
DARBININKAS
Vol. LXI, Nr. 49
Gruodis-December 3, 1976 Penktadienis-Friday

SECOND-CLASS 341 Highland Blvd.
Postage paid at Brooklyn, N.Y. Brooklyn, N. Y. 11207 centai

fe :--- —--------------  ' ; fe
ifc Savaitės
B įvykiai B

Rytinę Turkiją vėl nusiaubė 
didelis žemės drebėjimas. Bijo
ma, kad gali būti užmuštų 5000 
su viršum.

Britanijos darbo partijos vy
riausybė, neatsižvelgdama į lor
dų rūmų pasisakymą prieš pra
monės nacionalizaciją, pareiškė, 
kad ji ir toliau sieks nacionali
zuoti aviacijos ir laivų statybos 
pramonę.

Sov. S-ga pagaliau sutiko pri
imti prez. Fordo paskirtą amba
sadorių Maskvai Malcolm Toon.

Baigdamas savo kelių dienų 
vizitą Rumunijoj, Sov. S-gos dik
tatorius Leonid Brežnev vėl 
kvietė visas komunistines vals
tybes į vienybę, tačiau, atrodo, 
kad Rumunija ir toliau vykdys 
dabartinę savarankišką politiką.

Venecuelos prez. Carlos And
rės Perez išvūko į Maskvą tar
tis dėl santykių pagerinimo. Sov. 
S-ga siūlosi padėti eksploatuoti 
Venecuelos aliejaus rezervus.

Kanados min. pirm. Pierre El- 
liott Trudeau kvietė visus kana
diečius į vienybę ii' tikino, kad 
Quebeco provincijos prancūzų 
siekimai gali būti patenkinti ir 
federalinėj sistemoj, padarius joj 
kai kurių pakeitimų.

JT pareiškė, kad palestiniečiai 
turi teisę steigti savo valstybę 
ir atgauti savo buvusias sody
bas ir turtus Izraelio užimtose 
srityse. JAV ir kitos 16 valstybių 
balsavo prieš.

Ispanijos senasis parlamentas 
didele balsų dauguma nutarė iš
siskirstyti ir paskelbė naujo 350 
narių parlamento rinkimus atei
nantį birželį. Iš 207 senato narių 
1/5 galės skirti Ispanijos kara
lius. Dėl šio nutarimo ispanai 
turės pasisakyti referendumu 
gruodžio 15.

Libano prez. Elias Šarkis ne
priklausomybės sukaktuvių pro
ga pareiškė, kad jo didžiausias 
uždavinys būsiąs išlaikyti krašto 
saugumą ir surasti naują formu
lę vyriausybei sudaryti.

JT saugumo taryba nutarė pri
imti Angolą JT 146-tu nariu. 
JAV nuo balsavimo susilaikė, o 
Kinija balsavime nedalyvavo.

Newsweek ir Penthouse žur- 
rftdai paskelbė, kad Sov. S-ga la- 
ser spinduliais sugadino du JAV 
satelitus Indijos vandenyno erd
vėj, bet Pentagonas šią žinią pa
neigė.

Sirijos kariuomenės daliniai 
be pasipriešinimo užėmė Liba
no strategines vietas, palikdami 
tik pietinį Libano 15 km ruožą 
prie Izraelio sienos. Norėdamas 
pasiruošti galimiem netikėtu
mam, Izraelis sukoncentravo 
savo kariuomenę Libano pasie
ny, tačiau JAV stengiasi Izraelį 
nuraminti.

Busimasis Quebeco min- 
pirm. Rene Levesąue pareiškė 
savo kadencijos metu nesieksiąs 
provincijos atsiskyrimo, tačiau 
referendumu atsiklaūsiąs gy
ventojų nuomonės. Jo vėsimoji 
politika būsianti panaši į Švedi
jos socialdemokratų, bet jis nesi- 
dėsiąs į jokius blokus.

JAV ir Rumunija pasirašė 10 
m. ekonominio, pramoninio ir 
technikinio bendradarbiavimo 
sutartį.

Pasitraukiąs JAV senato dau
gumos vadas Mike Mansfield 
siūlė sunormuoti santykius su 
Kinija, net jei ir tektų atsisakyti 
Taivano gynybos įsipareigoji
mų.

Lenkijos vyskupai, nekreip
dami dėmesio į vyriausybės ne
pasitenkinimą, ragino visus au
koti dėl riaušių nukentėjusių 
darbininkų Šeimom.

Peru pasiūlė Čilei išskirti jų 
pasieny koridorių, per kurį Bo
livija galėtų prieiti prie jūros.

BAŽNYČIA TURINTI KAPITULIUOTI
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 23

Šiais metais Religijų reikalų 
įgaliotinis K. Tumėnas pradėjo 
“šviesti ir auklėti” vyskupus, 
vyskupijų valdytojus ir dekanus. 
Vasario mėn. jis skaitė paskaitą 
Telšių kurijoje, vasario 18 — 
Kauno arkivyskupijos kurijoje, 
kovo 18 — Kaišiadorių vyskupi
jos kurijoje, balandžio 17 — Pa
nevėžio kurijoje.

Savo paskaitose K. Tumėnas 
kaltino “LKB Kroniką”.

K. Tumėnas aiškino, kad vals
tybės ir Bažnyčios santykiai ge
rėja. Yra problemų sunkumų, 
bet juos galima išspręsti.

Ilgametė patirtis rodo, kad 
tarybų valdžia tik tuomet laikys 
gerus santykius su Bažnyčia, jei 
pastaroji kapituliuos. Šiuo me

tu gyvybinės Bažnyčios proble
mos nesprendžiamos, pvz., ka
tekizmų išleidimas, kunigų se
minarijos klausimas ir kt., o vien 
ieškoma naujų būdų Bažnyčiai 
sunaikinti.

K. Tumėno nuomone, kaimai 
mažėja ir reikėtų pagalvoti apie 
parapijų stambinimą, tačiau jis 
nutylėjo, kad, augant miestams, 
reikėtų pagalvoti apie naujų 
bažnyčių statymą, pvz., Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Pa
nevėžio, Alytaus ir kt. miestų 
mikrorajonuose. Vilniuje Laz- 
dynij mikrorajone gyvena 40,000 
žmonių, o bažnyčios nėra. K. Tu
mėnas pripažino, kad kartais pa
reigūnai elgiasi negerai, be tak
to, tačiau kodėl jie nebaudžiami. 
Jie gali terorizuoti tikinčiuo
sius, naikinti kryžius, limituoti 
seminariją, ištremti vyskupus, 
mokytojai nebaudžiami gali šni
pinėti bažnyčiose įrašyti tikin
čius vaikus į bedieviškas or
ganizacijas.

Religijų reikalų tarybos įga
liotinis sakė, kad Vatikano radi
jas yra užėmęs blogą liniją.

Galima sutikti, kad Vatikano 
radijui galima pasimokyti iš 
Maskvos radijo, kaip reikia va
ryti propagandą. Vatikano radijo 
laidos šiuo metu Lietuvos kata
likams ir net nekatalikams yra 
didelė moralinė pagalba ir tūks
tančiai žmonių jų klauso.

Kulto įgaliotinis pabrėžė, kad 
katekizmas nebus išleistas. Jis 
teigė, kad galėtų būti daugiau 
lengvatų, bet jų nebus, nes “Kro
nika” sakytų: “Mes išsiko
vojome”.

Kuo čia kalta “Kronika”? Juk 
iki jos gimimo buvo ištremti du 
vyskupai, limituota seminarija, 
persekiojami tikintieji ir t.t.

Lietuvos tikintieji lengvatų 
nelaukia. Jiems reikia ne malo
nės, bet teisingumo, — kad būtų 
laikomasi bent tarybinių įstaty
mų.

K. Tumėnas žadėjo greitai 
leisti atspausdinti maldaknygę 
80,000 tiražu ir tvarkyti devo- 
cionalijų gaminimo klausimą.

Už tikinčiųjų pinigus ateistai 
masiškai leidžia savo knygas ir 
brošiūras, o tikintiesiems nelei
džia net katekizmo atsispausdin
ti. Katalikams neaišku, kuriame 
penkmetyje bus leista atidaryti ' Darbininko redakcijai apie šią 
devocionalijų gaminimo dirbtu
vėles ir parduotuves.

Kulto įgaliotinis aiškino: 
“Svarbu, kad į seminariją nepa
tektų antitarybiniai elementai. 
Blogai, jei jaunuolis ateina su 
kreiva galvosena. Baigę semi
nariją užsiima ne kunigyste, o 
“Kronikų” leidimu. Reikia 
rinti klierikų kokybę . . .”

Lietuvos katalikai prašo 
Tumėną, KGB ir visus kitus
sikišti į kunigų seminarijos rei
kalus, nes Bažnyčiai reikia ne 
sutaną dėvinčių saugumiečių, 
bet pasiaukojusių ganytojų.

1975 rugsėjo 15 vysk. Julijo
nas Steponavičius, prašydamas 
grąžinti jį į anksčiau eitas Vil

ge-

K.
ne-

niaus arkivyskupijos Apaštališ
kojo administratoriaus pareigas, 
parašė pareiškimą Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos Pirmininkui, o 
1975 lapkričio 14 tuo pačiu tiks
lu pasiuntė pareiškimą Lietuvos 
Ministrų Tarybai Vilniaus arki
vyskupijos kunigai. Be to, 1975 
spalio 4 Vilniaus arkivyskupijos 
kunigai parašė atvirą laišką Lie
tuvos Komunistų Partijos Centro 
Komitetui dėl istorijos mokslų 
kandidato doc. J. Aničo straips
nių, kuriuose jis įrodinėja, kad 
Lietuvoje esanti pilna sąžinės 
laisvė, neteisingumo. Į šiuos pa
reiškimus, pateiktus raštu, atsa-

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavime Detroite 
lapkričio ,24-28 vyko ir akademijos leidinių bei narių raštų 
paroda. Parodą atidarant kaspiną kerpą akademijos pirmi
ninkas prof. dr. kun. Antanas Liuima, SJ. Toliau matyti 
Rita Gariauskaitė ir prof. dr. Justinas Pikūnas. Nuotr. jono 
Urbono

IR AMERIKOS 
AMBASADORIUS 
KELIA BALSĄ 
J. TAUTOSE

JAV ambasadorius prie JT 
VVilliam W. Scranton savo kalboj 
įspėjo JT, kad Sov. S-ga stengia
si 3 pasaulio valstybes panaudo
ti savo reikalam, kad ji ir kelios 
kitos valstybės nekreipiančios 
jokio dėmesio į žmogaus teisių 
pažeidinėjimus, kad ji ypač per
sekiojanti religiją Baltijos valsty
bėse, Estijoje, Latvijoj ir Lietu-

APIE ŽMOGAUS 
TEISES

Lapkričio 29-30 Chicagoj įvy
ko tarpkonfesinis pasitarimas 
žmogaus teisių reikalais Sovietų 
Sąjungoj. Konferenciją globojo 
žydai, bet susirinko daugiau ne
žydų. Joj dalyvavo ir kun. Ka
zimieras Pugevičius, Amerikos 
Lietuvių Katalikų Tarnybos di
rektorius. Telefonu jis pranešė

konferenciją.

Konferencijos atidaryme lap
kričio 29 kalbėjo Bostono kong- 
resmanas Robert F. Drinan, 
jėzuitas, į kongresą išrinktas 
antram terminui. Savo įžanginėj 
kalboj jis pasakė: “Prisipažin- 
kim ir neapgaudinėkim vienas 
kito, — Helsinkio sutartis de jure 
pripažino Pabaltijo tautų okupa
ciją”. Apgailėjo, kad viskas ati
duota rusam. Dabar esanti tik 
vienintelė viltis — apginti žmo
gaus teises Sovietų Sąjungoj. 
Apie tas teises kalba Helsinkio 
susitarimo akto trečioji dalis, kur 
minima susirašinėjimai ir politi
niai kaliniai.

kė žodžiu Religijos reikalų tary
bos įgaliotinis ir jo referentas.

Įgaliotinis buvo pasikvietęs 
vysk. J. Steponavičių į savo į- 
staigą Vilniuje. Jam atsakė labai 
neaiškiai, žadėdamas dėl jo grą
žinimo į tiesiogines pareigas dar 
kalbėtis su Maskva, ir tvirtino, 
kad šio klausimo sprendimas 
priklausysiąs nuo Maskvos dery
bų su Vatikanu.

RRT įgaliotinis K. Tumėnas 
į anksčiau minėtus kunigų pa
reiškimus atsakė ne visiem Vil
niaus arkivyskupijos kunigams 
kartu.

voj. Jis taip pat reikalavo, kad 
Sov. S-ga pagaliau pradėtų vyk
dyti Helsinkio konferencijos įsi
pareigojimus. Be to, jis prie
kaištavo ir tom, visuotinę žmo
gaus teisių deklaraciją pasirašiu- 
siom valstybėm, kurios nieko 
nedaro, kada tos teisės yra pa
žeidžiamos.

-o-
JAV ambasadorius prie Jung

tinių Tautų privačioj audiencijoj 
birželio 9 priėmė JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos 
delegaciją. Ta proga ambasado
riui buvo įteikta dokumentinės 
medžiagos apie okupuotos Lie
tuvos padėtį. Džiugu, kad audi
encijos vaisiai jau matomi.

Leninizmas net muzikoj
konser- 

katedrų,
Vilniaus valstybinėj 

vatorijoj, kur yra 17 
studijuoja daugiau kaip 800 stu
dentų ir studenčių (Sovietskaja 
Litva, X1.4). Dienraščio ko
respondento paklaustas, kon
servatorijos rektorius prof. J. 
Karnavičius pasakė, kad konser
vatorijoj dirba 200 dėstytojų į- 
vairiose katedrose. Konservato
rijoj studijuoja: smuikininkai, 
pianistai, violončelistai, vokalis
tai, dirigentai, kompozitoriai, 
muzikologai (muzikovedy), dra
mos teatro artistai ir televizijos 
režisieriai . . . Prof. Karnavičius 
pabrėžė, kad konservatorija turi 
labai gerai pasiruošusių ir di
džiai savo meno srity pasižymė
jusių dėstytojų.

“Mūsų uždavinys”, sako prof. 
Karnavičius, “yra ne vien profe
sionaliniame plane paruošti ge
rus specialistus, bet žmones —

SU JUMIS VISA TAUTA!

(AUŠRA NR. 3)
Nijole, Liudai,

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikoj perskaičiau, kad Gu
lago archipelagas gavo dar vieną 
Lietuvos laisvės kovų auką — 
Tave, Nijole. Rašau ir Tavo, 
Liudai, malonės prašymą Leoni
dui Brežnevui.

Rašau ir Jūsų kalinimo vietos 
adresus, kurių baisenybes slepia 
užšifruoti numeriai — “385/10” 
bei “385/3-4”. Nekalti nu
meriai. Jie nebylūs, bežadžiai 
tiem, kurie nėra buvę Potmoj 
— 2, kurie negirdėjo “Stalino” 
ratų dundesio, kai jie rieda nuo 
Potmos į šiaurę Temnikų link. 
Ten abiejose geležinkelio pusė
se Mordavijos miškai. Lieknos 
raudonos pušys savo viršūnėmis 
siekia dangų; savo šakomis sle
pia tūkstančių žmonių kaulus, o 
skarotomis šakomis maskuoja 
dar ir šiandien teberiogsančius 
niūrius lagerių barakus, apraiz
gytus spygliuotų vielų užtva
romis.

Bokšteliai . . . bokšteliai . . . 
bokšteliai . . .

Antai prie pat geležinkelio li
nijos bokštelis! Tartum iš bai
sios pasakos išlindęs milžinas, 
puola pravažiuojantį traukinį. 
“385/5” Gulago sala. Antai 
“specas”! Visų kankinių gerai 
žinomas ir “dešimtu” vadina
mas. Baltuoja baltas barakas ant 
molduobės krašto. Baltas prava- 
žiuojantiem pro šalį. Bet tie, ku
rie ten pabuvojo, neužmirš to il
go koridoriaus, mažyčių kamerų 
ir keturių karcerių, kur ant grin
dų, ant sienų, ant grotų, ant plie
ninių aštriom briaunom nugaląs
tų apirankių ir ant brezentinių 
tramdomųjų baltinių — “rubaš- 
kų” sukrešėjęs kraujas laikas 
nuo laiko nuplaunamas šiltu ga
ruojančiu krauju. Tai “385/10”! 
Žinau, Liuduk, tą prakeiktą duo
bę, kurioje Tu šiandien įmestas 
po 15 metų trukusių ankstes
nių kančių. Kaip šiandien, pa
menu: tamsus, drėgnas bara
kas . . . Pelėsiais, puvėsiais dvo
kiančiame kampe matyti kamara- 
palata: ant blakėmis nutraiškin- 
tų gultų eilę metų Tu gulėjai 
akmeniniame gipso guoly su 
skaudančiu, per tardymus pa
žeistu nugarkauliu. Daugelis 
netikėjom, kad Tu, paprastas 
Žemaitijos sūnus, taip ilgai 
grumsiesi su mirtim. Bet, kaip 
pasirodo, Tavo tikėjimas Dievu 
ir laisvės troškulys — stipresnis 
už tų sužvėrėjusių prižiūrėtojų, 
režimo viršininkų ir kitų bude
lių tikslą. Jiem nepavyko nu
traukti Tavo silpno gyvybės siū
lo, kad dar vieno kankinio kau
lais suramstytų griūnančią XX- 
ojo amžiaus barbarų tvirtovę. 
Tu dar gyvas!

Žinau, dar daug ten gyvų. 
Vieni savo nelaisvės metus skai
čiuoja koncentracijos stovyklose 
ir kalėjimuose jau metų dešim
tukais; kiti vos pradeda savo ka
torginį gyvenimą. Tau, Liudai, 
ir kitiem, kurie iki šiol ištverė
te tą baisų Gulago pragarą, ir 
tiem, kurie dar tik pradeda sun
kią kalinio dalužę, ir tiem, kurie 
šiandien dar kovoja, trokšdami 

laisvus, trokštančius į masę nešti 
dvasinį grožį, tapti meno grožio 
propagandistais ...” “Ir dėl to 
daug dėmesio skiriama jaunuo
lių aktyviam marksizmo-leniniz
mo formavimui dėstomuose vi
suomeniniuose dalykuose” . . . 
(Elta)

Nobelio premijos laureatas ir 
Harvardo univ. prof. George 
Wald, Princetono univ. prof. Ri- 
chard A. Falk ir politikos studi
jų instituto kodirektorius Ri- 
chard J. Barnet buvo sutikę rem
ti tarptaut. santykių konferenciją 
New Yorke, bet, patyrę, kad šią 
konferenciją remia revoliucinė 
komunistų partija ir revoliucinė 
studentų brigada, iš rėmėjų at
sisakė.

Sirija pratęsė paliaubų prie
žiūros mandatą Golan aukštu
mose 6 mėn. 

gyventi taikoj ir laisvėj, o rytoj 
gal pateks už grotų, prisiekiu: 
iki pergalės arba iki paskutinio 
atodūsio kovosiu už laisvę ir už 
Jūsų, broliai ir seserys, greitesnį 
sugrįžimą Tėvynėn.

Tad ir Tu, brangi sesute Ni
jole, naujai pradėjusi savo kan
čių kelią, tą priesaiką priimk 
kaip lietuvišką sveikinimą nuo 
buvusio seno kalinio. Priimk už 
Tavo pasiaukojantį darbą kovoj 
už laisvę, už Tavo didvyrišką 
žodį iš teismo salės į rūstų pa
saulį. Priimk iš katorgininko Šir
dies.

Kai perskaičiau šifruotę 
“385/3-4”, prieš akis Šmėkšte
lėjo Barašovo stotelė: geltonas 
smėlis perone prieš lagerio var
tus, aplaistytas krauju iš lagerio 
pabėgusių lietuvių jaunuolių . . . 
Vienas prisikėlė iš sušaudytųjų 
su perverta krūtine ir kulkos nu
traukta ranka. Kadangi budelių 
rankose dar tebėra mirtim dvo
kią automatai, tai neminėsiu to 
nekaltai šaudyto ir stebuklingai 
iš mirties ištrukusio vaiko vardo. 
Pastebėsiu tik tiek, kad ne vie
nas aš, o daug daug kas prisi
minimuose regim tuos takus, 
kur šiandien Tau tenka minti; 
tuos topolius, kurių šakos už 
mirties linijos slepia Mordavijos 
lagerį, centrinę ligoninę, užši
fruotą “385/3-4” ir ten . . . ten 
zonos kampe spec. izoliatorių, 
“durdonu” vadinamą. Ten svei
kiausią protingą žmogeliuką 
“auklėjamoji mašina” baltais 
chalatais prisidengusių sadistų 
rankomis padaro tikrai psichiš
kai nepagydomu ligoniu, o tuo 
pačiu ir politiškai nepavojin
gu .. .

Pamenu ir tai, kad ten toliau, 
kur geležinkelis nubėga per pu
šynus į šiaurę, kaip legenda, iš 
kalinių lūpų į lūpas eina šiur
pūs pasakojimai apie “Tamni- 
koyskij monastyr”. Ten dar prieš 
mus pabuvojusiųjų baltuoja kau
kolės sušaudytų ir net neužkas
tų, arba vilkų ir lapių iš bro
liškų duobių išvilktųjų.

Viską pamenu. Menu su šim
tais draugų. O todėl Jum visiem, 
esantiem tame baisiame Gulago 
pragare, šaukiam: Jūs neužmirš
ti! Su Jumis visa lietuvių tauta! 
Tėvynės laisvės trokštančiomis 
širdimis, ginkluoti teisybės žo
džiais, mes žengiam žūtbūtinėn 
kovon už žmogaus teisių dekla
racijos įgyvendinimą.

Stiprybės! Dievas neapleis! 
Tikėkite Tiesos, Taikos ir Lais
vės Pergale! Senolis (Elta)

MIRĖ LEONARDAS 
DAMBRIŪNAS

Lapkričio 24 Washingtone 
staiga mirė kalbininkas Leonar
das Dambriūnas. Palaidotas lap
kričio 29, pirmadienį. Liko žmo
na Elena, sūnus Antanas ir duk
ra Marytė. Sūnus Antanas gyve
na Elizabethe, kur studijuoja 
ekonomiją. Dukra Marytė yra 
Vasario 16 gimnazijos mokyto
ja Vokietijoj.

Velionis buvo gimęs 1906 va
sario 6 Pagirių valsčiuj, Ukmer
gės apskrity. Buvo prel. Adomo 
Jakšto-Aleksandro Dambrausko 
brolio sūnus. Mokėsi Ramygaloj, 
Ukmergėj, baigė Vytauto Di
džiojo Universitetą Kaune, mo
kytojavo, vėliau buvo pakviestas 
dėstyti lietuvių kalbą filosofijos 
fakultete Kaune. Buvo lietuvių 
kalbos katedros asistentas. 
Bendradarbiavo spaudoj, rašė 
kalbos klausimais.

Išeivijoj buvo “Gimtosios 
Kalbos” redaktorius, atskirai iš
leido: Lietuvių kalbos sin
taksė, Lietuvių kalbos veiksma
žodžių aspektai, Lietuviškas 
auklėjimas šeimoje. Kalbiniais 
klausimais yra paskelbęs daug 
straipsnių, dalis jų ir ne lietu
vių periodikoj.

Nuo 1920 buvo ateitininkas, 
buvo Ateitininkų Federacijos 
tarybos narys. VVashingtone 
buvo vienas iš Liet. Bend
ruomenės apylinkės steigėjų.

Ilgą laiką jis dirbo Amerikos 
Balso lietuviškame skyriuj. Ka
daise gyveno New Yorke. Jo 
įstaigai persikėlus į VVasningto- 
ną, ir jis ten persikėlė. Iš Ame
rikos Balso jau buvo išėjęs į 
pensiją.



2 • DARBININKAS • 1976 gruodžio 3, nr. 49

Savaitės 
įvykiai

TĖV. L. ZAREMBA, S J — NAUJAS LIETUVIŲ
JĖZUITŲ PROVINCIJOLAS

Amerikiečiam prekybininkam 
pasiskundus Kinijos organam, 
kad iš Kinijos importuojamos 
prekės dažnai gaunamos suga
dintos, jiem buvo atsakyta, kad 
tai esąs “keturių klikos” darbas.

Jugoslavijos komunistų partija 
numato suorganizuoti papildo
mas jaunimo brigadas, kurios sa
vanoriškai atliktų eilę sunkių 
darbų valstybei ir atskirom pro
vincijom. Esą tai sustiprinsią 
vienybę ir partinį solidarumą.

R. Vokietija, išsigandusi kurį 
laiką trukusios šiokios tokios 
laisvės, vėl pradėjo persekioti 
savuosius disidentus ir sugriež
tino reikalavimus norintiem 
emigruoti į V. Vokietiją, tačiau 
70 kultūrininkų išdrįso viešai 
protestuoti dėl pilietybės atė
mimo V. Vokietijoj viešėjusiam 
aktoriui ir poetui Biermannui.

JAV atšaukė Sov. S-gos misi
jos prie JT patarėjui Sviatoslav 
A. Stepanov vizą už nesuderi
namą elgesį, bet ir Sov. S-ga tą 
patį padarė su JAV ambasados 
patarėju Marshall Brement.

Tėvas Pedro Arrupe, jėzuitų 
generolas, paskyrė lietuvių jė
zuitų viceprovincijos naujuoju 
provincijolu Tėvą Leoną Zarem
bą, S J, Šiuo metu Tėvas Za
remba eina klebono asistento 
pareigas lietuvių Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapijoje 
Clevelande.

-o-
Leonas Povilas Zaremba, Jo

no ir Karolin os Dragūnaitės sū
nus, gimė 1923 Šeduvoj, Pane
vėžio apskr. Šeimoj buvo tre
čias vaikas iš penkių. Pradžios 
mokyklą lankė Šimonyse ir Ku
pišky. Mokėsi Panevėžio gimna
zijoj ir brandos atestatą gavo 
1941. Trumpai dirbo Panevėžio 
miesto savivaldybės įstaigoj.

1942 įstojo į tarpdiecezinę 
Kauno kunigų seminariją ir stu
dijavo Vytauto Didžiojo Univer
siteto filosofijos fakultete. Pir
muosius teologijos metus mokė
si Eichstaetto (Bavarijoj} kunigų 
seminarijoj. Trejus likusius teo
logijos metus studijavo Romos 
Gregorianumo Universitete, gy
vendamas Pontifikalinėj Šv. Ka
zimiero lietuvių kolegijoj. 1948

jus metus gilino teologines stu
dijas San Miguel Universitete, 
Argentinoj. Dvejus metus moky
tojavo Tacuarembo gimnazijoj, 
Urugvajuj, būdamas bendrabu
čio berniukų vedėju. 1958 gale 
atvyko į Chicagą, dirbo Jauni
mo Centre. 1960-61 mokslo me
tais studijavo asketinę teologiją 
Pomfret Center, Conn. Viene
rius metus buvo Chicagos lietu
vių jėzuitų namų vyresniojo pa- 
gelbininku ir vienerius metus 
vikaravo Montrealio lietuvių pa
rapijoj. Buvo Montevideo lietu
vių parapijos klebonu trejus ir 
pusę metų, vienerius metus 
Brazilijoj Sao Paulo lietuvių jė
zuitų vyresniuoju ir ketverius 
metus Montrealio lietuvių Auš
ros Vartų parapijos klebonu. 
Dvejus metus vadovavo Chica
gos lietuvių religinėm radijo pro
gramom. Nuo 1974 rudens buvo 
Clevelando lietuvių Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos pa
rapijos klebono asistentu ir lie
tuvių jėzuitų provincijolo pa- 
gelbininku.

Provincijolo pareigas Tėvas

Kun. Leonas Zaremba, S.J., 
naujas lietuvių jėzuitų pro
vincijolas

Zaremba perims 1977 sausio 1 
iš kun. Gedimino Kijausko, SJ, 
kuris vadovavo lietuvių jėzuitų 
provincijai nuo 1967, tvarkyda
mas jėzuitų veiklą Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Kana
doj, Brazilijoj ir Urugvajuj.

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., 
Woodhaven, N.Y. 11421. Namų tel. 296-5359.

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

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

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

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
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.,
Woodhaven, N.Y. 11421. Tel. 296-1600, namų tel. TW 7-3061.

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

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

UNESCO nors ir sutiko 
vėl priimti Izraelį į jos euro
pinę grupę, tačiau organizacija 
prieš JAV ir kitų valstybių pro
testus priėmė rezoliuciją, smer
kiančią Izraelio švietimo ir kul
tūrinę politiką užimtose arabų 
srityse ir Jeruzalėj vykdomus ka
sinėjimus ir statybos projektus.

Brazilijos vyskupų konfe
rencija pasmerkė vyriausybės 
politiką už leidimą policijai kan
kinti ir žudyti politinius priešus, 
neteisingą žemės dalijimą ir ne
apsaugojimą indėnų nuo baltųjų 
kolonizatorių.

Bavarijos konservatyvioji 
krikščionių socialinė unija nuta
rė pasitraukti iš sąjungos su 
krikšč. demokratų unija ir su
daryti atskirą partiją.

Š. Atlanto org-jos parlamentas 
savo pirmininku vietoj pasitrau
kusio JAV atstovų rūmų nario 
Wayne Hays išrinko anglą Goef- 
frey de Freitas.

Palestinos išlaisv. org-jos at
stovas oficialiai įsiregistravo tei
singumo dep-te ir norėjo^atida- 
ryti Washingtone savo įstaigą, 
tačiau valst. d-tas paprašė jį tuo
jau išvykti.

JAV gynybos d-tas nutarė vėl 
vykdyti 2.5 bil. dol. oro gynybos 
nuo priešo bombonešių mo- 
deminimo ir padidinimo pro
gramą. Anksčiau buvo ma
nyta, kad priešo bombonešiai 
nesudarą JAV pavojaus.

Etiopijos karinė junta per lap
kritį įvykdė mirties bausmę 50 
gyventojų už nusikaltimus prieš 
vyriausybę.

Vietnamas baigia taisyti gele
žinkelį nuo Saigono iki Hanoi ir 
numato netrukus atidaryti kelei
vių susisiekimą nuo Saigono per 
Kiniją, Mongoliją ir Sov. S-gą 
iki Paryžiaus.

ČIA direktorius George W. 
Bush nutarė atsistatydinti sausio 
20.

Tailando kariuomenė pradėjo 
valyti savo pasienį su Malaysia 
nuo komunistų partizanų.

gavo teologijos licencijato laips
nį ir tais pačiais metais buvo į- 
šventintas kunigu Laterano 
bazilikoj.

1948 gale nuvyko į Čilę ir dir
bo pastoracinį darbą, studijuo
damas penktuosius teologijos 
metus Santiago Katalikų Univer
sitete. Vienerius metus kapelio- 
navo Santiago katedroj.

1952 įstojo į Jėzaus Draugi
ją. Naujokyną atliko Čilėj. Dve-

JT pareikalavo Izraelį sulaiky
ti palestiniečių įkurdinimą Ga
zos ruože ir grąžinti juos į jų 
buvusias stovvklas.

Bangladeš prez. Abusadaf 
Mohammad Sayėm pranešė, 
kad numatyti parlamento rinki
mai atidedami neribotam laikui.

Busimojo prez. Jimmy Carter 
paskirtieji 131 pareigūnas įvai
riom federalinėm įstaigom per
imti priklauso jaunųjų liberalų 
aktyvistų sparnui.

Portugalijos socialistų partija 
suspendavo 5 kraštutinio sparno 
atstovus: 2 parlamento narius ir 
3 unijų vadus.

JAV respublikonų partijos 
pirmininkė Mary Louise Smith 
pasitraukė iš pareigų. Dėl jos 
vietos varžysis partijos konser
vatyvieji ir nuosaikieji.

Busimasis prez. Jimmy Carter 
imsiąsis tokių ūkinių priemonių, 
kad krašto gamybos augimas 
siektų 6 proc. ir bedarbių skai
čius būtų sumažintas bent 1.5 
proc.

Stalino laikais išgarsėjęs so
vietų agronomas Trofim D. Ly- 
senko, teigęs, kad aplinka gali 
pakeisti paveldėjimą, mirė, su
laukęs 78 m.

Sov. S-gos pasiuntinys Prie JT 
Yakov A. Malik buvo atšauktas 
ir paskirtas užs. reik. min. pava
duotoju. Jo įpėdinis tuo tarpu 
nežinomas.

Prancūzų rašytojas ir rezisten
cijos prieš vokiečius kovotojas 
Andre Malraux mirė, sulaukęs

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
KULTŪRINIO GYVENIMO

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.

— “Lietuvos” ansamblis atsto
vavo Sov. Sąjungai spalio mė
nesį Italijoj (Sardinijoj) įvyku
siose S. Sąjungos kultūros die
nose. Ansambliui vadovauja 
muzikas P. Budrius, tautiniam 
šokiam J. Lingys. Keliuose Sar- 
dinijos ir metropolijos mies
tuose buvo surengti 8 koncer
tai. Sardinijos sostinėj, Caglia- 
ri mieste, buvo surengta ir tapy
bos, liaudies meno ir fotografi
jos paroda. Spaudoj džiaugia
masi, kad italai koncertus ir 
parodą sutiko šiltai. Tik skaudu, 
kad Sovietų imperija garsinasi 
pasaulyje pavergtų tautų kultū
riniais turtais! . . .

— Sovietinės premijos. Spalio 
revoliucijos šventės proga So
vietų Sąjungos komunistų parti
jos CK ir Ministrų taryba sąjun
ginėmis premijomis apdovanojo 
didelį skaičių rusų kultūrininkų 
ir partijos veikėjų. Dalis tų pre
mijų teko ir nerusiškom “respu
blikom”. Iš lietuvių menininkų 
tokia sąjungine premija apdova
notas tik vienas grafikas, knygų 
iliustratorius Stasys Krasauskas 
(g. 1929). 1965 jis laimėjo res
publikinę premiją už iliustra
cijas Just. Marcinkevičiaus poe
mai “Kraujas ir pelenai” ir E. 
Mieželaičio “Žmogui”. St. Kra
sauskas taip pat yra iliustravęs 
Vaižganto “Dėdes ir dėdienes”, 
Šekspyro vertimus, M. Sluckio, 
A. Baltakio, A. Baltrūno, A. Pa- 
bijūno, J. Baltušio, T. Tilvyčio, 
A. Venclovos, K. Sajos knygas. 
Jo grafikos darbų parodos buvo 
surengtos ne tik Lietuvoj ir ke
liuose S. Sąjungos miestuose, 
bet ir daugely užsienio šalių: 
Čekoslovakijoj, Lenkijoj, Bulga
rijoj, Rytų ir Vakarų Vokietijose, 
Prancūzijoj, Austrijoj, Suomijoj,75 m.

Pranciškonų veiklos sukaktuviniame koncerte-bankete programą atliko svečiai iš Toronto. 
Prie piano J. Govėdas, dainuoja Rimas Strimaitis ir Vaclovas V erikaitis. Nuotr. L. Tamošaičio

Jugoslavijoj, net Pakistane ir ki
tur. 1965 Leipcigo knygos paro
doj jo iliustracijos laimėjo bron
zos medalį. 1976 sovietinė pre
mija jam paskirta už idėjinio tu
rinio grafikos kūrinių seriją 
“Amžinai gyvi”.

Net kelios sovietinės premijos 
paskirtos lietuviam žemės ūkio 
specialistam: žemės ūkio moks
lų daktarui Leonui Kadžiuliui, 
žemės ūkio mokslų kandidatui 
hidrologui Povilui Balzarevičiui, 
taip pat hidrologui-melioratoriui 
žemės ūkio mokslų kandidatui 

Juozui Juškauskui, žemės ūkio 
mokslų kandidatui Antanui 
Būdvyčiui, ekonomijos mokslų 
kandidatui Jonui Lukoševičiui, 
technikos mokslų kandidatui Vi- 
toldui Valušiui, technikos moks
lų kandidatui Viktorui Petru
ševičiui; premijomis apdovanoti 
ir žemės ūkio mechanizavimo ir 
elektrifikavimo specialistai: 
Algirdas Jonušas, Algirdas Ke- 
buris, Vincas Marazas, biologi
jos mokslų kandidatas Pranas 
Meilus. Tos gausios premijos ro
do, kad į žemės ūkį Lietuvoj 
atkreiptas ypatingas dėmesys, 
padidinti reikalavimai.

— Paminėtos sukaktys. Pa
vergtos Lietuvos kultūrinėj 
spaudoj paminėta dailininko 
Antano Žmuidzinavičiaus (1876- 
1966) 100 metų gimimo sukak
tis. Kukliai prisiminta ir Mažo
sios Lietuvos kultūrininko Anso 
Bruožio (1876-1928) 100 metų 
gimimo sukaktis. O šis mūsų be
veik pamirštas klaipėdietis kul
tūrininkas yra parašęs daug di
delės vertės istorinių veikalų: 
“Prūsų lietuviai” (1906), “Prūsų 
lietuvių raštija” (1913), “Prūsų 
lietuvių laikraščiai” (1914), 
“Mažosios Lietuvos buvusieji 
rašytojai ir žymieji lietuvių kal
bos mylėtojai” (1920), “Vadovė
lis po Klaipėdos kraštą” (1924) 
Kitos knygos išleisto jau po 
autoriaus mirties (19 2 8): 
“Erkus Montė”, “Mažosios Lie
tuvos amžių įvykiai”, “Mažoji 
Lietuva”, “Mažosios Lietuvos 
mokyklos ir kova dėl gimtosios 
kalbos”, Anso Bruožio sukaktį 
vertėtų paminėti ir išeivijoj. Ma
žosios Lietuvos veikėjai turėtų 
tuo pasirūpinti.

Pr.N.

— Romas Vaštokas, Trento 
universiteto profesorius, Pater- 
boro, Ont., rengia studiją apie 
lietuvius. Tai Kanados vyriausy
bės užsakyta knyga, kurios už
davinys — supažindinti kitatau
čius su lietuvių tauta, jos praei
timi, kultūra, socialiniu gyveni
mu Kanadoj. Profesorius tikisi, 
kad 1977 knyga bus užbaigta. 
Panašias knygas anglų kalba 
apie kitas tautybes Kanadoj ren
gia parinkti autoriai. Tai dabar
tinės vyriausybės daugiakultūri- 
nės programos dalis.

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 
Ridgewood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

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

MOVEI) TO LARGER Ol'ARTERS — KORDOL FABRICS b\ — 
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 
nelems. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vi 
nonės skaros ir šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spt 
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsi* 
kinsite!

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits Wines & 
Liquors”, 146 E. Main St., New Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal ima
mų kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus ir 
sąžiningas.

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

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 

krautuvę ir k\. ačia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa
sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

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

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

Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

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

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

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

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

Miestas, valstija, Zip ..................................................................
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Kvietimas tyrlaukiuose
Žmonės skubiai keliauja, lyg 

pro kokias tyrumas, per tą pil
ką ir sraunų gyvenimą. Ateina į 
pasaulį nuogi ir išeina nieko ne- 
pasiėmę — net tų kelių saujų 
smilčių , kuriomis pridengiami. 
Praeitos dienos nuaidi, kaip šūk
telėjusio balsas dykumoj, kai 
pro ją praeina gyvai klegėdama 
žmonių ir kupranugarių vilksti
nė. Nespėji akimis jos palydė
ti, kai viskas aplinkui nutilsta. 
Skrajojančios smiltys greitai už
neša kupranugarių pėdas ir už
lygina vilkstinės išmintą taką — 
nelieka nei žymės nei aido, kad 
žmogaus ar gyvulio neseniai čia 
būta.

-o-
Žemėj taip amžiai prasrūva, 

kaip judrus smėlis pro saujos 
pirštus. Bėglus laikas užmiršti
mi užklosto praėjusius žmones, 
kapinių smiltimi užneša tautas 
ir valstybes sukioja po velėna. 
Griuvėsiais suvirsta miestai ir 
kaimai, net mūsų pačių akyse. 
Kur dar taip neseniai sienos 
tirtėdavo nuo žmonių ūžavimo, 
šiandien daug kur pelėdos ūk
čioja naktimis, dienomis kybu
riuoja šikšnosparnis, o “griūvan
čios sienos kas dieną nyksta ap
leistos vienos”. Kas nėra mokę
sis ar girdėjęs šio lietuviško pos
mo apie nutilusias Trakų pilies 
sienas “ant vieškelio amžių pla
taus”?

-o-
Ant viešo žmonijos kelio ilgai 

netveria joks žmogaus rankų sta
tydintas pastatas, net jo dvasios 
sukurtas paminklas. Pelėsiais ir 
kerpėmis apželia bronziniai ir 
granitiniai paminklai, blunka ir 
dūla meno paveikslai, gelsta ir 
tręšta pergamento ritiniai, ir 
mokslo veikalai kandžių suėda- 
mi. Ko neįkremta laiko ėdra ar 
darganos nesugraužia, sunaikina 
revoliucijomis ir karais paties 
žmogaus įtūžimas.
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Nieko amžino nesilaiko ant 
šios žemės dūlančio veido. 
Žmogus savo triūsu ją apvaldo, 
padaro vietos įsigyventi — ir 
čia pat jis savo šėlimu daro 
vietos dykumom, kur buvo jo 
vešlūs sodai užveisti ir namai 
sustatyti. Tyrumos nuolat grau
žiasi po žmonijos kultūros pama
tais, kad parodytų, kokia yra trapi 
šios žemės būtis, — kaip išby
rėjęs lango stiklas griuvėsiuose 
ar iš po kojų slystąs smėlis. Taip 
nedaug jo reikia akim užberti, 
o tiekdaug jos nori, kol gyvos ar 
žiūri. Jos norėtų šį gyvenimą 
paversti amžinumą, niekada ne
sibaigiančia.

-o-
Deja, viskas praeina, išskyrus 

tą amžinumo aidą, kuris per
skrodžia visus amžius ir visas ty
rumas — tasai šaukiančiojo bal
sas žmonių keliuose. Girdėjo jį 
žmogus iš liepsnojančio krūmo 
tyrų brūzgynuose, griausmu kal
bėjo tyrlaukių kalne, kai savo 
įsakymus davė, šaukė dykumų 
pranašų balsais. Anose dienose 
pasigirdęs jis buvo visoj Pajor- 
danėj, kur didžiu balsu Kristaus 
atėjimą skelbė Jonas Krikštyto
jas: “Taisykite Viešpaties kelią, 
lyginkite jo takus. Kiekvienas 
dauburys tebūnie užpiltas, kiek
vienas kalnas ir kalnelis — nu
kastas. Vingiuoti keliai tebūnie 
ištiesinti, grubūs — išlyginti. 
Taip visi regės Dievo išgany
mą.”

-o-
Dabar tai kiekvienais metais 

prieš Kristaus gimimo šventę 
primena Bažnyčia advento litur
gijoj. Dabar tas balsas ataidi iš 
visų griuvėsių, kuriuos suvertė 
karo siautulys. Jei to bus maža 
— grius daugiau. Žemės klojasi 
dykumomis, kad žmogus ieškotų 
kelio į Viešpatį, ir tiesaus kelio. 
Čia nėra mum nieko amžino, 
kaip pro tyrumas einančiam ka
ravanui.

JAV LB naujosios krašto val
dybos posėdis įvyko lapkričio 
27-28 Philadelphijoj. Buvo nu
statytos veiklos gairės trejų me
tų kadencijai. Naująją valdybą 
sudaro 15 asmenų.

Eilė amerikietiškųjų laikraš
čių citavo LB darbuotojų kritiš
kus pasisakymus ryšium su prez. 
Fordo pareiškimu, jog Sov. Są
junga nedominuojanti Rytų Eu
ropoj. Pareiškimus padariusiųjų 
tarpe būta JAV LB Pietryčių 
apygardos pirm. Kęstučio Česo- 
nio (Baltimore News — Ameri
can, spalio 8}, krašto valdybos 
vicepirm. Aušros M. Zerr (Phi
ladelphia Inųuirer, spalio 7}, 
PLB valdybos vicepirm. Edvar
do Skališiaus (VVaukegano The 
News-Sun, spalio 9}, politinės 
komisijos pirm. dr. Petro Vilei
šio (Waterbury American, spa
lio 8}. JAV LB krašto valdyba 
telegrama reagavo į prez. Fordo 
pareiškimą, pažymėdama, kad 
“Lietuva, Latvija ir Estija bei ki
tos pavergtos tautos yra tragiš
kos liudininkės rusiškojo komu
nizmo visapusiškos dominacijos 
Rytų Europoj”.

Dr. Petras Vileišis, JAV LB 
tarybos politinės komisijos pir
mininkas, sugeba Lietuvos klau
simu sudominti amerikiečių 
spaudos ir televizijos darbuoto
jus. Waterbury American spalio 
5 paminėjo dr. Vileišio dalyva
vimą JAV LB delegacijoj Pitts- 
burghe, susitinkant su preziden
tiniu kandidatu J. Carteriu. Tas 
pats laikraštis spalio 8 citavo dr. 
Vileišio siūlymą pasitraukti H. 
Kissingeriui ryšium su prez. 
Fordo neprotingu pareiškimu 
prezidentinių dabatų metu. Tą 
pačią dieną New Yorko tele
vizijos stotis (5 kanalas} parodė 
dr. Vileišį darantį šį pareiškimą.

Philadelphijoj gyveną JAV LB Krašto valdybos nariai su
iškiliaisiais JAV politikais. Iš k. į d. dr. Ant. Novasitis, 

Juozas Gaila, JAV Smulkaus verslo administracijos vado
vas Mitchell Kobelinski, Teresa Heinz, naujai išrinkto 
JAV senatoriaus iš Pennsylvanijos valstybės John Heinz 
žmona, Providence, R.I. meras J. Cianci, Baltųjų Rūmų 
patarėjas etniniam reikalam dr. Myron B. Kuropas, Algi
mantas Gečys ir Balys Raugas.

JAV LB VISUOMENINĖS 
VEIKLOS ŽINIOS
Naujosios Anglijos televizijos 
stotis (3 kanalas} lapkričio 15 
transliavo su dr. Vileišiu prie 
Waterburio teismo rūmų turėtą 
pokalbį, kuriame jis pareiškęs, 
jog, kalbant apie nacių nusi
kaltimus, yra būtina nepamiršti 
ir komunizmo žiaurumų ir juos 
taip pat teisman patraukti. Šiuo 
metu dr. Vileišis deda pastangas 
prie judriausio Connecticut 
valstijos kelio (Interstate 84} 
pastatyti skelbiminę lentą, rei
kalaujančią laisvės Baltijos vals
tybėm. Lentos atidengimas nu
matytas sausio mėn. vidury.

New Haveno, Conn., lietuvių, 
ukrainiečių ir žydų bendruome
nių vadovai sukūrė vienetą, ku
riame jie drauge veiks prieš So
vietų Sąjungoj vykdomą žmo
gaus teisių paneigimą. Lietu
viam šioj organizacijoj atstovau
ja LB New Haveno apylinkės 
pirm. Albina Lipčienė. Apie vie
neto įsisteigimą plačiai rašė 
New Haven Register, spalio 3.

Rimas Česonis, JAV LB krašto 
valdybos vicepirmininkas, kurio 
pastangomis JAV LB delegacija 
spalio 2 buvo priimta J. Carte- 
rio, palaiko artimus ryšius su de
mokratų partijos vadovybe. Spa
lio 9 jis buvo vienas iš diskusi
jų vadovų Crankforde, N.J., vy
kusiame demokratų suvažia
vime, pareigomis dalinda
masis su prel. G. Baroni ir trim 
Carterio rinkiminio štabo atsto
vais. Šiame suvažiavime taip pat 
dalyvavo LB New Jersey apy
gardos pirm. Kazys Jankūnas ir 
Piet. N.J. veikėjas Vincas Šal- 

čiūnas. Spalio 20 R. Česonis 
dalyvavo New Yorko mieste vy
kusiame Democratic National- 
ities Group suvažiavime. Kon
taktas nėra sumažėjęs nė porin- 
kiminėmis savaitėmis.

Aušra Mačiulaitytė-Zerr, 
JAV LB krašto valdybos narė, 
spalio 14 dalyvavo prekybos mi
nisterijos patalpose Washing- 
tone vykusiame pirmame prez. 
Fordo paskirtos cenzo (gyvento
jų surašymo} komisijos posėdy. 
Jai pasiūlius, komisija priėmė 
rekomendaciją iš cenzo blankų 
pašalinti “rusų” ir “Sov. Sąjun
gos” kilmės piliečio kategorijas 
ir naudoti siauresnio masto kate
gorijas — ukrainietis, lietuvis, 
lenkas. Nors teks stebėti, kad 
aukštesniosios instancijos nepa
naikintų šios patariamo
sios komisijos sprendimo, yra 
aišku, kad mum šis nutarimas 
naudingas, nes juo didesnis 
amerikiečių lietuvių skaičius, 
juo didesnis dėmesys bus skiria
mas mūsų tautinei grupei.

Millicent Fenvvick, kongreso 
narei, prašant, JAV LB visuome
ninių reikalų taryba spalio 15 
telegrama reagavo į prez. Fordo 
administracijos blokavimą su
teikti H.R. No. 15813 skirtas 
lėšas finansuoti Helsinkio kon

ferencijos sutarčių prižiūrėjimo 
komisijos veiklai, ypač prižiū
rint Sov. Sąjungos elgesį. Prieš 
keletą savaičių LB krašto valdy
bą pasiekė Aušrai M. Zerr adre
suota kongr. M. Fenvvick pa
dėka, kuria pranešama, jog spa
lio 18 prez. Fordas fondus sutei
kiantį įstatymą pasirašęs.

LB tarybos sesijos metu rug
sėjo mėn. Chicagoj buvo pri
imtas nutarimas, įpareigojąs JAV 
LB krašto valdybą kontaktuoti 
parinktus žurnalistus, kad jie 
prezidentinių debatų metu kel
tų klausimus, liečiančius Rytų 
Europos — Pabaltijo problemą. 
Nors pažadų buvo gauta, bet 
prezidentiniuose debatuose 
sėkmės neturėta. Kiek geriau 
pavyko su viceprezidentinių 
kandidatų debatais. Krašto val
dybos vicepirm. Aušrai Zerr pa
vyko sudominti AP kores
pondentą Walter Mears. Jam bu
vo pasiųsta magnetofoninė juos
ta su kandidato Carterio pareiš
kimais LB delegacijos nariam 
Pittsburghe. Mears užklausė W. 
Mondale, kuo skirtųsi Carterio 
politika Rytų Europos atžvilgiu? 
Deja, Mondale tiesiogiai į 
klausimą neatsakė, o R. Dole 
taip pat nesusidomėjo.

JAV LB krašto valdybos na
rių pareigos pareikalauja nema
ža kelionių, ne vienu atveju jom 
skiriant ne tik savaitgalio laisva
laikį, bet ir atostogų dienas. Pa
vyzdžiu galim imti spalio mėne
sį. Spalio 2 A. Zerr, R. Česo
nis ir J. Gaila dalyvavo LB de
legacijoj, pasimatant su kandi
datu Carteriu. Tą pačią dieną 
pirm. A. Gečys VVashingtone su 
kitų tautybių vadovais buvo pri
imtas prez. Fordo. Spalio 4 A. 
Zerr ir A. Gečys dalyvavo Pen
tagone sušauktoj gynybos depar
tamento konferencijoj. Spalio 12 
A. Gečys Baltuosiuose Rūmuose 
buvo priimtas prez. Fordo; aiš
kintasi dėl nelemto prezidento 
pareiškimo prezidentinių deba
tų metu. Spalio 16 vicepirm. B. 
Raugas LB krašto valdybai atsto
vavo Waterbury įvykusiame 25 
m. LB sukakties minėjime, o 
spalio 17 — Patersono lietuvių 
parapijos 75 m. sukakties minė
jime. Patersone klebonauja LB 
tarybos narys kun. Vikt. Dabu- 
šis. Spalio 14 A. Zerr dalyvavo 
JAV cenzo komisijos posėdy 
VVashingtone. Spalio 20 R. Če
sonis vyko į New Yorką daly
vauti demokratų tautinių grupių 
suvažiavime.

Stengiamasi palaikyti santy
kius su kitomis tautinėmis gru
pėmis. Krašto valdybos pirm. 
Alg. Gečys ir LB atsa> as Wa- 
shingtone Alg. Gui-^Kas rugsėjo 
29 lankėsi VVashingtono Polish 
American Congress įstaigoj, kur 
ilgesnį pokalbį turėjo su vadove 
Dana de Friedberg. Sutarta 
glaudžiau bendradarbiauti etni
nių studijų įstatymo ir Helsin
kio sutarimų prižiūrėjimo sri
tyse ir, esant reikalui, drauge su
daryti delegacijas kongreso na
rių kontaktavimui.

— Cleveland, Ohio, Vaidilos 
teatras ruošiasi suvaidinti Juozo 
Grušo dramą “Meilė, džiazas ir 
velnias”. Meno vadovas ir reži
sierius — Petras Maželis. Šia
me veikale atsakingus vaidme
nis gavo: Danutė Balčiūnaitė, 
Jūratė Petraitytė, Lonas Johan- 
sonas, Romas ir Andrius Kaz
lauskai, Paulius Nasvytis. Iš 
veteranų aktorių vaidins Apa
navičius, Bridžiuvienė, Citulis, 
Lazdinis, Plečkaitis ir Rukšėnas. 
Premjera įvyks ateinančių metų 
balandžio mėnesį Clevelande. 
Vaidilos teatro nariai gedi dvie
jų neseniai mirusių gabių akto
rių — Igno Gataučio ir Zigmo 
Peckaus.

EVOLIUCINIO 
MADINGUMO 

ĮVAIROVĖS

DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O.P.

Kaip galima pripa
žinti nuo pat pasaulio pradžios 
nebūtų augalų ir gyvulių evoliu
ciją? Juo labiau šiandieną toks 
pripažinimas reikštų labai didelį 
nesusipratimą ar žemiau kritikos 
evoliucinį madingumą, siūlomą 
net kiekvienam katalikui.

c} Augalų ir gyvulių rūšių 
užfiksavimą skelbė ir tebeskel- 
bia kai kurie katalikai ir neka- 
talikai. Tačiau tokio užfiksavimo 
nėra skelbęs kiekvienas katali
kas ar nekatalikas. Juo labiau, 
kad tokio užfiksavimo niekur 
ir niekada nėra skelbusi pati 
Katalikų Bažnyčia (plg. Alois 
Riedmann: The Truths ofChris- 
tianity, Vol. I, New York, p. 220}. 
Ne Darvinas savo mechanistine 
rūšių kilmės teorija, bet Linėjus 
(vėlesniame amžiuje} savo kla
sišku rūšių kilmės ir raidos 
mokslu įrodė, kad augalai ir 
gyvuliai keičiasi savo rūšies “ri
bose”, kaip žinome (žiūr. 15- 
osios atkarpos 4-ąją skiltį}.

d} Mūsų toji Esybė — Die
vas, Triasmenis Kūrėjas, suteikė 
pradžią ne vadinamajai evoliuci

jai, bet savo kūriniams “pagal jų 
rūšį”, kad jie įvairėtų savo rū
šies “ribose” ne tariamosios 
evoliucijos pagalba, bet Dievo 
kuriamuoju veikimu. Kiekvie
nas Dievo kūrinys tiek pačia sa
vo kilme, tiek savo įvairėjimo 
galia priklauso nuo Dievo. Die
vo santykiavimas su savo kūri
niais yra ne kas kita, kaip amži
nas kūrimas, o ne dirigavimas. 
Kas gi galėtų būti tas, kuris 
vadinamąją evoliuciją “pavedė” 
Dievui, kad Jis ją diriguotų? 
Diriguojantis Dievas, evoliuci
jos Dirigentas — tai madingi 
evoliuciniai nesusipratimai ar 
prasimanymai. Nors dirigentas 
gali būti net genialus kūrėjas, 
bet jis negali būti “diriguojan
tis” Dievas. Ir dirigento garbin
gas vardas jokiu būdu ne sietinas 
su ta Esybe, pavedant Jai nebū
tą dalyką — “diriguojamą evo
liuciją”, kurios dievą gali pri
pažinti ir išpažinti materialistai 
bei marksistai, neišskiriant ir ko
munistų. Prieš tokį dievą jie ir 
nekovoja, nes jo nėra, nors jį 
vadintume Krikščionybės ar Ka

talikybės Esybe, Dievu, diri
guojančiu vadinamąją evoliuciją.

4) Teilhardo “vizijų” apreikšta 
evoliucija?

Jonas Kubilius, S.J., bene pats 
pirmasis mėgino mus supažin
dinti su Teilhardui esmingu 
mintijimu — teilhardizmu, pasi
rodžiusiu jau 1965 m. Laiškuose 
Lietuviams, Nr. 11, p. 364-371. 
Pasirodo, kad buvome supažin
dinti ne tiek su teilhardizmu, 
kiek su teilhardistika, kurią va
diname sukrikščionintu, tiksliau 
—“pakrikštytu” teilhardizmu. 
Tai teilhardistika, kurią gana uo
liai vystė, sakytume, Jono Kubi
liaus, S.J., įpėdiniai, dažniausiai 
pasisakydami prieš Antano Ma
ceinos teisingai atskleistą, kritiš
kai pateiktą teilhardizmą.

A. Mauragis — pats naujausias 
teilhardistikos atstovas savo 
straipsniu “Kaip Dievas sukūrė 
pasaulį”, išspausdintu irgi Laiš
kuose Lietuviams, 1976 m., Nr. 
9, p. 296-300. Šio straipsnio au
torius, esąs “šios regimos plot
mės žmogus”, aukštuosius 
mokslus baigęs žmogus, tariasi 
patikslinęs Antaną Maceiną su
kūrimo ir teilhardinės evoliuci
jos klausimais. Tas “patikslini
mas” remiamas paviršutinišku ir 
ne visur teisingu Biblijos, Teil
hardo aiškinimu, nesiderinančiu 
su Teilhardo “vizijų” apreikšta 
vadinamąja evoliucija. Štai bū
dingiausi tuo reikalu pavyzdžiai, 
paimti iš aukščiau minėto A. 
Mauragio straipsnio.

a} Teilhardo sampratos evo
liucijos “pradžios ir pabaigos 
taškai yra Alfa ir Omega, tai yra 
mūsų Dievas” (p. 297}. Tai ne 
mūsų, bet Teilhardo “vizijų” 
Dievas.

aa} Teilhardo “vizijų” vienin
telis Dievas (kurį jis kartais pa
teikia kabutėse, norėdamas pa
brėžti jo tikrąją prasmę, o ne 
priešingą ar perkeltą prasmę} 
yra “sintezė (krikščioniško} 
aukštybių ‘Dievo” ir (marksistiš
ko} progreso ‘Dievo’ — štai 
VIENINTELIS Dievas, kurį 
nuo dabar turėtume GAR
BINTI dvasioje ir tiesoje” (Teil
hardo monografijos žymiausias 
ir įtakingiausias autorius, jo 
rinktinių minčių redaktorius 
Claude Cuenotas, paskelbęs tą 
sintezę šioje knygoje: Claude 
Cuėnot, Nouveau Lexique Teil- 
hard de Chardin, Paris, 1968, 
p. 73-74}. 1952.X.4 pavadinęs 
tą sintezę tikruoju ir labai aiš
kiu vardu — ana krikščioniška- 
marksistiška sinteze, Teilhardas 
savo “vizijų” tą vienintelį Die
vą nusako kitais, mažiau įtarti
nais, žodžiais, žinomais nuo 
1950 gegužės-birželio mėn. 
Krikščionišką, t.y. Katalikybės 
Dievą jis vadina Aukštybių Die
vu (“le Dieu de l’En-Haut”}; 
marksistišką, t.y. marksizmo, sa
kykim, Dievą jis vadina Pažan
gos Dievu (“le Diėu de l’En- 
Avant”}.(31}

ab} Teilhardo “vizijų” reika
laujama Reforma (rašoma di
džiąja raide}. Iš esmės pakeisti 

Krikščionybės (atseit — Katali
kybės} ne tik institucijas, pa
pročius, bet ir Tikėjimą. Per 50 
metų jam esą paaiškėjo, kad 
tokia Reforma esanti būtina; 
ji turinti būti daug gilesnė už 
aną XVI amžiuje įvykusiąją 
(Liuterio įvykdytą Reformaci
ją}. Apie tokios Reformos būti
numą Teilhardas labai atvirai ir 
griežtai pasisakė 1950.X.4 ilgo
kame savo laiške, kurio esminę 
idėją raštu pakartojo beveik tris 
dienas prieš savo mirtį. Tokia 
jau buvo jo “vizijų” paskutinė 
valia, atsidavusi tam “vizijų” 
Dievui, kurį jis laikė vieninte
liu Dievu, visiškai priešingu 
mūsų — Katalikybės ir iš viso 
Krikščionybės — Dievui.

ac} Teilhardo “vizijų” reika
laujamas tikėjimo išpažinimas 
būtinas, anot jo, moderniam 
žmogui išganyti. Todėl jis savo 
tikėjimo išpažinimą štai kaip 
apibūdina: “Jeigu, tam tikram 
vidaus perversmui įvykus, aš iš 
eilės nustočiau savo tikėjimo į 
Kristų, savo tikėjimo į asmeni
nį Dievą, savo tikėjimo į (Šven
tąją — T.Ž.} Dvasią — man at
rodo, kad aš nenustočiau nepa
laužiamai tikėjęs į Pasaulį (“au 
Monde”}. Pasaulis (Pasaulio 
vertybė, neklaidingumas, gery
bė gerumas, malonumas — T.Z} 
— štai kas yra pirmutinis, pas
kutinis ir vienintelis dalykas, 
pagrįstas paskutine mano anali
ze, į kurį aš tikiu. Tai tikėji
mas, kuriuo aš gyvenu. Šiam ti

kėjimui, mano supratimu, aš at- 
siduosiu, mirties momentui atė
jus, pakildamas viršum visų abe
jonių. ( . . .} Ir aš atsiduodu šiam 
tikėjimui, kur jis mane benu- 
vestų. ( . . .} Štai į ką aš tikiu 
(“Voila comment je crois”}”, 
— toliau čia to vienintelio Die
vo ir tikėjimo necituojant, nes iš 
esmės nieko nauja nepateik
tume (Pierre Teilhard de Char
din: Comment je crois, Paris, 
1969, p. 120, 124 ir 152}. Toks 
yra Teilhardas savo “vizijose”, 
kurių didžiausia teilhardistų 
dauguma visiškai neliečia, kai 
kurie jas iš dalies paliečia tik 
tiek, kiek reikalauja “pakrikšty
tas” teilhardizmas — teilhardis
tika.

(Bus daugiau}

(31} Teilhardo sampratos 
Aukštybių ir Pažangos Dievo 
sintezė, tas jo “vizijų” vienin
telis Dievas, garbintinas dva
sioje ir tiesoje, Teilhardui reiš
kia jo tikėjimo išpažinimą, kurį 
jis raštu pakartojo maždaug tris 
dienas prieš savo mirtį: 1955, 
Didįjį Penktadienį (Pierre Teil
hard de Chardin: L’Avenir de 1’ 
homme, Paris, 1959, p. 404-405; 
Claude Cuenot: loc. cit., p. 74}. 
Teilhardo “vizijų” tikėjimo 
išpažinimo originalumo pagrin
das, jo svarbiausias aprašymas 
(Pierre Teilhard de Chardin: 
Comment je crois (Kaip aš tikiu, 
t.y. Į ką aš tikiu}, Paris, 1969, 
p. 117-152}.
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LATVIŲ KULTŪRINĖ VEIKLA NEW YORKE
New Yorkas yra vienas iš di

desnių latvių išeivijos kultūri
nių centrų. Šiame didmiestyje 
ir jo apylinkėse yra įsikūrę apie 
6,000-7,000 latvių, ir jų kultū
rinis gyvenimas čia aktyvus. Kiti 
latvių išeivijos centrai yra To
ronte, Bostone, Philadelphijoj, 
Clevelande ir kituose JAV mies
tuose.

Čia New Yorke yra leidžia
mas latviškas laikraštis Laiks, 
pasirodąs du kartus per savaitę. 
Kiekvieno jo numerio trečias 
puslapis skiriamas įvairiem me
nam: dailei, muzikai, literatūrai 
— nuo skelbimų ir parengimų 
recenzijų iki poemų ir romanų 
ištraukų. Šis laikraštis deda ne
maža žinių ir iš kitų miestų 
kultūrinės veiklos, nes yra skai
tomas visoj Amerikoj ir Kana
doj.

New Yorke taip pat leidžiama 
ir keletas smulkesnių žūmalų, 
pvz. Musu Valoda (Mūsų Kalba). 
Svarbiausias latvių kultūrinis 
žurnalas Jauna Gaita leidžiamas 
ne New Yorke.

Kaip ir pas lietuvius, čia New 
Yorke nuolat rengiami miesto ir 
apylinkių tautiečiam visokie su
ėjimai, minėjimai, dainų ir šokių 
koncertai. “Daugavas Vanagi” 
organizacija (kaip mūsų ramovė
nai) dabar Bronxe turi savo di
delius namus, panašius į pir
mykštį mūsų Židinį, ir ten ke
liuose aukštuose nuolat “kas 
nors” vyksta. Gausesni parengi
mai vyksta kitose salėse.

Tarp iškilesnių šio rudens 
kultūrinių įvykių verta paminėti 
spalio 24 Carnegie Recital Hali 
suruoštą smuikininkės Ievos 
Graubins ir jos vyro pianisto 
Roberto Bravo koncertą. Tarp 
Schuberto, Francko, Ravelio ir 
kitų kompozitorių kūrinių smui
kininkė atliko ir savo tėvo Je- 
kabo Graubins miniatiūrinę 
kompoziciją “Dziesma”. Abu, ji 
ir jos vyras, yra dalyvavę ir lai
mėję atžymėjimų tarptautiniuo
se konkursuose. Šio koncerto re
cenziją Laiks lapkričio 3-čio.s 
numery parašė žinomas latvių 
kompozitorius Amolds Šturms, 
kurio instrumentalinės muzikos 
kūrinių koncertas Carnegie salėj 
įvyks ateinantį pavasarį, balan
džio mėnesį.

Taip pat verti dėmesio šio ru
dens akademinio lygio parengi
mai — ““Sekmadienio literatū
ros ir mokslo popietės”, kurios 
vyksta du kartus per mėnesį po 
“Daugavas Vanagi” stogu. Jų 
“spiritus movens” yra dr. P. 
Norvilis.

Oficialiai tas popietes rengia 
bendromis jėgomis keturios or
ganizacijos: Latvių Akademikų 
Dėstytojų Sąjunga (universiteto 
profesorių organizacija), Latvių 
Humanitarinių Mokslų Draugija, 
Latvių Spaudos Draugovė ir 
Latvių Inžinierių Sąjungos New 
Yorko kuopa. Latviai, atrodo, 
mėgsta jungtis, veikti centrali
zuotai.

Pirmoji literatūros popietė bu
vo surengta rugsėjo vidury. Čia 
savo naujausios kūrybos —poe
zijos ir prozos — skaitė New 

VVashingtono-Baltimorės vyr. studentų ansamblis Malūnas, sėkmingai gastroliavęs Kul
tūros Židiny Brooklyne ir suvaidinęs 3 veiksmų muzikinę pjesę “Rugiapiūtę . Kai
rėj prof. dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo vedėjas, pakvietęs ansamblį. Nuotr. 

R. Kisieliaus

Yorko mieste gyvenantieji rašy
tojai: Aina Kraujiete, Janis Kres- 
linš, Nikolajs Kalninš, Herta 
Krauja ir kiti. Keletas iš tų 
rašytojų, kaip Valdemars Avens, 
Austrą Balode ir Egils Kaime, 
yra taip pat ir dailininkai, kurie 
aktyviai dalyvauji! įvairiose me
no parodose. Popietei vadovavo 
Janis Bičolis.

Viena sekmadienio popietė 
spalio mėn. buvo skirta inž. Ja
nio Staubergo paskaitai ir disku
sijom apie elektrinių jėgainių 
statybą Irane ir Turkijoj, o ki
ta— mokslininko dr. Kari Osis 
paskaitai apie paskutinius pa
rapsichologijos tyrinėjimus. 
Abiejose buvo rodomos skaid
rės.

Antroji literatūros popietė, su 
prof. dr. Juris Silenieks paskai
ta apie šių dienų latvių literatū
rą pasaulinės literatūros rėmuo
se, buvo surengta lapkričio mė
nesio pradžioj. Čia savo naujos 
prozos ir poezijos paskaitė New 
Yorko artimesnių apylinkių ra
šytojai Baiba Bičole, Rita Gale, 
Žentą Liepa, Valda Morą ir 
Gunars Salinš.

Kai kuriuos latvių rašytojus 
mes, lietuviai, pažįstam iš ver
timų. Pvz. Ainos Kraujietes ir 
Gunars Salinš eilėraščiai, Hen
riko Nagio versti, buvo išspaus
dinti 1968 lapkričio mėn. Ai
duose. Kun. dr. A. Baltinio pa
stangomis šio numerio net 22 
puslapiai — 50 metų Latvijos 
nepriklausomybės sukakties 
proga — buvo paskirti latvių 
kultūrinio gyvenimo apraiškom.

Be to, Gunars Salinš, kuris yra 
pradininkas mūsų “žeminin
kam” artimos latvių poezijos 
srovės, prieš daugelį metų vie
nam mūsų kultūriniam paren
gime senojoj Maspetho parapijos 
salėj, Henrikui Nagiui verčiant, 
pats asmeniškai paskaitė lietu
viam klausytojam savo poezijos. 
Būtų įdomu vėl jo paklausyti.

Paskutinioji lapkričio mėne
sio popietė buvo itin “šventiš
ka”. Joj pagerbti latvių Kultū
ros Fondo 1976 laureatai, kurių 
tarpe buvo keturi iš New Yorko: 
menininkas Vilnis Strazdins, 
dainininkas dr. Janis Klavins, 
knygų leidėjas Helmars Rudzi- 
tis ir kompozitorius Andrejs Jan- 
son. Apie laureatus kalbėjo ke
letas prelegentų, mokslo, litera
tūros, spaudos, dailės, muzikos 
ir knygų leidimo sričių atstovai, 
nes iš tų sričių buvo suteiktos 
premijos.

Kyla klausimas, ar ir mūsų 
knygų leidėjai ir spaudos dar
buotojai nenusipelno “laurų”. 
Kodėl mes juos dažniausiai už
mirštam? Pvz. Stepo Zobarsko 
knygų leidykla Manyland 
Books, anksčiau žinoma Voya- 
ges Press vardu, jau penkiolika 
metų skleidžia lietuvių literatū
ros žodį anglų kalba plačiame 
pasauly, o ta sukaktis šiais me
tais liko visai neatžymėta.

Minint knygų leidyklas, ne- . 
galima nepažymėti žinomos lat
vių leidyklos Gramatu Draugs 
50 m. gyvavimo sukakties, kuri 
buvo labai iškilmingai atšvęsta 

šį rudenį, su dideliu balium, 
vienam New Yorko viešbuty. 
Šiai sukakčiai meno fotografas 
Br. Rozitis sukūrė specialų di
džiulį spalvotą fotomontažą, 
atvaizduojantį kelis šimtus iš

leistų knygų.
Iš viso ši leidykla iki dabar iš

leido 2,500 knygų, latvių ir kitų 
kraštų rašytojų kūrybos, jų tarpe 
ir lietuvių prozos vertimų, kurių 
paskutinysis yra šiemet išleis

tas B. Pūkelevičiūtės romanas 
“Septembra sestdiena”, verstas 
Janio Zarinš (kuris pernai išver
tė A. Barono “Mėnesieną” 
ir yra išvertęs kitų dalykų).

Dar viena sritis, kurioj New 
Yorko ir apylinkių latviai kultū
rininkai yra aktyvūs, yra dailės 
kūryba. Bet apie tai teks para
šyti kitą kartą.

Alina Staknienė

LAKE WORTH, FLA.
Lietuviai šventė dvigubą 

jubiliejų

Lietuvių Bendruomenės Palm 
Beach County apylinkės val
dyba, talkinama LB Floridos 
Auksinio Kranto (Pompano 
Beach} apylinkės ir Lake Worth 
Lietuvių Klubo vadovybių, 
Lake Worth mieste, Švč. Širdies 
vardo katalikų bažnyčioj ir tos 
pat parapijos mažojoj salėj, lap
kričio 20 atšventė dvigubą ju
biliejų: 58-tąjį nuo Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo ir 25-tąjį 
nuo LB JAV-bėse įsteigimo.

Minėjimas pradėtas iškilmin
gomis mišiomis katalikų baž
nyčioj. Jas aukojo prel. J. Bal
konas ir kun. A. Senkus. Giedo
jo solistė O. Jameikienė-Blan- 
dytė; pamokslą pasakė kun. A. 
Senkus.

Po pamaldų minėjimas buvo 
tęsiamas prie pat bažnyčios 
esančioj Madonna Hali. Susirin
ko gausus būrys tautiečių nuo 
Hallandale (prie Miami) ligi Ju
no Beach imtinai. Šio ne eilinio 
minėjimo pagrindinis paskaiti
ninkas buvo visiem lietuviam ži
nomas kalbėtojas prel. Jonas 
Balkonas, šiai sukakčiai specia
liai iškviestas iš St. Petersburgo.

LB Palm Beach County apy
linkės pirm. J. Jakubauskas, ati
daręs minėjimą ir pasveikinęs 
svečius, minėjimui vadovauti 
pakvietė Br. Aušrotą. Į garbės 
prezidiumą buvo pakviesti: 
prel. J. Balkonas, kun. A. Sen
kus, St. Augūnienė, D. Liuter- 
mozienė, Vai. Balčiūnas, O. Liu- 
termozienė, P. Mikšys ir šimta
metė visų gerbiama bendruome- 
nininkė C. Mošinskienė.

Kun. A. Senkui perskaičius in- 
vokaciją ir susikaupimo minute 
pagerbus žuvusius už Lietuvos 
laisvę bei plačiame pasauly mi
rusius lietuvius, vyko prel. J. 
Balkono turininga paskaita, ku
rios pirmoji dalis buvo skirta 
Lietuvos kariuomenei, antroji - 
Lietuvių Bendruomenei.

Prelegentas pabrėžė, kad tai, 
ką Lietuvos kariuomenė vykdė 
per dvidešimt nepriklausomo 
gyvenimo metų, šiandien tęsia

Lapkričio 22 Town Hali salėj koncertavo pianistas Vytautas Smetona. Po koncer
to prie salės iš k.: A. Žarskuvienė, E. Čekienė, M. Žukauskienė, V. Žukauskas, E. 
Karpiutė, N. Umbrazaitė, Helen Johnson, Antanas Smetona, Vytautas Smetona, jų mo
tina B. Smetonienė, A. Kepalaitė, N. Ulėnienė, G. Žilionienė. Nuotr. L. Tamošaičio

ir vykdo Lietuvių Bendruome
nė, išsisklaidžiusi plačiame pa
sauly. LB turi du tikslus: išlai
kyti lietuviškumą dabartinėj 
emigracijoj ir padėti Lietuvai iš
sikovoti laisvę.

Paskaita susilaukė daug plo
jimų.

Po to Vai. Balčiūnas, LB vei
kėjas veteranas, pasveikinęs su
sirinkimą, prašė priimti dvi re
zoliucijas Prano ir Algirdo Bra
žinskų reikalu, skirtas JAV vy
riausybei. Rezoliucijos buvo 
priimtos vieningai, prašant pa
bėgėliam azylio teisių Amerikoj.

Susirinkimą sveikino raštu A. 
Gečys, JAV LB krašto valdybos 
pirmininkas, ir K. Gimžauskas 
LB Floridos apygardos pirmi
ninkas.

Po oficialios dalies darbščio
sios bendruomeninkės svečius 
pavaišino skaniais pietumis ir 
kavute. Vaišių metu prel. J. Bal
konui buvo sugiedota “Ilgiausių 
metų”.

Susirinkusieji skirstėsi pilni 
puikių įspūdžių, galėję išgirsti 
vieną iš geriausių lietuvių kal
bėtojų ir turėję progos pasidalin
ti mintimis apie dabartį ir ne
tolimą ateitį.

A.B.

LOS ANGELES, 
CALIF.

LITERATŪROS VAKARAS

Vienuoliktą literatūros vakarą 
Los Angeles Lietuvių Fronto bi
čiuliai organizuoja gruodžio 18 
moderniai atremontuotoj Šv. Ka
zimiero parapijos salėj. Beveik 
kasmet, be vietos rašytojų, į 
šiuos literatūros vakarus yra 
kviečiami dailiojo žodžio kūrėjai 
iš kitų lietuviškų bendruome
nių. Iki šiol iš kitų vietovių 
yra dalyvavę Sadūnaitė, Pūkele- 
vičiūtė, Švabaitė-Gylienė, Ais
tis, Baronas, Bradūnas, Kairys, 
Vaičiulaitis. Šiais metais į Los 
Angeles atvykti ir vakare daly
vauti maloniai sutiko Lietuvių 
Rašytojų Draugijos pirmininkas 
poetas Leonardas Andriekus.

Rašytojas Jurgis Gliaudą pri
statys naujai išėjusį ir kritikos 
gerai įvertintą Leonardo Andrie- 
kaus poezijos rinkinį “Už vasa
ros vartų”. Be svečio poeto, 
vakare savo kūrybą dar skaitys 
Alė Rūta, Bernardas Brazdžionis 
ir Pranas Visvydas. Kompozito
rė Giedra Gudauskienė L. And- 
riekaus eilėraščiam “Senas laik
rodis” ir “Gintarėlis” parašė 
muziką, ir šias naujas dainas pir
mą kartą atliks solistė Birutė 
Dabšienė, akomponuojant pia
nistei Raimondai Apeikytei. Ak
torė Dalila Mackialienė pa
deklamuos iš L. Andriekaus kū
rybos.

Mokyklinis jaunimas ir stu
dentai į literatūros vakarą kvie
čiami be įėjimo mokesčio.

JKj.

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

PATIKSLINIMAS

Darbininko 1976 lapkričio 12 - 
numery paskelbtas straipsnis 
“Nepalanki aplinka lietuviam 
katalikam” turėtų sudominti ir 
Kunigų Vienybę, ir Katalikų Fe
deraciją, ateitininkus, vyčius ir 
kitas katalikų organizacijas. 
Konferencija temai “Laisvė ir 
teisingumas visiem” svarstyti 
Detroite (spalio 21-23) parodė, 
kad ir Amerikoj katalikų visuo
menė užkrėsta termitais. Iš ant
ros pusės, tenka pasidžiaugti, 
kad prieškonferenciniuose pasi
ruošimuose ir pačioj konferenci
joj lietuviai nebuvo pasyvūs ste
bėtojai. Pagrindinis nuopelnas 
priklauso veikliam ir išmintin
gam Lietuvių Katalikų Tarnybos 
vedėjui, Lietuvos nemačiusiam, 
bet jos reikalam su pasiaukoji
mu dirbančiam kun. Kazimierui 
Pugevičiui. Jo akcija plačiai nu
skambėjo Amerikos katalikų 
spaudoj. Kun. K. Pugevičiui su
maniai talkino dr. Adolfas Da- 
mušis, Simas Kudirka, Lilė Gra- 
žulienė.

Minėtame straipsny rašoma, 
kad diskusine tema “į Amerikos 
vyskupų būstinę Washingtone 
suplaukė apie 800,000 pareiški
mų bei anketų, jų tarpe ir Los 
Angeles lietuvių parapijos pa
reiškimas, įteiktas per Juozą Ko- 
jelį”.

Iš tikro pareiškimas įteiktas 
per Šv. Kazimiero parapijos kle
boną prel. Joną Kučingį. Pa
reiškimas pagrindinai reflektavo 
klebono mintis, kurias anglų 
kalba neblogai apipavidalino 
stud. Linas Kojelis. Aš raštą pa
sirašiau kaip spec. komisijos 
sekretorius. Labai įdomu, kad iš 
tokios daugybės sugestijų dėme
sys buvo atkreiptas į losangelie- 
čių raštą ir jo mintys buvo paci
tuotos galutiniame konferenci
jos dokumente.

“Committee for the Bicenten- 
nial” narė seselė Jeanne Marie 
Guerin, SHCJ, lapkričio 3 
laiške prel. J. Kučingiui dėkoja 
už raštą, pastebėdama norinti, 
“kad Jūs ir parapiečiai žinotu
mėt, jog jūsų rašte pareikštos 
mintys ir rūpesčiai . . . atitinka ir 
mūsų rūpesčius, ir jie buvo 
pristatyti ir išgirsti (konferenci
jos) delegatų. Mes Jūsų rašto 
nuorašą pasiuntėm centrinei įs
taigai, kur redakcinė komisija . . . 
galutiniame dokumente cituoja 
Jūsų laišką”.

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Tarnyba ir jos vedėjas kun. K. 
Pugevičius nusipelno ne tik pa
garbos, bet ir finansinės para
mos. Tarnybos adresas: 64-09 
56th Rd., Maspeth, N.Y. 11378.

Juozas Kojelis

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.
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Vytautas Smetona Shows 
Capabilities at Piano

Vytautas Smetona, a 21-year-old 
Cleveland pianist of Lithuanian de- 
scent, made his Town Hali debut Mon- 
day night. His short program listed 
standard repertory sonatas of Beetho- 
ven, Chopin and Prokofiev, along with 
six miniajtures by the Lithuanian com- 
poser M. K. Čiurlionis.

The potential is there. Mr. Smetona 
displayed solid technical capabilities 
and musicianly instincts that- lean to- 
vvards the introspective. He went 
through the first three movements of 
Beethoven’s Opus 26 Sonata in A flat 
without cracking a forte, and his play- 
ing in general avoided the brittle tone 
and breakneck pace favored by so 
many young virtuosos these days.

Štili lacking at this point, however, 
is a sense of strong interpretive con- 
viction. Tempos and rhythmic accents 
were often inconsistent; many of the 
performances seemed to go measure by 
measure instead of establishing a clear 
directional flow.

Mr. Smetona was at his best in the 
engaging Čiurlionis pieces—five pre- 
ludes and a tiny portrait of “The Night- 
ingale”—nicely capturing their unpre- 
tentious lyric warmth. He also played 
the Scherzo of Chopin’s B minor 
Sonata with becoming lightness, and 
in the finale, showed that he could stir 
up a good deal of excitement after all.

Robert Sherman

LIETUVIŲ FONDO 
LEIDINIO REIKALU

Daugelis Lietuvių Fondo 
narių raštu ir žodžiu teiraujasi, 
ar leidiny “Lietuvių Fondas” 
bus dedamos trumpos narių bio
grafijos.

Pradžioj buvo manyta vardyne 
duoti trumputes narių biografi
jas, bet, sudarant vardyną su 
nuotraukomis, paaiškėjo, kad tai 
užimtų labai daug vietos, juo la
biau, kad apsispręsta leisti ne tik 
vardyną, bet ir plačią LF veik
los apžvalgą su dokumentine ir 
statistine medžiaga. Todėl nusi
statyta vardyne pažymėti tik 
nario profesiją, o po nuotrauka 
— gimimo ir mirimo metus, jei 
narys yra miręs. Nuotraukos de
damos tų, kurie to pageidauja ir 
kurie jas yra atsiuntę ar dar at
siųs iki 1976 gruodžio 31.

Leisti knygai “Lietuvių Fon
das” susilaukta pritarimo. Kny
gos kaina $15. Prenumerata 
plaukia. Iki šių metų lapkričio 
20 176 LF nariai atsiuntė kny
gai $4,660. Jų tarpe 26 garbės 
prenumeratoriai po $50, 4 rė
mėjai po $100 ir 2 mecenatai po 
$250. Kai kurie atsiuntė po $20, 
$30 ir $70. Visiem reiškiama, 
padėka.

Kviečiami ir kiti LF nariai, ku
rie norėtų turėti knygą, pasku
bėti atsiųsti prenumeratą. Pre
numeratorių pavardės bus pa
skelbtos knygoj, jei prenumerata 
bus gauta iki šių metų galo. 
Siųsti LF adresu: 2422 West 
Marquette Rd., Chicago, IL 
60629.

Leidinio Redakcinė Kolegija
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CHICAGO, ILL.
Antras Kaimas yra subūręs 

jaunus aktorius, kurių tikslas — 
praskaidrinti sveiku humoru 
žmonių nuotaikas. Jie veikia de
šimt metų su viršum, o jų pasi
rodymai mėgiami ir laukiami se
nų, jaunų ir vaikų. Jie suruo
šia lituanistinėm mokyklom 
linksmas programas, insce
nizuodami humoristinėj formoj 
pasakas. Antras Kaimas su savo 
pasirodymais aplanko ir kitus 
miestus. Lapkričio mėnesį Ant
ras Kaimas Chicagoj, Playhouse 
salėj suruošė 4 pastatymus, ir 
visuose spektakliuose žiūrovų 
buvo pilna salė. Pasirodymuose 
buvo 30 trumpų humoristinių 
nuotrupų iš lietuviško gyvenimo 
aktualijų ir kasdienybės. Viene
to gyvoji dvasia, kuri moka jau
nimą suburti ir jam vadovauti, 
yra Titas Algirdas Antanaitis. Šį 
kartą vaidino ir savo vaidmenis 
gražiai atliko: Valė Kavaliūnai
tė, Jūratė Jakštytė, Juozas 
Aleksiūnas, Dana Naltaitė, Eu
genijus Būtėnas, Jurgis Riškus, 

'Romas Stakauskas. Šviesas tvarkė 
Jonas Kaunas. Plakatus ir užra
šus tvarkė dail. Vincas Lukas. 
Reikia tikėtis, kad spektakliai 
bus kartojami ir kitose vieto
vėse.

Liudo G. M. Rėzos minėjimą 
lapkričio 14 Chicagoj, Jaunimo 
Centre surengė Pedagoginis li
tuanistikos institutas ir Mažo
sios Lietuvos lietuvių draugija. 
Minėjimą pradėjo Tėviškės 
evangelikų parapijos klebonas 
kun. A. Trakis, pakviesdamas 
programai vadovauti Liną Rim
kų. Dr. Vincas Maciūnas skaitė 
paskaitą apie L. Rėzą, apibūdi
no jį kaip poetą, mokslininką ir 
Donelaičio Metų leidėją. Prof. 
dr. Petras Jonikas išryškino L. 
Rėzą kaip liaudies dainų rinkė
ją, lietuvių kalbos puoselėtoją ir 
propaguotoją mokslininkų tarpe. 
Pedagoginio instituto studentai 
atliko dalį meninės programos.
G.A.. Lėkšas paskaitė iš 1824
L. Rėzos versto Šv. Rašto iš
trauką. Pianistas Arūnas Ka
minskas paskambino VI. Jakubė- 
no muzikinį kūrinį. Tėviškės pa
rapijos choras, vadovaujamas J. 
Lamsaičio, padainavo Vydūno 
ir Rėzos dainų ir “Pranašas Di
dis”. Programos atlikėjam padė
kojo prof. J. Anysas. Pabaigai 
sugiedotas Mažosios Lietuvos 
himnas “Lietuviais esame mes 
gimę”. Publikos prisirinko pilna 
salė. Visi gėrėjosi programos 
turtingumu ir tvarkingu šventės 
pravedimu.

Pirmyn choras Chicagoj vei
kia nuo prieškarinių laikų. Cho
rui ilgus metus vadovavo muz. 
K. Steponavičius, kuris šiais me
tais mirė. Jam pagerbti Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėj 
lapkričio 14 choras pakartojo Le- 
haro operetę “Grafas Liuksem
burgas”. Pastatymui dirigavo 
muz. Darius Lapinskas, naujas 
choro dirigentas. Spektaklis ge
rai pavyko. Grojo Lyric operos 
orchestras. Publikos prisirinko 
pilna salė. Operetė buvo šiltai 
sutikta. Solistam chorui ir diri
gentui svečiai nuoširdžiai ir 
gausiai plojo.

Lietuvių Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumo organizacinis komi
tetas posėdžiavo lapkričio 6 Jau
nimo Centro kavinėj.

Po posėdžio įvyko spaudos 
konferencija. Komiteto pirm. dr. 
K. Ambrozaitis pranešė apie 
rengiamą Lietuvių Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumą 1977 lap
kričio 23-27 Chicagoj, Jaunimo 
Centre.

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos (ŠALFAS) atstovų suvažia
vimas įvyko lapkričio 20-21 Toronte. Suvažiavimas nutarė 1978 drauge su dainų švente su
rengti pasaulio lietuvių sportines žaidynes Toronte. Nuotr. Jono Urbono

Simpoziumą ruošia Pasaulio ir 
Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjunga, Pasaulio ir 
Amerikos lietuvių gydytojų są
junga, Lituanistikos Institutas ir 
JAV Lietuvių Bendruomenė. 
Organizacinio komiteto pir- 
miminku pakviestas dr. Kazys 
Ambrozaitis.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba globoja organiza
cinį komitetą, kurį sudaro po du 
atstovus iš minėtų organi
zacijų: dr. G. Balukas — PLGS, 
dr. D. Giedraitis — PLGS, arch. 
A. Kerelis — PLIAS, inž. S. Jo- 
kubauskas — PLIAS, dr. J. Pu- 
zinas — LI, dr. J. Rėklaitienė — 
LI, inž. M. Jakaitis — LB, M. 
Remienė — LB.

Be to, į šį komitetą pakviesti: 
Alina Lipskienė, Vilhelmina La
pienė ir Kazys Barzdukas.

Mokslinei programos daliai 
vadovaus prof. dr. R. Šilbajoris, 
nariais pakviesti prof. dr. M. Vy
gantas, prof. dr. Vyt. Klemas ir 
prof. dr. J. Rėklaitienė.

Parengimų komisijon pakvies
ti: inž. St. Jokubauskas, M. Re
mienė, A. Lipskienė ir V. La
pienė.

Komiteto nariai spaudos atsto
vus supažindino su rengiamo 
simpoziumo programos paruo
šiamaisiais darbais.

Trečiasis Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumas stengsis pratęsti 
praeitų dviejų simpoziumų tur
tingas tradicijas. Į Mokslo ir Kū
rybos simpoziumą susirinks 
įvairių sričių lietuviai moksli
ninkai pasidalyti žiniomis savo 
profesijose ir išgirsti apie talen
tus, ką lietuviai kitose mokslo 
šakose yra nuveikę. Besidomin
čiai visuomenei mokslininkai 
padarys pranešimus prieina- 
moj plotmėj.

Lietuvių Fondo pelno skirsty
mo komisija lapkričio 11 Jauni
mo Centro kavinėj sukvietė kul
tūrininkus, lietuviškų institucijų 
pirmūnus, visuomeninių organi
zacijų veikėjus ir spaudos dar
buotojus pokalbiui, kaip tiksliau 
paskirstyti lietuvių kultūrinių 
reikalų finansavimą ir rėmimą 
dalinant LF pelną.

PHILADELPHIA, PA.
Kalėdų eglutė

Philadelphijos ir Pietinės 
Nevv Jersey Vinco Krėvės šešta
dieninė mokykla ir šiais metais 
rengia tradicinę kalėdinę eglu
tę. Visuomet ji būdavo po Nau
jų Metų, o šiemet pirmą kartą 
bus dar prieš Kalėdas, gruodžio 
12, sekmadienį, tuoj po lietuviš
kų mišių, t.y. apie 12 vai. Pa
rengimo vieta — Šv. Andriejaus 
parapijos salė, 19-ta ir Wallace 
gatvės, Philadelphia.

Jau seniai buvo pakviestas Ka
lėdų Senelis, ir jis pasižadėjo at
vykti su dideliu maišu dovanų. 
Mokiniai ruošiasi programai. 
Režisuojami mokytojos Romos 
Česonienės, jie suvaidins Z. Vi- 
sockienės kalėdinį vaizdelį — 
Susitikimas mėnulyje. Vaizdelio 
pasiruošimuose talkina mokyto
jos Marija Radikienė, Birutė 
Gailienė ir Nijolė Kailienė.

Darželio ir jaunesniųjų skyrių 
mokinukai ruošia savo specialų 
pasirodymą Kalėdų Seneliui. 
Juos ruošia mokytojos Rima Mi- 
ronienė ir Marija Sušinskienė su 
Danutės Pliuškonytės talka.

Tėvų komitetas visus atvyku
sius pavaišins karštais užkan
džiais, tad mamytėm ir močiu
tėm tą dieną nereikės virti pietų. 
Veiks baras.

Mokslo ir kūrybos simpoziumo organizacinio komiteto posėdy. Iš k. J. Kaunas, B. Brazdžio
nis, dr. K. Ambrozaitis, prof. dr. R. Šilbajoris, M. Remienė, V. Lapienė, prof. dr. J. 
Rėklaitienė ir dr. G. Balukas.

Pranešimus padarė LF tary
bos pirm. dr. G. Balukas, LF 
centro valdybos pirm. dr. A. 
Razma ir pelno skirstymo komi
sijos pirm. dr. K. Ambrozaitis,

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
LF auga ir stiprėja, jau sutelk
tas trečdalis antro milijono do
lerių. Ateinančiais metais numa
toma gauti iš procentų apie 
100,000 dol. pelno.

Pasisakė kultūrininkai, rašyto
jai, dailininkai, muzikai, Švieti
mo ir Kultūros tarybų pirminin
kai, lietuvių švietimo ir kultūros 
kėlimo bei finansavimo klausi
mais iškeldami naujų idėjų ir 
pasiūlymų. Lietuvių Fondo va
dovai ir pelno skirstymo komi
sijos pirm. dr. K. Ambrozaitis 
dėkojo pokalbininkam už nuo
širdžius pasiūlymus ir suges
tijas, kurios komisijai paleng
vins skirstymo darbą. Vakaronėj 
dalyvavo 65 kultūrininkai.

J. Kaunas

Rengiama gausi ir įvairi lote
rija. Prie loterijos prašoma prisi
dėti visuomenė, paaukojant 
“fantų”. Ypatingai vertinami 
įvairūs rankdarbiai. Fantus ga
lima įduoti mokytojom ar tėvų 
komiteto nariam. Tėvų komite
tą šiais metais sudaro daugiausia 
jauni, bet labai energingi tėvai 
— Romas Botyrius, pirm., Milda 
Melnikaitė - VVallace, sekretorė, 
Roma Krušinskienė, ižd., Valdo
nė Romanauskaitė-Gaver 
Loreta Šiugždienė, narės.

Į eglutę kviečiami ir tie vai
kai, kurie mokyklos nelanko. Ka
lėdų Senelis ir jiem atveža dova
nų. Laukiami visi Philadel
phijos ir Pietinės New Jersey 
apylinkės lietuviai. Savo atvyki
mu į eglutę paremsit mokyklą, 
pamatysit vaikų pastangas, jas į- 
vertinsit ir praleisit popietę 
savųjų tarpe.

T.G.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Gintaras, jaunimo ansamblis 

iš Toronto, sužavėjo publiką sa
vo šokimu ir gražiomis dainomis 
lapkričio 20 Lietuvių Svetainės 
didžiojoj salėj. Gaila, kad ne
dalyvavo daugiau žmonių.

Metinis drabužių vajus šiuo 
metu vyksta Šv. Alfonso parapi-

PROVIDENCE, R.l.
Darbai ir planai

Parapijos vakarienė Kun. J. 
Vaitekūno salėj po Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčia lapkričio 
14 praėjo su geru pasisekimu. 
Tarp 160 dalyvių veik pusė bu
vo lietuvių kilmės. Buvo ir ne
priklausančių prie parapijos, gy
venančių atokiai. Pasigėrėtina, 
kad vakarienės stalus aptarnavo 
jaunųjų vyčių kuopos nariai. 
Akomponuojant Ed. Cyburt, 
nuotaikingai padainavo iš New 
Yorko atvykęs solistas Mečys 
Razgaitis. Publika jį priėmė šil
tai.

Nors čia ir nedidelė lietuvių 
kolonija, bet Amerikos 200 metų 
sukakties proga turėjo jau pen
kis viešus pasirodymus ir vis dar 
planuoja.

HARTFORD, CONN.

Muz. Vytauto Marijošiaus 
nuotrauka ir stambus užrašas 
lapkričio 7 The Hartford Cou- 
rant muzikos skyriuj skelbė 
Hartt kolegijoj įvyksiantį sim
foninį koncertą. Hartfordo mu
zikam ir mėgėjam Marijošiaus 
vardas yra gerai žinomas ir jo 
diriguojami koncertai gausiai 
lankomi. Millard auditorija buvo 
pilna klausytojų ir lapkričio 11. 
Deja, dalyvavo tik keli lietuviai. 
Šimto narių simfoninis orkest
ras puikiai atliko gerai išstudi
juotą programą: Luigi Cherubi- 
ni — Anacreon overture, Paul 
Hindemith — Der Schwanen- 
dreher, Johannes Brahms — 
Symphony N. 2 D major. Kitas 
koncertas įvyks gruodžio 9, ket
virtadienį, 8 vai. vak. taip pat 
Millard auditorijoj, University 
of Hartford Campus.

Aitvaras, vyresniųjų tautinių 
šokių grupė, išsirinko naują val
dybą, suplanavo metų veiklą ir 

joj. Daug kas atnešė naudojimui 
tinkamus drabužius į kleboniją. 
Vajus baigsis gruodžio 4.

Didelis gailestingumo darbas 
kiekvienais metais atliekamas 
per advento laikotarpį, kada 
žmonės aukoja raupsuotiem. Va
juj dalyvauja ne tik parapiečiai, 
bet ir novenos maldininkai. Ku
nigai kviečia visus prisidėti prie 
šio vajaus.

Sutvirtinimo sakramentas Šv. 
Alfonso bažnyčioj bus suteikia
mas sekmadienį, gruodžio 12, 
3 vai. po pietų. Šv. Alfonso vai
kučius ir kitus, kurie priims šį 
sakramentą, ruošia Šv. Kazi
miero sesutės. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti tose įspū
dingose iškilmėse.

Kalėdinę programą rengia Šv. 
Alfonso mokyklos vaikučiai 
gruodžio 19, sekmadienį, mo
kyklos salėj. Pradžia 3 v. po pie
tų. Bus įvairių laimėjimų. Mo
kykla dabar rengiasi programai, 
repetuoja šokius, dainas ir gies
mes. Visi kviečiami atsilankyti į 
šį mokyklos parengimą.

Jonas Obelinis

Gruodžio 4 moterim ir mer
gaitėm vyks kursai, kaip pa
ruošti kūčių valgius, o gruodžio 
18 Kun. J. Vaitekūno (parapijos^ 
salėj bus bendros kūčios. Pir
ma šiam komitetui vadovavo vy
čių pirm. Birutė Stoškienė, o 
paskutiniu laiku tas pareigas 
perėmė jau trečios kartos lietu
vaitė Jeane Coughlin. Komiteto 
narių skaičius padvigubintas.

Didelis užsimojimas yra Čiur
lionio ansamblio koncertas, turįs 
įvykti 1977 balandžio 24 Vete- 
rans Auditorium, puikioj Provi
dence miesto salėj. Tikimasi su
traukti daug lietuvių iš apylin
kės lietuvių kolonijų.

1977 rugpiūčio pabaigoj Pro
vidence vyks Lietuvos vyčių 
metinis seimas, kuris čia yra bu
vęs tik 1936. Paruošiamieji dar
bai jau pradėti.

kvm

pasiryžo dar nesubyrėti, nors jau 
buvo pagunda, nes trečdalis 
narių išvyko studijuoti kitur. 
Numatyta repeticijas daryti sek
madieniais, kad kartais ir išvy- 
kėliai galėtų dalyvaut. Be šokių, 
planuojama dar surengti kelias 
kultūrines popietes. Pirmoji 
įvyks gruodžio 12, sekmadienį, 
2:30 vai. Lietuvių namuose. Bus 
išstatyti jaunųjų dailininkų 
Zemliauskų ir kitų paveikslai, 
sesers Onutės Mikailaitės, Eg
lutės redaktorės, pristatymas ir 
jos kūrybos skaitymas. Pava
sariop numatoma aktualia tema 
diskusijos. Šiuo metu grupės 
repertuaras papildomas naujais 
šokiais. Jau pradėta ruoštis Už
gavėnių baliui. Pereitais metais 
buvo pavykęs “Roaring 20-ties” 
balius. Šiemet ieškoma naujų 
temų, kad ir vėl visiem būtų 
linksma. — T.Ž.

NEVV BRITAIN, 
CONN.

Išvyksta klebonas
Vyskupo potvarkiu nuo lap

kričio 12 Šv. Andriejaus lietu
vių parapijos klebonas kun. Ed
vardas Gradeckas išėjo į pensiją. 
Jis išvyksta į New Haven, 
Conn., kur turi savo namus 
ir kur mokytojauja jo sesuo.

Lapkričio 7, sekmadienį, kun. 
E. Gradeckas bažnyčioj prieš 
mišias ir per pamokslą atsisvei
kino su parapiečiais, padėkojo 
už paramą, dirbant jam čia 8-rius 
metus.

Lietuviškas mišias aukojo 
naujasis klebonas kun. Jonas 
Rikteraitis. Jis mišių pabaigoj 

taip pat priminė apie senojo kle
bono išėjimą į pensiją ir išva
žiavimą į Nevv Haven. Padėko
damas už parapijai nuveiktus 
darbus, jis paprašė ir bažny
čioj esančius padėkoti išvyks
tančiam klebonui. Visi paplojo.

Prieš trejus metus, klebonui 
kun. E. Gradeckui švenčiant 40 
metų kunigystės ir 70 metų am
žiaus sukaktis, buvo surengtas 
didžiulis banketas. Atrodo, kad 
ir dabar bus surengtos išleistu
vės.

Paskutiniu laiku su kun. E. 
Gradecku klebonavo ir kun. Jo
nas Rikteraitis. Apie tai senasis 
klebonas kun. E. Gradeckas ke-

IŠ VISUR
— Dr. Kęstutis Valiūnas, Vli

ko pirmininkas, lapkričio 12 pa
siuntė naujai išrinktajam JAV 
prezidentui Jimmy R. Carteriui 
sveikinimo telegramą. (E)

— Lietuvių fotografų foto pa
roda Chicagoj, Jaunimo Centre, 
vyko lapkričio 19-28. 30 foto
grafų išstatė 250 nuotraukų. Ver
tinimo komisija, sudaryta iš 
amerikiečių, Chicagos Camera 
klubo narių, paskirstė premijas. 
Už spalvotą nuotrauką pinną 
premiją gavo Aurelijus Prapuo
lenis, II — Kazys Norvilas, 
III — dr. A. Ramonas (neseniai 
žuvęs auto nelaimėj j. Už nespal
votą nuotrauką I premiją laimė
jo Kazys Daugėla, II — Jurgis 
Kasakaitis, III — Gabrielius 
Rudavičius.

— Kun. dr. Kazimieras A. Ma
tulaitis, MIC, lapkričio 17 
mirė Londone. Velionis buvo gi
męs 1894 spalio 19 Bitikų kai
me, Marijampolės apskr. 1923 
Friburgo universitete įsigijo fi
losofijos daktaratą. Kunigu į- 
šventintas 1917 spalio 21. Pas
toracijos darbą dirbo Lietuvoj, 
Šveicarijoj, Amerikoj. Nuo 1931 
su keliom pertraukom darbavosi 
Londono lietuvių parapijoj. Uo
liai reiškėsi spaudoj. Domėjosi 
istorijos klausimais.

— Jurgio Jankaus pasakojimų 
rinkinį “Ir nebepasimatėm” lei
džia Lietuviškos Knygos klubas. 
Knygoj yra penkios novelės.

— Australijos lietuvių dienos 
ruošiamos gruodžio paskutinė
mis dienomis Melbourne. Atida
rymas gruodžio 26 Dalias 
Brooks salėj. Rengimo komitetui 
vadovauja K. J. Lynikas. Pa
kviesti dalyvauti Australijos 
valdžios atstovai. Meninę pro
gramos dalį atliks solistai N. 
Linkevičiūtė ir B. Prapuolenis iš 
Chicagos, Kanados lietuvių tau
tinių šokių grupė Gyvataras, 
Melboumo šokių grupė Klum
pakojis, vietiniai chorai ir kitos 
meno pajėgos.

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos seimas įvyks Phi- 
ladelphijoj 1977 gegužės 28-29.

— Dail. Romo Viesulo bio
grafija yra įtraukta į pasaulinio 
vardyno Who’s Who in the 
World 1976-77 metų laidą. Šį 
vardyną, kuris apima viso pasau
lio politikos, kultūros, mokslo ir 
ekonomijos sritis, leidžia Mar- 
quis Who’s Who. Vardynas ap
ima apie 15,000 biografijų.

— Prof. Kostas Kanauka, vete
rinarijos gydytojas, lapkričio 7 
mirė Longmeadovv, Mass. Velio
nis, kaip krašto apsaugos minis
terijos stipendininkas, baigė 
Miuncheno veterinarijos aka
demiją ir iki 1930 tarnavo Lie
tuvos kariuomenėj. Vėliau dirbo 
bakteriologijos institute, vete
rinarijos institute, kur 1941-44 
ėjo prorektoriaus pareigas.

— Julija Strėlienė, buvusi 
šaulių moterų rinktinės pirmi
ninkė Montrealy, mirė lapkričio 
25. Palaidota lietuvių kapinėse 
Toronte.

— Poetas Pranas Vaičaitis, 
minint nuo jo gimimo 100 metų 
ir nuo jo mirimo 75 metų su
kaktis, įamžintas Lietuvių Fon
do. Jo atmintinį įnašą su 200 
dol. pradėjo Juozas ir Antanina 
Vasiukevičiai iš Chicago, III.

— III Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso ruošos komisija 
praneša, kad Urugvajuj kongre
so metu gauta 5,530 dol. pelno. 
Pinigai padėti į Jaunimo Fondą.

— Dr. Petras ir Elvyra Pama
taičiai, iš Los Angeles, Calif., 
išsikėlę į West Point , N.Y., kur 
jų žentas profesoriauja karo aka
demijoj, liko ištikimi LB Santa 

Monica-Vakarų Los Angeles 
apylinkės nariai. Neseniai pri
siuntė apylinkės valdybai padi
dintą solidarumo mokestį ir 
stambesnę auką LB krašto val
dybai.

liomis progomis yra sakęs, kad 
jis ir kun. J. Rikteraitis turi tas 
pačias klebono teises. Dabar 
kun. J. Rikteraitis lieka vienas 
Šv. Andriejaus lietuvių parapi
jos klebonu.

Jonas Bernotas
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Per Angliją greičiau, geriau, pigiau. 
KALĖDINES DOVANOS

Siuntinys 2 1976.
Vyriškam arba moteriškam paltui vilnonė angliška 

medžiaga, arba vilnonė labai gera eilutei medžiaga su iau- 
dimu ”A11 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.

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.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEVV YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

DRIVING
LEARN TO DRIVE

VVITH EMPIRE DRIVING SCHOOL 
657-8373

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

FRANK PADULA OWNER

Žemiau siūlome keletą populeresnių dovanų.
Dirbtinio minko kailis 1 moteriškam paltui .................. $80.00
Jeans ”Wrangler”, vyriškos arba moteriškos ..............  36.00
Vyriškas arba moteriškas nertinis .............................. •••• 24.00
Geresnes rūšies nertinis ..................................................... 32.00
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailono....... ••••........... 2.25
Tights ................................................................................... 3.50
Crimpleno medžiaga, tinka kostiumėliui arba

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

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

persiunčiame palikimus į Lietuvą ir kitas šalis.

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

Tel. 01 739 8734 arba 01 460 2592.

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami prenumeratos mo
kestį, prisidėję savo aukomis 
už kalendorių ar šiaip spaudą 
parėmę:

25 dol. — dr. V.O. Vaitiekai- 
tis-Bemier, Great Neck, N.Y.

20 dol. — T. Magolengo, 
Northampton, Mass.

18 dol. — dr. K.G. Ambrozai-

NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

Dievui ir Tėvynei, Baltimorės 
vyrų choro Daina įdainuota 14 
giesmių ir dainų.

Aušra, Windsoro mergaičių 
Aušros kvarteto įdainuota 15 
dainų.

L. Barauskas — pomirtinis ak
toriaus pasakojimų rinkinys.

Taip pat gaunama K. Petraus
ko, S. Citvaro, Kokiais keliais 
aš keliausiu, Baltijos vyrų kvar
teto 11 populiarių dainų, Dols- 
kio 10 šokių rinkinys, Pupų dė
dės ir dėdienės polkos, Links
mieji broliai, juokų-humoro rin
kiniai, ir Šabaniausko 4 paskiros 
plokštelės.

Virš minėtos plokštelės 
kiekviena kaštuoja po 6 dol. Per
siuntimui pridedam 50 c. Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Manto Aukštuolio eiliuota 
knyga “Mūsų senolių žodžiai iš 
anapus” vaizduoja mūsų tautos 
būdą, žmoniškumą ir pasaulio 
sampratą. 306 psl. Kaina 5 dol. 
Apmokėtus užsakymus siųsti 
adresu: M. Aukštuolis, 4 Eliza
beth Avė., Springdale, Conn. 
06907. (Skelb.)

tis, Chesterton, Ind.
13 dol. — S. Leimonas, Ar- 

lington, Va.
Po 10 dol. — J. Tamašaus

kas, Mt. Vernon, N.Y., kun. J. 
Bucevičius, Nashua, N. H., A. 
Yozėnas, Jamaica, N.Y.

Po 8 dol. — kun. A. L. Rub- 
šys, Bronx, N.Y., E. Noakas, 
Ozone Park, N.Y., G. Volodke- 
vičius, Ridgevvood, N.Y., A. Žel- 
vis, VVaterbury, Conn., J. Juška, 
Hohokus, N.J., E. Dietrich, 
Elizabeth, N.J.

7 dol. — B. Tilenis, So. Bos
ton, Mass.

Po 6 dol. — dr. G.G. Čekas, 
Warwick, R.L, J. Kundrotas, 
Bayside, N.Y., V. Jokūbaitis, 
Cleveland, Ohio, M. Darey, Co- 
lonia, N.J.

Po 5 dol. — kun. V. Katars- 
kis, Dayton, Ohio, P.V. Bilė- 
nas, Pomona, N.Y., A. Sabaitis, 
Brockton, Mass.

Po 3 dol. — P. Gagas, Sadaus
kas, S. Slikas, Brooklyn, N.Y., R. 
Šidlauskas, A. Verbyla, Rich
mond Hill, N.Y., A. Birutis, E. 
Milerienė, Woodhaven, N.Y., E. 
Staknys, Jamaica, N.Y., T. Vai
nauskas, Hamilton, Ont. Cana
da, S. Sirutis, Hot Springs, Ark., 
A. Beard, Forest Hills, N.Y., 
A.M. Wackell, Worcester, Mass., 
P. Krajauskas, Chicago, 111., V. 
Vaičiūnas, Islington, Ont. Cana
da, J. Kananavičius, Bristol, Pa., 
M. Liauba, Cincinnati, Ohio, W. 
Juška, VVoodhaven, N.Y., R.S. 
Boris, Dearbom, Mich., P. Karo
sas, New Britain, Conn.

Po 2 dol. — E. Davalis, 
Brooklyn, N.Y., A. Arūnas, M. 
Čižauskas, VVoodhaven, N.Y., 
M. Zeringienė, VVestfield, Mass., 
V. Budrecki, Elizabeth, N.J., J. 
Žukas, Richmond Hill, N.Y., E. 
Zailskas, Brooklyn, N.Y., H. 
Shields, New York, N.Y.

Po 1 dol. — W. VVinkis, An- 
sonia, Conn., V. Gustaitis, Lake-

Lietuviška
KELIONIŲ
AGENTŪRA

VYTIS

i

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas• Kelionės i visus pasaulio kontinentus• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Crrtises)
AUTOBUSAIS įdomiu vietų 
lankymas
TEAUKI XI AI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
Šeimoms

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

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite - įsitikinsite!
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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
Norwood, Mass.: Meat and Wursthaus —101 Centrai St. 

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

Tel.: 201-785-0542

New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Rldgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astor įjoję: 28-28 Steinvvay Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillside 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 Main Street — Hl 
Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 
VVhite Plains, N.Y., The Cheese Pitt —

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

Route 59 — Tel.: 914-623-4265

5-2552
5-1154

Cent.,

SPORTAS
Naujienos iš ŠALFASS 

suvažiavimo
Lapkričio 20-21 Toronte, Ka

nadoj, įvyko Šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto sąjungos darbuo
tojų suvažiavimas. Iš New Yor
ko suvažiavime dalyvavo LAK 
sporto vadovas Pranas Gvildys 
ir RSA vadovė Irena Jankauskie
nė. Štai kokias naujienas jie par
sivežė iš Toronto: metinės lietu
vių krepšinio ir tinklinio žaidy
nės bus ne Clevelande, kaip 
anksčiau buvo planuota, bet 
Nevv Yorke, 1977 balandžio 29 
gegužės 1. Paskutinį kartą šios 
žaidynės New Yorke buvo 1974. 
Šį kartą, kaip ir tada, žaidynių 
centras bus Kultūros Židinys, 
bet rungtynės vyks ir keliose 

kitose salėse.
Kita naujiena: 1978 bus ruo-

šiama pasaulio lietuvių sporto 
šventė, kurios centras bus To
ronte, Kanadoj. Šios lietuvių 
olimpinės žaidynės bus skiria
mos paminėti 60 metų Lietuvos 

‘ nepriklausomybės paskelbimui - 
ir 40 m. pirmųjų nepriklausomos 
Lietuvos olimpinių žaidynių su
kakčiai. Žaidynės vyks visą sa
vaitę ir sutaps su dainų švente 
Toronte. Taigi 1978 vasarą visi 
keliai veda į Kanadą, į didžiulę* 
lietuvių išeivijosjaunimo šventę.4

VVHEATLEY SERVICE STATION 
GENERAL AUTO REPAIRS 

ROAD SERVICE - TIRES - BATTERIES 
& ACCESSORIES 
VVYANDANCH AREA
CALL 516 643-9610

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

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

wood, Calif., A. 
Kings Park, N.Y., 
Peekskill, N.Y., S. 
Cincinnati, Ohio, 
Richmond Hill, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

Antanaitis, 
J. Bastys, 
Slivinskas, 
J. Paulin,

Teatre
— Kodėl solistas dainuodamas 

užsimerkia?
— Negali žiūrėti, kaip publika 

kankinasi.

Teatre
Teatre vienas žiūrovas pastebi 

savo kaimynui:
— Liaukitės šnabždėję su 

savo žmona. Aš negirdžiu nė 
vieno žodžio.

— O jum ir nebūtina girdė
ti, apie ką mes kalbamės, — 
atšauna kaimynas.

CARPENTER 
CONTRACTOR

Specializing in all 
types of remodeling work.

Free low estimates.
Coli 

(212) 846-7081

EXP. OPERATORS ON MERROVV & 
SINGER MACHINES ON BLOUSES 

AND SPORTSVVEAR
STEADY VVORK 1109 GRAND AVĖ., NORTH 

BERGEN, N.J. CALL 201 867-5950

REAL ESTATE
WEST OF BOSTON

Yg 6 rm. custom Ranch. If you 
buy this one you won'l need 
that 2nd home. Many teatures: 
Starting outside, full size dou- 
‘jle tennis court, heated 20x40 
t. inground svvimming pool, 2 
slides. well lit, Ige. deck area, 
sircular stairs, terraces and 
rock aardens, 10 ttx30 ft. caba- 
na bldg. vvith heated spanish 
style custom built bar area 
overlookina pool. 4 zone in
ground auto sprinklėr system. 
hjll outside bath and change 
rm., 28 ft. multi flagpole. rear 

lyd. fully enclosed over 53.000 
sq. tt. Let's go inside. There are 
3 exc. size bdrms., 3 full baths, 

|3 zone baseboard oil ht.. 3 Ige. 
isliding door vvindovvs. 2 over- 
'looking rear yd., 1 opens on to 
18x20 redvvood deck. Ige. trpl. 
entire wall Vermont bluestone 
livrm. area. dining area, built-in 
custom china cab., Ige. eat-in 
kit . master bdrm. approx. 
14x20 vvith walk-in closet, cus
tom twin size built in vanity, 
built-in dravvers and storage 
area. built-in vvhirlpool tub and 
shovver, built-in heat and sun- 
lamps, steel rodiron stairvvay 
Icads to 26 ft. tinished famrm., 
ww bar and office area. air
cond.. Ige oversized htd. gar., 
remote control overhead door.
tūli intercom. and alarm sys
tem. convenient to Rte. 128 and 
Mass Pike, priced to sėli for 
$100.000 dcious ' inguiries
only, ovvner,

617 890-9004.

St. Malachy komandą jie pra
laimėjo 17:25. Įmetė: V. Kezys 
9, R. Kezys 5 ir Žukauskas 3.

Šį sekmadienį bus abiem LAK- 
komandom lygos rungtynės Kul
tūros Židiny. Jaunučiai žais 1:30 
vai. prieš St. Frances de Sales, 
o jauniai 2:30 vai. prieš Wood- 
haveno St. Thomas parapiją. 
Publika kviečiama užsukti į 
rungtynes ir paremti mūsų jau
nuosius krepšininkus.

Futbolas
Pasibaigus Amerikos vokiečių 

organizuotos futbolo lygos ru
dens ratui, antros divizijos pie
tinės sekcijos pirmenybių lente-- 
lėj lietuviai užima antrą vietą. 
Po 9 rungtynių Nevv Yorko LAK 
pirmoji komanda pasiekė 5 lai

mėjimus, 2 lygiąsias ir patyrė 
2 pralaimėjimus. Taškų santykis 
12:6, įvarčių — 10:8. Iš lietuvių 
žaidėjų pirmoj komandoj dau
giausia įvarčių pelnė Giedrius 
Klivečka — 4, Kiti: Šileikis 1, 
Kulpa 1 ir J. Vainius 1.Ši sekmadienį mūsiškiai pra-

Krepšinis
LA Klubo jaunieji krepšinin

kai be atvangos ir poilsio tę-
■ šia krepšinio praktiško patyrimo ■
mokyklą. Jaunių B grupės ko
manda lapkričio 23 CYO lygos 
rungtynėse pralaimėjo prieš St. 
Rita 27:63. Krepšiai: Gvildys 14, 
Janušas 4, Didžbalis 3, Rič. Ke- 

‘zys 2, Milukas 2 ir Ruzgas 2.
Lapkričio 26 komanda žaidė Pa
dėkos Dienos turnyre Woodha- 
vene, kur pralaimėjo prieš Mas
petho Holy Cross 37:62. Čia krepšius įmetė: Gvildys 27, Mi

niukas 7, Didžbalis 2 ir A. Kezys 1. - deda antrąjį pirmenybių ratą.
Paskutinės jaunių B 

nės tačiau parodė, kad 
darbas atneša naudą, 
sekmadienį mūsiškiai 
pirmąjį CYO lygos laimėjimą,

• sumušdami St. Sylvester ko-• 
mandą 36:30 (21:12J. Čia nesu
laikomas Gvildys įmetė 29 taš
kus ir Janušas 7, bet ir visa ko
manda sukovojo ryžtingai. Lai
mėjimas buvo trenerio kantry-

• bės, Pauliaus Gvildžio taiklaus 
’ šaudymo ir visos komandos pa
stangų pasekmė.

Patys mažiausieji LAK jaunu
čiai šiemet irgi dalyvauja CYO 
lygoj. Pereitą sekmadienį prieš

rungty- 
sunkus 
Pereitą 
pasiekė

Rungtynės įvyks Leif Ericksen 
aikštėj, 46 St. ir 8 Avė., Brook
lyne, prieš stiprią Scandinavians 
komandą. Pirmam rate Scandi
navians prieš LAK buvo laimėję 
3:0. Rezervinė komanda žais 12 
vai., o pirmoji — 4 vai. po pie-

i

FORMICA CABINET FRONTS, COUNTER 
TOPS, TABLE TOPS, CUSTOM VANITIES, 
KITCHEN CABINETS, ETC. ALL TYPES OF 
ALTERAT1ONS. FULLY INSURED ALL VVORK 
GUARANTEED. LIC NO. 694496 CALL ANYTIME 
698-5608.

AMERICAN INTERNATIONAL 
CLEANING SERVICE

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

DASHER DELIVERY SERVICE 
280 Eldert St. Bklyn. 

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

KEHOE INN:
VVARREN, VT 05674 RT. 100 & SUGARBUSH 

ACCESS ROAD
Room* & Motei. Publlc dining room. Ice Cream 
Parlor. Lounge. Major credit cards accepted. 
802 496-3364.

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

r ii i
i it L

"un?que"1 
CHRISTMAS GIFTS J 

FOR AKY ONE N YOUR WORLD “
LONG ISLAND S FOREMOST

TROPHY & PLAOUE MANUFACTURER Z
... COME SEE OUR 8H0WR00M |

FOR OUR UNIOUE IDEAS ... |
TROPHY HUT Į

105 Carlough Rd. Botiemia ■
516-589-3550

Alg. Š.

TOK
SUPPLY CORP.

238 42nd Street 
768-2800 
BROOKLYN

UPTO26%OFFON 
ALLENTRANCE DOORS 

PRE-HUNG FLUSH DOORS
Top Guality

2'x6'8' ................. $29.75
2'6"x6'8"...............  $30.75

’/e" HOLLOW CORE DOORS

Top Quality
2'x6'8".................. $8.75
2'6"x6'8".................$10.75
3'x6'8".............. $12.75*

“addit. $2. for 7' heighl

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

PINE RIDGE
VVINCHESTER, MASS.

MARIOS
AUTO INSPECTION SERVICE

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

—f* ' ' ... . '■ ..........Į
WELL ESTABLISHED BULK MILK 
ROUTE — Pickup then take lt direct 
to Boston. Good equlpment, two 
diesel 10 wheelers, one gas 10- 
vvheeler, one 10-wheeler tractor, one 
pickup traller, mušt have good collat- 
eral or co-signer wlth collateral. If 
interested phone (802) 883-2367.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

l^asolino
A MEMORIALS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

K.VECAS
JONAS

I9 33 + l 97 6

, DEXTER PARK
PHARMACY |HJ

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

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

Etiketas
— Kas tai yra etiketas?
— Sugebėjimas žiovauti užsi

čiaupus.

HICKSVILLE 
MOTOR LODGE

LOW COMMERCIAL RATES 
SPECIAL DAY RATES 

VVEEKLY & MONTHLY RATES 
ROOMS VVITH REFRIGERATORS 

THERMOSOLSTEAM BATHS

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

RACEVVAY & NASSAU COLISEUM

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

516 433-3900

HUNTERS
800 acres of private land. Deer huntlng and 
small game. 3 meals daily, nightly entertaln
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

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

(ĮĮ»»ir .11,,.,.. ,»|| ..Į...,. . ................. ................

RUSTIC STYLE RESTAURANT AND 
LOUNGE IN THE SCENIC NORTH COUNTRY 
LOCATED IN ORLJ-ANS, 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 OWNER MOVING TO VVARMER 
CLIMATE.
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25 METŲ VEIKLOS SUKAKTUVINĖ ŠVENTĖ

Lapkričio 20 Kultūros Židiny
je iškilmingai paminėta lietuvių 
pranciškonų 25 metų veiklos 
Nevv Yorke sukaktis. Didžioji 
salė buvo prisirinkusi pilna 
žmonių į banketų ir į koncer
tą. Prie gėlėm papuoštų stalų, 
prie degančių žvakių išklausyta 
sveikinimo kalbų ir gražaus kon
certo.

-o-
Iškilmės pradėtos punktualiai 

8 v.v. Į sceną išėjo LB Nevv 
Yorko apygardos pirmininkas A. 
Vakselis. Jis pasakė trumpą 
sveikinimo kalbą. Prisiminė, 
kaip 1944 tėvai pranciškonai įsi
kūrė Greene, Maine, kaip 1951 
atkeliavo į Brooklyną. Čia jie 
išvystė šakotą ir sėkmingą veik
lą lietuvių visuomenėj, leido ir 
leidžia laikraščius, žurnalus, 
spausdina knygas. Savo veiklą 
vainikavo Kultūros Židinio pa
statymu. “Turime džiaugtis ir 
dėkoti Dievui už tėvų pranciš
konų atsiuntimą į Nevv Yorką”
— kalbėjo pirmininkas. Pa
sveikino pranciškonus šios su
kakties proga ir kvietė ir toliau 
būti tuo žiburiu lietuviam ir Lie
tuvai.

Pirmininkas A. Vakselis ir to
liau vadovavo visai akademinei 
daliai. Invokacijos sukalbėti pa
kvietė pranciškonų provincijolą 
Tėv. Jurgį Gailiušį. Ir jo invoka- 
cija buvo pritaikyta šiai sukak
čiai, prisiminti visi svarbesnie
ji pranciškonų darbai bei sieki
mai.

Sveikinimo žodį tarė ir Lietu
vos gen. konsulas Anicetas Si
mutis. Jis prisiminė, kaip 1941 
atplaukė į Ameriką pirmas lie
tuvis pranciškonas, jo draugas 
Tėv. Justinas Vaškys. Jis ir su
organizavo lietuvių pranciškonų 
vienuoliją, kuri per 35 veiklos 
metus tiek daug padarė.

Toliau konsulas prisiminė, 
kad per NevV Yorką atvyko be
veik visa lietuviška išeivija ir iš 
čia išsiskirstė. Kitos kolonijos 
įsikūrė savo kultūros centrus, o 
Nevv Yorkas turėjo naudotis sve
timom salėm’ Šį kultūros centrą
— židinį pastatė tėvai pranciško
nai. Šiuo židiniu džiaugiasi visi. 
Palinkėjo sėkmingos veiklos 
ateičiai.

Sveikinimai raštu
Gautus sveikinimus raštu A. 

Vakselis tik suminėjo, kas svei
kina, bet jų ištisai neskaitė. To
kius sveikinimus atsiuntė: kun. 

A.A.
LEONARDUI DAMBRIŪNUI, 

lietuvių kalbos žinovui, mirus, jo žmonai, dukrai Marytei ir 
sūnui Antanui gilią užuojautą reiškia

Eugenija Vainienė ir 
jos sūnus Jonas

Buv. lietuvių gimnazijos Muenchene mokytojui kalbininkui
LEONARDUI DAMBRIŪNUI

rriirus, jo žmonai Elenai, sūnui Antanui ir dukrai Marytei 
gilią užuojautą reiškiu ir kartu liūdžiu.

Ignas Kazlauskas

A.A.
STASIUI GUDUI

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

A. Ramanauskas

A.A.
ZUZANAI LAURAITIENEI

lapkričio 23 mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui, dukrai 
ir anūkams.

Genovaitė ir Stepas Everlinai

n

A. Steigvilas, marijonas, iš Ar
gentinos, L. Kat. Mokslo Akade
mijos Nevv Yorko židinys per 
dr. A. Šlepetytę-Janačienė, Put
nam o seselės — per sės. Mar
garitą.

Koncertas
Tuo ir buvo baigta akademinė 

dalis. Toliau buvo koncertas, ku
rio programą atliko trys iš Toron
to: solistai Vaclovas Verikaitis, 
Rimas Strimaitis ir pianu juos 
palydėjo J. Govėdas.

Ši trijulė yra gerai susirepeta- 
vusi, susidainavusi ir visiem pa
liko puikų įspūdį. Daugiausia 
dainavo duetų. Parinktos pa
prastos dainos, ir padarytos 
dviem balsam — tenorui ir bari
tonui. Ir tos paprastos liaudies 
dainos puikiai skambėjo. Daina
vo ir atskirai solo.

Šiame koncerte dviese jie pa
dainavo: Stok ant akmenėlio — 
liaudies daina, Oi lekia, lekia 
gulbių pulkelis — M. K. Čiur
lionio, Per amžius teka Minija 
— A. Budriūno, Gromatėlę para
šiau—liaudies d., Motinos val
sas — J. Vaitkevičiaus, Oi griež
lele mano — liaudies daina, Ka
reivėliai — J. Vaitkevičiaus, Ten 
mano tėvynė — A. Bražinsko, 
Kur Nemunai jaunų dienų — T. 
Makačino, Vai tos žuvys — J. 
Juozapaičio. Bisui — daina apie 
jūrininką.

Solo padainavo V. Verikaitis 
šias dainas — Žalioje lanke
lėje — J. Tallat-Kelpšos, Ūdrio 
daina iš operos “Pilėnai” — Klo
vos. Gasparo arija iš op. “Kome- 
vilio varpai” — Planquette. Bi
sui — Lauksiu tavęs ateinant.

R. Strimaitis padainavo: Ug
nelė — A. Bražinsko, Žvaigž
dutė — B. Dvariono, arija iš 
operos “Le Roi D’ys” — Lalo.

Visą koncertą taikliai pianu 
palydėjo J. Govėdas.

Pabaigoj Tėv. Paulius Balta
kis, OFM, visų pranciškonų var
du padėkojo už sveikinimus, už 
koncertą, už atsilankymą į šią 
šventę, pasidžiaugė, kad yra 
įkurtas Lietuvių Kultūros Fon
das, kuris garantuoja Židinio iš
saugojimą lietuviam. Padėkojo 
visiem už bendradarbiavimą ir 
kvietė taip pat dirbti ir ateity.

Visa akademinė ir koncertinė 
dalis užtruko pusantros valan
dos. Tuoj pat buvo pripilti šam
pano stiklai, ir Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis visų vardu

s»ssei ssa 

pasveikino pranciškonus ir pa
kėlė tostą. Visa salė sugiedojo Il
giausių metų.

Toliau prasidėjo vakarienė. 
Buvo šalti, šilti užkandžiai, gė
rimai, kava, pyragai. Šokiam gro
jo Joe Thomas orkestras. Visas 
balius buvo gerai organizuotas, 
turėjo gerą koncertinę progra
mą, buvo nuotaikingas ir links
mas, sutraukęs pačią gražiausią 
šios apylinkės publiką. Buvo 
daug svečių ir iš kitur, iš Stam- 
fordo, Bridgeporto (15 žmonių}, 
net ir iš Waterburio. (p.j.}

BROOKLYNO VYSKUPAS 
RELIGINĖS ŠALPOS 
KONCERTO GARBĖS 

KOMITETE

Brooklyno vyskupas Francis J. 
Mugavero, Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos reikalų vedėjo 
kun. K. Pugevičiaus prašomas, 
sutiko būti su vyskupu Brizgiu 
garbės komiteto pirmininku. Ko
mitetas globos vargonų rečitalį, 
kurį atliks vargonų virtuozas 
Albinas Prižgintas gruodžio 12, 
sekmadienį, 4 vai. po pietų 
Apreiškimo bažnyčioj, Brook
lyne.

Taip pat į garbės komitetėĮ 
sutiko įeiti: prel. J. Schamus, 
kun. F. Ruggles-Raugalas, kun. 
B. Kruzas, Tėv. P. Baltakis, 
OFM, kun. A. Petrauskas, kun. 
A. Matulis, kun. P. Žemeikis, 
kun. P. Kmita, kun. V. Dabušis, 
kun. P. Bulovas ir kun. D. 
Pocus.

Kiti garbės komiteto nariai: 
Lietuvos gen. konsulas A. Simu
tis, Vliko pirm. dr. K. Valiū
nas, LB apygardos pirm. A. Vak
selis ir prof. dr. A. Janačienė.

KEARNY, N.J.
Lietuvių parapijos sukaktis
Gražiai ir įspūdingai lapkričio 

14 buvo paminėta Sopulingosios 
Dievo Motinos lietuvių parapi
jos sukaktis. Iškilmės prasidėjo 
3 vai. po pietų pamaldomis baž
nyčioj. Newarko vyskupas 
Joseph A. Costello buvo sutik
tas su palyda, parapijos cho
rui giedant atitinkamas giesmes.

Koncelebracines mišias auko
jo parapijos klebonas kun. Do
mininkas Pocius, prel. J. Schar- 
nus, kun. A. Žemeikis, kun. P. 
Hsiang ir diakonas J. O’Hara. 
Patriotinį pamokslą angliškai ir 
lietuviškai, iškeldamas parapijos 
nuopelnus, pasakė prel. J. 
Schamus. Vysk. J. A. Costello 
savo kalboj pasidžiaugė parapi
jos nuveiktais darbais ir palin
kėjo visokeriopos sėkmės ir Die
vo palaimos.

Tuoj po pamaldų visi rinkosi 
į Lietuvių Katalikų Bendruome
nės Centrą akademijai ir vaka
rienei. Parapijos pirmasis vika
ras kun. A. Žemeikis, kuris buvo 
ir to vakaro vadovas, pasveiki
no visus susirinkusius parapie- 
čius ir svečius (250 asmenų), 
o prel. J. Schamus sukalbėjo in- 
vokaciją. Parapijos vargonininkė 
G. Mazur sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus.

J. Mėlynis trumpai, bet vaiz
džiai nušvietė parapijos praeitį 
ir pasiektus laimėjimus.

Parapijos sukakties proga bur
mistro išleistą proklamaciją 
paskaitė tarybininkas (council- 
man} J. Testą. Miesto burmist
ras D. Rowlands tarė gražų 
žodį ir įteikė klebonui specia
lų įrašą, įgraviruotą specialioj 
medžio plokštėj.

Vysk. J. A. Costello žodis 
buvo pilnas gražių linkėjimų 
klebonui kun. D. Pociui, kuni
gam ir parapiečiam. Priminė 
taip pat, kad meilė Dievui, 
darbštumas ir ištikimybė saviem 
tautiniam idealam davė jėgos 
sukurti tvirtą ir pavyzdingą pa
rapiją.

Baigiamąjį žodį tarė klebonas 
kun. D. Pocius, primindamas 
buvusius didžiuosius rūpesčius,

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.

Vargonų virtuozas Albinas Prižgintas prie vargonų. Jo vargonų 
muzikos rečitalis bus gruodžio 12 Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj. Koncertą rengia Liet. Religinė Šalpa.

statant bažnyčią, kleboniją, vie
nuolyną ir įrengiant parapinę 
mokyklą. Veiklių ir pavyzdingų 
draugijų ir parapiečių dėka ta 
rūpesčių našta kasmet lengvėja. 
Klebonas kun. D. Pocius buvo 
pagerbtas atsistojimu ir gausiais 
plojimais.

-o-
Šešios dešimtys metų nurie

dėjo praeitin.
1916 buvo uždegta amžinoji 

ugnelė prie didžiojo altoriaus 
naujai pastatytoj Harrisone, N.J., 
lietuvių bažnytėlėj. Ją 
uždegė ir pirmąsias mišias auko
jo a.a. kun. Pranciškus Jakštys, 
parapijos įsteigėjas ir organiza
torius. Jis parapijai vadovavo 
nuo 1916 iki 1927.

Metai bėgo, ir parapijos pa
grindai stiprėjo. Nors parapija 
nebuvo gausi parapiečių skai
čium, bet, sutartinai dirbant, kū
rėsi draugijos , jaunas Dievo 
vynuogynas plėtėsi ir stiprėjo. 
Paskutiniai dvidešimt penkeri 
metai buvo darbingiausi ir sėk
mingiausi. 1955 pastatyta ir pa
šventinta nauja gotiško stiliaus 
bažnyčia ir klebonija Kearny,
N. J., su lietuvišku kryžium 
šventoriuj. 1964 pastatytas nau
jas vienuolynas seserim pranciš- 
kietėm — parapijos mokyklos 
mokytojom, nupirkti ir perdirbti 
namai, pritaikant juos mokyklai.

A.A. A. ŽOLYNAS

1976 lapkričio 12 Huettenfel- 
de-Vokietijoj buvo palaidotas 
Antanas Žolynas. Jis mirė lap
kričio 9 Nagoldo miestely, 
Schvvarzvvalde. Gimęs buvo 
1911 birželio 27 Ingavangio kai
me, netoli Prienų. Laidojimo 
apeigas atliko tėv. Alfonsas Ber
natonis. Prie duobės atsisveiki
nimo žodžius tarė Justinas Lu
košius, kun. Bronius Liubinas ir 
ev. diakonas Fricas Skėrys.

Antanas Žolynas buvo tylus 
žmogus, pokarėj sirgęs džiova, 
vėliau tarnavo 8591 LS kuopoj 
Schwetzingene, galiausiai gy
veno Sulzbache, netoli nuo 
Huettenfeldo. Kurį laiką buvo 
mėginęs dirbti Vasario 16 gim
nazijoj ūkvedžiu, bet tai jam 
buvo per sunku. Eilę metų jis 
buvo Schvvetzingeno LB apylin
kės valdyboj, taip pat eilę metų 
rūpinosi Schwetzingeno lietu
vių katalikų pamaldomis. — B.

Aidai —
vienas geriausių kultūros 
žurnalų išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji? 

1968 įsigyti nauji žemės sklypai. 
Čia suminėti tik stambieji objek
tai, nekalbant apie bažnytinius 
ir mokyklinius dalykus, kuriem 
įgyti reikėjo nemaža lėšų. Be to, 
daug stambių aukų surinkta 
Nevvarko arkivyskupijai, Wash- 
ingtono lietuvių koplyčiai ir 
įvairiem šalpos tikslam.

Šiandien parapija džiaugiasi 
savo darbo vaisiais. Taip pat pri
simena ilgus metus parapijai va
dovavusį a.a. kleboną Leoną 
Vaiciekauską, čia dirbusį nuo 
1931 iki 1963, didelį lietuvį 
patriotą. Prisimena ir prel. J. 
Scharnų, trumpai, bet veikliai 
vadovavusį parapijai. Parapija 
labiausiai džiaugiasi turėdama 
visų gerbiamą ir mylimą kle
boną kun. D. Pocių, kuris šioj 
parapijoj su trumpa pertrauka 
nuo 1947 nešė ir neša sunkiau
sią naštą, nenuilstamai žengda
mas parapijos prieky su Dievo 
palaima.

J. Mėlynis

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
• Regulai* a/c — 554 % • 1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c— 5% • 2 year Term Deposit — 6%

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

SPRINGTIME IN LITHUANIA 
TW0 WEEKS $1,176.00 
APRIL 23/77 — MAY 7/77

YOUR VACATION INCLUDES:
Roundtrip A irta re Via Finnair from J.F. Kennedy 
Transfers betvveen Airports and hotels 
Baggage Handling
First Class Hotel Accommodations
Three Meals Daily 
Sightseeing in Each City

ITINERARY INCLUDES:
A visit to Helsinki, Leningrad, Riga and SEVEN DAYS IN 
LITHUANIA

For further information please

call Esther of Gisela at

677-7778
avel service of Avon
20 East Mam Street • Avon, Connecticut 06001

Tel. (203) 677 7778

Lietuvos vyčių Naujosios 
Anglijos apskritis organizuoja 
mišias, kurios bus transliuojamos 
gruodžio 12 per televizijos sto
tis WNAC TV 7 ir Channel 8 
nuo 9:15 iki 10 vai. ryto. Mišios 
bus transliuojamos iš stoties 
koplyčios Sudbury St., Bosto
ne. Mišias aukos ir pamokslą 
pasakys kun. Antanas Miciūnas, 
MIC, Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonas ir Lietuvos vy
čių 26-tos kuopos dvasios vadas.

Pašventintų plotkelių galima 
gauti Šv. Petro lietuvių parapi
jos klebonijoj ir bažnyčioj sek
madieniais po mišių.

RINGVVOOD, N.J.
Laimėjo piešimo konkursą
Prie Greenwood Lake, kurio 

dalis yra New Jersey ir dalis 
Nevv Yorko valstijoj, yra Jungle 
Habitat zoologijos parkas, įsteig
tas ir išlaikomas Warner Broth
ers. Šio parko administracija pa
skelbė vaikam spalvoto piešimo 
konkursą. Jį laimėjo Kristina 
Gudaitytė, daktaro ir ponios Gu
daičių septynerių metų dukrelė. 
Jos laimėjimas yra dviejų savai
čių safari kelionė keturiem as
menim į Keniją, Tanzaniją ir 
Ugandą. Kadangi tuose kraštuo
se yra vartojama Svvahili kalba, 
tai į jos laimėjimą įeina ir pa
greitintas tos kalbos kursas, ku
ris bus jai duotas prieš išvyks
tant į kelionę.

Beje, laimėtojai buvo atrinkti 
ne kokios komisijos, bet kom- 
p uterio.

Kristinos tėvelis dr. D.J. Gu
daitis yra Ringvvoodo, N.J., mo
kyklų sistemos superinten
dentas.

Keisdamas adresą, būtinai 
pridėk senąjį!

LAISVĖS VARPAS
Sekm. 11-12 vai.
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402
Telef. 586-7209
BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 i r FM 101.7 sekmad. 1-1:30. 
S. Minkus, 502 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 02127. Tel. 
268-0489.
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Jaunimo pamaldos bus šį 
sekmadienį, gruodžio 5, 12 vai. 
Kultūros Židiny. Giedos jauni
mo choras. Pamaldomis rūpina
si Kultūros Židinio jaunimo sek
cija, o vaišėmis — skautai. Vi
sas jaunimas maloniai kviečia
mas dalyvauti.

Vargonų religinės muzikos 
koncertas rengiamas gruodžio 
12 Apreiškimo parapijos bažny
čioj. Groja vargonų virtuozas Al
binas Prižgintas. Įtarpuose bus 
skaitomos ištraukos iš Liet. Kat. 
Bažnyčios Kronikos. Koncertą 
rengia Liet. Kat. Religinė Šalpa. 
Pradžia 4 vai. popiet. Po koncer
to mokyklos salėje pabendravi
mas, kavutė. Visi kviečiami atsi
lankyti.

Muzikos Žinių naujas nume
ris šią savaitę jau atspausdin
tas. Rengiamas naujas numeris.

Algirdas Kačanauskas, Ap
reiškimo parapijos vargoninin
kas, kalėdodamas peršalo ir vėl 
susirgo. Gydosi namie.

Inž. Kazys ir Aldona Krulikai 
gruodžio 6 išvyksta į Floridą. 
Ignas ir Jadvyga Gasiliūnai lap
kričio 28 savo namuose Jamaica 
Estates jiem surengė atsisveiki
nimo puotą ir įteikė dovaną — 
lietuvišką rankšluostį. K. ir A. 
Krulikai nuoširdžiai dėkoja už 
dovaną ir už surengtas vaišes.

Dail. Vida Krištolaitytė gruo
džio mėnesį dalyvauja grupinėj 
7 amerikiečių tapytojų parodoj, 
40 Bond Street galerijoj, Man- 
hattane, N.Y. Parodos atidary
mas sekmadienį, gruodžio 5, 
nuo 4 iki 7 v.v. Paroda tęsis 
iki gruodžio 31. Galerijos telefo
nas — 475-3899. Dailininkė pa
rodoje išstatys Kennebunkporto, 
Maine, pajūrio peisažus. Paroda 
atidara ir sekmadieniais iki 6 v. 
po pietų.

Maironio lituanistinėj mo
kykloj Kalėdų švenčių metu pa
mokų nebus gruodžio 25 ir sau
sio 1.

LMK Federacijos N.Y. klubas 
gruodžio 5, tuoj po jaunimo pa
maldų, Kultūros Židinio ma
žojoj salėj rengia prieškalėdinį 
apsipirkimą-prekymetį. Bus 
įvairiausių rankdarbių, audinių, 
papuošalų, medžio drožinių, 
gintaro. Įėjimas nemokamas. 
Bus galima gauti pietus, kavos ir 
įvairiausių pyragų. Visi prašomi 
pasinaudoti šia proga ir įsigyti 
gražių lietuviškij dovanų.

Skautų rengiamos kūčios bus 
gruodžio 18, šeštadienį, Kultū
ros Židiny. Pradžia 6:30 v.v.

Vyr. skaučių židinio Vilijos 
sueiga bus gruodžio 6, pirma
dienį, 7:30 v.v. pas Živilę Ju
rienę, 109-24 Park Lane So., 
Richmond Hill-

Irena Sandanavičiūtė-Merlino 
vietoj aktoriaus Juozo Boley-Bu- 
levičiaus skaitys ištraukas iš 
L.K.B. Kronikos gruodžio 12 
Apreiškimo parapijos bažnyčioj, 
vargonų rečitalio metu. Be jos, 
dar skaito Vida Jankauskienė ir 
Tadas Alinskas.

Veronika Rūtenienė lapkričio 
26 prie savo namų paslydo ir nu
silaužė ranką.

Liet. Kat. Moterų Kultūros 
draugija gruodžio 19, sekmadie
nį, 3 v. po pietų Kultūros Ži
dinio mažojoj salėj rengia litera
tūros popietę tema — Kalėdos 
Lietuvoj.

Elena Mickeliūnienė paauko
jo 100 dol. N.Y. Jaunimo Są
jungos New Yorko Tarybai, kad 
galėtų iš Argentinos pasikviesti 
dainininkę Adrianą Jociūtę. Jos 
koncertas numatomas kitų metų 
pradžioj. Vėliau šiam reikalui E. 
Mickeliūnienė duos daugiau.

Kalėdų šventėm artėjant, už
uot siuntinėjus sveikinimo kor
teles, kviečiame sveikinti sa
vo draugus ir artimuosius per 
Darbininką, skiriant auką Darbi
ninkui, Kultūros Židiniui ar ku
riam kitam tikslui.

Gruodžio 12, sekmadienį, 4 vai. 
Apreiškimo p-jos bažnyčioje, 
259 N. 5th St., Brookiyn, N.Y.

muz. ALBINO PRIŽGINTO
religinės muzikos vargonais

REČITALIS
Ištraukas iš K. B. Kronikos skaitys Irena Sandanavičiūtė- 

Merlino, Vida Jankauskienė, Tadas Alinskas.

Po programos — pabendravimas-vaišės p-jos mo
kykloje. Aukos — Lietuvių Katalikų Religinei Šaipai.

Visi širdingai kviečiami dalyvauti ir paremti 
Religinę Šalpą.

Rengia Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos 
Rėmėjų Skyrius

Lietuvių pranciškonų vie
nuolyne Brooklyno lapkričio 24- 
28 vyko metinės rekolekcijos, 
kurių metu išklausyta 12 vysku
po Fulton Sheen pamokslų.

Gražiausia dovana Kalėdų 
proga — tai dar neskaitančiam 
užsakyti metam Darbininką. 
Naujiem skaitytojam Darbi
ninko prenumerata pirmiem 
metam tik 10 dol. Atnaujinant 
visiem 12 dol. metam.

Kat. Mokslo Akademijos suva
žiavime, kuris buvo Padėkos 
dienos savaitgalį Detroite, iš 
New Yorko dalyvavo Tėv. V. Gi
džiūnas, OFM, ir kun. K. Puge- 
vičius.

Prel. P. Jatulis, atvykęs iš 
Romos, buvo sustojęs pranciš
konų vienuolyne Brooklyne, lan
kėsi Darbininko redakcijoj ir 
papasakojo apie lietuvių istorikų 
darbą Romoj. Lapkričio 24 jis 
išvyko į Kat. Mokslo Akademi
jos suvažiavimą Detroite. Iš ten 
aplankys savo gimines Michiga- 
no valstybėj. Tada keliaus į 
Australiją, kur kadaise jis gyve
no. Iš Australijos apie vasario 
pradžią grįžta į Romą.

Margarita Samatienė iš 
VVestfield, N.J. žiemos atostogų 
buvo išvykusi į Pietų Ameriką. 
Savaitę laiko praleido saulėtoj 
Kolumbijoj.

Julija Rajauskaitė Petrauskie
nė gruodžio 5, šį sekmadienį, 2 
vai. po pietų duos piano reči
talį Grassman salėj, Alexian 
Brothers Hospital, 655 East Jer
sey St., Elizabeth, N.J.

Vinco Kudirkos lituanistinė 
mokykla, 211 Ripley Pi., Eliza
beth, N.J., rengia Kalėdų eglutę 
su vaikų veikalu gruodžio 19, 

sekmadienį, 3 vai. po pietų 
Lithuanian Liberty salėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N.J. Visi 
New Jersey ir apylinkių lietu
viai kviečiami į šį kalėdinį mo
kyklos parengimą.

Vienybės laikraštis lapkričio 
27 atšventė 90 metų sukaktį. 
Ta proga buvo surengtas balius, 
kur muzikinę programą atliko 
solistas Algirdas Brazis.

Juodvarnių poemos prista
tymas rengiamas gruodžio 11 
Bostone. Rengia subatvakarių 
klubas. Apie knygą kalbės Sta
sys Santvaras. Poemos ištraukas 
skaitys pats autorius Paulius Jur
kus.

Kun. V. Dabušio rūpesčiu iš
leidžiamos kalėdinės sveikini
mo kortelės, viena Patersono 
lietuvių parapijos, kita Kunigų 
Vienybės centro valdybos svei
kinimas visiem lietuviam kuni
gam, ir dvi kortelės užprašant 
mišias už mirusius. Kortelių pie
šinius padarė Paulius Jurkus, 
spausdina pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne.

Vietoj kalėdinių atvirukų 
siuntinėjimo Darbininko skaity
tojai kviečiami prisiųsti auką 
spaudai remti ir tuo pačiu svei
kinti artimuosius ir draugus per 
laikraštį. Taip pat vietoj kalėdi
nių atvirukų siuntinėjimo galite 
aukoti Kultūros Židinio išlaiky
mui. Anksčiau prisiuntusieji bus 
laiku paskelbti laikrašty.

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

Lapkričio 20 Kultūros Židiny paminėta lietuvių pranciškonų veiklos 25 metai New Yorke. 
Po programos, pradedant vakarienę, jiem buvo sugiedota Ilgiausių metų. Nuotr. iŠ k. J. 
Giedraitis, A. Vakselis, L. Giedraitienė, I. Vakselienė, Tėv. J. Gailiušis, OFM, pran
ciškonų provincijolas, J. Simutienė, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, A. Kazickienė, dr. 
J. Kazickas, Tėv. S. Ropolas, OFM. Nuotr. L. Tamošaičio

Kasdieninis kalendorius, su 
kasdien nuplėšiamais lapeliais, 
ir šiemet išleistas Nidos leidyk
los Anglijoj. Jis gaunamas ir Dar
bininko administracijoj. Su per
siuntimu kainuoja 4.50 dol.

Vacys Butkys švenčių proga 
sveikina savo bičiulius ir arti
muosius ir visiem linki linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų Me
tų. Vietoj sveikinimo kortelių 
Darbininkui aukoja 15 dol.

A. a. Juozas Andrijauskas mirė 
Woodhavene lapkričio 22, sulau
kęs 85 metų amžiaus, kilęs iš 
Dusmenų parapijos. Velionis 
daug prisidėjo prie Aušros Var
tų parapijos įsteigimo ir bažny
čios statymo New Yorke. Iš čia 
po iškilmingų pamaldų palydė
tas į St. Raymond kapines. Pa
liko sūnus Juozą, Praną, Stepo
ną ir dukterį Teofilę su šeimo
mis.

Spalvotų nuotraukų paroda 
rengiama gruodžio 4-5 Kultūros 
Židiny. Nuotraukos inž. Juozo 
Rygelio. Nuotraukose dažniau
siai vaizduojama gamta. Paroda 
lankoma šeštadienį nuo 5 iki 9 
v.v., sekmadienį nuo 1 iki 5 
v. popiet. Oficialus parodos ati
darymas šeštadienį 7:30 v.v. Pa
rodą rengia L.M.K. Federacijos 
New Yorko klubas.

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

BALIŲ

visus maloniai kviečia Lietuvių Bendruomenės New Yorko
apygardos valdyba ir LB apylinkės.

LMK Federacijos New Yorko klubas 
gruodžio 5, tuoj po jaunimo pamaldų, 
Kultūros Židinio mažojoje salėje 
rengia

PRIEŠKALĖDINĮ

APSIPIRKIMĄ 
PREKYMETĮ

Bus galima gauti pietus. 
Įėjimas nemokamas. 
Visi prašomi atsilankyti.

Rankdarbiai, audiniai, 

gintaras, papuošalai, 

medžio droži
niai, įvairios 
kalėdinės dovanos.

INŽ. JUOZO RYGELIO 
FOTO DARBŲ PARODA — 

GAMTOS GROŽIS
NUOTRAUKOSE

GRUODŽIO 4-5 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Lankoma:
šeštadienį nuo 5 iki 9 v.v. 

sekmadienį nuo 1 iki 5 v. p. p.

Oficialus parodos atidarymas
7:30 v.v. šeštadienį

Parodą rengia ir visus kviečia
L.M.K. Federacijos 
New Yorko klubas

MONTREALIO LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGA

MIELAI KVIEČIA VISUS STUDENTUS ATVYKTI Į

XIV TRADICINĘ

ŽIEMOS STOVYKLĄ
kuri vyks nuo gruodžio 27 iki sausio 1 L’Auberge De La Perdriere viešbuty, St. Donat, 
Ouebec. Stovyklos programa pritaikyta prie slidinėjimo ir įvairių žiemos sportų bei 
socialinių įvykių. Stovyklos kaina $82.00. įmokėjimas — $40.00 kurie nebus grąžinami 
po gruodžio 10 d.

Dėl informacijų ir įmokėjimų kreiptis:

Gintaras Nagys
700 B Champagneur 
Montreal, Ouebec 
Canada H2V 3P8 
(514) 277-7868

ARBA Regina Kudžmaitė 
5045 Bossuet 
Montreal, Ouebec 
Canada, H1M 2M3 
(514) 256-4318

Sutiksime Naujuosius Metus gruodžio 31 lietuvių 
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brookiyn, N.Y.

BILIETAI GAUNAMI IR VIETOS UŽSAKOMOS PAS:

V. Padvarietį, 87-40, 127th St., Richmond Hill, N.Y.
11418, tel. 847-5619;

Kokteilis nuo 8:30 iki 9:30 v.v.
Baliaus pradžia — 9:30 v.v.

Karšta vakarienė—10v.v., šalti užkandžiai visą laiką. 
Šampanas ir stipresni gėrimai kiekvienam stalui.

Importuotas orkestras “ATSPINDŽIAI” iš Londono,
Ont., Kanados.

10 asmenų stalus ar pavienes vietas užsakoma (ir ap-
mokama) iki gruodžio 27.

A. Radzivanienę—84-16, 110th St., Richmond Hill,
N.Y. 11418, tel. 441-9720;

J. Andriušį Haven Realty — 87-09 Jamaica Avė.,
VVoodhaven, N.Y. 11421, tel. 847-4477.

Bilietų taip pat galima įsigyti pas LB apylinkės
platintojus.

Bilietai jaunimui (iki 22 metų amžiaus), ir tėvų globoje, 
gaunami tik per Jaunimo Sąjungos New Yorko 
skyrių. Skambinti Rasai Milukaitei,(516) 681-6172.

įėjimo auka
Jaunimui

20 dol.
10 dol.

*
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