Šeima prašė vietoj gėlių skirti 
aukas Šv. Kazimiero parapijos 
mokyklai arba Lietuvių Fondui.

Visi dalyvavusieji laidotuvėse 
Pauliukonių šeimos buvo pa
kviesti pietum į Maironio Parką.

Giliame nuliūdime liko mo
tina Marija, brolis Juozas, sese
rys Danutė, Julytė ir Zuzana su

HAPPY THANKSGIVING DAY 
A.C.P. INC.

AQUA CLEAR POOLS 
710TENNENT ROAD 
ENGLISH TOWN, N J.

PHONE 201 356-3306 359-8728

HAPPY THANKSGIVING DAY 
CAGLE JEVVELERS 

DIAMONDS & FINE JEWELRY 
VVATCH & JEVVELRY REPAIR

30 E. MAIN STREET, FREEHOLD, N.J. 
CALL 201 780-0909

MR. VVILLARD L. CAGLE OVVNER

HAPPY THANKSGIVING DAY 
HUDSON TV AND APPLIANCES 

SALES AND SERVICE 
5800 HUDSON AVENUE 
WEST NEW YORK, N.J.

CALL 201 861-1928

HAPPY THANKSGIVING DAY
GALIN TRANSPORTATION INC.

AIR PORT SERVICE WEDDINGS
P.O. BOX 26 MT. ARLINGTON, N.J. 07856 

ADELE ENSLIN MANAGER
201 347-3321 

šeimomis ir Aldona, studentė 
Assumption kolegijoj, daug gi
minių Worcestery ir Lietuvoj, 
visa Worcesterio lietuvių ko
lonija.

-o-
Lietuvos kariuomenės šven

tės minėjimas vyks lapkričio 
21, sekmadienį. Dr. Vinco Ku
dirkos šaulių kuopa 10 vai. ryto 
yra užprašiusi mišias už žuvu
sius karius, šaulius, partizanus, 
savanorius ir kitus tautos didvy
rius, kurie paaukojo savo gyvy
bes už Lietuvos laisvę. 9:30 
vai. ryto šauliai uniformuoti ir 
neuniformuoti renkasi į Šv. Ka
zimiero parapijos salę, iš kurios 
organizuotai eis į bažnyčią. To
limesnis kariuomenės minėji
mas bus jungiamas su šaulių 
kuopos 5 metų sukakties mi
nėjimu.

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa lapkričio 27, šeštadienį, 
6:30 vai. vak. Lietuvių Piliečių 
Klube rengia iškilmingą kuopos 
5 metų sukakties minėjimą. Aka
demijoj bus paminėta ir Lietu
vos kariuomenės bendradarbia
vimas su Šaulių Sąjunga laisvoj 
Lietuvoj. Paskaitą skaitys šaulys
K. Čėsna. Meninę dalį atliks jau
na dainininkė Marytė Bizin- 
kau skaitė iš Brockton, Mass. 
Sesė šaulė paskaitys savo kūry
bos. Atsilankiusius sesės šaulės 
pavaišins. Šokiam gros geras or
kestras.

Per Angliją greičiau, geriau, pigiau. 
KALĖDINES DOVANOS

Siuntinys 2 1976.
Vyriškam arba moteriškam paltui vilnonė angliška 

medžiaga, arba vilnonė labai gera eilutei medžiaga su {au
dimu ”A11 wool 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. x

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. 
Dirbtinio minko kailis 1 moteriškam paltui .....
Jeans ”Wrangler”, vyriškos arba moteriškos .. 
Vyriškas arba moteriškas nertinis ....................
Geresnes rūšies nertinis.......................................
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailono....... ••
Tights ..................................... ................................
Crimpleno medžiaga, tinka kostiumėliui arba

suknelei, kaina už 1 metrą............................
Vilnonė medžiaga suknelei. Kaina už 1 metrą .. 
Nailono apatinis ...... ...........
Vyriški nailono marškiniai... 
Geresnės rūšies marškiniai 
Lietsargis, telescopic .........
Vilnonė skarelė.....................
Angliška vilnonė labai gera 1 eilutei medžiaga ....

Šios kainos yra su įskaičiuotu nąuju 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.

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 musų svečiais!

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

Vytautas Vebeliūnas
Lito pirmininkas

Susipažinimo pietūs su Pranu 
ir Algirdu Bražinskais rengiami 
gruodžio 5, sekmadienį, 1 vai. 
po pietų Worcesterio Lietuvių 
Organizacijų Tarybos valdybos 
Maironio Parke. Worcesterio ir 
apylinkių lietuviai kviečiami 
susipažinti su tėvu ir sūnum, 
laimingai prasiveržusiais į lais
vę iš okupuotos Lietuvos.

J.M.

Į Atsiųsta 
^paminėti

Albinas Baranauskas — RU
DENYS IR PAVASARIAI arba 
UŽPLYNIŲ PULTINEVIČIUS 
NAMIE IR SVETUR. II dalis. 
Išleido Lietuviškos Knygos klu
bas. 1976. Viršelis ir aplankas 
dail. V.O. Virkau. 348 psl. Kaina 
6 dol.

Šio romano autorius, kaip 
sakoma knygos aplanke, “įteikia 
skaitytojui antrąją dalį humoris
tinių pasakojimų apie Užplynių 
Pultinevičių, jo gimines, kaimy
nus, draugus bei pažįstamus”.

Pirmoji šio romano dalis bu
vo išleista 1975 ir laimėjo Lie
tuvių Rašytojų Draugijos pre
miją. Rašoma ir trečioji dalis.

Už novelių rinkinį “Sniego 
platumos” (1956} autoriui buvo 
paskirta Aidų premija, o su ro
manu “Karklupėnuose” (1965} 
jis laimėjo Draugo konkursą.

Iškilus beletristas. Reiškiasi ir 
poezijoj.
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BAIGUS DARBĄ GREENE, MAINE

Kai karo metu pirmieji lietu
viai pranciškonai atvyko į šį 
kraštą, labai sunku buvo rasti 
vyskupą, kuris leistų jiem įsi
kurti. Pranciškonai apkeliavo 
visas lietuvių kolonijas, beldėsi 
į daugelio vyskupų duris, tačiau 
visur buvo tas pats atsakymas— 
nėra vietos, jūsų pagalba čia ne
reikalinga. Tik po keletos metų 
atsirado geraširdis Maine vals
tybėj, vyskupas, kuris juos pri
ėmė. Tačiau ir jis parinko jiem 
nuošalų kampelį, toli nuo mies
to, nuo plačiau gyvenamų rajo
nų. Tai buvo mažo ūkininko 
namelis Greene, Maine, kai
mely.

Pranciškonai čia apsistojo ir 
1944 įkūrė pirmą kanonišką vie
nuolyną. Jie tikėjosi, kad, pasto
viai vienoj vietoj įsikūrus, bus 
lengviau vėliau persikelti kitur 
Padėtį švelnino ir tai, jog už 8 
mylių nuo Greeno — Lewisto- 
no mieste — gyveno būrelis lie
tuvių. Taip pat už 40 mylių bu
vo lietuvių Rumforde, Mexice, 
ir net pačioj Maino šiaurėj gyve
no kelios lietuvių šeimos. Visi 
Maino valstybėj gyveną lietuviai 
dvasiškai buvo labai suvargę. 
Jie niekad neturėjo savo kuni
go, mažai kas juos lankydavo, 
o komunistiniai agentai didesnę 
jų dalį buvo įtraukę į savo pink
les. Vyskupas leido pranciško
nam Lewistono mieste laikyti 
pamaldas, o kitas vietoves tik 
retkarčiais aplankyti. Tai buvo 
pirmoji pranciškonų pastoracija 
— gi Maino valstybės lietuviam 
didelė dvasinė paguoda. Ši misi
ja tęsėsi per 20 metų.

Greene vienuolyno įkūrimas 
pranciškonam buvo didelė Die
vo palaima. Čia padėti pastovūs 
jų veiklos pagrindai, iš čia iš
augo ir dabartinė Šv. Kazimiero 
provincija. Greeno vienuolyne 
pradėtas leisti “Šv. Pranciškaus 
Varpelis”, iš ten pranciškonai 
vyko į didžiąsias lietuvių koloni
jas su misijomis, rekolekcijomis 
fr kitais dvasiniais p-atar-navi-amerikiečių dailės gyvenime 
mais. Nepraėjus nė 3 metam, tas 
pats Portlando vyskupas dar lei
do pranciškonam kurtis Kenne- 
bunkporte, o iš čia jau buvo pa
siekta Kanada, Pittsburghas, 
New Yorkas ir kitos lietuvių 
gyvenamos vietovės. Maino 
valstybė su Kennebunkportu ir 
šiandien tebėra pranciškonų 
centras, kuriame planuojama 
visa provincijos veikla ir atlieka
mi visi svarbesnieji nutarimai.

Per 30 metų gi Greeno vie
nuolyno padėtis pagrindinai 
pasikeitė. Gyvenusieji Maino 
valstybėj lietuviai jau beveik 
visi išmirė. Jaunesnioji karta, 
nesant industrijos, išsikėlė ki
tur. Jau 10 metų nebėra kam 
laikyti pamaldų. Tautinė pasto
racija čia nebereikalinga. Vie
nuolynas tapo vienišas ir tuščias. 
Likęs vienas kunigas saugojo tik 
patalpas ir sekmadieniais laikė 
apylinkės gyventojam pamaldas.

Jau 1973 Kennebunkporto Ka
pituloj pranciškonai nustatė 
savo tolimesnio darbo gaires. 
Tada visais balsais nutarta visas 
jėgas skirti tik savo tautai. Per 
mažas jų skaičius, kad galėtų ki
tiem padėti.

Vadovaujantis šiuo principu, 
jau tada atsisakyta vyskupo siū
lomos parapijos. Toj pačioj Ka
pituloj gi nuspręsta nebetamau- 
jantį lietuvių tikslam Greeno 
vienuolyną uždaryti ir jo nuo
savybę parduoti vietos vysku
pui. Bet vietoj uždaromo šio vie
nuolyno nutarta St. Petersburgo 
mieste steigti naują skyrių, kuris 
tiesiogiai tarnautų savo tautos 
žmonėm.

Tuo pačiu metu keitėsi Port
lando vyskupai, užtat derybos 
kurį laiką buvo visai sustojusios. 
Jos atnaujintos šiais metais, ir 
spalio mėnesį buvo pasirašyta 
pardavimo dokumentai. Buvusį 
vienuolyną vyskupija naudos 
apylinkės tikinčiųjų pastora
cijai.

Nuostabūs Dievo planai, neži
nomi jo keliai. Mažo kaimo 
ūkininko trobelė tapo pranciš
konų įsikūrimo lopšiu, iš kurio 
išaugo stipri darbinga ir sava
rankė Šv. Kazimiero provincija. 
Pirmasis pranciškonų vienuoly
nas visad bus minimas jų isto
rijoj, nes jis davė net dau
giau, negu iš jo laukta.

T. Jurgis Gailiušis, OFM
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Lietuvių Kultūros Fondo taryba. Iš k. I-oj eilėj A. Vakselis, A. Radzivanienė, Tėv. 
P. Baltakis, OFM, Il-oj eilėj dr. V. Vygantas, A. Šilbajoris, L. Milukienė, A. Balsys, V. 
Alksninis, V. Sidas. Nuotr. L. Tamošaičio

NEW YORKO LIETUVIŲ 
KULTŪROS FONDO VEIKLOJ

Naujai įsteigto New Yorko 
Lietuvių Kultūros Fondo taryba 
ir narystės komitetas lapkričio 
10 buvo susirinkę pirmam pasi
tarimui. Posėdžio metu buvo iš
ryškinti tarybos narių uždavi
niai, atskirų sekcijų veikla ir

Kultūros Židinio administracijos 
pervedimas iš pranciškonų į 

LKF korporacijos rankas. Nu
tarta paruošti teisinio susitarimo 
planą ir principus, kad korpora
cijos taryba galėtų savarankiai ir 
efektingai pradėti narių verbavi
mo ir veiklos planavimo darbus.

LKF tarybos pirmininko pa
reigas paimti sutiko dr. Vytau-

NIJOLĖS VEDEGYTĖS-PALUBINSKIENĖS 
PARODA NEW YORKE

Spalio 30-31 Kultūros Židinio 
mažojoj salėj įvyko Clevelando 
dailininkės-grafikės Nijolės Ve- 
degytės-Palubinskienės paroda. 
Svečiavosi pirmą kartą. Jos paro
dą surengė vyr. skaučių židinys 
Vilija.

Dailininkė aktyviai dalyvauja

Netekus savo pastoracinio 
darbo, Portlando vyskupas siūlė 
lietuviam pranciškonam steigti 
vienuolyno patalpose vieti
niam katalikam parapiją, kvies
damas juos jai ir vadovauti, ta
čiau pranciškonai padarė 
sprendimą.

savo

Clevelande, bet į lietuvišką 
publiką nesiveržia. Net savo 
Clevelande iki šiol lietuviam 
neturėjo parodos. Surengs tik šį 
rudenį.

Parodoj buvo išstačiusi 32 gra
fikos kūrinius. Keliolika darbų 
buvo paskleista ant stalų. Jie bu
vo nekataloguoti, dažniausiai 
parodoj iškabintų duplikata?. 
Pardavė apie 20 savo darbų. 
Iškilmingas parodos atidary
mas buvo spalio 30, šeštadienį. 
Apie dailininkės kūrybą kalbėjo 
Paulius Jurkus, kalbėjo ir pati 
viešnia dailininkė, padėkodama 
rengėjam. Visa pravedė dabarti
nė vyr. skaučių židinio pirmi
ninkė Alvitą Ruokis.

-o-
Dail. Nijolė Vedegytė-Palu- 

binskienė savo kūriniam naudo
ja dvi technikas — ofortą ir me
džio bei lino raižinius. Į šiuos 
pastaruosius, kai raižiniai spal
voti, įjungia ir kartoną. Daugu
ma raižinių nespalvoti (juoda- 
balta}. Buvo ir spalvotų, atliktų 
abiem technikom.

Baigusi šio modernaus krašto 
meno mokyklą — Clevelando 
Meno Institutą, ji nėra kraštu
tinė moderniste. Svetimas jai ab
straktas,

pati prisipažįsta, ji savo meno 
ištekinių ieško vokiečių ekspre
sionizme, tiksliau pasakius, 
šiauriečių ekspresionizme. Jos 
kūryboje jaučiami norvegų daili
ninko Edvardo Muncho pasau
lio atgarsiai. Munch ekspresio
nizmą nunešė į šiaurę ir jį dar 
labiau suprastino', sugiaud ino; 
Paliko tik būtiniausias linijas, 
būtiniausius akcentus. Jo kūry
boj daugiausia dominuoja žmo
gus, figūra pirmame plane.

Į šį šiaurietišką ekspresioniz
mą N. Palubinskienė įmaišė 
kiek romantizmo, primityvizmo, 
tas nuotaikas, kurias ji randa pa
jūry. Tad jos paveikslai turi 
lengvos romantinės svajonės 
bruožą. Visi jos pavaizduoti žmo
nės žiūri kažkur į tolumas ir lyg 
kažko ilgisi, lyg jiem būtų nera-

paprasta, keičiasi plotais tik ke
lios spalvos.

Ofortas
Ofortą mėgsta labiau nei me

džio raižinį. Oforto technika 
smulkesnė ir lengvesnė, nerei
kalauja tiek fizinės jėgos. Į me-

j talą įbržiižo plonas! linijas, ku-
rios primena piešinius tušu. 
Daug minkštumų, perėjimų gau
na išnuodydama savo raižinį.

Oforto technika daugiausia 
mėgsta traktuoti žmogų. Daž
niausiai tai būna vienas žmo
gus, kartais du. Žmogus išpie- 
šiamas tik bendrai pagrindiniais 
brūkšniais, pagaunant jo charak
terį, jo judesį. Visa aplinka 
aplink žmogų jau užpiešiama 
smulkiais brūkšneliais, taip 
gūra iškyla tamsiame fone.

fi-

mu.

koks kubizmas. Kaip

Medžio raižiniai
Didoki medžio at lino raiži

niai kaip tik pasižymi tuo 
ekspresionistiniu apibendri
nimu. Viskas suvedama į plačias 
juodas mases, į kurias įsirėžia 
tik būtiniausi ritmai. Nors kom
pozicijos traktuojamos gana 
plokščiai, bet vistiek jaučiama 
perspektyva.

Panaudodama kartoną, tuos 
raižinius padaro spalvotus. 
Spalvos dažniausiai dedamos 
plokščiai ir dekoratyviai. Vado
vaujamasi nuotaika, vidaus rit
mu. Tad 
raižiniai 
skaldytų

Jūra ir judesys
Dailininkė mėgsta pajūrio 

jūros temas. Ją stimuliuoja jū
ros stichija ir tas gamtos primi- 
tyvas, sutinkamas žvejų uos
tuose, krantinėse. Tai savotiška 
pajūrio romantika. Ir ją pagauna 
keliais brūkšniais, keliais kont
rastais.

Stebėdama gamtą, ji irgi pir
ma pagauna gamtos judesį ir to 
judesio nuotaiką pavaizduoja 
savo paveiksle. Ir vaikai jos bė
ga, sukasi, žaidžia. Žmogus kar
tais sustojęs, bet jauti, kad čia 
pat yra ir jo judesys.

-o-

ir

jos spalvingi medžio 
neturi išblaškytų su- 
spalvų. Viskas ramu,

Dail. Nijolės Vedegytės-Palubinskienės parodoj. Iš k. Gina Kudžmienė, Tėv. Placidas
Barius, OFM, dail. Nijolė Vedegytė-Palubinskienė, vyr. skaučių židinio pirmininkė Alvitą 
Ruokis ir Paulius Jurkus. Nuotr. v. Maželio

Dailininkė amerikiečių tarpe 
plačiai reiškiasi. Lietuviam tai 
buvo tik ketvirtoji paroda. Tad 
šios parodos proga ir linkime 
dailininkei neišspinduliuoti iš 
lietuviškosios bendruomenės. 
Dažniau jai renkime parodas. Su 
laiku gal ateitų ir kokios lietu
viškos tematikos, ypač oforto 
technikoj.

Linkime dirbti ir dirbti, gilintis 
į gamtą, ryškinti savo individua
lų braižą. Gi visi, kurie parodą 
aplankė, yra nuoširdžiai dėkin
gi ir rengėjom ir dailininkei, 
kad susidarė proga arčiau susi
pažinti sujos kūryba, (p.j.j

tas Vygantas, o vykdomosios val
dybos pirmininku buvo išrinktas 
Aleksandras Vakselis. Valdybos 
vicepirmininku išrinktas Tėvas 
Paulius Baltakis, OFM, o finan
sų sekretore—Apolonija Radzi- 
vanienė. Korporacijos sekreto
riaus ir iždininko postai posė
džio metu dar nebuvo užpil
dyti. Taip pat dar nenustatyta 
tarybos narių kadencija ir neuž
baigtas sekcijų vadovų pa
skirstymas.

Narystės komitetas jau ėmėsi 
darbo. Jo uždaviniai bus per
žiūrėti K. Židinio aukotojų kar
toteką, sutvarkyti narių pri
ėmimo formas, surinkti nario 
mokesčius ir svarbiausia — ra
ginti kuo daugiausia visuome
nės įstoti į LKF korporaciją. 
Narystės komitetui vadovaus fi
nansų sekretorė A. Radzi- 
vanienė.

Primenama, kad kiekvienas 
. asmuo, pasiekęs 19 metų amžių, 

paaukojęs K. Židinio statybai 
arba išlaikymui nemažiau 100 
dolerių, padavęs prašymą ir su
simokėjęs 10 dol. metinį mo
kestį, tampa pilnateisiu LKF 
korporacijos nariu. Visais narys
tės reikalais kreiptis į A. Ra- 
dzivanienę arba į kitus narystės 
komiteto asmenis.

— Penktoji Kanados ir JAV 
Lietuvių Dainų Šventė įvyks 
Toronte, Kanadoj, 1977 liepos 2, 
sekmadienį. Tuo pačiu laiku To
ronte vyks ir PLB seimas. Dėl 
šių renginių ruošos spalio 23 į 
Torontą buvo nuvykę PLB val
dybos pirm. Br. Nainys ir JAV 
LB krašto valdybos pirm. A. Ge
čys. Ten jie tarėsi su Kanados 
LB pirm. J.R. Simanavičium 
ir jo vadovaujama valdyba.

— James Thompson, respubli
konas, išrinktas Illinois naujuoju 
gubernatorium. Laimėtojo etni
nių grupių komitetui vadovavo 
lietuviai, kurio pirmininku buvo 
Aleksas Jankūnas. Demokrato 
Chicagos burmistro Richard 
Daley išstatytas demokratas 
kandidatas Howlett pralaimėjo.

— Prel. Juozas Karalius, She- 
nandoah parapijos Pennsylva- 
nijoj klebonas emeritas, pasiža
dėjo būti mecenatu išleisti kny
gai “Struggle for Human 
Rights”. Tai bus tekstas Simo 
Kudirkos paskaitos JAV vysku
pų Amerikos 200 metų sukak
ties minėjimo komisijai. Toj pa
skaitoj liepos 14 S. Kudirka 
apibūdino žmogaus teisių varžy
mą Sovietų pavergtoj Lietuvoj. 
Knygutėj bus išspausdintas ir 
Pabaltijo politinių kalinių pasi
rašytas pareiškimas. Tiražas bus 
10,000. Knygutę leis ir nemoka
mai platins Lietuvių Religinė 
Šalpa. Religinė Šalpa turi įvai
rios anglų kalba informacinės 
medžiagos.

— Horacijus Žibąs, diplomuo
tas ekonomistas, žymus Cincin- 
nati lietuvių veikėjas, šiais me
tais vadovauja Cincinnati tautų 
festivaliui, kuris bus lapkričio 
19-21. Šiame festivaly daly
vaus 23 tautybės, jų tarpe ir lie
tuviai. Lietuvių paviljoną orga
nizuoja Lietuvos vyčių Cincin
nati kuopos vicepirmininkė 
Marion Zimmerman.

Alg. Š.

SVEČIAVOSI
TORONTO
JAUNIMAS
Laisvės Žiburio rudens baliui 

buvo pakviestas Toronto jauni
mo ansamblis Atžalynas. Jis čia 
šoko tautinius šokius ir suvaidi
no A. Gustaičio “Sekminių vai
niką”.

Programos pradžioj buvo pa
gerbtas Amerikos lietuvis sporti
ninkas Bill Jankunis. Programą 
pradėjo Laisvės Žiburio radijo 
vedėjas Romas Kezys. Jis pa
kvietė A. Šilbajorį pakalbėti 
apie Bill Jankunį, kuris pasi
žymėjo šuoliu į aukštį.

Papasakojęs apie jį, A. Šilba
joris pakvietė Liet. Atletų Klu
bo narius Antaną Matulaitį ir 
Rasą Vilgalytę perskaityti klubo 
adresą, kurį įteikė B. Jankuniui. 
Angliškai perskaitė A. Matulai
tis, lietuviškai Rasa Vilgalytė. 
Ji ir įteikė sidabrinį Lietuvos 
prezidentų medalį. Bill Janku
nis buvo atvykęs su tėvais.

Toliau buvo pristatyti Algir
das ir Pranas Bražinskai. Juos 
pristatyti pakvietė Simą Kudir
ką, kuris trumpai prisiminė jų 
žygį. Pranas Bražinskas pirma 
padėkojo Laisvės Žiburio radi
jui už visas padarytas pastan
gas, juos vaduojant iš Turkijos,

DOVANA, DOVANA!
Kalėdų ir kitokiomis progomis geriausia dovana — Lie
tuvių Fondo jubiliejiniai sidabriniai medaliai. Jų jau nedaug 
liko. Kaina sena. Geras Investavimas. Trijų Lietuvos pre
zidentų — $12.50, Mindaugo— $15.00, dėžutė $3.00. Pašto 
išlaidom vienam medaliui pridedama $1.50. Užsakymai 
siunčiami LF: 2422 W. Marquette Rd., Chicago, IL 60629, 
kartu prisiunčiant ir čekį, išrašytą Lithuanian Foundation 
vardu.

ir už visokeriopą paramą. Algir
das Bražinskas trumpai prisimi
nė visą įvykių eigą. Jis buvo čia 
atvykęs su savo žmona Bernade
ta. Abu prašė paramos, kad jiem 
būtų leista apsigyventi Amerikoj.

Prie scenos buvo parengta 
aikštelė, kėdės buvo sudėtos iš 
trijų pusių. Tada sugrojo Atspin
džių orkestras, atvykęs su At
žalynu drauge, iš Kanados, iš 
Londono, Ont.

Jaunimas pašoko keturis šo
kius: landytinį, audėjėlę, malū
ną, aštuonytį. Šoko prisitaikyda
mi prie salės, pasinaudodami 
didžiuoju išėjimu. Pranešėja 
buvo Snieguolė Underytė.

Šokiam pasibaigus, tuoj per
siorganizuota vaidinimui. Šoni
nės kėdės buvo pastatytos į vie
tą. Publika susėdo vaidinimui.

Suvaidino Antano Gustaičio 
“Sekminių vainiką”. Ir vaidinto
jai dauguma buvo jaunimas. Bu
vo įvesta dainų, šokių. Vaidino 
kaip ir visi mėgėjai. Patraukia jų 
entuziazmas ir jų jaunatvė.

Pabaigoj Romas Kezys padė
kojo už viešnagę. Buvo pakvies
ta ansamblio vadovė Silvija Le- 
parskienė ir ansamblio admi
nistratorė. New Yorko tautinių 
šokių ansamblis Tryptinis įteikė 
gėlių krepšį, o Laisvės Žiburio 
vardu buvo įteiktos dvi puokš
tės.

Linksmą žodį tarė vienas iš 
artistų, Petras Šturmas, vaidinęs 
berną. Pasirodo, kad jis yra LB 
Toronto apylinkės pirmininkas. 
Jis įteikė dovanėlę Bražinskam.

Po vaidinimo persitvarkyta 
antrai vakaro programai — ba
liui ir šokiam. Buvo pastatyti 
stalai, kur žmonės ir susėdo. 
Grojo Atspindžių orkestras iš 
Londono, Ont. Orkestrą sudarė 
irgi jaunimas.

Žmonių buvo pilna salė. Va
karas — balius praėjo pakilioj 
nuotaikoj. Kitą dieną svečiai iš 
Toronto turėjo progos apžiūrėti 
New Yorką ir po pietų išvyko 
atgal į Kanadą. Reikia pasi
džiaugti šiais entuziastais jau
nuoliais, kurie sudaro šį an
samblį. Ir tai ne vienas toks 
ansamblis Toronte. Jaunieji ten 
jungiasi į lietuvišką veiklą, (p.j.}
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BALTIMORE, MD.
Metinis drabužių vajus, jun

giamas su Padėkos diena, Šv. 
Alfonso parapijoj prasidės sek
madienį, lapkričio 21. Visi para
pijos nariai raginami šiame dra
bužių rinkimo vajuj dalyvauti ir 
naudojimui tinkamus drabužius 
pristatyti į kleboniją. Ten jie bus 
sudėti į dėžes ir nusiųsti į cent
re, o iš ten vargšams, kuriem 
reikalingi šie drabužiai.

Baltimorės arkivyskupijos 
vajus, Christian Stewardship 
Appeal, prasidėjo šį mėnesį. Vi
sose parapijose iš sakyklų pra
nešta žmonėm apie arkivysku
pijos finansinę padėtį. Vajus da
romas padauginti aukom visose 
parapijose. Žmonės raginami 
aukoti aukas savo bažnyčiose su 
parapijos vokais sekmadieniais. 
Šv. Alfonso kunigai ragina lie
tuvius, kad jie savo aukomis 
prisidėtų prie vajaus.

Padėkos dieną, lapkričio 25, 
ketvirtadienį, 9 vai. ryto Šv. Al
fonso bažnyčioj bus aukojamos 
ypatingos padėkos mišios. Per 
mišias giedos mokyklos vaiku
čiai. Visi maloniai kviečiami 

' kuo gausiau dalyvauti.
Daina, Baltimorės vyrų cho

ras šiuo laiku gavo savo plokšte
lę, kurią pardavinėja žmonėm. 
Daug kas ją jau įsigijo. Tai pir
ma Baltimorės lietuvių choro 
plokštelė. Kas nori plokštelių, 
galima gauti pas lietuvių radijo 
valandėlės vedėjus A. Juškų ir 
K. Laskauską, vyrų choro narius, 
Lietuvių svetainėj ir Šv. Alfon
so klebonijoj. Sveikinam vyrus, 
kad jiem pavyko išleisti gražią 
plokštelę.

Jonas Obelinis

NEVY BRITAIN, 
CONN.

Mirė a.a. O. Valinčienė
Po trumpos ligos savo namuo

se spalio 29 mirė Ona Valin
čienė-Jevaišytė, sulaukusi 85 
metų amžiaus. Pašarvota buvo 
Karlono laidojimo koplyčioj. 
Sekmadienį po pietų į koplyčią 
buvo atvykęs kun. Edvardas 
Gradeckas ir su esančiais sukal
bėjo dalį rožančiaus, o pirmadie
nio vakarą kun. J. Rikteraitis 
atvykęs sukalbėjo maldas.

Antradienio rytą velionė buvo 
atlydėta į Šv. Andriejaus lie
tuvių parapijos bažnyčią, ir čia 
atlaikytos koncelebracinės mi
šios ir kitos gedulingos pa
maldos. Mišias aukojo: kun. E. 
Gradeckas, kun. J. Rikteraitis, 
kun. D. Baranauski ir kun. E. 
Carol. Pamokslą pasakė kun. E. 
Gradeckas.

Po pamaldų a.a. Ona Valinčie
nė buvo nulydėta į Šv. Mari
jos kapines ir čia palaidota am
žinam poilsiui. Į kapines paly
dėjo kun. E. Gradeckas ir ten 
atkalbėjo maldas.

Po laidotuvių visi šermenų ir 
laidotuvių dalyviai buvo pa
kviesti į parapijos mažojoj salėj 
dukterų suruoštas vaišes.

A. a. Ona Valinčienė-Jevaišy- 
tė buvo kilusi nuo Punsko, Sei
nų apskrities. Į šį kraštą buvo 
atvykusi 1907 ir apsigyveno 
New Britain, Conn. Čia išgyve
no 68 metus. New Britaine ji 
susipažino su Andrium Valin- 
čium, už kurio ištekėjo 1911. 
Jų jungtuves palaimino kun. 
Žebrys Šv. Andriejaus lietuvių 
bažnyčioj.

Begyvendami susilaukė dvie
jų dukterų, kurių viena — Ona 
yra ištekėjusi už James-Zigmo 
Kelly. Su juo yra susilaukusi ke
turių sūnų: James, Roberto, 
Brian ir Andriaus bei vienos 
dukters Patricijos. Vienas velio
nės vaikaitis Robertas Kelly yra 
Šv. Andriejaus lietuvių parapi
jos vargonininkas.

Kita duktė buvo netekėjusi ir 
su ja gyveno tėvai.

Velionė giliame nuliūdime 
paliko vyrą Andrių, 92 metų 
amžiaus, dvi dukteris ir žentą, 
penkis vaikaičius (anūkus}, vie
ną provaikaitį ir dvi seseris Lie
tuvoj .

A. a. Ona Valinčienė buvo 
veikli moteris ir didelė visuo
menininke. Ji turėjo ir poetinių 
gabumų. Pav., Lietuvos laisve*: 
laikės I .i••‘•uvos nepriklausom,

: ų proga ji parašyda
vo eilėraščių, o dukterys padek
lamuodavo.

de-

O1O, 
pra-

TORONTO, ONT.
Praėjusi vasara pietų Ontario 

provincijoj buvo tikrai nedėkin
ga. Vėsus ir lietingas oras ne
džiugino nei vietos gyventojų, 
nei svečių. Gal tik pati vasaros 
pradžia davė keletą šiltesnių ir 
saulėtų dienų. O šiaip 
besuota, vėjuota ir vėsoka.

Nežiūrint nepalankaus 
jaunuolių vasaros stovyklos
ėjo gyvai ir įdomiai. Vidurvasa
rį turėjom Vilniaus operos solis
tės Danguolės Juodikaitytės dai
nų koncertą.

Rudeniop, sugrįžus iš vasaros 
atostogų, vėl suklestėjo kultūri
nis lietuvių gyvenimas: parodos, 
minėjimai ir pagerbtuvės. Čio
nykštė jaunuomenė neperse
niausiai surengė iš Miuncheno 
atvykusios estradinės muzikos 
dainininkės Rakauskaitės-
Landienės koncertą.

Lietuvių Namų 25-rių iškil
mės atšvęstos spalio 23 savose 
patalpose. Puiki vakarienė, svei
kinimo kalbos, humoristo akto
riaus Vitalio Žukausko, solistų 
Vaclovo Verikaičio ir Justinos 
Sriubiškienės (jiem akompo- 
navo J. Govėdas} meninė prog
rama praturtino iškilmes. Pa
dėka Jurgio Strazdo vadovauja
mai darbščiai valdybai. Pozity
viu faktorium pasirodė jaunų 
jėgų įjungimas į valdybą (teis. 
Senkus,inž. Sonda, ekon. Šilei
ka}. Iškilmių proga visuomenė 
ir Namų nariai padovanojo Na
mam koncertinį fortepijoną.

Onos Indrelienės 75-rių metų 
pagerbtuvės įvyko irgi Lietuvių 
Namuose lapkričio 7. Daug or
ganizacijų ir asmenų sveikino iš 
Toronto. Nemaža sveikinimų 
gauta telegramom ir laiškais iš 
kitur. Ona Indrelienė, gyva, 
darbšti ir judri ankstyvesnės 
emigracijos atstovė, ne vienam 
lietuviui sudarė sąlygas po karo 
atvykti į Kanadą. Sunku suskai
čiuoti ateivius, kurie gavo prie
globstį, patarimą ir moralinę pa
ramą iš Indrelių rankų.

la

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite - įsitikinsite!

15 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 15
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Rldgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Stelnway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillslde Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A La r k Field Rd. 516 757-0801 
Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Flushinge: 41-06 Maln Street — Hl 
Jackson Helghts: 82-10 37th Avenue — DE 
White Plalns, N.Y., The Cheese Pitt —

200 Hamilton Avė. — Tel.: 914-949-0226 
Nanuet, N. Y., Nanuet Mali Shopplng

Route 59 — Tel.: 914-623-4265

SPORTAS
Krepšinio bėdos

Jauniesiem LAK krepšinin
kam pirmasis šio sezono krikš
tas CYO lygoj buvo sunkus. 
Jaunučių komanda žaidė penk
tadienį, lapkričio 12, prieš St. 
Thomas More parapiją. Tenai jie 
pralaimėjo 10:41 pasekme. Jau
nučių komandoj žaidė: A. Bag- 
džiūnas, E. Kezys, R. Kezys,

ROCHESTER, N.Y.
T. Pautieniūtės poezijos Ir
J. Bogutos Pennsylvanijos 

lietuvių vakaras
Lapkričio 6 vakarą Šv. Jurgio 

lietuvių parapijos salėj buvo 
malonu išgirsti poetės Teresės 
Pautieniūtės-Bogutienės skai
tomus poezijos posmus.

T. Pautieniūtė yra dailininko 
duktė, mėgstanti linijas, spalvas 
ir gamtą. Sakosi, kad paprastos 
gamtos aplinkoj geriau supran
tanti lietuvių liaudies dainas, 
pasakas ir jos žmones. Savo 
poezijoj ieškanti savęs. Kiek pe
simistė, filosofuojanti, bet ne
tuščiai, suprantama kalba ir saki
niais. Jos lėtokas skaitymas yra 
patrauklus, balso tembras de
rinasi prie skaitomų eilėraščių 
dvasios ir temos. Žodynas gra
žus, poezijos posmai nėra ba
nalūs.

Poetė paskaitė pluoštą eilėraš
čių iš savo pirmosios poezijos 
knygos “Lyg nebūtų rytojaus” 
ir keletą eilėraščių iš naujai 
ruošiamo poezijos rinkinio.

Trumpos pertraukos metu 
daugelis įsigijo poetės rinkinį 
“Lyg nebūtų rytojaus” su auto
rės įrašais.

Po pertraukos poetės vyras fi
zikos daktaras Jonas Boguta pa- - 
rodė du dokumentinius filmus iš 
“video tapęs” — vaizdinių gar
so juostų, perduotų per TV ek
raną. Tai šią vasarą Chicagoj 
vykusios tautinių šokių šventės 
vaizdai ir Pennsylvanijos anglių 
kasyklų vaizdai ir pasikalbėji
mas su kai kuriais ankstesnės 
kartos lietuviais. Visa tai jau vir
tę dokumentais, bet juos pama
tyti verta ir įdomu.

Dr. J. Boguta ir jo žmona 
T. Pautieniūtė yra jauna pora,

žinoma Chicagos lietuvių tarpe. 
Juodu —‘ vienas poezijos va
karais, antras dokumentiniais 
garsiniais vaizdais ekrane — 
vienas antrą papildo ir klausy
tojų neverčia snūduriuoti.

Vakaronę pravedė dr. J. Dėdi
nas ir rašytojas Jurgis Jankus.

-o-
— Metinis bazaras, rengiamas 

Šv. Jurgio lietuvių parapijos, 
įvyks lapkričio 20 parapijos 
salėse.

— Kariuomenės minėjimo 
šventėj lapkričio 21, sekma
dienį, 3 vai. p.p., Šv. Jurgio pa
rapijos salėj prof. Vi. Sabalienė 
skaitys paskaitą — “Partizanai 
lietuvių literatūroj ir gyve
nime”.

— Balfo metinė rinkliava įvyks 
gruodžio 5 Šv. Jurgio liet. kat. 
parapijos bažnyčioj visų trijų pa
maldų metu specialių vokelių 
pagalba. Kurie nepriklauso prie 
parapijos ar kiek toliau gyvena, 
maloniai prašomi savo auką at
siųsti ar įteikti Balfo skyriaus 
ižd. R. Kiršteinui, 226 Nester 
St., Rochester, N.Y. 14621.

— Lietuvių spaudos kioske 
yra gautos naujos knygos: P. 
Jurkaus Juodvarniai ir Prof. Vol
demaras.

CARPENTER 
CONTRACTOR

Specializing in all 
types of remodeling work.

Free low estimates.

Call 
(212) 846-7081

f

-sb.

NAUJOS KNYGOS
Įsigykite naujai išleistas 

knygas

5-2552
5-1154

Cent,

DRIVING
LEARN TO DRIVE

VVITH EMPIRE DRIVING SCHOOL
657-8373

87-53 167TH STREET
JAMAICA, N.Y. 11434 

FRANK PADULA OVVNER

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

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
Saddlebrook, N.J. — Saddlebrook Mali—

Tel.: 201 843-0029
Bristol, Conn., Bristol Gourmet Shop, Route 202 

Junct. 229 — Tel.: 203-589-0300
Danbury, Conn.: Danbury Gourmet, 296 Main St. — 

Tel.: 203-744-6857
Norvvood, Mass.: Meat and Wursthaus —101 Centrai St. 

Tel.: 617 769-2895
VVayne, N.J.: 1234 Willowbrook Mali —

Tel.: 201-785-0542

V. Kezys, R. Nemickas, T. 
Nemickas ir J. Žukauskas. Krep
šius įmetė tiktai Rimas Kezys 7, 
Vytis Kezys 5 ir J. Žukauskas 1.

Jaunių B komanda pirmąsias 
lygos rungtynes žaidė prieš 
Holy Child Jesus parapiją ir taip 
pat skaudžiai pralaimėjo 19:45. 
Krepšius įmetė: Janušas 10, 
Didžbalis 4, Milukas 3 ir A. 
Kezys 2. Taip pat žaidė: Rič. 
Kezys, Darius Kudžma ir G. 
Ruzgas. Trūko T. Biručio, L. 
ĮVaitkevičiaus ir ypač P. Gvil- 
|džio, be kurio ši komanda turi 
j labai mažai vilties išsilaikyti pa
tyrusių priešininkų CYO lygoj. 
■ Jaunučiai kitas lygos rungty
nes turės šį sekmadienį, 1:30 
vai. po pietų K. Židiny prieš 
St. Rose parapijos komandą. Jau
niam pirmenybių rungtynės pa
skirtos tiktai ateinantį sekmadie- 
—■ •...... ..........  i <£•

nį, lapkričio 28, 2:30 vai. po pie
tų K. Židiny prieš St. Sylves- 
ter parapiją.

Futbolas
LAK futbolininkų rezervinė 

komanda pereitą sekmadienį 
buvo smarkiai Poughkeepsie 
priešininkų nuskriausta 0:7 pa
sekme. Pirmoji tačiau parsivežė 
1:0 laimėjimą. Įvartį įmušė ne
lietuvis žaidėjas. Su penkiais 
laimėjimais, vienom lygiosiom 
ir tik dviem pralaimėjimais pir
moji komanda pakilo į ketvirtą, 
o gal net į trečią vietą (iš 10 
komandų} pirmenybių lentelėj. 
Šį sekmadienį mūsiškiai vyksta į 
nesvetingą Metropolitan Ovai ■ 
aikštę rungtis prieš pirmaujan
čią ukrainiečių komandą. Rezer
vinė žais 9 vai. (!} ryto, o pir
moji — 1 vai. po pietų.

Alg. Š.

I

J. L. & SONS INC. 
HOME IMPROVEMENT 

CARPENTRY ROOFING PAINTING SIDING 
(ALCAN) KITCHENS BSMTS BATHROOMS YOU 

NAME IT WE DO IT ASK FOR JOHN OR LARRY— 
(212) 235-9562 HIC NO. LIC. 737791

EXP. OPERATORS ON MERROW & 
SINGER MACHINES ON BLOUSES 

AND SPORTSVVEAR
STEADY WORK 1109 GRAND AVĖ., NORTH

BERGEN, N.J. CALL 201 867-5950

MARIOS
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END WORK 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

COSTELLO ROOFING
WILL REPAIR ANY LEAK IN YOUR ROOF. 

SPECIALIZING IN FLAT ROOFS ONLY. 
FREE ESTIMATE NO OBLIGATION 

ALL WORK GUARANTEED
CALL 7 DAYS A WEEK 9-9 (212) 424-9392

FORMICA CABINET FRONTS, COUNTER 
į TOPS, TABLE TOPS, CUSTOM VANITIES, 
! KITCHEN CABINETS, ETC. ALL TYPES OF 

J ALTERATIONS. FULLY INSURED ALL WORK 
į GUARANTEED. LIC NO. 694496 CALL ANYTIME 
! 698-5608.

AMERICAN INTERNATIONAL 
CLEANING SERVICE

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

DASHER DELIVERY SERVICE 
280 Eldert St. Bklyn. 

Reliable, Prompt, Efflclent, 
Insured and Bonded. Call 453-7042

EXPERT MOVING
from a plato to an estate. Bonded & insured. 
Hourly orflat rates. Fast dependable & reasonable 
Lundell Moving & Trucking, 120 E. 56 St NYC 
Suite 610 Tel. 838-0313.

. DEXTER PARK 
PHARMACY |HJ

* Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

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

WE DELTVER
TELEF. 296-4130

O’KEEFE MOVERS 
LOCAL AND LONG 

DISTANCE
LIC. AND BONDED REASONABLE RATES.

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

ASK FOR VINCE OR FRANK

BREAKAWAY*

GOOSE HUNTERS VYANTED
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

/

Weekend In ourtrlendly Inn harborsld»!3 days, 2 
nights. Frlday at 2 to Sunday noon. 2 dlnnars 
trom the regular menu, 2 tūli breakfasts. Double 
room wlth vlew of harbor. Saunas, heated pool, 
weekend entertainment Call nowl Scltuate — 

the Gateway to Cape Cod.

$41.95 per person dbl. occ.

CLIPPER SHIP MOTOR LODGE
SCITUATE HARBOR, MASS (617) 545-5550

YOUR HOSTS THE FISHERS

Velionė priklausė keliom or
ganizacijom, kuriose ėjo atsakin
gas pareigas. Pav., Šv. Rožan
čiaus dr-joj buvo 25 metus sek
retorė, Moterų s-goj ilgą laiką 
buvo kasininkė, Maldos apašta
lavimo dr-joj ilgą laiką buvo 
veikli narė. Taip pat buvo veikli 
narė ir Šv. Onos dr-joj. Ji daug 
dirbo ir Šv. Andriejaus parapi
jos parengimuose. Žodžiu, ji 
buvo iki mirties nenuilstama 
darbuotoja.

Jonas Bernotas

I. Mero romanas — Striptizas, arba 
Paryžius-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 filosofija — 5 
dol., A. Saudargienės—Tolimų kraš
tų miražai — 8.50 dol., K. Barėno— 
Devintoji pradalgė—8.50dol. V. Augu
lytės ir J. Plačo — Šimtas žaidimų 
dideliems ir mažiems — 2 dol., Br. 
Kaslo — The Baltic Nations — 1į 
dci.

Persiuntimui pridedama 50 et.
Šios bei kitos knygos ir plokš

telės gaunamos: Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 1120/.

VVINCHESTER’S finest house lots. Views of Boston and the 
White Mountalns, abutting conservation land and only 15 minutes 
from downtown Boston. Call for appointment vveekdays 9-5, 
(617) 482-3301; nights, Sat & Sun., (617) 742-6128.

KVECAS
JONAS 

1933 + l 97 6

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEVY YORK, 
NEVY JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. {STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

leasolino
A MEM0RIALS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

PINE RIDGE
VYINCHESTER, MASS. BY OVVNER 

BIG COUNTRY GENERAL !
STORE

Northern Wis. 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 mobiling trails 
plūs Inventory. Health forces 
sale.

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

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.

CAPE COD HOLIDAY 
IN FALMOUTH NJ VYOODCLIFF LAKE

1

HUNTERS
800 acres of private land. Deer hunting and 
small game. 3 meals daily, nlghtly entertain
ment All rooms T.V. and private bath. Every
thlng incl In our reasonable rates. Wrlte or call 
direct in N.Y.C. (212) 695-1757

ARROVVHEAD LODGE
PARKSVILLE, N.Y. 12768
(ONLY 2 1/2 HRS. N.Y.C.)

Near scenlc Falmouth Harbor, wlthln walklng of 
shops and theatres. Large Indoor pool, restau

rant and lounge, nearby tennis and golf.
ANY 3 DAYS/2 NITES $30.75

Deluxe room wlth color T.V., 2 hearty break
fasts, 1 full American plan dinner, compllment- 
ary eoektail. Rate per person, double occ. Taxt> 
tlpsestra. Effectlve af ter November 1st. Excludlng 
hollday periodą.

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

201 391-2442

HOLIDAY INN
824 Main St. Falmouth, Mass. 02540 

TEL. 617 1-540-2500

RUSTIC STYLE RESTAURANT AND 
LOUNGE IN THE SCENIC NORTH COUNTRY 
LOCATED IN ORLEANS, VERMONT. SEATING 
CAPACITY 70 TO 80. N0W 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 $27,500 OVVNER MOVING TO VVARMER 
CLIMATE.

1
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Palikę tėviškės namus — Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinės Chi
cagoj. Išleido Lietuvių Foto 
Archyvas, nuotraukos Algimanto 
Kezio. Knyga didelio formato, 
atspausta geram popieriuje, 252 
psl., gausiai iliustruota. Tekstai 
lietuvių ir anglų kalba. Aplankas 
vienos kalbos, arba lietuviškas 
arba angliškas. Knyga atsiųsta 
platinti Darbininkui. Gera dova
na švenčių proga. Su persiunti
mu — 21 dol.

Dr. Laimutė ir adv. Liudvi
kas Šmulkščiai iš Chicagos, III., 
lankydamiesi Nevv Yorke ir da
lyvavę a.a. Alberto Ošlapo laido
tuvėse, aplankė Kultūros Židinį, 
A. Galdiko galeriją ir Darbinin
ko įstaigas. Ta proga įteikė Dar
bininko spaudos reikalam remti 
25 dol. auką. Darbininko ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja.

Mielam Bičiuliui

A.A.
STASIUI GUDUI

atsiskyrus iš šio pasaulio, skausmo prislėgtiem žmonai 
Veronikai, dukrom Audronei ir Gražinai bei visiem artimie
siem nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Stasys ir Emilija 
Stasys, Vytautas ir Raimundas
PIKŠRIAI

Mūsų geram draugui
A.A.

STASIUI GUDUI
mirus, žmoną mielą Verutę, dukras Audronę ir Gražiną 
su vyru skaudaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Karolė, Kostas, Vytas su šeima
Vaitaičiai

--------- ------------ -------------------------

A.A. 
STASIUI GUDUI 

mirus, skausmo prislėgtai žmonai Verutei ir dukroms 
Gražinai ir Audronei reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

G. J. Valaičiai
M. Ulėnienė

A.A. 
STASIUI GUDUI 

mirus, žmoną Veroniką ir dukras —- Gražiną su vyru ir 
Audronę jų skausmo valandoje giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime

Stasė Bulgarienė ir 
Dalia Bulgaraitė

A.A. 
STASIUI GUDUI 

mirus, jo žmonai Veronikai, dukrom Gražinai ir Audronei 
gilią Ir nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Jadvyga ir Simonas Kontrimai

RSEMt

Studentų atsargos karininkų Korp! Ramovės nariui ir bu 
vusiam pirmininkui

A.A. 
ANTANUI SIRUSUI

mirus, jo brolį Jurgį su šeima, seserį Oną Budraitienę 
ir kitus artimuosius čia ir okupuotoje Lietuvoje nuošir
džiai užjaučia
iv<w:4 k'iv" imdriiaSv i J . :v.i tunu-

Vincas Padvarietis
Kazimieras Bačauskas

Mirus brangiam uoivlul, tėvui Ir seneliui 

A.A.
ALBERTUI OŠLAPUI,

Maironio lituanistinės mokyklos mokytojai Elvyrai Ošlapie- 
nei ir šeimai reiškia nuoširdžią užuojautą

Maironio mokyklos tėvai, mokytojai

ir mokiniai

...... . ............

A.A.
ADVOKATUI ALBERTUI OŠLAPUI 

mirus, jo sūnui inžinieriui Algimantui Ošlapui, jo šeimai 
ir kitiem artimiesiem užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Inž. ir Architektų S-gos 
Neto Yorko Skyrius

A.A.
SOFIJAI KIAUNIENEI

mirus, jos vyrui Jurgiui Kiaunei, sūnui Kęstučiui su šeima 
ir kitiem giminėm gilią užuojautą reiškia

Liudas Špokas

A.A. 
PROF. JUOZAS BRAZAITIS

Jau dveji metai, kai a.a. Tėvelis išsiskyrė iš mūsų tarpo ir amžinai Ilsisi Putnamo 
seselių kapinėse.

Prašau visus draugus ir bičiulius kartu pasimelsti už velionio sielą.

Marytė Brazaitytė-Matulionienė

Mišios už velionj bus pranciškonų vienuolyno koplyčioj jo mirties dieną, lap
kričio 28, sekmadienį, 10 vai. ryto.
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RELIGINĖ ŠALPA IR JOS RŪPESČIAI

(atkelta iš 1 psl.)

vergtoj Lietuvoj tikėjimo perse
kiojimas nesiliauja. Gyvas reika
las mum apie tai daugiau kal
bėti, daugiau rašyti ir atsiliepti 

į kenčiančios Bažnyčios skundą 
savo įsipareigojimais, parama ir 
darbais. New Yorke ir jo apy
linkėse yra daug geraširdžių, 
norinčių mūsų kenčiantiem bro
liam ir sesėm padėti. Šis rečita
lis bus proga mum susimąsty
ti, pakalbėti ir paklausti save, 
ką mes darom savo kenčiančiai 
Bažnyčiai gelbėti. O reikia šiem 
darbam talkos, žmonių, ir svarbu 
žinoti, kiek mes jų turim. Mū
sų prašymam, rezoliucijom rei
kia gausesnio atstovavimo, kad 
veikla būtų platesnė ir kad la
biau į tai dėmesį atkreiptų kita
taučiai tikintieji. Svarbu pa
skleisti daugiau informacijos 
apie pavergtųjų nužmoginimą. 
Šiam apaštalavimui daug galėtų 
padėti angliškai kalbantieji, ra
šantieji spaudoj, radijo ir televi
zijos programose. Reikia daug 
jaunimo šiai medžiagai paruošti 
ir plačiai paskleisti. Gausus 
mūsų dalyvavimas rodytų, kad 
mum šie klausimai rūpi. Per šį 
parengimą tikimės ir finansinės 
paramos. Šiuo A. Prižginto reči
taliu norim paskatinti ir kitus 
menininkus, kad ateitų į talką. 

i

Norim skatinti toliau gyvenan
čius tikinčiuosius grįžti į pamal
das savose parapijų bažnyčiose 
ir parodyti solidarumą ir ištiki
mybę saviesiem. Baisu, kad oku
pantai kerta kryžius ir uždaro 
bažnyčias, bet dar baisiau, kad 
laisvieji lietuviai tolinasi nuo 
tautinių parapijų.

— Ko tikitės iš mūsų šiame 
rečitaly?

— Gausaus dalyvavimo, susi
kaupimo ir susirūpinimo mūsų 
kenčiančios Bažnyčios ateitim. 
Pavergtų brolių ir sesių rankos 

surakintos, lūpos užčiauptos. 
Mes, jų kančios liudininkai, tu
rim prabilti į pasaulio sąžinę 
jų vardu. O tam reikalinga mūsų 
visų talka, pritarimas ir parama.

-o-
Lietuvių Katalikų Religinės 

Šalpos rėmėjų skyriaus New 
Yorke rengiamas muz. Albino 
Prižginto vargonų rečitalis įvyks 
Apreiškimo parapijos bažnyčioj 
gruodžio 12, sekmadienį, 4 vai. 
P- P-

A.S.

ELIZABETH, N.J.
Šv. Petro ir Povilo lietuvių 

parapijos bažnyčios vargonų re
montas jau baigiamas. Ta proga 
lapkričio 28, sekmadienį, 3 v. 
popiet yra rengiamas religinės 
muzikos koncertas.

Vargonų muzikos rečitalį duos 
muzikė L. Moliuškevičiūtė. 
Koncerto programoj dalyvauja 
solistai: I. Stankūnaitė, O. Zu- 
bavičienė, L. Stukas, smuikinin
kas J. Veblaitis ir V. Mamaičio 
vadovaujamas parapijos choras. 
Prieš koncertą įžanginį žodį 
tars kun. J. Pakalniškis. Koncer
to programoj bu$ atliekami lie
tuvių ir pasaulinių kompozitorių 
kūriniai. Koncertas baigiamas 
palaiminimu Švč. Sakramentu. 
Įėjimas nemokamas.

Tuoj po koncerto parapijos sa
lėj bus vakarienė — ban
ketas, kur taip pat meninėj daly 
dalyvaus minėti solistai. Į šią 
vakarienę-banketą kvietimai 
gaunami parapijos klebonijoj ir 
pas platintojus. Kaina 7.50 dol., 
jaunimui iki 14-kos metų — 3.75 
dol.

Parapiečiai, o taip pat ir apy
linkės lietuviai kviečiami šiame 
koncerte ir vakarienėj-bankete 
kuo gausiausiai dalyvauti, nes 
savo dalyvavimu parodysime, 
kad įvertiname mūsų meni- 
ninkų-muzikų darbą ir jų pastan
gas.

Muzikė A. Moliuškevičiūtė

Al. Moliuškevičiūtė nuo pat 
vaikystės pasižymėjo muziki
niais gabumais. Ketvėrių metų 
būdama, savo motinos mokoma, 
pradėjo skambinti pianu. Eida
ma vienuoliktus metus, dalyva
vo piano varžybose Carnegie 
Recital Hali New Yorke ir tas 
varžybas laimėjo. Iš Meta Thorn 
Waters gavo ketverių metų mu
zikos stipendiją ir baigė Doug- 
las kolegiją bakalauro laipsniu. 
Muzikos magistrės laipsnį gavo 
Manhattano muzikos mokykloje 

pas prof. Robert Goldsand. 
Šiuo metu ji muzikos studijas tę
sia toj pačioj mokykloj ir New 
Yorko universitete, nori gauti 
muzikos daktaro laipsnį. Šiuo 
metu ji yra pagelbinė muzikos 
dėstytoja Jersey City valsty
binėj kolegijoj. Jos vargonų re
čitalį girdėsime lapkričio 28, 
sekmadienį, 3 v. po pietų Eli- 
zabetho lietuvių Šv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapijos bažny
čioj. Šalia jos dar bus solistai: 
Irena Stankūnaitė, Ona Zubavi- 
čienė, Liudas Stukas. Giedos ir 
tos parapijos choras, vadovau
jamas Vinco Mamaičio.

Keisdamas adresą, būtinai 
pridėk senąjį!

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 58 m. sukakties minėjimas 
vyks lapkričio 21, šį sekmadienį. 
10 vai. ryto Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioj mišios už 
kritusius dėl Lietuvos laisvės. 3 
vai. po pietų iškilmingas aktas 
Lietuvių Piliečių salėj. Pagrin
dinę kalbą pasakys kapitonas 
A. Rugys iš Paterson, N.J. Me
ninę dalį atliks aktorė A. Gus- 
taitienė. Po iškilmingos dalies 
— pobūbis su šokiais.

Lietuvių Moterų Federacijos 
Bostono klubo vakaronė — Kū
čios vyks gruodžio 11. Bus rodo
mos kun. A. Kezio, SJ, meniškos 
nuotraukos bei skaidrės.

Žalgirio ir Baltijos tuntų skau
tų ir skaučių bei jų tėvelių bend
ros Kūčios Lietuvių Piliečių D- 
jos salėj vyks gruodžio 19.

Smuikininko Izidoriaus ir dr. 
Vytenio Vasyliūnų metinis kon
certas Jordan Hali mažojoj salėj 
bus sausio 9, sekmadienį, 3 vai.
po pietų.

Bostono vyrų seksteto vakaras 
Lietuvių Piliečių D-jos salėj 
vyks vasario 5.

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.

MASPETHO ŽINIOS
Kristaus Karaliaus šventėj, 

lapkričio 21, V. Atsimainymo 
bažnyčioj Švč. Sakramentas bus 
išstatytas viešam garbinimui 
nuo 1 vai. po pietų iki 5 vai. vak.

Metiniai atlaidai — Eucharis
tinė diena V. Atsimainymo para- 

‘ pi joj bus pirmadienį, lapkričio 
29. Švč. Sakramentas bus išsta
tytas 1 vai. po pietų. 7 vai. vak. 

pamaldos: iškilmingi mišparai, 
pamokslas, procesija ir palaimi
nimas su Švč. Sakramentu.

Lietuvos vyčių 110 kuopa, 
veikianti V. Atsimainymo pa
rapijoj, susirinkime lapkričio 9 
svarstė kūčių rengimą. Kūčios 
bus gruodžio 12, sekmadienį, 
tuoj po 11 vai. mišių parapi
jos salėj. Vyčių junjorų grupė 
atliks programą lietuvių ir anglų 
kalba.

Pijus ir Ona Kazlauskai nese
niai atšventė savo vedybinio 
gyvenimo 50 m. auksinį jubi
liejų. Abu veiklūs parapiečiai. 
Padėkos mišias aukojo ir gražų 
sveikinimo žodį tarė parapijos 
klebonas kun. Pranas Bulovas. 
— P.K.

Lietuvos Atsiminimų radijo 
vakaras buvo lapkričio 13 Kultū
ros Židiny. Programą atliko Bal- 
timorės-Washingtono studentų 
vyresniųjų sambūris Malūnas. 
Jie su dideliu pasisekimu suvai
dino trijų veiksmų muzikinę 
pjesę “Rugiapiūtė”. Vaidinimas 
supintas iš tautinių šokių, dai
nų, palydėtas orkestrėlio muzi
kos, su gerom dekoracijom, pui
kiu apšvietimu. Tai buvo vienas 
iš geriausių vaidinimų. (Plačiau 
kitame Darbininko numery)-.

NEW 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.

STASIUI GUDUI

Dr. Pranas Dimas
Dr. PJdmundas Drukteinis
Dr. Juozas Kazickas
Anicetas Simutis
Dr. Julius Šimaitis
Liudas Tamošaitis

mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai Veronikai, dukroms 
Gražinai ir Audronei reiškia korporantai su šeimomis

Mielam šauliui, kuopos Garbės Teismo nariui, L.K.K. 
savanoriui

ats. kap. Jurgiui KIAUNEI,
mylimai žmonai dantų gyd. a.a. SOFIJAI mirus, sūnui, 
Kęstučiui, broliui Vladui su šeimomis reiškiame nuo
širdžią užuojautą.

L.Š.S.T. Simo Kudirkos Kuopos Neto Yorke
Valdyba ir šauliai

SOUTH BOSTON SAVINGS 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
• Regular a/c — 5Į4 % • 1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5% • • 2 year Term Deposit — 6%

--------All Accounts Compounded Daily ---------
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Kristaus Karaliaus šventė 
minima lapkričio 21, sekmadie
nį 11 vai. Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčioj. Bus iškil
mingos koncelebracinės mišios 
ir tai dienai pritaikytas Tėv. 
Viktoro Gidžiūno, OFM, pa
mokslas. Visi kviečiami daly
vauti, ypatingai Federacijai pri
klausančios draugijos. New Yor
ke jau trečias dešimtmetis, kaip 
Kristaus Karaliaus šventę rengia 
Katalikų Federacija. Ta proga 
buvo surengti koncertai, akade
mijos. Į programos atlikimą bu
vo įtrauktas ir jaunimas.

Liet, pranciškonų 25 metų 
veiklos New Yorke minėjimas 
ir Kultūros Židinio metinis pa
rengimas bus lapkričio 20 Kultū
ros Židiny. 7 v. kokteiliai, 8 
vai. sveikinimai, koncertas. Dai
nuoja solistai Vaclovas Verikai- 
tis ir Rimas Strimaitis, abu iš 
Kanados. Akomponuoja Jonas 
Govėdas. Šokiam groja Joe Tho
mas orkestras. Šios sukakties 
proga išleidžiama sveikinimų 
knygutė, kuri bus pailiustruota 
pranciškonų veiklos nuotrauko
mis.

Lietuvos kariuoipenės atkū
rimo šventės minėjimas rengia
mas lapkričio 21, sekmadienį. 
11 vai. bus koncelebracinės mi
šios Apreiškimo parapijos baž
nyčioj. Po pamaldų — akademi
ja Apreiškimo parapijos salėj. 
Kalbės inž. Vincas Gruzdys iš 
Philadelphijos, dainuos solistė 
Jūratė Veblaitytė-Litchfield. 
Akomponuoja Dalia Sakaitė. 
Poeziją skaitys Vida Jankauskie
nė. Programai vadovauja Br<> 
nius Balčiūnas. Po programos — 
atgaiva. Minėjimą rengia ra- 
movėnai, birutietės ir Šauliai. 
Minėjime dalyvaus Lietuvos 
konsulas A. Simutis, Apreiškimo 
parapijos klebonas kun. P. Rau
galas. Jaunimas iki 18 metų į- 
leidžiamas nemokamai.

Antanas Masionis, Atlanto pa
kraščio lituanistinių mokyklų in
spektorius, lapkričio 13 lankėsi 
Maironio lituanistinėj, mokyk
loj Brooklyne. Jis ėjo per klases, 
susipažino su darbu klasėse, 
pasikalbėjo su mokytojais ir 
mokiniais.

LKM S-gos 29 kuopos susirin
kimas šaukiamas lapkričio 21, 
sekmadienį, tuoj po sumos, Ap
reiškimo parapijos salėj. Visos 
narės prašomos dalyvauti.

Bronius Kviklys, Draugo re
daktorius, buvo atvykęs iš Chi
cagos į ankstesnių ateivių paro
dos uždarymą, kuris buvo lap
kričio 14 Apreiškimo parapijos 
salėj. Lapkričio 13 jis dalyvavo 
Lietuvos Atsiminimų radijo va
landos vakare ir ta pačia proga 
lankėsi Darbininko redakcijoj, 
kur susipažino su ofseto techni
ka. Į Chicagą grįžo lapkričio 
16.

A. a. Albertui Ošlapui, uoliam 
visuomenininkui, atminti Kultū
ros Židiniui aukojo:

50 dol. — D., J. ir M. Je- 
saičiai.

40 dol. — D., R., M. ir J. 
Apanavičiai.

35 dol. — Sofija Kraunaitienė 
-Zagorski ir Aldona Jonynienė.

Po 25 dol. — R. ir A. Dauk
šai, M. ir J. Mikoniai, S. Remeza.

Po 20 dol. — D. ir V. Ano- 
niai, J. ir P. Ivašauskai, I. ir A. 
Milaševičiai, I. ir J. Vilgaliai.

Po 10 dol. — V. ir I. Alks
niniai, B. ir A. Bagdžiūnai, dr. 
A. Goeldneris, Jer. Landsbergis, 
V. ir B. Sutkai, J. Zabelskis.

5 dol. — Vac. Butkys.
Velionio artimiesiem reiš

kiame nuoširdžią užuojautą, o 
aukotojam gilią padėką.

A. a. Stasiui Gudui mirus, 
Tautos Fondui per Marytę Ša- 
linskienę aukojo: Kazimieras 
Ęačauskas — 10 dol., Magdale
na Ulėnienė — 10 dol., SLA 
126-ji kuopa — 25 dol. Viso 45 
dol.

Vitalis Žukauskas, dramos ak
torius, spalio 9 lankėsi London, 
Ont., kur buvo vakaras Tėviš
kės Žiburiam paremti ir ten atli
ko programą. Spalio 23 buvojo 
Toronte, kur Lietuvių namai 
minėjo 25 metų sukaktį. Spalio 
24 su žmona ir sūnumi Antanu 
išvyko į Romą ir ten praleido 
dvi savaites. Romoj lapkričio 6 
lietuvių kolegijoj vietos lietu
viam atliko programą. Iš Romos 
grįžo lapkričio 6.

V. Verikaitis ir R. Strimaitis lapkričio 20 atvyksta dainuoti 
į Kultūros Židinį, kur bus minima lietuvių pranciškonų 
25 metų veikla Nevv Yorke.

NEW YORKE KONCERTUOJA
PIANISTAS VYTAUTAS SMETONA

Pianisto

VYTAUTO SMETONOS
koncertas—debiutas Nevv Yorke
Lapkričio 22, pirmadienį, 8 v.v.

Town Hali salėje, 113 W. 43rd St.

New York City

PROGRAMOJE: Beethoveno, Prokof ievo, Čiurlionio, 
Chopino kūriniai

BILIETAI — ložės — 4.50, parteris ir balkonas —
3.50, studentam ir pensininkam — 2.50 dol.

Koncertą rengia Norman J. Seaman '

A. a. Stanislovui Gudui mirus, 
įamžindami jo vardą, Kultūros 
Židiniui aukojo:

Po 25 dol. — Kiaunių šeima, 
J.N. Ulėnai, Stasys ir Elena Mi- 
neikos.

Po 20 dol. — Gertrūda ir Juo
zas Valaičiai, Laimutė Šileikytė, 
Valerija ir Jonas Šileikiai, Elena 
ir Jurgis Sirusai, Česlovas Janu- 
šas.

Po 10 dol. — Kazys Jankūnas, 
J.M. Biliūnai.

Velionio šeimai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą, o aukoto
jam — lietuvišką ačiū.

Algirdas Kačanauskas, muzi
kas, Apreiškimo parapijos var
gonininkas, sirgęs visą mėnesį, 
pamažu pradeda pasveikti. Jau 
jis rūpinasi “Muzikos Žinių” 
naujų numerių suredagavimu ir 
išleidimu.

A. Simonaitis, LAK šachmati
ninkas, Šiaurės Amerikos lietu
vių pirmenybėse Clevelande 
dalijosi antra vieta su A. Nas- 
vyčiu iš Clevelando ir V. Kar- 
ničiu iš Columbus, Ohio. Pirmą 
vietą laimėjo R. Vaičaitis iš To
ronto.

Lietuvos kariuomenės šveūtė? 
bus paminėta šį sekmadienį, 
lapkričio 21, per Laisvės Žibu
rio radiją. Bus perduoti portre
tai žodžiu: heraldika, savano
riai, karininko Juozapavičiaus 
žodis, kritusio testamentas ir 
paradas.

Algimanto Kezio, SJ, filmų 
popietė rengiama lapkri - 
čio 28, sekmadienį, Apreiš
kimo parapijos salėj Brooklyne. 
Pradžia 1:30 v. po pietų.

A. a. Sofijai Kiaunienei atmin
ti Jonas ir Pajauta Ivašauskai au
koja Kultūros Židiniui 20 dol. 
Nuoširdus ačiū.

Nevv Yorko universitete, sve
timų kalbų departamente, vasa
rio mėn. (nuo antrojo semestro 
pradžios) pradedama dėstyti lie
tuvių kalba.

Nijolės Sadūnaitės laisvinimo 
reikalu renkami parašai po peti
cija, kurią organizuoja Amnesty 
International įstaiga. Peticijos 
bus siunčiamos L. Brežnevui. 
Peticijų blankai gaunami pas 
kun. K. Pugevičių, Lietuvių Re
liginės Šalpos įstaigoj.

Maironio lituanistinėj mokyk
loj pamokų nebus lapkričio 27, 
Padėkos dienos savaitgalį.

Prel. P. Jatulis lapkričio 12 
atvyko iš Romos ir sustojo pran
ciškonų vienuolyne. Iš čia jis va
žiuoja į Kat. Mokslo Akademijos 
suvažiavimą, kuris bus Padėkos 
dienos savaitgalį Detroite.

NUOTRAUKŲ 
PARODA

Gruodžio 4 Kultūros Židinio 
mažojoj salėj bus visiem malo
ni staigmena— bus nuotraukų 
paroda. Tas nuotraukas padarė 
inž. Juozas Rygelis, kurio nuo

traukų anksčiau spaudoj nema
tėme. Jis mėgo fotografijos me
ną, jam skyrė nemažą dėme
sį. Jau .35 metus dirbo šioj 
srity.

Iš to ilgo darbo, bus atrinkta 
pačios geriausios, būdiiigiausios 
nuotraukos ir bus išstatyta paro
doj. Nuotraukos spalvotos. Jį 
patraukia spalva gamtoj ir pas
kui — nuotaika. Fotografuoja 
net mažus objektus ir juose ran
da daug darnos, spalvos ir gro
žio. Mažos detalės nuveda net į 
abstraktines kompozicijas, kur 
ritmingai keičiasi šviesa su šešė
liais, spalvų tonai.

Kiekvienas savaip mato gamtą 
ir savaip ją pajaučia. Nuotrau
kose galima pamatyti ir giliąją 
gamtos prasmę, jeigu ją pagauna 
fotografas. Kokia gamtą mato 
Juozas Rygelis, pats būdamas 
griežtųjų mokslų specialistas? 
Atrodo, kad jo akis turėtų būti 
matematiška, pagauti realius 
vaizdus ir juos realiai traktuoti. 
Priešingai, savo nuotraukose jis 
yra poetiškas ir ieško lyrinės 
vaizdų nuotaikos. Tikrovė iš
tirpsta jo fantazijoje.

Parodą rengia LMK Federa
cijos New Yorko klubas.

Lapkričio 22, pirmadienį, 8 
vai. vak. Town Hali salėj Nevv 
Yorke, 43 St., tarp Broadway ir 
Avenue of Americas, įvyksta 
pianisto Vytauto Smetonos kon
certas. Tai bus jauno pianisto 
debiutas Nevv Yorke.

Programoj girdėsime: Beet
hoveno— Sonata in A flat ma- 
jor, op. 26, Prokofiev — Sonata 
nr. 3 in A minor, op. 28, M.K. 
Čiurlionio šešis piano gabaliu
kus — Lakštingalą ir penkis 
preliudus, Chopin — Sonata 
in B. minor, op. 58.

Koncertą rengia Norman J. 
Seaman. Finansuoja vienas Cle
velando amerikietis, žinomas 
muzikos mėgėjas.

-o-
Vytautas Smetona, jauniausias 

a.a. Juliaus Smetonos ir pianis
tės Birutės Smetonienės sūnus, 
gimė 1955 vasario 14 Clevelan
de. Nuo pat kūdikystės rodė 
didelį palinkimą muzikai. Jau 4 
metų būdamas, pradėjo mokytis 
pas savo motiną. Pirmą kartą 
viešai skambino būdamas 5 
metų. 16 metų jau davė pirmą 
rečitalį Clevelando Music 
School Settlement salėj.

Po to daug kartų pasirodė 
Clevelando apylinkių universi
tetuose ir kituose miestuose. Vy
tautas yra koncertavęs Detroite, 
Chicagoj, New Havene, Bostone. 
Clevelande debiutavo su simfo
niniu orkestru 1973, skambin
damas Liszto koncertą Es-dur.

Nuo 1972 Vytautas mokėsi pas

Birutės Kidolienės siuvinėtų 
gobelenų paroda įvyks gruodžio 
3, 4, 5 ir 10, 11, 12 Chicagoj, 
Jaunimo Centre. Bus išstatyti 38 
darbai. Parodą rengia Chicagos 
Skautininkių Draugovė.

Darbininko kalendorius 1977 
metam visiem Darbininko skai
tytojam išsiųstas lapkričio 12. 
Šiemet kalendoriaus viršelį puo
šia fotografo Vytauto Augustino 
5 spalvų fotografija — Nevv Yor
ko lietuvių tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Jadvygos Matulai
tienės, ankstesniais laikais. Visi 
kviečiami prisidėti prie kalen
doriaus spausdinimo išlaidų pa
dengimo.

Cypress Hills išnuomojamas 
moderniškai atnaujintas butas iš 
5 ir pusės kambarių. Butas lais
vas — galima tuoj užimti. Tel. 
235-0414.

— ST. PETERSBURG, FLO
RIDA ir apylinkėse perkant, 
parduodant ir nuomojant nuosa
vybes kreipkitės į ANGELĘ 
KARNIENĘ, Broker-Realtor, 
6900-10th Avė. North, St. Pe
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
345-2738.

Visi kviečiami atsilankyti į

ALGIMANTO KEZIO, SJ,
FILMŲ POPIETĘ

ir knygos “Palikę tėviškės namus” pristatymą lapkričio 
28, sekmadienį, Apreiškimo parapijos salėse, North 5 ir 
Havemeyer S t s., Brooklyn. Po mišių apatinėj salėj užkanda. 
1:30 vai. apie knygą žodį tars kun. Pr. Raugalas. Po to 
filmai:

Prof. Juozas Brazaitis
Simo Kudirkos sutikimas Chicagoj 
Ten, kur anglių kalnai styri

įėjimo auka 2.50 dol.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
įvyks 1976 lapkričio 21, sekmadienį

Programa:

11 vai. koncelebracinės mišios Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj
Organizacijos prašomos bažnyčioj dalyvauti su vėliavomis

Po pamaldų — akademija Apreiškimo parapijos mokyklos 
patalpose

Akademijosmetu—-
kalbės inž. Vincentas Gruzdys iš Philadelphijos 
meninę programą atliks 

solistė Jūratė Veblaitytė-Litchfield, 
akomponuojant pianistei Daliai Sakaitei

■/
poeziją skaitys Vida Jankauskienė 

programai vadovaus ir grožinę kūrybą skaitys
Bronius Balčiūnas iš New Jersey

Po akademijos — atgaiva

Visi maloniai kviečiami gausiai dalyvauti!
i
į Įėjimas — auka $3.50 asmeniui

J Rengėjai —
New Yorko Ramovė nai,

| Birutietės ir Šauliai

Pianistas Vytautas Smetona

savo brolį Antaną, tuo pačiu lai
ku lankė ir Western Reserve 
Universitetą, kurį baigė šį pa
vasarį B.A. laipsniu.

Apie Vytautą Smetoną yra 
spausdinta recenzijų Drauge, 
Dirvoj ir Nevv Yorko rusų emi
grantų laikrašty — Novoje Rus- 
skoje Slovo.

SUTARTINE — 
NAUJAS 

JAUNIMO 
ANSAMBLIS

Šį rudenį Nevv Yorke įsikūrė 
naujas jaunimo choras ir pasi
vadino Sutartinės vardu. Choro 
vadove yra muzikė Jūratė Veb
laitytė-Litchfield, akomponuoja 
pianistė Dalia Sakaitė.

Choro repeticijos vyksta kiek
vieną antradienį Kultūros Židi
ny. Mokomasi lietuvių liaudies 
dainų bei giesmių ir kitokiij 
kūrinių.

Choras numato pirmąjį savo 
koncertą surengti pavasarį.

Ansamblio tėvai sudarė spe
cialų globos komitetą, kurio pir
mininkė yra Ramutė Česnavi
čienė, 85-07 106 Street, Rich
mond Hill, N Y. 11418, pirmi
ninkės pavaduotoja Giedrė Kul- 
pienė, iždininkė Ina Gvildienė, 
sekretorė Aldona Katinienė.

Visų choristų šeimos moka 
metinį mokestį. Bet to dar yra 
per maža. Dabar globos komite
tas renka aukas, kad galėtų 
įsigyti reikiamą literatūrą ir 
padengti kitas išlaidas.

NUOTAKA

VELNIO

lietuviškas plačiaekraninis, muzikinis filmas, su
kurtas pagal Kazio Borutos pasaką “Baltaragio 
malūnas”. Režisuoja Arūnas Žebriūnas, vaidina 
Vilniaus jaunieji aktoriai.

Premjera Nevv Yorke susilaukė gražaus įvertinimo. 
Filmas vėl rodomas lapkričio 21, sekmadienį, 1 vai. po 
pietų Anthology Theater, 80 Wooster St., Nevv York—Soho, 
kuris yra tarp Canal ir Wooster gatvid. Lengva pasiekti 
požeminiaistraukiniais,automobiliaisvažmotiperWi!liams- 
burgo tiltą ar pro Holland tunelį.

Skambinti (516) 487-1582. — Alsa
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