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VYSK. J. STEPONAVIČIUS ESĄS
VALDŽIAI NEPRIIMTINAS
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 23

DEŠIMTASIS L.K.M. AKADEMIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Varšuvos pakto valstybių kon
ferencija nutarė pasiūlyti vakarų 
valstybėm įsijungti į paktą, 
draudžiantį pirmiesiem pavar
toti atominius ginklus, ne tik 
ginant savo teritoriją, bet ir už- 
draudžiant savo kariuomenei 
juos naudoti ir svetimose teri
torijose. Toks paktas bus pasiū
lytas pasirašyti ir visom Helsin
kio susitarimus pasirašiusiom 
valstybėm. Busimasis paktas yra 
nukreiptas prieš JAV ir juo no
rima neutralizuoti Amerikos ato
minių ginklų pajėgas.

Sov. S-gos vadovas Leonid I. 
Brežnev pasiūlė JAV ir Sov. S- 
gos ūkio ir prekybos konferenci
jos dalyviam bendrom pajėgom 
paskubinti užšalusias derybas 
dėl strateginių ginklų apribo
jimo sutarties. Derybos įstrigo 
dėl negalėjimo sutarti, kurie 
ginklai yra strateginiai ir kurie 
ne.

Ženevos konferencija dėl Ro- 
dezijos valdžios perleidimo juo
diesiem, anksčiau negalėjusi ke
lias savaites rasti sprendimo dėl 
valdžios perleidimo termino, 
dabar vėl įstrigo dėl pereina
mosios vyriausybės sudarymo.

Naujasis Meksikos prez. Lo- 
pez Portillo pradėjo eiti parei
gas, paveldėdamas iš senosios 
administracijos sunkiai išspren
džiamą krašto ūkinę ir politinę 
krizę.

400 amerikiečių prekybi
ninkų, dalyvaujančių JAV ir Sov. 
S-gos prekybos ir ūkio tarybos 
konferencijoj, priėmė rezoliu
ciją, raginančią JAV panaikinti 
prekybą ir muitus su Sov. S-ga 
varžančius įstatymus. To paties 
reikalavo ir Brežnevas.

Egipto užs. reik. min. kvietė 
JAV ir Sov. S-gą sušaukti Žene
vos konferenciją Artimųjų Rytų 
problemom spręsti.

Lenkijos min. pirm. Edward 
Gierek paskelbė, kad Lenkija 
dėl maisto produktų importo tu
rės sumažinti savo išlaidas kraš
to ūkiui kelti. 1976 Lenkija tu
rėjo importuoti maisto už 1.5 
bil. dol. Jis taip pat pareiškė, 
kad atlyginimai ir kainos turės 
pakilti, tačiau nenurodė kada.

Nelauktai susirinkęs Laos ko
munistų partijos kongresas kalti
no JAV ir reikalavo, kad jos pra
dėtų atsilyginti už karo metu pa
darytus nuostolius.

Varšuvos pakto valstybių 
ginkluotų pajėgų v-kas Sov. 
S-gos maršalas Ivan I. Jakubovs- 
ki mirė vėžio liga, sulaukęs 64 
m.

Britanijos vyriausybė pasiūlė 
parlamentui priimti įstatymą, 
kuris suteiktų Škotijai ir Valijai 
atskirus parlamentus, turinčius 
teisę leisti įstatymus ir tvarkyti 
švietimo, namų statybos, trans
porto ir pramonės ugdymo išlai
das. Parlamentas šiuo klausimu 
yra labai suskilęs.

Venecuelos prez. Carlos 
Andrės Perez pasirašė su Por
tugalija sutartį aprūpinti Portu
galiją aliejumi lengvomis kredi
to sąlygomis.

Grupė Leningrado disidentų 
paprašė miesto burmistrą pa
skirti vietą Stalino teroro aukom 
paminklui statyti. Savo metu tai 
buvo žadėjęs padaryti Nikita 
S. Kruščev, bet pažado neištesė
jo-

Nežiūrint Ženevoj vykstančių 
derybų, marksistinė Mozam
biko vyriausybė karštligiškai 
ruošiasi busimajam karui su Ro
dė zijos baltaisiais. Ginklus jai 
pristato Sov. S-ga ir kt. komu
nistinės valstybės.

JAV prekybos sekr. Elliot I. 
Richardson tikina, kad Jugosla-
vija neperduoda Sov. S-gai iš . protestantus. Turi ryšių ir su ki- 
JAV pirktų technikinių paslap- tomis tikybomis, kaip budistų, o 
čių. taip pat su atitinkamomis reli-

Išeivijoj atgaivintoji Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademija 
mokslo puoselėjimui keleriopai 
yra išvysčiusi savo veiklą. Ji lei
džia Metraštį (jo jau yra išėję 
5 tomai, paskutinis 623 psl.}, 
kuriame spausdina Akademijos 
narių mokslines studijas. Lei
džia savo narių įvairiuose archy
vuose surinktus ir paruoštus 
Lietuvos istorijos šaltinius (jau 
išleido Vatikano archyve at
rastas Didž. Lietuvos kunigaikš
tijos vyskupų relacijas, 2 tom., 
542-800 psl.}. Taip pat leidžia 
savo mirusiųjų narių mokslinius 
darbus — prof. dr. K. Avižonio, 
prof. dr. A. Salio, prof. dr. Z. 
Ivinskio raštus ir garsių asmenų 
biografijas ir kitas studijas. 
Glaudesniam narių bendradar
biavimui ir mokslo lietuvių kal
ba populiarinimui kas treji me
tai šaukia suvažiavimus. Paste
bėtina, kad pirmieji trys tokie 
suvažiavimai įvyko dar Lietuvoj, 
o septyni jau išeivijoj.

Paskutinis, dešimtasis, suva
žiavimas įvyko Detroite Padė
kos dienos savaitgalį, lapkričio 
24-28.

Suvažiavimo išvakarėse buvo 
atidaryta R. Garliauskaitės sko
ningai išdėstyta Akademijos lei
dinių ir jos narių darbų paroda, 
kurioj buvo šie skyriai: religija, 
filosofija, tautos likimo keliai, is
torija, psichologija, mokslas, kal
ba, techniški darbai, muzika, 
menas, literatūra ir Akademijos 
leidiniai bei žurnalai, kuriuose 
Akademijos nariai rašo. Tą patį 
vakarą kitoj auditorijoj buvo ati
daryta dailininkų Antano ir 
Anastazijos Tamošaičių tapybos 
ir tautinių drabužių paroda.

Detroite L.K. Mokslo akademijos suvažiavimo metu buvo ir dailininkų Antano ir Anastazijos 
Tamošaičių paroda. Parodos atidarymo iškilmėse matome iš k. inž. A. Rudį, Viktorą 
Veselką, dail. Anastaziją Tamošaitienę, prof. dr. JustinąPikūnąir kitus. Nuotr. Jono Urbono

TARPRELIGINIS JUDĖJIMAS UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

Pasirodė “Religion & Com- 
munism” spalio numeris. Žur
nalas anglų kalba leidžiamas 
Anglijoj (Keston, Kent}. Tarp ki
tų straipsnių yra žinia apie So
vietų Sąjungos ekumeninį ju
dėjimą.

Neseniai Vakarus pasiekę do
kumentai, rodą, kad Sovietų Są
jungoj oficialiai veikia krikščio
nių ekumeninė organizacija, ku
rioj dalyvauja aktyvios grupės iŠ 
Rusijos, Lietuvos ir Latvijos. Tie 
dokumentai rodą, kad šis judėji
mas prasidėjo 1972 ir jungia pra
voslavus, katalikus ir iš dalies

Ketvirtadienį, Padėkos dienos 
rytą, buvo suvažiavimo atidary
mo mišios, kurias su kitais suva
žiavime dalyvaujančiais kuni
gais aukojo tėv. A. Liuima, SJ, 
Akademijos pirmininkas. Jis 
pasakė ir progai pritaikytą pa
mokslą. Mišiomis su pamokslė
liais prasidėdavo ir kitų suvažia
vimo dienų darbai. Taip penk
tadienį mišiose už mokslus ei
nantį jaunimą pagrindiniu cele
brantu buvo tėv. V. Gidžiūnas, 
OFM; šeštadienį už mirusius 
akademijos narius — prel. V. 
Balčiūnas; sekmadienį už religi
nę ir tautinę laisvę Lietuvoj 
mišias su kitais kunigais auko
jo ir pamokslą pasakė vysk. V. 
Brizgys.

Oficialus suvažiavimo atidary
mas lapkričio 25 įvyko didžiojoj 
Dievo Apvaizdos parapijos Kul
tūros Centro salėj. Jį atidarė 
suvažiavimui ruošti komiteto 
pirm. prof. dr. J. Pikūnas, kuris, 
pasveikinęs suvažiavimo daly
vius, pakvietė garbės prezidiu
mą ir pirmininku pakvietė inž. 
A. Rudį. Po sveikinimų raštu 
Akademijos pirmininkas prof. 
dr. A. Liuima pasveikino suva
žiavimą, perskaitė po pasku
tiniojo suvažiavimo mirusiųjų 
vardus ir paprašė atsistojimu 
juos pagerbti. Paskui perskaitė 
tame pačiame laikotarpy pri
imtųjų naujų narių sąrašą.

Šiame plenumo posėdy pa
skaitą turėjo skaityti prof. dr. A. 
Maceina, bet, pablogėjus svei
katai, į suvažiavimą neatvyko, 
tačiau savo paskaitą atsiuntė į- 
rašytą į magnetinę juostelę, ku
rią auditorija atidžiai iš garsia
kalbio išklausė. Paskaitos tema 

ginėmis grupėmis Čekoslovaki
joj ir Lenkijoj. Vienas svarbiau
sių tos organizacijos tikslų yra 
bendra malda, rengiant tarp- 
religines pamaldas, vadinamas 
Agape. Šis judėjimas, atrodo, yra 
smarkioj 19-tojo šimtmečio žino
mo rusų rašytojo Vladimiro So
lovjovo filosofijos įtakoj.

Kitas ilgesnis straipsnis ap
rašo baptistų persekiojimą Lat
vijoj, kaip jį nupasakojo pasto
rius Smits, kuriam neseniai 
buvo leista išvykti iš Latvijos su 
savo šeima (žmona ir vienuolika 
vaikų}. Baptistai Latvijoj leidžia 
savo samizdatą “Duonos trupi
niai”, 300 egz. tiražo.

-o- 

buvo — “Asmuo ir istorija: žmo
gaus istoriškumo prasmė ir ver
tė”. Paskaitininkas, išaiškinęs 
terminologiją, bandė duoti 
konkrečius nurodymus, kaip 
išeiviai, ypač jų vaikai turi lai
kytis savo tautinės tradicijos, 
kad neliktų žmonėmis be istori
jos. Tačiau teko patirti, kad jauni 
klausytojai pasigedo sintezės, 
kaip turi praktiškai elgtis jauni
mas, gimęs ir augęs svetur. Juk 
jis negali atsiriboti nuo gyvena
mo krašto kultūros ir istorijos. 
Dėl to daugeliui paskaitininko 
teigimai atrodė abejingi. Gaila, 
kad, paskaitininkui suvažiavime 
nedalyvaujant, kilusių abejonių 
nebuvo galima išsiaiškinti.

Po pietų pertraukos buvo is
torijos mokslų sekcijos paskai
tos, skirtos 50 metų Lietuvos 
bažnytinės provincijos pami
nėjimui. Sekcijai vadovavo tėv. 
dr. V. Gidžiūnas, OFM. Paskai
tą — “Pastangos įsteigti Lietu
vos bažnytinę provinciją nuo 
Mindaugo iki Nepriklausomy
bės laikų” — skaitė prel. dr. P. 
Jatulis. Antrą paskaitą — “Arkiv. 
Jurgio Matulaičio vaidmuo stei
giant Lietuvos bažnytinę pro
vinciją” — turėjo skaityti tėv. dr. 
S. Matulis, MIC, bet, jam iš 
Anglijos neatvykus, ją perskaitė 
sekcijos vadovas.

Penktadienį, lapkričio 26, rytą 
buvo dviejų sekcijų paskaitos: 
teologijos ir lietuvių kalbos. 
Teologijos sekcijai vadovavo ir 
pirmą paskaitą — “II Vatikano 
Bažnyčia be valstybinės religi
jos” — skaitė tėv. dr. V. Rim
šelis. Antrą — “Istorinis Jėzus 
ir tikėjimo Kristus” — skaitė

(nukelta į 2 psl.)

“Religion in Communist 
Lands”, 4 tomas, Nr. 3 šį ru
denį išspausdino ilgesnį straips
nį “Lietuva ir Vatikanas”, kurio 
autorė yra Marite Sapiets. Smul
kiai aprašoma Lietuvos Bažny
čios padėtis nuo 1941 birže
lio 14. Straipsnis gausiai iliust
ruotas Lietuvos vyskupų ir kuni
gų, koncentracijos stovyklų ir 
kalėjimų aukų nuotraukomis. 
Cituojamas Lietuvos kunigų 
laiškas kardinolui Bengsch, ku
ris baigiamas prašymu: “Per
duokit pasauliui ir visiem geros 
valios žmonėm mūsų šauksmą 
pagelbėti Bažnyčiai”. Išspaus
dintas ir Lietuvos katalikų atsi
šaukimas į popiežių. (Elta)

1976 pavasarį buvo sušaukti 
į Vilniaus arkivyskupijos kuriją 
minėtos arkivyskupijos dekanai. 
Čia įgaliotinis kalbėjo apie 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką”. Žadėjo ją iššifruoti 
ir jos leidėjus skaudžiai nubaus
ti. Įgaliotinis pasipiktinęs, kad 
“LKB Kronikoje” rašoma net 
apie tokius dalykus, kaip Lie
tuvos gamtos išsaugojimą ir tau
tiškumą. Šie dalykai ir jiems 
rūpį. Jei vysk. J. Steponavičius 
norįs grįžti į savo pareigas, turįs 
kai ką padaryti — pvz., už
drausti “LKB Kroniką”, kurioje 
jis ir pats bendradarbiaująs. Ge
ri kunigai rūpį ir įgaliotiniui, to
dėl, jei kas turi kandidatų į 
Kunigų seminariją, tepraneša 
arba įgaliotiniui arba Krivai
čiui (kun. Č. Krivaitis — Vil
niaus arkivyskupijos valdytojas}.
Jie turi kandidatus apsvarsty

ti kartu.
Be to, įgaliotinis K. Tumėnas 

buvo sukvietęs šių rajonų kuni
gus: kovo 15 Šalčininkuose, ko
vo 17 Švenčionyse, kovo 24 
Ignalinoje, kovo 27 Vilniaus ra
jono, išskyrus Vilniaus miesto, 
balandžio 2 Trakuose, balandžio 
7 Varėnoje. Vienuose rajo
nuose kalbėjo įgaliotinis K. Tu
mėnas, kituose — jo referentas 
Ruslanas. Abu aiškiai pasakė, 
kad kunigų pareiškimas dėl 
vysk. J. Steponavičiaus grąžini
mo į Vilniaus arkivyskupijos 
apaštališkojo administratoriaus 
postą nebus patenkintas, nes 
vyskupas nepasitaisęs. Jo ne- 
pasįtaisymo ryškiausias ženklas 
esąs pareiškimas civilinei val
džiai, kuris patekęs net į už
sienį.

Švenčionyse įgaliotinio K. Tu
mėno referentas riet kelis kar
tus pakartojo, kad vysk. J. Ste
ponavičius nepriimtinas tarybi
nei valdžiai. Kunigams prašant 
paaiškinti, kuo vyskupas nusi
kalto, referentas atsakė: “To aš 
jums pasakyti negaliu”. Kunigai 
įkyriai reikalavo. Referentas su
sinervinęs išsitarė: “Vyskupas, 
valdydamas vyskupiją, žiūrėjo 
tik Bažnyčios kanonų, į valdžios 
įsakymus visiškai nekreipė dė
mesio. Tarybinė valstybė negali 
leisti, kad Bažnyčia būtų tarsi 
valstybė valstybėje. Apie vysk. 
J. Steponavičiaus sugrįžimą ne
gali būti nė kalbos. Mums rei
kia tokių vyskupų, kurie ne tik 
Bažnyčios kanonų žiūrėtų . . .” 
Kaip gero ganytojo pavyzdį pa
teikė vysk. Krikščiūną.

Šalčininkuose įgaliotinio refe
rentas kalbėjo: “Nematyti, kad 
vyskupo nusistatymas būtų pasi
keitęs, nes pareiškimą vyriau
sybei parašė prokuroro tonu, už 
viską kaltindamas tik valdžią. 
Negalima leisti, kad jis grįžtų 
į pareigas, nes vėl bus daug ne
malonumų. Geriau bus, jei Vil
niuje iš vis nebus vyskupo”.

Trakuose tvirtino, kad vysku
po grįžimas priklausąs nuo jo 
paties, Vatikano ir valdžios. 
“Reikia, kad vyskupas būtų pla
čių pažiūrų”.

Varėnoje, lyg pasityčiodamas 
iš kunigų, įgaliotinis K. Tumė
nas kalbėjo: “Kad vyskupas su
grįžtų, kreipkitės pas popiežių. 
Mes vyskupų neskirstome. Juos 
skirsto popiežius”.

Ignalinoje įgaliotinis kalbėjo: 
“Sukvietėme jus duoti atsakymą 
į jūsų du pareiškimus. Viename 
jų prašote grąžinti į Vilnių vysk. 
J. Steponavičių.

Kas liečia J. Steponavičių tai 
jis ar nerado bendrų kontaktų su 
tarybine valdžia, ar nevykdė kai 
kurių reika^vimų įstatymų rė
muose . . . Matyt, jam reikėjo 
smarkiai susipykti su respubli
kos valdžia, o ne vien tik su Ru
gieniu, kaip kad jūs rašėte savo 
pareiškime”. Įgaliotinis prikišo, 
kad J. Steponavičius parašė val
džiai laišką, “ kur i s, pateko, kur 
reikia ir kur nereikia. Jam buvo 
dar paaiškinta, kad dabartiniu 
metu nėra galimybių jam grįžti 
į Vilnių ... Aš su juo susitikau 
ir, manau, dar nekartą susitik
sime. Aš dar netaip seniai šiose 
pareigose dirbu, ir žiūrėsime, 
koks bus jo elgesys. Ir aš noriu 
pasižiūrėti, ir jam reikia žiūrėti 
— jo ateitis nuo jo paties pri

klauso. Jei jis rimtai galvoja 
apie grįžimą, turi keisti savo po
zicijas”.

“Jūsų raštas dėl Aničo straips
nių, tai — puolimas prieš vei
kiančius įstatymus ir prieš vals
tybę . . . Aničas rašė savo straips
nius kaip privatus asmuo — 
Mokslų Akademijos korespon
dentas, o ne kaip oficialus asmuo 
(dabar jis jau LKP CK skyriaus 
vedėjas, tad dabar jo straipsniai 
jau įgytų kitokią vertę}. Todėl 
jums savo raštą dėl jo straips
nių reikėjo siųsti tiesiog jam. Jo 
straipsniuose yra ir abejotinų 
teiginių; dėl jo rašinių ir aš ga
lėčiau su juo pasiginčyti”.

Balsas iš salės:
Jeigu jis rašė straipsnius laik

raščiuose ir kalbėjo per televi
ziją, tai tegul jis dabar viešai 
ir ištaiso savo klaidas. Mums, 
nors mes irgi “privatūs asme
nys”, bet niekas neleidžia laik
raščiuose straipsnius rašyti ar 
per televiziją kalbėti. . .

Įgaliotinis:
. . . Pas mus neleidžiama 

steigti kokių nors mokyklų, or
ganizuoti nelegalių būrelių, ra
telių — taip pat ir prie bažny
čių. Religijos piliečiai gali mo
kytis privačiai. Vaikus gali na
muose mokyti tėvai, vyresnieji 
broliai ar seserys, arkas kitas . . .

Balsas iš salės:
Kaip tėvai ar kas kitas gali 

vaikus mokyti religijos, jei 
mums neleidžia spausdinti jo
kios religinės spaudos, net ir 
katekizmo?

Įgaliotinis grįžo prie vysk. J. 
Steponavičiaus klausimo.

Vyskupui Steponavičiui į Vil
nių grįžti dirbti — jau sunkiau. 
O kur kitur vyskupauti — tai 
matysime: klausimas nėra am
žinas.

Balsas iš salės:
O kodėl gi vysk. J. Stepona

vičius negali savo pareigų eiti? 
Už kokius nusikaltimus jis buvo 
nubaustas ir iš Vilniaus ištrem
tas?

Įgaliotinis:
Jis nėra nubaustas, jis tik iš 

pareigų pašalintas.
Salėje juokas:
Argi iš pareigų pašalinimas

— tai ne bausmė? Paglostymas?
Įgaliotinis:
Vyriausybė nutarė, kad neleis 

Steponavičiui dirbti Vilniuje, 
nes jis nelojalus tarybinės val
džios atžvilgiu.

Balsas iš salės:
Konkrečiai, kuo jis nusikalto?
Įgaliotinis:
Aš to nežinau. Tada įgalioti

niu dirbo Rugienis —jį ir klaus
kite. Jis jums išaiškins. Jis jums 
išaiškins (kartojo supykęs}.

Įgaliotinis dėl Vilniaus arki
vyskupijos kunigų atviro laiško 
Lietuvos KP CK pabaigos ku
rioje buvo prašoma, kad val
džia panaikintų visokius nuosta
tus ir potvarkius, prieštaraujan
čius laisvei, atsakė:

Turiu pasakyti, kad pas mus 
nė vieno potvarkio, priešingo są
žinės laisvei, nėra. Religinė lais
vė — visai kas kita. Konstitu
cija garantuoja sąžinės laisvę 
ir kitas laisves, joje išvardintas; 
o religinė laisvė — tokios pas 
mus nėra. Religinė veikla įgyja 
valstybinį pobūdį ir yra tvarko-

(nukelta į 2 psl.)

LIETUVIAI — 
HELSINKIO 
NUTARIMŲ 
STEBĖTOJAI

Reuter agentūra iš Maskvos 
gruodžio 1 pranešė, kad 5 lie
tuviai paskelbė Maskvoj žinią 
apie lietuvių sudarytą komitetą, 
kurio uždavinys sekti kaip vyk
domi Helsinkio konferencijos 
nutarimai okupuotoj Lietu
voj. Komitetas Maskvoj kreipė 
pasirašiusių kraštų dėmesį į 
žmogaus teisių laužymą ir kata
likų Bažnyčios persekiojimą 
okupuotoj Lietuvoj. Šio komite
to nariai: Viktoras Petkus, Ei- 
tan Finkelštein (fizikas, žydų 
aktyvistas}, kun. Karolis Garuc- 
kas, Tomas Venclova ir Ona Lu- 
kauskaitė-Poškienė.
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AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMAS
Savaitės 
įvykiai

Vyr. Sov. S-gos derybininkas 
sienom su Kinija nustatyti Leo- 
nid F. Iljičev vėl atvyko į Kiniją 
ir pradėjo pasitarimus.

Izraelio min. pirm. Yitzak Ra- 
bin pareiškė, kad tik Libano ka
riuomenė galinti kontroliuoti 
pietinį Libaną. Ir Sirijos kariuo
menė ir palestiniečiai šiam rei
kalui Izraeliui yra nepriimtini.

Lenkijos vyskupai ganytojiš
ku laišku apkaltino vyriausybę, 
kad ji netoleruoja katalikų mo
kinių, juos persekioja ir verčia 
pasisakyti už ateizmą. Į re
ligijos persekiojimą vyskupai 
žiūri kaip į žmogaus teisių pa
žeidimus.

Italijos miestas Bologna, per 
30 m. didžiavęsis ją valdančių 
komunistų įvesta tvarka ir gy
ventojam teikiamais patarnavi
mais, staiga prisipažino turįs 400 
mil. dol. skolos ir dėl to turėsiąs 
savo išlaidas mažinti.

Kinijos oficiozas Jenmin Jih 
Pao pasisakė už nuosaikumą 
kovojant su keturių klika ir ragi
no paklydusius gydyti, bet ne 
naikinti. Tuo tarpu armijos laik
raštis reikalavo aktyvios kovos 
su paklydėliais sąskaitom išly
ginti.

Rodezijos kaimyninių valsty
bių galvos busimuoju Rodezijos 
prezidentu pasiūlė Rodezijos 
juodųjų vadą Joshua Nkomo, bet 
Afrikos tautinės tarybos pirm. 
Abel Muzorewa pareiškė, kad 
dėl to gali kilti pilietinis karas.

Angola, JAV susilaikius, buvo 
priimta 146-ju JT nariu. Jos 
marksistinė vyriausybė vis dar 
turi kovoti ne tik su veikian
čiais partizanais, bet ir su ne
žmoniškai pairusiu ūkiu. Portu- 
.galam pabėgus, įvairios ūkio ša
kos dėl vadovų trūkumo visai 
suiro.

Egipto prez. Anvvar el-Sadat 
užsiminus apie galimas derybas 
su Izraeliu, Izraelio min. pirm. 
Yitzak Rabin leido suprasti, kad 
kontaktai su Egiptu būtų pagei
daujami.

Ryšium tu teritorinių vandenų 
ribos iki 200 mylių praplėtimu 
JAV ir Sov. S-ga pasirašė žvejy
bos sutartį, pagal kurią Sov. S- 
ga, norėdama žvejoti JAV terito
riniuose vandenyse, turės re
gistruoti savo žvejybos laivus 
JAV įstaigose ir laikytis nustaty
tų žvejybos kvotų.

Nuolatinis R. Vokietijos ko
munistų partijos kritikas fizikos 
prof. Robert Havemann buvo 
areštuotas.

Egiptui tarpininkaujant, Sirija 
ir Irakas sutarė žymiai sumažinti 
savo kariuomenes prie bendro
sios sienos.

Jugoslavijos prez. Tito dar 
kartą patvirtino, kad Jugoslavija 
nesijungs į jokią politinę, karinę 
ar valstybinę bendruomenę.

Ženevoj įvyko tarptautinio 
nekomunistinių valstybių socia
listų internacionalo kongresas. 
Internacionalas buvo įsteigtas 
1951 ir jam priklauso 62 parti

jos iš 40 valstybių.
Į Kinijos Fukien provinciją 

pagal Hua Kuo-feng įsakymą bu
vo pasiųsta kariuomenės dalinių 
ten vykusiom grupinėm rung
tynėm sustabdyti.

Tailando vyriausybė, matyt, 
norėdama sumažinti pabėgėlių 
antplūdį, 26 pabėgėlius grąžino 
į Kambodiją.

(atkelta iš 1 psl.)

prof. lic. kun. A. Rubšys. Tre
čią — “Situacinės-egzistenciali- 
nės etikos grėsmė krikščioniš
kajai moralei” — kun. dr. V. Cu- 
kuras. Lietuvių kalbos sekcijoj 
vienintelę paskaitą skaitė pats 
sekcijos vadovas prof. dr. A. Kli
mas. Jis nagrinėjo temą — “Lie
tuvių kalbos veiksmažodžių da
rybos sistema ir indoeuropiečių 
prokalbė”.

Po pietų pertraukos taip pat 
buvo dviejų sekcijų paskaitos. 
Filosofijos sekcijoj, kuriai 
vadovavo dr. J. Girnius, tam 
tikra prasme buvo nagrinėtos 
moralinės normos. Tai matom iš 
paskaitų temų. “Valstybė ir mo
ralinės normos” — skaitė prof. 
dr. K. Skrupskelis. “Moralinių 
pagrindų klausimas” — dokto
rantas K. Girnius. “Padrikos 
mintys poezijos tiesos klausi
mu” — dr. M. Gimiuvienė. 
Gamtos ir matematikos mokslų 
sekcijai vadovavo ir pirmą pa
skaitą — “Kvantų teorija po 
50 metų” — skaitė prof. dr. Ad. 
Gaigalas. Antroj paskaitoj dr. P. 
Jucaitis nagrinėjo temą — “Or
ganinė evoliucija ir žmogaus fe
nomenas”.

Vakare buvo įdomus jaunimo 
simpoziumas, kuriam vadovavo 
L. Gražulienė. Jame R. Girnius, 
A. Idzelis ir A. Kuolas pateikė 
diskusijom medžiagą. Simpoziu
me plačiai diskutuota — “Išei
vijos mokslo institucijų reikšmė 
jauno mokslininko kelyje į ap
sisprendimą Lietuvai”.

Šeštadienį, lapkričio 27, prieš 
pietus savo paskaitas turėjo po
litinių ir socialinių mokslų sek
cija, kuriai vadovavo prof. dr. V. 
Vardys. Pirmą paskaitą — 
“Užnemunės (Suvalkijos} vals
tiečių gerovės įtaka lietuviško
sios inteligentijos prieaugliui” 
— skaitė doktorantas Saulius Su
žiedėlis. Kitos dvi paskaitos 
buvo istoriografinio pobūdžio. 
“Nepriklausoma Lietuva ir jos 
likimas amerikiečių ir britų per
spektyvoje” — “doktorantas S. 
Girnius. “Lietuva antrajame pa
sauliniame kare, 1939-1945: so
vietinis žvilgsnis” — prof. dr. R. 
Misiūnas.

Po pietų buvo architektūros- 
meno ir medicinos sekcijų pa
skaitos. Architektūros ir meno 
sekcijai vadovavo arch. dr. A. 
Kulpa-Kulpavičius. Paskaitas 
skaitė: dail. A. Tamošaitis — 
“Kryžmos, — jų formos, orna
mentika ir jų simbolika”, kun. 
prof. S. Yla — “Čiurlionio as
menybės pasaulėjautos bruo
žai” ir arch. J. Mulokas — 
“Lietuviškos architektūros pėd
sakai Europoje ir Amerikoje”. 
Medicinos sekcijai vadovavo dr. 
J. Sungaila. Paskaitas skaitė: 
prof. dr. A. Matulis — “Žmogaus 
kalba — naujos pažiūros moder
nioje psichiatrijoje”, dr. V. Šau
lys — “Medicina okupuotoje 
Lietuvoje” ir dr. K. Alminas —

Varšuvos pakto valstybių 
konferencija sudarė nuolatinį 
užs. reik, ministerių komitetą 
politinio bendradarbiavimo me
chanizmui gerinti. Panašus 
komitetas iš gynybos ministerių 
veikia jau nuo 1969.

Italijos vyriausybė ir Vatika
nas sutiko peržiūrėti 1929 tarp 
popiežiaus Pijaus XI ir Mussoli- 
ni sudarytą konkordatą.

JAV karo aviacijos karininkų 
klubas Reino-Maino bazėj tero
ristų buvo visai sunaikintas.

“Veterinarinės medicinos
reikšmė Lietuvos žemės ūkiui”. 
Vakare buvo koncertas ir ban
ketas, kuriem vadovavo V. Lelis 
ir J. Udrienė. Koncerte solistė 
ir dailiojo žodžio menininkė 
Elena Blandytė dainavo Čiurlio
nio ir naujųjų Lietuvos kompo
zitorių dainas. Akomponavo V. 
Kazlauskaitė.

Sekmadienį, lapkričio 28, po 
pamaldų, plenumo posėdy buvo 
pagerbti mirusieji nariai aka
demikai: prof. dr. A. Salys ir 
prof. J. Brazaitis. Pagerbime pa
skaitas skaitė prof. dr. A. Kli
mas — “Prof. dr. A. Salys — 
kalbininkas” ir dr. J. Girnius — 
“Prof. J. Brazaitis — mokslinin
kas”.

Iškilmingam uždarymo po
sėdžiui vadovavo prof. dr. V. 
Vardys. Sveikinimų metu Lietu
vių Fondo pirmininkas dr. K. 
Ambrozaitis LF vardu Suvažia
vimo Darbų išleidimui įteikė 
2,000 dol. čekį, o dr. K. Almi
nas tam pačiam tikslui 1,000 
dol. čekį. Akademijos pir
mininkas prof. dr. A. Liuima,

SJ, tarė padėkos žodį rengėjam. 
Suvažiavimas baigtas tautos 
himnu.

Kas dalyvavo ankstesniuose 
šios Akademijos suvažiavimuo
se, galėjo pastebėti, kad šiame 
suvažiavime jau buvo labai ma
žai paskaitininkų, Lietuvoj pil
nai baigusių aukštąjį mokslą. 
Kiek daugiau buvo tų, kurie 
Lietuvoj buvo pradėję studijuo
ti, bet studijas baigė jau užsie
niuose. Nemažas būrelis buvo 
jaunų, vos baigusių aukštąsias 
studijas. Pastebėtas faktas, kad 
iš dr. Juozo Girniaus šeimos 
suvažiavime aktyviai dalyvavo 
net penki asmenys: tėvas, trys 
sūnūs ir marti. Kitas gražus reiš
kinys — tai labai gyvas suva
žiavimo dalyvių dalyvavimas 
diskusijose po paskaitų ir sim

poziume. Paminėtinas pavyz
dingas ir rūpestingas svečių bei 
paskaitininkų priėmimas, nak
vynėm aprūpinimas ir vaišingu
mas. Už tai rengėjam visi su
važiavimo dalyviai yra labai dė-
kingi. Ateinantis suvažiavimas 
už trejų metų bus Chicagoj; 
jį suruošti sutiko Chicagos 
LKMA židinys.

Viktoras Gidžiūnas, OFM

IŠ LIETUVOS K.B. KRONIKOS

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

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

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.

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

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

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soalvotus ir Daorastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant*naujasdalis. Aptarnaujam Oueęns 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.).

Lietuvos kariuomenės šventės minėjime lapkričio 21 Apreiš
kimo parapijos salėj dainuoja sol. Jūratė Veblaitytė-Litch- 
field. Prie piano Dalia Sakaitė. Nuotr. L. Tamošaičio

(atkelta iš 1 psl.)

ma valstybės įstatymais. Jeigu 
jum atrodo, kad kai kur sąžinės 
laisvei iš tikrųjų prieštaraujama, 
jūs turite teisę tai patikrinti ir 
pranešti mums. Kad kokie nors 
vietinės valdžios potvarkiai 
prieštarautų sąžinės laisvei, ne
žinau, negirdėjau. Nė rajonų 
valdžia negali tokių potvarkių 
leisti.

Balsas iš salės:
Mano parapijoje buvo toks į- 

vykis. Vienas vyriškis, tikintis, 
sekmadieniais ateina į bažny
čią pamaldoms ir, mokėdamas 
groti vargonais, mums per pa
maldas pagroja. Už tai jo įstai
gos kadrų skyriaus viršininkas, 
pasišaukęs griežtai pareiškė: 
“Pasirink bažnyčią arba darbą 
pas mus. Jei nori bažnyčioje 
groti, pas mus dirbti negali”.

Tai jau negerai. Tokiais atve
jais kreipkitės į mane. Aš gin
siu.

Balsas iš salės:
Pasitaiko, kad kas vieno rajo

no valdžios yra savaime leidžia
ma, kitame laikoma nusikaltimu, 
ir mes patys nežinome, ko lai
kytis, jei nėra jokių oficialių 
nurodymų iš aukščiau.

Įgaliotinis:
Sekite “Vyriausybines žinias”. 

Jose netrukus bus išspausdinti 
religinių susivienijimų nuosta
tai. Juos sudarant, vadovauja
masi RTFSR dokumentais, šį 
tą pakeičiant, modifikuojant pa
gal mūsų krašto reikalus . . . Dėl 
kalėdojimo: jis yra uždraustas, ir 
tas uždraudimas neprieštarauja 
sąžinės laisvės principams. Pa
grindinai kalėdojimas buvo su
rištas su duokle, o bet kokių 
duoklių rinkimas pas mus yra 
draudžiamas.

Balsas iš salės:
O kai kalėdojama be jokio 

duoklės rinkimo? Kai mes tiktai 
lankome parapiečius, kad su jais 
susipažintume. Ir finansų sky
riai rajonuose iš mūsų reikalau
ja, kad nurodytume, kiek tikin
čiųjų aptarnaujame.

Įgaliotinis:
Apsilankyti tikinčiųjų šeimo

se nėra draudžiama. Galite lan
kyti ne būtinai žiemą, apie Ka
lėdas; galite lankyti ir vasarą, ir 
rudenį — tai nėra draudžiama.

Balsas iš salės:

Tikintieji nuo darbų kaimuose 
laisviausi žiemą.

Įgaliotinis:
Negali būti jokios “kompani

jos”. Be to, gal kiti ir nenori, 
kad kunigas pas juos atvažiuo
tų-

Balsas iš salės:
O jeigu patys tikintieji net ir 

raštu pas save kviečiasi? Pavyz
džiui, Didžiasolio kaimas, 
Ceikinių parapijoje.

Įgaliotinis:
Jei pradėsite važinėti iš tro

bos į trobą, tai nusižengsite . . . 
Namus viešai, su iškilmėmis, iš 
lauko šventinti draudžiama. Vi
duje šventinti — nieko ypatin-

go, neprasižengsite labai . . . 
Naują namą šventinti galima.

Balsas iš salės:
Jūs kaltinate vysk. J. Stepo

navičių, kad jis savo raštą tary
binei valdžiai, rašytą praėjusiais 
metais, perdavė “LKB Kroni
kai”. Bet juk tai neįrodyta. Kur 
argumentai, kad jis pats tai pa
darė?

Įgaliotinis:
Nežinau, gal ir jūs tai pa

darėte.
Kun. K. Garuckas:
O gal ir jūs. Jei to tiksliai ne

žinome, tai ir kaltinti neturime 
teisės. Galėjo ir kas kitas per
duoti — jo raštas nebuvo slap
tas.

Įgaliotinis po keliolikos se
kundžių kalbos reagavo susi
erzinimu.

Kun. Valiukonis:
Kas daryti, kad kiekvienas jau

nuolis, kuris tikrai nori galėtų 
laisvai įstoti į kunigų seminari
ją?

Įgaliotinis:
Jei mes spręsime, kad kuris 

nors kandidatas, pabaigęs se
minariją, užsiims antitarybine 
veikla, tai tokiam mes neleisime 
stoti į seminariją.

Balsas iš salės:
Visi dabartiniai kandidatai yra 

baigę tarybinę mokyklą, kai ku
ris iš jų — ir aukštąsias, dauge
lis yra dirbę įvairiose tarybinė
se įstaigose ar įmonėse, ir dirbę 
gerai, apdovanoti medaliais — 
iš ko jūs galite spręsti, kad jis 
užsiims antitarybine veikla? Pa
vyzdžiui, mokytojas Antanas 
Klikūnas iš Telšių buvo nepri
imtas.

Įgaliotinis:
. . .Jei jūs turite kandidatų į 

seminariją, tai praneškite man ar 
Krivaičiui — galėsime jiems pa
dėti. Tarp kitko, atrodo (pridė
jo su švelnia pajuoka}, jums 
trūksta jau kandidatų iš Lietu
vos; kiek žinau, jau ir ukrainie
tis vienas mokosi. ,.

Balsas iš salės:
Žinote, iš Krivaičio tai mes 

neturime jokios naudos.
Įgaliotinis:
Na, rodos, dėl Krivaičio lig 

šiol dar niekas nesiskundė.
Kun. Valiukonis:
O kaip su Kunigų seminarijos 

auklėtinių skaičium? Ar ir 
toliau jis bus valdžios riboja
mas?

Įgaliotinis:
Tas klausimas yra sprendžia

mas ordinarų.
Kun. Valiukonis:
Jeigu ordinarus paklaustume, 

kažin ar jie su tokiu teigimu su
tiktų . . .

Įgaliotinis:
Galite klausti.
Balsas iš salės:
Būtų ląbai gera, jei įgalioti

nis visa tai, ką šiandien kalba
te surašytumėte raštu, tada ir 
mums viskas būtų aiškiau.

Įgaliotinis:
Kaip tik todėl mes ir sukvie

tėme jus visus į vieną vietą, kad 
nebereikėtų rašyti jokio rašto.

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

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

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

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

MOVĖ D TO LARGER OUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk 
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 VVines & 
Liquors”, 146 E. Main St., Nevv Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais Įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal ima
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 irfir- 
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 kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa

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

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

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven 
Hill Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 
11418; ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11211. Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia 
Gaszvos šeimos generacija yra New York Statė laidotuvių 
direktoriai ir 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’L.........egz. už......... dol.
Persiuntimas................

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

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

Miestas, valstija, Zip ..................................................................
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Adventas — dar ne Kalėdos
Remiantis praktiškumo prin

cipu, daugeliui žmonių, ypač 
prekybininkam, Kristaus gim
tadienio minėjimas yra tapęs pa
sipinigavimo proga. To pa
sekmėj galima rasti ne tik kalė
dinių papuošalų, bet ir gražiai 
išpuoštų prakartėlių vitrinose, 
net ir pas tokius prekybos sa
vininkus,kuriem didžiausias 
asmuo yra ne Kristus, bet Mo
zė, Mohometas, Buda ar Joseph 
Smith. Ten prakartėlės išstato
mos, ne Kristui pagerbti ar jo 
gimtadieniui prisiminti, o tik 
pirkėjam privilioti.

Nenuostabu tad, kad gatvių ir 
pastatų kalėdiniai papuošimai 
tampa Kalėdų šventumo ir pras
mės išjuokimu. O kad šie bliz
gučiai nieko bendro neturi su 
tikrąja Kalėdų prasme, matyti ir 
iš to, kad jie yra iškabinėjami 
ne Kalėdų, o advento metu.

Adventas yra susitelkimo ir at
gailos metas. Kas dera Kalė
dom, tas visai netinka adventui. 
Liūdniausia tai, kad jau Kalėdų 
antrą dieną visi kalėdiniai sim
boliai išmetami šiukšlynan.

Dar liūdniau, kad šiai ne
krikščioniškai įtakai nevisada 
pajėgia atsilaikyti ir krikščio
nys. Juk kiekvienas geras katali
kas supranta, kad nedera giedoti 
giesmės “Linksma diena“ gavė
nios metu. Tačiau kalėdinės 
giesmės giedamos advento 
metu. Pasiduodant materializ
mo įtakai ir pradedant Kalė
das švęsti ne laiku, iškreipiama 
ir jų prasmė.

Kalėdos nėra vien tik didelio 
istorinio įvykio prisiminimas, jo 
įvertinimas ar pagerbimas. Kaip 
Kristus negimė vien tik savo am
žininkam ir nemirė vien tik jiem 
atpirkti, bet visai žmonijai, taip 
ir Kalėdų šventimas nėra tik 
kadaise gimusio Kristaus prisi
minimas. 1976 metų Kalėdų 
šventė yra Kristaus atėjimas pas 
mus šiais metais. Tai naujas 
Kristaus su meile atėjimas pas 
dvidešimto amžiaus žmogų, at
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nešant jam malonės dovanų, rei
kalingų jo dvasinei pažangai. 
Tai iš naujo pakartotas meilės 
įsakymo vykdymas Dievo ir arti
mo atžvilgiu.

Kristus atėjo ne tik kaip Die
vas, bet ir kaip žmogus — ma
žas, nuogas, alkanas kūdikėlis 
piemenų užuovėjoj. Jo atėjimas 
kartojasi ne tik kasmet, bet kas
dien. Kasdien Kristus, kaip kū
dikis ir kaip užaugęs vyras ar 
moteris, kaip pavargęs senelis, 
paliegęs ligonis, tremtinys ar ka
linys, nesuprastas, paniekintas, 
išjuoktas, — kasdien ateina pas 
mus.

Nusakydamas mūsų paskutinį 
susitikimą su Juo, Kristus įspė
jo mus, kad tada Jis mus pa
klaus: Kodėl jūs manęs alkano 
nepavalgydinot, ištroškusio ne- 
pagirdėt, nuogo ir sušalusio ne- 
apdengėt, benamio nepriėmėt į 
savo namus? O kai mes nuste
bę atsakysim klausimu: Bet kur 
mes Tave, Viešpatie, matėm 
tokiam stovy?—tada Jis tars: Kai 
jūs to nepadarėt mano mažie
siem, man nepadarėt. Kai jūs 
mano vargšų nenorėjot matyti, 
kai jūs juos teisėt ir iš jų ty- 
čiojotės, jūs mane teisėt ir iš ma
nęs tyčiojotės. Kai jūs, gyvenda
mi ištekliuj ir patogume, užmir
šot tuos, kurie tebeneša vergijos 
naštą, badauja komunistų kalė
jimų celėse ar šąla Sibiro tai
gose, užmiršot mane.

Šiemet Kalėdas švenčiam tam, 
kad visa tai mum būtų iš naujo 
priminta, kad šia proga mes pri
simintume ne tik Kristaus atėji
mą, bet taip pat giliau per- 
prastume ir Jo mokslo tikrąją 
prasmę — kad Kalėdos yra Kris
taus atėjimas ir šiemet. Kalėdos 
mum tada bus prasmingos ir 
dvasiškai naudingos, kai mes 
Kristų priimsim ne tik Jo mokslo 
pagrinduose, ne tik sakramen
tų mistikoj, bet taip pat ir gy
venimo realybėj, — tuose, kurie 
laukia ir turi teisės sulaukti pa
galbos iš mūsų.

Apie lituanistines mokyklas 
ir jų vargus rašiau keletą straips
nių, bet reakcijos sulaukiau tik 
dėl paskutinio — Ko labiausiai 
reikia lituanistinei mokyklai. Kai 
į straipsnį atsakoma visuotine 
tyla, autorius jaučiasi lyg visi jį 
boikotuotų ir tyčiomis susimokę 
neatsilieptų. Todėl džiaugiuos, 
kad šį kartą pataikiau “jaučiui į 
akį”. Atsiliepė, mokytojų paska
tintas (taip supratau), lituanisti
nių mokyklų inspektorius Anta
nas Masionis ir mano straipsnį 
taip smulkmeniškai išnagrinėjo, 
tiek daug apie jį prikalbėjo ir 
prirašė, ir vis apie mūsų mokyk
las ir jų vargus. Mokytojai, lyg 
tos mažos pelytės po grindimis, 
krebžda, dirba ir tyli. Retai laik
rašty pasirodo straipsnis. Toji 
nuolatinė tyla išmokė laikraš
čius neduoti vietos lituanistinės 
mokyklos reikalam. Tiesiog 
reikia prašyti redaktorius, kad 
rastų kampelį straipsniui apie 
mokyklą. O turėtų būti kitaip. 
Juk lituanistinė mokykla dirba 
svarbų lietuvybei išlaikyti dar
bą, tai kodėl dažniau nepasida
linti sumanymais ir nusivyli
mais, džiaugsmais ir vargais, pa
sisekimais ir suklupimais.

Antanas Masionis, nagrinėda
mas mano straipsnį, iškėlė daug 
naujų minčių ir sukritikavo kai 
kurias manąsias. Už tai esu jam 
dėkingas. Bet yra jo tvirtinimų, 
su kuriais negaliu sutikti, todėl 
parašiau keletą savo pastabų. 
Štai jos.

Darbas už pinigą ir be pinigo
Savo straipsny sakiau, kad 

mum reikia mokytojų, kurie 
ateitų į mokyklą dirbti ne dėl
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DAR APIE LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 
PROBLEMAS
M. STONYS 

pinigo, o dėl to, kad jam patinka 
mokytojo darbas, kad jis nori 
mokyti jaunus žmones, kad no
ri įstiprinti ir išugdyti iš tėvų 
gautą lietuviškumo sėklą. Tai 
mokytojo idealas. Jei mokytojas 
tą idealą turi, piniginis atlygi
nimas jam tik nereikšmingas 
priedas. O Ant. Masionis sako ir 
savo rašte tvirtina, kad nėra šiuo 
metu lituanistų mokytojų, dir
bančių be atlyginimo. Tiesa, tie 
atlyginimai maži, bet jie yra pi
nigas. Todėl daugelis tėvų ir ne 
tėvų sako, kad mokytojai dirba 
už pinigus. Jei tas pinigas ne
būtų mokamas, Ant. Masionis 
pamatytų, kaip labai pasikeistų 
mokytojų sudėtis.

Ne vienos lituanistinės mo
kyklos ugdo ir padeda išlaikyti 
lietuvybę. Šalia jų yra organiza
cijos, kursai, chorai, tautinių 
šokių rateliai, sportininkų, dra
mos sambūriai, stovyklos, spau
da. Ar skautų ir ateitininkų va
dovai gauna atlyginimą? Ar cho
rų ir tautinių šokių grupių va
dovai atlyginami? Ar sporto ir 
dramos būrelių vadovai gauna 
piniginį atlyginimą? Ar spaudos 
bendradarbiam už straipsnius 
mokama? Ar kitų lietuviškų or
ganizacijų valdybos nariai at
lyginami? Visi jie, čia paminė
ti, aukoja savo laiką ir savo pini
gą lietuvybės labui. Tik mokyto
jai, nors ir menkai, yra atlygina

mi, kad, gink, Dieve, nepridėtų 
savo dolerio.

Kodėl? Ar mokytojo profesinis 
etiketas to reikalauja? Jei ir taip 
būtų, nebūtų nuodėmės, kad kiti 
mokytojai ir to menko atlygini
mo negautų. Juk ir dabar dalis 
mokytojų, iš Ant. Masionio pa
minėto 317 skaičiaus, to mažo 
atlyginimo atsisako ir jį grąžina 
mokyklai kaip savo auką (praėju
siais metais Detroito Žiburio li
tuanistinei mokyklai grąžino 
mokyt. Jurgis Mikaila). Antra 
vertus, kiek turim savo mokyk
lose profesinių mokytojų? Vie
noj mokykloj du, tris, keturis, o 
kitoj nė vieno. Tai ar tas .profe
sinis etiketas yra savo vietoj?

Mokyklas išlaiko tėvai
Ant. Masionis džiūgauja, kad 

tėvai už vaikų mokslą nesiprie
šindami moka ir išlaiko lituanis
tines mokyklas. Jo manymu, tai 
normalu ir gerai. O M. Stonys 
nesutiks, kad gerai. Tėvai au
gina ir lietuviškai auklėja vaiką 
ne vien sau, bet visai lietuviš
kai išeivijai, visai lietuviškai 
bendruomenei ir tautai. Todėl 
visa lietuviška bendruomenė 
turi ateiti tėvam į talką ir padė
ti ne tik geru sumanymu ar no
ru, bet ir pinigais. Jei iki šiol 
vieni tėvai išlaiko lituanistines 
mokyklas ir niekas jiem nepade
da, yra didelis nesusipratimas. 
Tokia situacija nėra normali. Tė
vai privalo reikalauti, kad ir kiti 
organizuoti ar neorganizuoti 

žmonės jiem padėtų. Pagaliau ir 
Ant. Masionis savo kritikinio 
straipsnio pabaigoj sutinka, kad 
lituanistinei mokyklai reikia vi
sų pagalbos, pagarbos ir para
mos.

Mokytojai ir jų verbayimas
Nuo mokytojo priklauso mo

kyklos gerumas ar blogumas. 
Nuo mokytojo dėstymo, draus
mės palaikymo susidaro klasės 
darbinga ar nedarbinga nuo
taika. Jei mokiniai blogai moko
si, mokytojo kaltė. Jei mokiniai 
domisi ir gerai mokosi lietuvių 
kalbą, mokytojo nuopelnas. To
dėl ir tėvam ir mokyklos vedė
jui turėtų būt aišku, jog ne kiek
vienas gerai lietuviškai kalban
tis gali būti mokytoju.

Dešimtį metų sekiau ir niekad 
lietuviškame laikrašty neradau, 
kad lituanistinei mokyklai reikia 
vedėjo ar mokytojo. Seniau ir 
dabar vedėjai ir mokytojai paty
lomis surandami tėvų ar tėvų ko
mitetų. Gal Ant. Masioniui atro
do, kad tai gerai. Bet M. Stonys 
vėl sakys, kad negerai. Juk “pa- 
šnibždinis” mokytojų pakvieti
mas užkerta kelią savanoriškai 
ateiti mokytojui į mokyklą. Pa
vyzdys. Gerai pažįstu mokytoją, 
kuris dvidešimt metų išgyveno 
New Yorke, leido savo vaikus į 
Maironio mokyklą, daugelis ži
nojo, kad jis profesinis moky
tojas, bet niekad niekas jo ne
kvietė Maironio mokyklon mo
kytoju. O kiek tokių yra ir dabar, 
kurie norėtų bent kelias valan
das per savaitę padirbėti mo
kykloj ir atiduoti savo duoklę 
lietuvybei palaikyti.

Ant. Masionis, žinoma pasa
kys, kad reikėjo nueiti pas vedė
ją ar tėvų komiteto pirmininką 
ir pasisiūlyti. Galėjo. Bet tai 
būtų mokyklos įprastinės tvar
kos laužymas. To joks padorus 
mokytojas nepadarys. Kas kita, 
jei bus paskelbta, kad mokyklai 
reikia vedėjo ar mokytojo.

(Bus daugiau)

JAV ir Meksika sutarė, kad jų 
teismų nubausti piliečiai savo 
bausmes galės atlikti savo val
stybių kalėjimuose. Sutartį turės 
tvirtinti abiejų valstybių kong
resai.

Kanados min. pirm. Pierre Ei
lioti Trudeau pareiškė, kad,Que- 
beco provincijai panorus at
siskirti, visi Kanados gyventojai 
turės būti atsiklausti referendu
mu.

Libija nupirko už 415 mil. dol. 
10 proc. Italijos privataus auto
mobilių fabriko Fiat akcijų.

EVOLIUCINIO
MADINGUMO

ĮVAIROVĖS

DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O.P.

Ši viešpatauja ir mūsų teil- 
hardistų straipsniuose, kuriuose 
savais žodžiais atpasakojama tai, 
kas “tarptautinio masto teilhar- 
distų pasakyta”. (32) Šios rūšies 
uoliausias atpasakotojas (pagal 
Henri de Lubacą, SJ, Eulalio 
R. Baltazarą, Robertą T. Fran- 
coeur, Christopherą F. Mooney, 
R. L. Faricy, SJ, G.A. Maloney, 
SJ, ir t.t.) — tai Antanas Paš- 
kus, nepaskelbęs iki šiol nė vie
no straipsnio teilhardizmo klau
simais, nekalbant jau apie kritinį 
teilhardizmo vertinimą. Teil- 
hardo sampratos (“vizijų”) evo
liucijos pradžios ir pabaigos taš
kai yra Alfa ir Omega. Tačiau 
tie taškai yra Teilhardo “vizijų” 
vadinamasis Dievas, o ne mūsų 
— Katalikybės — Dievas.

Neųorėdamas “papiktinti 
mažutėlių” ir dėl kai kurių kitų 
priežasčių, Teilhardas yra kal
bėjęs ir apie mūsų Dievą, Šven
čiausiąją Jėzaus Širdį, Dievo 
Motiną, apie Šventąjį Raštą ir t.t. 
Ir vis dėlto Teilhardas savo “vi
zijomis”, o ne Šventojo Rašto 
Dievas, atskleidžiąs Pasaulio 

prigimtį, t.y. gamtiškąjį Pasaulį. 
Ir gyvenimo prigimtis, žmonija 
esą pasirodo tose “vizijose” 
daug didingesnė, daug artimes
nė ir daug paslaptingesnė bei 
daug gyvastingesnė, negu Šven
tojo Rašto Dievas (“que le Dieu 
de l’Ecriture”). Anot Teilhardo, 
Apreiškimo Dievas jį apdovano
jo tokiomis vizijomis, kurios nu
šviečia tikrąją Bažnyčią ir Jos 
misiją Pasaulyje, vienintelį mo
dernaus žmogaus kelią į išgany
mą, visuotinės Evoliucijos ga
lutinį tikslą — Omegos tašką. 
Tai Teilhardo panteistiškų “vi
zijų” Dievas, nes ir jo siela, 
pati prigimtis esanti panteisĮtiš- 
ka. (33) Toks buvo Teilhardo 
giliausias įsitikinimas, nuolat 
persekiojamas tų “vizijų”. Ger
biame kiekvieno žmogaus įsi
tikinimą, gerus jo norus, bet ne
turime jokio rimto pagrindo pri
pažinti tai, kas jo klaidingai skel
biama. Todėl kritiškai pasisakė
me ne prieš Teilhardo asmenį, 
bet prieš jo “vizijas”, kurias jis 
pats yra pavadinęs, pats sau 
prieštaraudamas, rimtąja fantazi

ja (“la fantaisie serieuse”), kuria 
pasižymi, suprantama, ir A. 
Mauragis.

b) Šis teigia, kad “aiškus ir ne
abejotinas evoliucijos kelias yra 
nušviestas Pradžios knygoje, bet 
jis negalėjo būti anksčiau su
prastas, kol jo nebuvo atskleidęs 
mokslas” (atseit — gamtamoks
lis — T.Ž., p. 297).

ba) Tiek Pradžios knygoje, tiek 
visame Senajame Testamente 
yra aiškiai ir neabejotinai nu
šviestas. visatos Kūrėjas, o ne 
aukštesniųjų organizmų “išsi
vystymas” iš jų žemesniųjų “for
mų” — vadinamosios evoliuci
jos kelias. Viskas sukurta “pagal 
savo rūšį”. Kiekviena rūšis reiš
kiasi savo naujovėmis ir įvairo
vėmis Dievo kuriamuoju aktu, o 
ne vadinamosios evoliucijos 
keliu, nes tokio kelio — evoliu
cinės transformacijos — nėra ir 
negali būti, kaip žinome.

bb) Vadinamosios evoliucijos 
kelią nutiesė ir nušvietė ne 
mokslas, t.y. gamtamokslis, betjo 
visokeriopas piktnaudžiavimas, 
apie kurį ir kalbėjome šio 
straipsnio ypač pirmoje dalyje.

c) Toliau “patikslindamas” 
Antaną Maceiną, A. Mauragis ra
šo: “Juk Biblijoje aiškiai pasa
kyta, kad Dievas žmogų sukūrė 
iš žemės dulkių, savaime su
prantama, kaip ir visą kūriniją. 
Tvirtinti, kad žmogus yra sukur
tas iš nebūties, tai būtų viso 
Apreiškimo ignoravimas” (p. 
297; mano pabraukta — T.Ž.).

Nežinant ar nenorint žinoti, 

ką reiškia Biblijoje žemės dul
kė, molis ar pati žemė, A. Mau- 
ragiui pasidaro savaime aišku, 
kad Dievas žmogų sukūrė iš že
mės dulkių, kaip ir visą kūrini
ją: pvz., akmenį, augalą, žmogų 
ir net angelus, nemirtingą sielą. 
Šie visi individai priklauso vi
sai Dievo kūrinijai. Įdomu, iš 
kokių dulkių Dievas sukūrė an- 
gejus ir nemirtingą sielą? Iš 
kokių dulkių atsirado pati žemė 
ir pats dangus? Visa tai atsirado 
Dievo kuriamuoju veikimu “iš” 
nieko. Štai ką reiškia Dievo kū
ryba “iš” nieko, nežiūrint tų 
dulkių. Kiekvienas žmogus yra 
ir individas, ir individualybė — 
žmogiškasis asmuo, visiškai ori
ginalus, nepakartojamas ir pačiu 
savo asmeniškumu nesikartojąs 
Dievo kūrinys, kilęs Dievo ku
riamuoju veikimu “iš” nieko! 
Tik Dievas kuria “iš” nieko, ir 
tai vien tik jam esmingu, įvai

riausiu būdu. Kurti “iš” nieko 
arba iš nebūties — tai savaime 
aiškus dalykas tam, kuris pažįs
ta ir išpažįsta Apreiškimą, o ne 
ignoruoja jį. Sužmoginti Dievo 
kūrybą reiškia arba nesiskaityti 
su Dievo kūryba, arba vis dar 
nežinoti, atsiprašant, savo labai 
aiškios ignorancijos tos kūrybos 
atžvilgiu.

d) Toliau dar gražiau: “Kas 
yra tiesa? Žmogus dėl savo ri
botumo negali kaip reikiant su
prasti tiesos ir negali atsakyti, 
kas ji yra” (p.299). Žmogus dėl 
savo ribotumo negali tobulai pa
žinti tiesos, bet ir netobulai pa

žinta tiesa yra ne melas, o tiesa, 
suprasta kaip reikiant tiek, kiek 
įmanoma ją kaip reikiant su
prasti. Štai lėktuvas, paruoštas 
skristi į Chicagą, — sako tam 
tikras pareigūnas. Įsėdai į tą 
lėktuvą ir nuskridai į Chicagą, o 
ne į Omegos tašką. »

(Bus daugiau)

(32) Henri de Lubac, SJ — 
garsus teologas, ilgametis Teil
hardo draugas, maždaug 30 
metų susirašinėjęs su juo, bet jis 
savo rankraščius paliko dviem 
mokslininkams ateistams, o ne 
tam Lubacui. Tartum save tei
sindamas ir savo teologo vardą 
gindamas, tas Lubacas savo teil- 
hardiniuose raštuose nepateikė 
paties teilhardizmo, o teilhardis- 
tiką, kurioje Teilhardas net ši
taip yra apibūdintas: “Katalikų 
Bažnyčia ( . . .) gali su džiaugs
mu save atpažinti, kad Petro 
Teilhardo de Chardino asmeny
je Ji pagimdė tokį autentišką 
Kristaus liudininką, kurio (se
niai) reikėjo mūsų laikams” 
(Henri de Lubac, S.J.: La pensee 
religieuse du Pere Teilhard de 
Chardin, Paris, 1962, P. 295; 
mano pabraukta — T.Ž.). Kla
siškas “pakrikštyto” teilhar
dizmo — teilhardistikos — pa
vyzdys, nušviečiąs Teilhardo 
“vizijų” tariamąjį mintijimą, ku
rio dažniausiai ir užtenka “tarp
tautinio garso teilhardistams”, 
nekalbant jau apie mūsiškius 
teilhardistikos puoselėtojus. 
Pastarųjų straipsniai rodo, kad 

jie nestudijavo paties Teilhardo 
raštų, rašinių bei jo laiškų, ir 
dar prancūzų kalba! Dar blo
giau, kai pasitenkinama maž
daug 75% to, kas kitų nekritiš
kai pasakyta apie Teilhardą ir jo 
“vizijų” apreikštą vadinamąją 
evoliuciją.

(33) Teilhardas yra panteistas 
ir tuo pačiu — monistas. Tačiau 
jis save laiko Katalikybei priim
tinu panteistu, nes jis, kaip ir šv. 
Povilas apaštalas, trokštąs, “kad 
Dievas būtų viskas visame ka
me” (I Kot.; 15, 28). Ir toks troš
kimas paverčiamas niekais, gar
binant tokį vienintelį Dievą — 
sintezę Aukštybių Dievo ir Pro
greso Dievp. Tai sintetinis 
Dievas”, kuris yra viskas visame 
kame Teilhardo “vizijose”, o ne 
šv. Povilo apaštalo moksle. Pa
galiau, anot Teilhardo, Kristus 
turi tam tikrą trečiąją prigimtį 
(“le christiąue”) — kristiškąją. 
Šią prigimtį, paaiškintą paties 
Teilhardo žodžiais, pateikia jo 
žymiausias monografijos auto
rius Teilhardo minčių savo rink
tinėje (Claude Cuenot: loc. cit., 
p. 56-57). Kristus yra antrasis 
Švenčiausios Trejybės įsikū
nijęs Asmuo: Dievas ir Žmogus, 
kuriam neįmanoma turėti “tam 
tikrą trečiąją prigimtį”, nors ši 
Teilhardo.sampratos Evoliucijai 
yra labai reikalinga. Toks trijų 
prigimčių “Kristus” ir anas vie
nintelis sintetinis “Dievas” — 
moderniausia erezija, pa
traukliausia pakopa į ateizmą, 
kuriam kaip tik ir reikia prasi
manytų dievų.

I
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SKAUTŲ
PASTOGĖJE

Iškilminga New Yorko tuntų sueiga
New Yorko Neringos ir Tauro 

tuntų iškilminga sueiga įvyko 
lapkričio 13. Ta pačia proga bu
vo paminėta ir kariuomenės 
šventė. Malonu buvo, kad bro
lių, sesių ir tėvelių prisirinko 
pilna Kultūros Židinio salė. 
Skaučių Birutės d-vės adjutante 
ir Tauro tunto adjutantas — v.sk. 
si. Jolita Gudaitytė ir ps. G. Mi
kalauskas — pravedė sueigą.

Sugiedojus Lietuvos himną, 
tuntų dvasios vadovas kun. v.s. 
J. Pakalniškis sukalbėjo maldą. 
Naujoji Birutės d-vės drauginin
ke v.sk.v.sl. Vilija Katinaitė pa
dėkojo v. sk. židinietei Vidai 
Jankauskienei už stovyklauto
jų globą Laisvės Varpo stovyk
los metu. Jai nedalyvaujant su
eigoj, padėkos ženklan per jos 
dukrelę nusiųsta jai gėlių.

Neringos tunto vadovės v.sk. 
v.si. V. Katinaitė, v.sk.v.sl. Rasa 
Bobelytė, ps. Rasa Milukaitė, v.

Nevv Jersey skautų-čių 
‘canoe’ iškyla

Sekmadienis, rugsėjo 26, 
buvo šlapia ir lietinga diena. 
Tą dieną mes, iš viso 29 žmo
nės, turėjom “canoe” iškylą 
Mullica upe, pietinėj Nevv Jer
sey.

Per pirmąją kelionės dalį tu
rėjom daugiausia nuotykių. 
Smarkiai lijo, o upėj pasitaiky
davo nuvirtusių medžių, pro ku
riuos nebuvo galima praplaukti. 
Reikėjo išlipti ir perlipti per 
tuos medžius. O kas kartais atsi
tinka, išlipant iš “canoe”? Kurie 
buvo neatsargūs, tie įkrito į 
vandenį.

Mes, šeši berniukai, nesilai
kydami vadovo nurodymų, pra- 
lenkėrn visus ir labai toli visus 
palikom. Tuo laiku pradėjo labai 
smarkiai lyti. Visi labai su- 
šlapom, o vienas net drebėjo 
nuo šalčio. Bijodami, kad drau
gas nesusirgtų, sustojom prie 
kranto ir iš laivelių ir lietpalčių 
pastatėm “palapinę”. Visi sulin
dom į vidų ir užkūrėm “ster- 
no” krosnelę. Tuoj prišilo mūsų 
“palapinė”. Greitai nustojo lyti, 
ir tęsėm kelionę toliau. Niekas 
iš mūsų nesusirgo.

Dar kiek paplaukę, sustojom 
papietauti. Gerai pavalgę, kelia
vom toliau. Lietaus daugiau ne
buvo. Kelionę baigėm nebesu
stodami ir be didesnių nuotykių.

Kelionė Mullica upe truko 8 
valandas, per kurias nukeliavom 
12 mylių. Sušlapom, pavargom, 
bet gavom daugiau patyrimo ir 
nesigailėjom kelionėj dalyvavę.

Linas Eitmanas 
DLK Š aruno d-vė, 
Nevv Jersey 

LSB vyriausias skautininkas s. fil. Sigitas Miknaitis kalba Hartfordo vietininkijų sidabrinio 
jubiliejaus proga.

sk.psl. Giną Vebeliūnaitė ir v.sk. 
v.si. B. Bivainytė dalyvavo drau- 
gininkų-ių suvažiavime ir kur
suose spalio mėnesio gale. Taip 
pat keturios šio tunto skautės — 
si. Lina Alksninytė, si. Audronė 
Česnavičiūtė, Rita Dragūnevi- 
čiūtė ir Vikt. Reventaitė — da
lyvavo skiltininkų-ių kursuose, 
Bolton, Mass. Šiuose kursuose 
dalyvavo ir keturi broliai: Rytas 
Vilgalys, Stasys Birutis, Rimas 
Česnavičius ir Tomas Lora. Visi 
kursantai gavo atitinkamus pa
žymėjimus.

Sueigos metu už pavyzdingą 
skautavimą šios sesės buvo pa
keltos į vyresniškumo laipsnius: 
į vyr. si. laipsnį — buv. Biru
tės d-vės draugininkė v.sk.si. 
Daiva Vebeliūnaitė; į skiltinin- 
kes — v.sk.psl. Aura Ošlapaitė, 
psl. Audronė Česnavičiūtė, psl. 
Lina Alksninytė ir psl. Rūta 
Bobelytė; į paskiltininkes — 
Kristina Česnavičiūtė.

Jaunesniųjų skaučių įžodį da
vė: Jūratė Bartytė ir Senken. 
Skaučių įžodžiui išsirikiavo: 
Laura Gudelytė, Rama Gvildy- 
tė, Auksė Jankauskaitė, Rima 
Jasaitytė, Loreta Klivečkaitė, 
Dalia Nemickaitė, Daina Peni- 
kaitė, Vita ir Ramunė Rygely- 
tės, Gailė Vazbytė ir Monika 
Vygantaitė. Šios naujos Bičių 
skilties skiltininke paskirta Lau
ra Gudelytė.

Vilkiukų įžodį davė: Andrius 
Adams, Andrius Lileika, Ričar
das ir Jonas Taurai, Algirdas 
Bivainis, Aras ir Tauras Vebeliū- 
nai.

Sueigos pabaigai vyr. skaučių 
Aušros d-vės sesės atliko mon
tažą kariuomenės šventei pami
nėti. Montažą paruošė vyr. sk. si. 
Rasa Vilgalytė, atliko — B. Bi
vainytė, R. Galinytė, D. Miklai- 
tė ir R. Vilgalytė.

Šiuo metu abu tuntai ruošia
si tradicinėm skautų Kūčiom 
— mokosi giesmes, eilėraštukus, 
į tarpus pindami ir eglutei Šiau
dinukus . . .

s.g.s.

SKAUTININKIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

1977 kovo 26-27 Chicagoj 
įvyks LSS Seserijos skautinin- 
kių suvažiavimas.

Visos skautininkės kviečia
mos suvažiavime dalyvauti. Bus 
svarstomi skautininkėm rūpimi 
klausimai, jų veikla Seserijoj, 
visuomenėj ir t.t. Turėsim pro
gą išgirsti Lietuvių Operos sta
tomą operą Romeo ir Juliet, 
kadangi datos sutampa ir suva
žiavimo dalyvėm bus parūpinti 
bilietai.

ROCHESTERIO 
SKAUTŲ VEIKLA 

“Senojo vilko” ( o gal tiks
liau — “lapino”) sk. Stasio Il
gūno vadovaujama Dainavos 
vietininkija gyvuoja ir didėja ne 
tik savo skaičium, bet ir skautiš
kąja dvasia. Praeitą vasarą Ro
muvoj stovyklavo net 12 vilkiu
kų, skautų, skaučių ir vadovų. 
Tai yra apie 40% visų aktyvių 
skautų! Turint galvoj didelį nuo
tolį, tai yra stebėtinas atsieki- 
mas, rodąs puikų tėvų suprati
mą ir pritarimą skautų veiklai. 
Jauniausias, bet puikiai pasiro
dęs, stovyklautojas buvo šešerių 
metų Gailius Draugelis.

S. Stasys Ilgūnas ir ps. Vaide
vutis Draugelis buvo instruk
toriais, gi v.s.si. Kristina Sabaly
tė ir si. Darius Kašinskas vado
vavo paukštyčių ir vilkiukų 
draugovėm.

Daug vilkiukų ir skautų išlai
kė egzaminus į aukštesnius pa
tyrimo laipsnius ir įsigijo spe
cialybes. Raimondas Tamošiū
nas davė skauto, o si. Darius Ka
šinskas skauto vyčio įžodžius.

-o-
Kaziuko mugėjau tolimoj pra

eity, bet reikia paminėti labai 
įspūdingą atstovavimą vietinin- 
kijai Toronto skautų mugėj, ku
rioj dalyvavo gražus būrelis la
bai tvarkingų ir drausmingų 
skautų ir skaučių su labai me
niškai padarytais rankdarbiais, 
gi s.v. v.si. Vytauto Burkūno gin
taro akimis medinės undinės su
gebėjo atidaryti ir pelėsiais ap
kerpusias pinigines . . .

-o-
Pavasario ir vasaros metu 

skautai padarė kelias gana toli
mas išvykas — iškylas. Žinoma, 
be s.v.v.si. Vytauto Burkūno ir jo 
iškylom pritaikytos mašinos, 
palapinės, laivelio ir kitų įrengi
mų tokie išvažiavimai būtų neį
manomi. Reikia pastebėti, kad 
Vytautas nepaprašė jokio atlygi
nimo net už benziną ir kelio 
mokesčius. Ačiū, Vytautai!

-o-
Skautų tėvų komitetas 1977 

vasario 19 parapijos salėj ruošia 
Užgavėnių blynų ir kaukių va
karą su puikia muzika, premijo
mis už geriausias kaukes, val
giais ir gėrimais ir kitokiomis 
įdomybėmis. Kviečiam atsilan
kyti visus jaunuolius iki 99 metų 
amžiaus. Bloga nuotaika bus iš
siųsta atostogom . . .

-o-
Turim daug buvusių skautų, 

kurie, davę v.s. ar s.v. įžodžius, 
tyliai atitrūko nuo skautiškos 
veiklos. Šiuo metu mum reikia 
jų visų. Skautam vyčiam sutiko 
vadovauti s.v.v.sl. Vytautas Bur- 
kūnas.

-o-
Praeitais metais buvo, suruoš

tos tradicinės puikios kūčios, 
vadovaujant v.s.v.si. Nijolei 
Draugelienei, kuriai padėjo en
tuziastingas būrys pagelbinin- 
kių. Gaila, kad šiais metais pa
rapijos salė yra užimta ir šiuo 
gražiu papročiu nepasinau- 
dosim.

Smulkesnės informacijos ir re
gistravimosi data bus paskelbtos 
vėliau.

Mielos sesės skautininkės, re
zervuoki m kovo 26-27 savaitgalį 
šiam suvažiavimui!

s. Danutė Siemaškienė

Hartfordo vietininkijų vėliavų šventinimo iškilmėse. Prie vėliavos s. Vaclovas Nenortas ir 
s. Irena Ruseckienė — vėliavų krikšto tėvai. Toliau matome LSB VS s. fil. S. Miknaitį, AR 
vadeivą s. J. Raškį, AR vadą ps. R. Ziną ir kitus iškilmių dalyvius.

-o-
Neužmirštam ir meno! Praei

tą pavasarį buvo suruošta P. Bal- 
tuonio medžio šaknų meno pa
roda, sutraukusi daug lankytojų. 
Šį menininką čia jau turėjom 
antrą kartą. Už skautišką pa
galbą P. Baltuonis padovanojo 
vieną savo kūrinį, už kurį esam 
jam dėkingi.

Benius Kašinskas

ATLANTO RAJONO SKILTININKŲ KURSAI
Atlarėb rajono skiltininkų-ių 

ir parkiltininkių lavinimo kursai 
įvyko lapkričio 5-7 BSA stovyk
lavietėj prie Bolton, Mass.

Vėsios rudens dienos neat
baidė nei kuršininkų, nei jų va
dovų bei instruktorių susirinkti 
iš platokai išsklaidyto Atlanto ra
jono — Mass., Conn., N.Y., N.J. 
ir Pa.

Buvo dvi draugovės. Skaučių 
dr-vės draugininke buvo s. L. 
Kiliulienė, adj. — ps. V. Valan- 
čiūnienės skautų dr-vės draugi
ninku — v.s. Č. Kiliulis, adj.
— ps. V. Dilba.

Bendrojo ūkio vedėjas — s. 
R. Jakubauskas su virėjais Ed. 
Grigaičiu, B. Grigaičiu ir Ed. 
Lescord.

Abiem draugovėm (tarpais 
drauge, tarpais atskirai) instruk
toriais buvo: j.v.s. M. Manomai- 
tis, v.s. P. Molis, v.s. A. Sau- 
laitis, j.s. G. Čepas, s. K. Ma
tonis, s. J. Raškys, ps. R. Pa
kalnis, v.si. L. Šimkutė, v.si. E. 
Meilus, si. L. Dambrauskaitė.

Šeštadienį (XI.6) vakare mi
šias aukojo ir gražiu žodžiu apie 
kursus ir lietuvių skautybę atsi
liepė kun. A. Miciūnas, MIC, 
iš Worcesterio, Mass.

Kursų dalyvių buvo: iš Bosto
no — Danutė Auštraitė, Ondinė 
Lizdenytė, Vilija Rostenytė, 
Arūnas Kleinas, Rimas Ne
nortas, Tomas Štuopys, Paulius 
Vaškelis; Elizabetho — Petras 
Audėnas, Linas Bražėnas, Juo
zas Didžbalis, Linas Eitmanas; 
Hartfordo — Andrius Banevi- 

• čius, Linas Banevičius, Linas 
Bernotas, Rimas Kopeskas; New 
Yorko — Lina Alksninytė, Aud
ronė Česnavičiūtė, Rita Dra- 
gūnevičiūtė, Viktorija Reventai
tė, Stasys Birutis, Raimundas 
Česnavičius, Viktoras Lora, Juo
zas Vilgalys; Worcesterio — 
Eilėn Nalivaikaitė, Joana Juo- 
daitytė, Vida Juodaitytė, Dana 
Molytė, Aida Šteinytė, Leonas 
Nalivaika, Tomas Naras, Juozas 
Pridotkas.

Abi draugovės veikė skiltimis. 
Įvairiais tarpais vykdavo dr-vių 
vadijų posėdžiai, atitinkamiem 
skiltininkam-ėm dalyvaujant.

Sesės nakvojo kiek apšildomoj 
salėj (kuri vasaros stovyklų metu 
yra ir valgykla), o broliai, skil
timis įsirengę, gyveno (ir nak
vojo) lauke.

Dalis užsiėmimų būdavo lau
ke, kiti salėj ar, atskirai dr- 
vėm užsiimant, sesės rinkdavosi 
stovyklos štabo pastate, o broliai 
tada didžiojoj salėj.

Darbo visiem buvo ligi ausų. 
Dienotvarkė buvo labai smul
kiai išdirbta, ir ji turėjo būti 
sparčiai vykdoma. Kursų laikas
— nuo penktadienio 8 vai. vak.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ, BROLIAI IR SESES!

Ateinančių Kalėdų švenčių proga sveikinu visus brolius ir 
seses. Tegul Betliejaus Kūdikėlis suteikia ir toliau jum savo ma
lonių, kad ir toliau, pagal mūsų skautiškps maldos žodžius, 
“būtume rytoj geresni, negu šiandien esame ir vakar buvome”, 
ir kad, nepamiršdami savo šūkio, ir toliau tarnautume Dievui, 
Tėvynei ir Artimui, kaip iki šiol.

Tegul Naujuose Metuose išsipildo visų troškimai ir lūkesčiai! 
Budėkime! _ ... , ..s. B. Kidolienė

Skautų Pastogės red.

lig sekmadienio 5 vai. vak. — 
buvo ištiso darbo laikas.

Kartais valgydavom valgykloj, 
kartais pagal gautą maisto davi
nį patys virdavomės lauke. Bu
vo įvairu ir įdomu, bet nebada
vo m.

O visokių užsiėmimų — tai 
daugybė, tik spėk suktis.

Buvo pašnekesių su užrašais 
ir be jų, taip pat ir diskusi
jų, kartais labai įdomių.

Visos temos pagrindinai su
kosi apie skiltį ir draugovę, apie 
tai, kas skiltininkam-ėm svar
biausia.

Pašnekesių bei užsiėmimų te
mos: lietuviškosios skautybės 
ideologija, skilčių dvasia, skil
čių sistema, skiltininkas ir jo pa
reigos, planavimas, skilties suei
gos, skiltis-draugovė, draugovės 
vadija, skilčių laužai, skilties iš
kylos, lietuvybė skilty, skiltinin- 
ko rolė charakterio ugdyme, 
skilties knygos-uniforma-laz- 
dos, skilties būklas-irštva, skil
ties problemos ir kt.

Be to, buvo parodėlės — spe
cialybių ir vėliau įvairių nikių 
demonstracijos. Dainos ir gies
mės. Žaidimai viduj ir lauke. 
Skautiškoji rikiuotė, vėliavų pa
kėlimai ir nuleidimai. Sueigos ir 
t.t.

Rodyta keli skiltininkų reika
lam tinkami filmai su paaiški
nimais.

Buvo ir bendras laužas.
Prieš pat kursų užbaigimą bu

vo ir egzaminai, kuriuos laikant 
teko ribotu laiku surašyti ar su
žymėti trumpus atsakymus į 
įvairius kursuose tartus klausi
mus.

Atlanto rajono vyrai didžiuoja
si, kad pirmą kartą rajono gyve
nime pasitaikė, jog vyriškių 
buvo daugiau kaip moteriškių,

Lietuviška
KELIONIŲ

AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

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

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTINAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cniises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKIMAI 

kurios lig šiol visokiuose rajono 
įvykiuose skaičium būdavo vi
suomet gausesnės.

Gerai, kad tokie rūpestingai 
paruošti ir uoliai pravesti kur
sai įvyko tik skiltininkam-ėm 
bei paskiltininkiam-ėm, be jo
kių kitų prisimaišėlių.

B.J.
-o-

Lapkričio 5 vėlai vakare gra- 
žion amerikiečių skautų Resolu- 
te Scout Reservation stovykla- 
vietėn suskrido 18 rajono skilti
ninkų ir paskiltininkių į pasito
bulinimo kursus. Jų jau laukė 
kursų vedėjas v.s. Č. Kiliulis su 
savo instruktorių kadru. Po 
trumpų kursų atidarymo apeigų 
prasidėjo darbo sesijos, kurios 
tęsėsi iki sekmadienio (lapkr. 7) 
popietės. Kursų metu buvo kal
bama bei diskutuojama įvairiais 
skautiškais klausimais, surištais 
su skilty iškylančiomis proble
momis. Buvo aptariami skilčių 
metiniai bei mėnesiniai planai. 
Mokytasi pravesti pavyzdines 
sueigas, išlaikyti skiltyse draus
mę ir tvarką. Skiltininkai šešta
dienio vakarą pademonstravo, 
kaip galima pasigaminti vaka
rienę be indų, ir savo skaniu 
patiekalu pavaišino visus in
struktorius. Šeštadienio vakare 
buvo šeimyniškas lauželis, kuris 
praėjo labai jaukioj nuotaikoj. 
Jį vedė s.v. v.si. E. Meilus. 
Atėjus laikui skirstytis, iš jaunų 
veidų buvo galima išskaityti, 
kad tai daroma be didelio noro. 
Šalia skiltininkų kursų taip pat 
veikė ir Seserijos vedami kursai 
sesėm. Jom vadovavo s. Laima 
Kiliulienė. Dalyvavo 12 sesių.

Kursam instruktavo šio rajono 
vadovai. Maisto gaminimu rū
pinosi s. R. Jakubauskas. J.R.

Specialios nuolaidos:

IN DIN IDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUMMUI
ŠEIMOMS
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/Š PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
— Mirė muzikas-kompozito- 

rius Antanas Belazaras. Lapkri
čio 15 Panevėžy mirė muzikas 
Antanas Belazaras. Jis buvo gi
męs 1913 gruodžio 22 Upytės 
miestely, Panevėžio apskr. Nuo 
1934 iki 1942 Kauno konserva
torijoj pas J. Gruodį studijavo 
vargonų muziką ir kompoziciją. 
Dar studijų metais A. Belazaras 
parašė veikalų fortepijonui, su
komponavo solo ir choram dai
nų (“Ko vėjai pūtė”, “Ant kalno 
malūnėlis”, “Oi, piršleli, ridi- 
lio”, kelias solo dainas pagal S. 
Neries eilėraščių žodžius). Nuo 
1944 A. Belazaras gyveno Pa
nevėžy: dėstė muzikos mokyk
loje, 8 metus buvo tos mokyk
los direktorius, taip pat buvo 
dramos teatro muzikinės dalies 
vedėjas. Stambesnės A. Belaza- 
ro kompozicijos yra: 1955 Kau
no teatre statyta muzikinė kome
dija “Auksinės marios” (libretas
L. Janušytės ir J. Mackonio), 
kantata “Mylimai žemei” (žo
džiai A. Jonyno ir E. Mieže
laičio), 1972 Kauno teatre pa
statyta opera-pasaka “Kupriukas 
muzikantas” (libretas paties 
kompozitoriaus). Liko nebaigta 
rašyti opera pagal B. Sruogos 
dramą “Kazimieras Sapiega”. 
Okupacinė valdžia 1963 A. Be- 
lazarui suteikė Lietuvos nusi
pelniusio meno veikėjo vardą.

— Lietuva tarptautinėj kny
gų parodoj. Žurnalistas-rašytojas 
Juozas Nekrošius “Literatūroje 
ir Mene” (1976.XI.20) aprašo sa
vo įspūdžius iš tarptautinės kny
gų parodos-mugės, įvykusios 
neseniai Vakarų Vokietijoj, 
Frankfurte prie Maino. Straips
nio autorius džiaugiasi, kad Lie
tuvos knyga Sovietų Sąjungos 
skyriuj turėjo atskirą stendą, ku
riame buvo rodoma 70 lietu
viškų leidinių, ypač gražiai bu
vusi reprezentuojama vaikų li
teratūra (puikios iliustracijos). 
Rusiškų knygų buvo rodoma per 
2000 (svarbiausias autorius bu
vęs Leninas). Paroda trukusi tik 
7 dienas, bet joj buvę sutelkta 
125 tūkstančiai knygų iš 60

KANADIEČIŲ DEBIUTAS 
KULTŪROS ŽIDINY

Lietuvių pranciškonų 25 metų 
veiklos New Yorke minėjimo 
proga lapkričio 20 Kultūros Ži
diny muzikinę programą atli
ko trys lietuviai menininkai iš 
Kanados: Vaclovas Verikaitis, 
Rimas Strimaitis ir Jonas Govė- 
das. Tai buvo naujo gaivaus vė
jo padvelkimas, pirmas toks trijų 
vyrų meninis pasirodymas New 
Yorko lietuvių padangėj.

Dainos mene išprususio solis
to V. Verikaičio paruošta neilga 
16 numerių dainų programa 
buvo tinkama tokiam sukaktu
viniam baliui; išskyrus porą ari
jų, tai buvo estradinės muzikos 
bei liaudies dainos. Visa progra
ma išdainuota be pertraukos.

Pradžioj abu dainininkai pa
dainavo tris duetus: “Stok ant 
akmenėlio” — nuotaikinga liau
dies daina, “Oi lekia, lekia gul
bių pulkelis” — M. K. Čiurlio
nio ir “Per amžius teka Minija” 
— Br. Budriūno. Paskui ėjo V. 
Verikaičio trys žinomi solo nu
meriai: “Žalioje lankelėje” —J. 
Tallat-Kelpšos, Ūdrio daina iš 
operos “Pilėnai” — V. Klovos ir 
Gasparo arija iš operetės “Kor- 
nevilio varpai” — M. Planquet- 
to, kurią geriausiai jam pavyko 
atlikti (auditorijoj pasipylė plo
jimai). Tada jis bisui padainavo 
“Lauksiu tavęs ateinant” — A. 
Raudonikio. Toliau buvo 4 due
tai: “Gromatėlę parašiau” — 
liaudies, “Motinos valsas” — J. 
Vaitkevičiaus, “Oi, griežlele 
mano”—liaudies daina ir “Ka
reivėliai” — J. Vaitkevičiaus. 
Pastaroji daina yra stiprios kū
rybinės ugnies polėkių faktūra, 
kur pats ritmas ir tekstas suke
lia ūpą bei entuziastišką nuo
taiką; todėl publikos reakcija 
buvo “šturminga”.

Netrukus scenoj pasirodė dar 
mūsų publikai nežinoma dainos 
meno nauja figūra — “Irish te- 
nor” tipo Rimas Strimaitis. Jis 

šalių, dalyvavusios 4300 leidyk
lų. Korespondentas atvirai pri
pažįsta, kad sovietinei knygai 
nepagailėta propagandos. Tai 
buvusi idėjų kova tarp socialis
tinių ir buržuazinių šalių. 
Straipsny šaipomasi iš parodoj 
išstatytų antisovietinių knygų, iš 
disidentų veikalų. Prisipažįs
tamą, kad nemokamai buvę iš
dalinta per 100 tūkstančių eg
zempliorių propagandinės so
vietinės literatūros. Straipsny 
skelbiama, kad tarptautinė kny
gų paroda-mugė 1977 būsianti 
Maskvoj. Ten būsią galima paro
dyti 450 lietuviškų knygų.

— Maskvinės atrūgos persun
kia visą Lietuvos gyvenimą. Ne
perseniai Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos CK priėmė nu
tarimą “dėl darbo su kūrybiniu 
jaunimu”, ir štai jau tą partinę 
evangeliją nagrinėja susirinkę 
rašytojai, dailininkai, akto
riai. Ruošiami veiklos planai. 
Lapkričio 16 Vilniaus jaunųjų 
rašytojų sekcija, pirmininkauja
ma R. Graibaus, aptarė, kaip 
kurti partijos reikalaujamus idė
jiškus kūrinius. Jau parašytus 
kūrinius vertino kritikai A. Guš- 
čius, V. Sventickas. Vilniaus 
dailininkų susirinkime 26 daili
ninkai pasižadėjo kurti paveiks
lus darbo tema.

— Lietuva įpareigota pastatyti 
dalį Baikalo-Amūro sibirinio ge
ležinkelio (sutrumpintai tas ge
ležinkelis vadinamas BAMU). 
Tą geležinkelį jau daugelį metų 
statė Sovietų Sąjungos tremti
niai (ir lietuviai bei kiti baltai). 
Prieš kelerius metus komunistų 
partija nutarė to geležinkelio 
statybą išdalinti atskirom 
respublikom. Lietuva turės pa
statyti naują kelių dešimčių 
tūkstančių miestą, geležinkelio 
stotį su visais įrengimais ir ne
trumpą geležinkelio ruožą — sa
vo žmonėmis ir savo lėšomis. 
Darbininkai ir inžinieriai tel
kiami darbui “savanoriškai”. Vi
liojama ir didesniais atlygini
mais. Tai dar vienas okupuotų 
kraštų apiplėšimas, brutalus iš- 

padainavo: “Ugnelė” — A. Bra
žinsko, parašyta pažangesnio 
naujumo stilium, “Žvaigždu
tė” — B. Dvariono ir ariją iš 
operos “Le Roi D'ys, prancūzų 
kalba. Mes mažai tenorų turim 
ir tuos pačius retai girdim todėl 
R. Strimaitis mūsų klausytojų, 
ypač moterų, buvo labai šiltai 
priimtas ir teigiamai įvertintas. 
Jis nėra pirmaujantis, turi gra
žią balsinę medžiagą, su įsijau
timu interpretuoja muziką, dar 
neturi visiško koncertinio su
brendimo, neseniai pradėjo dai
nuoti kaip solistas, lanko Toron
to konservatoriją, dainavimo kla
sę. Jei rimtai dirbs ir savo ryžtą 
įvykdys, sulauksim gero daini
ninko.

Pabaigai juodu užtraukė: 
“Ten mano tėvynė” —Bražins
ko, “Kur Nemunas jaunų dienų” 
— T. Makačino ir “Vai tos žu
vys” — J. Juozapaičio (hu
moristinė). Bisui atliko “Jūrei
vių dainą” — A. Raudonikio. 
Juodviejų kartu ir po vieną dai
nuojant švariai atlikta programa 
siekia naujų išraiškos priemo
nių ir kartais su savo “pazzi” 
nukrypsta nuo kūrinio turinio.

Gera V. Verikaičio idėja — te
nori) ir boso baritono “team 
work”, bet labai mažai tokių 
vokalinių duetų beturim. Kūri
nius daugiausia reikia aranžuoti, 
o tokį darbą atliekąs asmuo turi 
gerai nusimanyti apie harmoniją 
bei kontrapunktą, turėti kom
pozitoriaus savybes, muzikinę 
erudiciją. Kai kurios jų dainos 
labai skambėjo provinciališ- 
kumu, tėrcių paralelizmu; jas 
buvo galima kiek įdomesniu, 
naujesniu būdu suharmonizuoti, 
net ir daugiau išvystyti variaci
jos formoj.

V. Verikaitis Kanados lietuvių 
muzikiniame gyvenime yra 
“spiritus movens”r Jis vadovau
ja pagarsėjusiam Hamiltono 

naudojimas. Jau ir taip akiplė
šiškai okupantai išveža maisto 
produktus, pramonės gaminius. 
Dabar dar užkrauja milžiniškas 
išlaidas geležinkelio statybai to
limam Sibire, kuris Lietuvai vi
sai nereikalingas. Geležinkelio 
statybos darbai numatomi baigti 
1982. Dėl to propaganda apie 
“savanorišką” įsijungimą te
nykštėj lietuviškoj spaudoj vis 
intensyvėja. Kadangi statybos 
vyksta labai žiauriose gamtos są
lygose, tai ir “savanoriškumas” 
pasiekiamas tik spaudimo, prie
vartos priemonėmis.

— Šiaulių dramos teatras (re
žisierė A. Ragauskaitė) pastatė 
premjerą — V. Palčinskaitės pa
saką “Septynios snieguolės ir 
nykštukas”.

Pr.N.

PASTABOS APIE V. ALANTO NOVELIŲ
RINKTINĘ

ALFONSAS NAKAS

Vytautas Alantas — AT
SPINDŽIAI ŪKANOSE. Nove
lės. Išleido LE leidykla Bosto
ne 1976. Tiražas 1000 egz. Kaina 
6 dol.

Tai stambi, 380 puslapių, gra
žiai išleista knyga. Suskirstyta 
į tris dalis, kurių pavadinimai 
atskleidžia kūrybinius laikotar
pius: Ant Nemuno krantų (ne
priklausomos Lietuvos, tad jau
nystės metais), Už suplyšusių 
užuolaidų (Vokietijos dypy sto
vyklose) ir Prie Mišigano eže
ro (paskutinis ir ilgiausias gyve
nimo bei kūrybos tarpsnis Det
roite, tebesitęsiąs iki šių dienų). 
Beje, Michiganą autorius klai
dingai transkribuoja į Mišiganą, 
tartum tai būtų prancūziškas žo
dis, kai ta pati LE teisingai į 
lietuvių kalbą verčiasi Mičiganu. 
Pratarmėj “Prieš prakalbant” au
torius plačiau paaiškina, kurios 
novelės iš penkių rinkinių į ku
rį skyrių įglaudintos. Iš viso ran
dame 22 beletristinius kūrinius: 
pirmajame skyriuje — 9, antra
jame — 5 ir trečiajame — 8. 
Jų apimtis — nuo kelių iki kelių 
dešimčių puslapių. Man regis, 
kad ne visi rinktinės kūriniai 
verti novelių vardo, ypač iš pir
mosios dalies. Jei ir toliau visus 
vadinsiu novelėmis, tai tik to
dėl, kad autorius pats taip pasiū
lė.

Jei V. Alanto romanuose, ypač 
“Šventaragy”, dar gali kiek rasti 
ir gamtos aprašymų, tai jo smul
kiojoj beletristikoj gamtai — gy
vai ir negyvai — skiriama kuo 
mažiau vietos. Su žiburiu čia 
reikia ieškoti ir vienišų žmo
nių, kurių gyvenimus narplioda
mas rašytojas galėtų pasinerti į 
psichologines gelmes. Jo kūry
bos laukus dominuoja jauni ir vi
duramžiai abiejų lyčių žmonės. 
Jaunieji dažniausiai siekia 
“karštos” patologiškos meilės, o 
seniai (bei šiaip visokie pavy
duoliai) spendžia jiem spąstus ir 
stumia intrigą iki vienokios ar 
kitokios atomazgos. Ryškiu pa
vyzdžiu čia galėtų būti viena iš 
ilgiausių knygos novelių “Ūgly 

merginų Aido chorui. Pastaruoju 
metu apsiėmė mokyti dar vieną 
dainos vienetą. Kaip solistas, tu
ri paruošęs daugiau kaip šimto 
solo dainų repertuarą. Pirmauja 
vietos ruošiamose dainų šventė
se ir jose pats diriguoja. Jo aka
deminis pasiruošimas jį įgalina 
būti tuo autoritetu visuose 
Kanados lietuvių muzikiniuose 
klausimuose. Pragyvena mo
kytojaudamas kanadiečių ko
legijose.

Solistam akomponavo gabus 
jaunuolis, turįs muzikinį univer
siteto pasiruošimą, žymaus Var
po choro dirigentas Jonas Go- 
vėdas. Jis turi gerą, švarią tech
niką, tikslus writmuose, jautrus 
dinamikoj, gerai seka, turi visus 
akompaniatoriaus privalumus. 
Ryškaus talento muzikas, jaučia
mai vystosi, ir jo muzikiniai ho
rizontai plėsis.

Šis trijų šaunių vyrų koncer
tas Kultūros Židiny lietuvių vi
suomenei paliko malonų įspūdį. 
Įrodė, kad tą pačią kasdieninę 
mūsų dainą galima ir kitokia for
ma bei įdomesniu būdu klausy
tojam pateikti. T c. i _J 1 J. Stankūnas

Clevelande Liet. Bendruomenės apylinkė surengė lietuvių 
dieną. Koncertinę tos dienos programą atliko iš k. sol. Sta
sys Baras, sol. Dana Stankaitytė, pianistas Alvydas Vasaitis, 
sol. Jonas Vaznelis. Jų tarpe koncerto rengėjas, LB apylin
kės pirmininkas J. Malskis. Nuotr. V. Bacevičiaus

Lithuanian”. Ieva Sereikienė, ta 
velnio nešta ir pamesta boba, 
nusigyvenusių bajorų palikuonė, 
kreivakojė ir šiaip baisios iš
vaizdos (ai, dargi Susnevičiūtės 
pavarde gimusi!), taip intriguo
dama sutvarko savo vienturtę 
Kunigundą, kad ši atsiduria 
negro glėby. Kitos, bene pa
čios ilgiausios novelės “Viskas 
galėjo ir kitaip susiklostyti” he
rojai Jurgis Adomonis ir Rima 
Gabriūnienė būtų sau mylėjęsi 
kaip balandėliai, jei ne tas niek
šas Rakutis. Tai irgi baisiai nei
giamas tipas: mažiukas, kreivom 
kojom ir dar praplikęs. O speku
liantas! O balius suruošia, kad 
tik daugiau intrigų pripainiotų! 
Rima su Jurgiu, žinoma, yra tei
giami individai, nes autorius 
juos mėgsta. Tai kas, kad jiedu 
mylisi kaip tik tada, kai pavy
dus kapitonas Gabriūnas Rytų 
fronte kraują lieja. Kur Rima pa
simaišo, tai ir skaitytojui seilė 
driūkteli: graži, aukšta, raiškaus 
biusto. Beje, moterų biustas kuo 
ne visur lošia svarbią, didelę 
rolę. Visos teigiamos herojės— 
raiškaus biusto. Na, tik vie
na Ieva Sereikienė — išim
tis. Bet, kai buvo jauna, ir jos 
biustas savo padarė: priviliojo 
Vacį Sereikį . . .

Girdėdamas V. Alantą lei
džiant novelių rinktinę, buvau 
suabejojęs jos reikalingumu. 
Dabar nuomonę pakeičiau. Pa
vyzdžiui, prieš keturiasdešimt ir 
daugiau metų Lietuvoj išleistų 
rinkinėlių daugelis (ir šių ei
lučių autorius) neturi. O ir tos 
devynios paties autoriaus atrink
tos novelės aiškiai parodo tuo
metinį jo kūrybinį pajėgumą. 
Gali matyti, kaip rašytojo prog
resuota, ir prieiti išvadą, kad 
paskutinieji kūriniai, gimę Det
roite, yra kur kas brandesni. O 
ir pati išvaizda. Palyginkim, pvz., 
Vokietijoj išleistos “Ant siūbuo
jančios žemės” knygelės skur
dumą su šios knygos prabangia 
išvaizda. Taigi, kas čia pateko, 
bylos apie V. Alanto smulkiosios 
prozos raida.

Pradėjęs rašyti pažymius, 
“Povandeniniam burbulam” 
duočiau du su dviem minusias. 
Tai baisiai farsuotas provincijos 
inteligentų (sic!) gyvenimas, su 
pačia kvailiausia “intrigos” ato
mazga. Nesuprantu, kaip auto
rius šį niekingą gabalėlį į rink
tinę įkišo! Po ketvertuką gautų 
“Karalaitė Gaudimantė”, “Nu
vytęs dobilėlis”, “Raganos teis
mas”, “Ūgly Lithuanian”. Po 
penketuką galėčiau suteikti pui

Minint pranciškonų veiklos New Yorke 25 metų sukaktį, 
lapkričio 20 Kultūros Židiny sėkmingai koncertavo svečiai 
iš Toronto. Iš k. solistai Vaclovas Verikaitis, Rimas Stri
maitis. Juos pianu palydėjo J. Govėdas.

kiai Vokietijos laikų humores
kai “Velnio margutis” ir pačiai 
paskutinei noveletei “Padangių 
karuselė”, iš kurios autorius ga
lėtų išvystyti visą romaną.

Daugeliu požiūrių labai geras 
kūrinys yra “Renesansas Žemai
tijoje”. Nepaprastai įtikinamai 
nupieštas Gintas Vaišnora — 
profesorius, savaip įdomios, 
skirtingos trys svarbiausios no
velės moterys bei Vaišnoros 
konkurentas Bocvinskis. Tik 
kam reikėjo į medaus puodynę 
tėkšti deguto šaukštą? Turiu gal
voj eilėraštį “Renesansas Že
maitijoje”, davęs vardą ir pačiai 
novelei. Ginto Vaišnoros asme
ny skaitytojas įsivaizdavo ne tik 
profesorių, bet poetą ma
žiausia Mykolaičio-Putino lygio. 
O kai Vanda Asteikaitė padekla
mavo penkių posmelių grafoma
nišką blankybę ir dar pats Vaiš
nora prapliupo komplimentu 
“Deklamatorė sugebėjo taip 
vaizdžiai, niuansuotai ir su tokiu 
įsijautimu bei lyrizmu išryškin
ti kiekvieną mano eilėraščio žo
dį, kad aš pats nustebau” , tai 
skaitytojas nemažiau nustebo li
teratūros profesoriaus skoniu, jo 
poetine impotencija ir autoriaus 
nesugebėjimu į savo “poeziją” 
kritiškiau pažvelgti. O taip 
lengva buvo tokio niekalo iš
vengti. Tik reikėjo sakiniu — ki
tu paaiškinti, kad Asteikaitė 
deklamavo mano kūrinį, kurį su
naikinau su ja santykius nutrau
kęs ir niekaip nebegaliu jo prisi
minti . . . Skaitytojas liktų loja
lus ir Vaišnorai — profesoriui, 
ir poetui.

Nepaisant kai kurių čia iškel
tų ir neminėtų neigiamybių, ap
lamai paėmus, “Atspindžiai ūka
nose” yra įdomi ir skaitytojo ver
ta knyga. Juk žmogus mėgsta 
žmogų ir jo silpnybes. Šioj kny
goj V. Alantas ne kažkokius ne
pasiekiamus pusdievius mum 
rodo, o žmones, norinčius gerai 
pavalgyti ir išgerti, trokštančius 
garbės, sklidinus geidulių ir 
“meilės” troškimų. Kai kas saky
tų, kad jo žmonės perdaug vul
garūs, be idėjų. Bet, deja, 
didelė dauguma žmonių ir yra 
beveik tokie, kokius V. Alantas, 
perleidęs per savo prizmą, skai
tytojui pateikia. Ir jei skaityto
jas tais žmonėmis bodisi, net 
šlykštisi, tai reiškia, kad jis buvo 
priverstas pagalvoti ir gal į save 
atidžiau pažvelgti. Kai kurios 
paskutinės novelės jau aiškiai 
reiškia lietuvybės išlikimo išei
vijoj rūpestį.

Atsiųsta 
paminėti

Bronis J. Kasias, Dr. Jur. of 
the University of Strasbourg 
(France) — THE BALTIC 
NATIONS. The Quest for Regi
onai Integration and Political 
Liberty. Estonia, Latvia, Lithua- 
nia, Finland, Poland. Išleido 
Euramerica Press. 1976. Kietais 
viršeliais. Su dviem žemėlapiais. 
XIII ir 319 psl. Kaina 12 dol. 
Gaunama leidykloj: 381 N. Main 
St., Pittston, Pa. 18640.

Autorius, Lietuvoj profeso
riavęs Kauno universitete, 
vėliau buvo Strasbourgo uni
versiteto mokytoju ir Wilkes 
kolegijos instruktorium. Pasta
rojoj kolegijoj jis įgijo pilno 
profesoriaus titulą ir vadovavo 
istorijos departamentui.

Šioj knygoj anglų kalba ap
rašomos Pabaltijo valstybės.

Knygos pradžioj pateikiamos 
ištraukos . iš deklaracijų apie 
tarptautinę teisę, tautų bendra
darbiavimą ir žmogaus bei 
piliečio teises.

Turiny yra šie skyriai: 1. Pa
grindinės žinios apie Pabalti
jo valstybes; 2. Siekiai sudary
ti Pabaltijo sąjungą; 3. Pabaltijo 
Santarvė (1934-1939); 4. Pabalti
jo Santarvės veikla; 5. Pabaltijo 
Santarvės politiškai teisinė veik
la; 6. Pabaltijo valstybės ir ant
rasis pasaulinis karas.

Skyriai pradedami introdukci
ja, baigiami epilogu. Pateikiami 
informaciniai šaltiniai, bibliogra
fija ir vardynas.

Eltos Informacijos, rašydamos 
apie šią knygą, pažymi: “Kas no
rės arčiau susipažinti su Pabal
tijo tautomis ir valstybėmis, ga
lės rasti labai geros medžiagos. 
Prie kiekvienos progos, bet kam 
besidomint Pabaltijo reikalais, 
verta šią knygą rekomenduoti 
arba ir padovanoti.”

• 1 i r ' ■ j, < t f i ų. ; . - »

Jonas Demereckis — SAVA
NORIO IR KONTRŽVALGYBI
NINKO ATSIMINIMAI. Chi- 
caga. 1976. Autoriaus leidinys. 
Tiražas 700 egz. Aplanką piešė 
dail. Petras Aleksa. 200 psl. Kie
tais viršeliais kaina 5 dol., 
minkštais — 4 dol. Gaunama 
Drauge.

Atsiminimų autorius, kaip 
skaitom knygos aplanke, yra 
Lietuvos kariuomenės kūrėjas 
savanoris, gimęs 1897 birželio 
19 Šakių apskr., Gelgaudiškio 
valsč. Rašo nepretenzingai. 
Lengvai skaitomas. Knygą už
sklendžia visai patikima pas
kutinė jos aplanko pastraipa: 
“Autorius pasakoja vaizdžiai, 
nuoširdžiai, ką pats yra išgyve
nęs ar artimai patyręs, atskleis
damas visą eilę smulkmenų, ku
rios daugeliui bus nežinomos. 
Tai vienas iš ryškių liudijimų 
iš Lietuvos atsikūrimo ir okupa
cijų laikotarpio.”

Knyga pailiustruota pora nuo
traukų.

V. Frankienė-Vaitkevičienė — 
DU DRAUGAI. Premijuota apy
saka jaunimui. JAV LB Švieti
mo Tarybos leidinys. Spausdino 
Draugo spaustuvė Chicagoj,
1976. Viršelis ir iliustracijos D. 
Stončiūtės-Kuolienės. 222 psl. 
Kaina 4 dol. Užsisakyti galima 
šiuo adresu: Antanas Kareiva, 
7030 S. Rockwell St., Chicago, 
III. 60629. Gaunama ir Darbi
ninko administracijoj.

Autorė mum pažįstama iš 
ankstesniųjų jos knygų jauni
mui: Karalaitės Gintarės ilgesys 
(1957), Vaidinimai mažiems ir 
dideliems (1965), Šokoladinis 
kiškelis (1970), Užburtos kank
lės (1971), Spindulėlis (1973).

Naujosios, premijuotosios, 
apysakos pasirodymo proga au
torė gražiai apibūdinama knygos 
aplanke: “Daugelį metų mo
kytojaudama šeštadieninėje Kr. 
Donelaičio lit. mokykloje, turėjo 
progos artimai susipažinti su šių 
dienų lietuviuko, gyvenančio 
moderniame didmiestyje, prob
lemomis ir džiaugsmais. Su 
stipriu įžvalgumu ir taip pat 
motiniška užuojauta autorė atku
ria tą vaikišką pasaulį savo kny
goje.”



6 • DARBININKAS • 1976 gruodžio 10, nr. 50

Globoja LŠST Naujosios Anglijos Rinktinė 

55 Welles Avė., Dorchester, Mass. 02124

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA 
TREMTYJE AR IŠEIVIJOJE?

Šis klausimas daug kartų buvo 
Lietuvos Šaulių Sąjungoj kelia
mas. Teko ir spaudoj skaityti 
daug pasisakymų. Tačiau galu
tinio sprendimo nepadaryta. Be
ne ryškiausiai šis klausimas iš
kilo 1975 LŠST kultūriniame sa
vaitgaly Wasaga Beach, Kana
doj. Tuo metu net buvo platina
mos tam tikros peticijos ir ren
kami parašai, kad žodis “Trem
tyje” būtų pakeistas žodžiu “Iš
eivijoje”.

Dar daugiau. Buv. LŠST cent
ro valdyba jau buvo pradėjusi 
savo išduodamuose dokumen
tuose naudoti “Išeivijoje” vietoj 
žodžio “Tremtyje”. Tačiau 
LŠST atstovų suvažiavime šis 
klausimas nebuvo svarstytas. 
Tad ir liko, lyg “ore kabantis”, 
LŠST statuto naudojamas žo
dis “Tremtyje”.

Šių metų jubiliejinėj LŠST 
kultūrinėj savaitėj, Kennebunk
port, Maine, vėl buvo šis klau
simas keliamas, vėl buvo siūlo
ma žodį “Tremtyje” keisti į 
“Išeivijoje”.

Visi pakeitimo siūlymai pa
prastai pagrįsti tam tikrais argu
mentais, kurių labai daug. Ta
čiau nedaug teko skaityti prie
šingai manančiųjų nuomonių. 
Demokratinių principų vardan, 
spausdinam N.A. rinktinės pirm. 
J. Stašaičio paskaitos ištraukas. 
Paskaitą skaitė Naujosios Ang
lijos šauliam.Čia kaip tik pareiš
kiama priešinga minėtiem siū- 
lorniem pakeitimam nuomonė.

-o-
...Išeivijos ir Tremties tiksles

nio apibūdinimo turimuose 
žodynuose beieškodamas, štai 
ką esu pastebėjęs. 1972 Lietuvoj 
išleistas Lietuvos Mokslų Aka
demijos “Dabartinės lietuvių 
kalbos žodynas” 230 pusi. Iš
eivį, Išeiviją taip aiškina: “Iš
eivija, išeiviai, emigrantai — iš
keliavę į kitą kraštą gyventi: 
Lietuvių išeiviai vargsta sve
timuose kraštuose.” Man atrodo, 
jog šiuo sakiniu norima pasaky
ti, kad jūs, broliai Amerikoj, 
kurie nevargstate ir net mum 

Šio puslapio bendradarbei, dr. V. Kudirkos kuopos korespon
dentei Janinai Miliauskienei, rinktinės pirmininkas J. Stašai
tis įteikia padėkos raštą. Nuotr. St. Urbono

Jaunimo Geležinio Vilko šaulių kuopos šaulė Marytė Bizi- 
nauskaitė atlieka meninę dalį. Akomponuoja jos tėvelis. 
Dešinėj apačioj Simo Kudirkos šauliai Pumpučiai iš Nevv 
Yorko. Nuotr. St. Urbono

vargstantiem dar pagelbstit, ne
sat išeiviai . . . Žodžius Tremtis, 
Tremti 859 pusi, taip aiškina: 
“Už bausmę siųsti į kitą gyve
namąją vietą: Tremia iš krašto.” 
Taip pat įdomus aiškinimas, nes 
aiškinama, kad tremia ne už nu
sikaltimą, bet už bausmę.

JONO VANAGAIČIO ŠAULIŲ KUOPA
Lapkričio 11 — Veteranų die

na. JAV piliečiai tą dieną pa
gerbia savo karius, dalyvavu
sius įvairiuose karuose, ypač 
žuvusius atliekant pilietinę pa
reigą savo kraštui.

Jono Vanagaičio šaulių kuopa 
Bostone Lietuvių Piliečių Klube 
sušaukė narių susirinkimą, ku
riame nepamiršta paminėti tos 
šventės reikšmė ne tik šiam 
kraštui, bet ir mum, lietuviam, 
nes mūsų aukų skaičius karų 
audrose, proporcingai gyventojų 
skaičiui, viršijo kitų tautų aukų 
skaičių.

Susirinkimą atidarė ir jam pir
mininkavo kuopos pirm. J. Sta
šaitis, sekretoriavo E. Juciūtė.

Susirinkimas pradėtas šaulių 
malda, kuri tradiciškai kuopoj 
naudojama nuo pat jos įsteigi
mo. Po maldos, kurią skaitė 
sekretorė, kuopos pirmininkas 
trumpu žodžiu paminėjo Vetera
nų dienos reikšmę ir pakvietė 
buv. Sibiro kalinę E. Juciūtę 
tos dienos proga tarti žodį. . r

Savo žody ji tarp kitko pabrė
žė didžiulį mūsų tautos įnašą 
į šio krašto karinę sritį. Daug 
mūsų tautiečių dalyvavo JAV ka
rių eilėse visuose karuose, ku
riuose dalyvavo JAV. Daug žu
vusiųjų, daug pasižymėjusiųjų. 
Taip pat turim tūkstančius žuvu
sių savoj tėvynėj Lietuvoj, Sibi
re ir kituose kraštuose; net Ka- 
tyno žuvusiųjų sąrašuose ran
dam lietuviškų pavardžių. O 
kiek dar niekam nežinomų? . .

Žuvusieji pagerbti tylos 
minute.

50,000 pačių pavyzdingiausių 
mūsų brolių ir seserų trėmimas 
į Sibirą buvo vykdomas vien 
dėl to, kad jie buvo pavyzdin
gi lietuviai patriotai ir todėl 
jiem buvo uždėta ta bausmė. 
Dabar žinom, kad pagal okupan
to sudarytą planą buvo numaty
ta per 30% visų lietuvių patriotų 
sunaikinti. Todėl jiem nereikėjo 
NUSIKALSTI, jie ir nebuvo kal
tinami, bet tik baudžiami. Ir mes 
buvom tų 30% paskirtų lietuvių 
sunaikinimui sąrašuose. Mūsų 
laimė, kad okupantui neužteko

L

Kristaus gimimo šventėje 
nuoširdžiai sveikiname šio 
puslapio bendradarbius, 
skaitytojus, seses ir brolius 
šaulius ir linkime laimingų 
Naujųjų Metų.

LIETUVOS ŠAULIŲ GRETOSE 

REDAKCIJA

BOSTON, MASS.

Pradedamas darbo susirinki
mas. Perskaityta dienotvarkė, 
kuri priimta be papildymų. Taip 
pat sekretorė perskaitė buv. su
sirinkimo protokolą, kuris priim
tas be pataisų. Kuopos pirm, 
pristatė naujus narius: G. Raz- 
vadauskienę, P. Naruševičių, 
inž. A. Kriščiūną, komp. J. Gai
delį, K. Merkį, A. Andriulionį. 
Trys iš jų davė iškilmingą pasi
žadėjimą ir buvo priimti pilna
teisiais kuopos nariais.

Kuopos pirm, pranešė apie 
kuopos veiklą, pradedant šiuo 
pavasariu. Nors vasarą organiza
cijos paprastai “ilsisi”, mūsų 
kuopa veikė. Susitarus su Bos
tono ramovėnais, buvo aplanky
ti mirusiųjų narių kapai, papuo
šiant juos gėlėmis ir lietuviško
mis vėliavėlėmis. Lankytos 
Forest Hill, Kalvarijos ir Nor- 
vood kapinės. Nors mūsų kuo
poj šiais metais buvo daug sun
kiai sergančių, tačiau per 50% 
kuopos narių dalyvavo jubilieji
nėj LŠST kultūrinėj savaitėj, 
dalyvauta šaudymo varžybose 
Worcestery ir rugsėjo 12 Brock
tone šaulių ruošiamame tautos 
šventės minėjime.

Einamuosius klausimus pra
vedė ir raštus skaitė kuopos 2-oji 
vicepirm. V. Tumienė. Patirta, 
kad Daumanto šaulių kuopa Ca- 
lifomijoj leidžia knygą apie vysk.
M. Valančių — “Žemaičių Didy
sis”. Knygos autorius —jo gimi
naitis G. Valančius. Iš anksto už
sisakant, knyga kainuos 10 dol., 
vėliau bus pardavinėjama po 13 
dol. Nutarta iš kuopos kasos 
skirti 25 dol., garbės prenumera
tą, ir paraginti narius knygą pre
numeruoti. Knygą užsisakė 6 
nariai. Tuo būdu Daumanto šau
lių kuopai pasiųsta 85 dol.

Komp. J. Gaidelis supažindi
no narius su Brocktono lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos choro 
numatoma išleisti patefono 
plokštele; išleidimas kainuos 
per 2,500 dol. Tuo pat reikalu 
kalbėjo š. K. Šimėnas. Jis pasvei
kino komp. J. Gaidelį, kuriam 
vadovaujant choras tapo vienu iš 
didžiausių ir geriausių chorų. 
Taip pat pareiškė dėkingumą ir 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nui kun. P. Šakaliui už jo ener
gingą ir nuoširdžią paramą cho
rui. Nutarta chorui skirti iš ka
sos 50 dol. ir dar už 50 dol. iš
platinti loterijos bilietų.

Gauti kuopoj kvietimai daly
vauti lapkričio 20 Martyno Jan
kaus šaulių ruošiamame pobū
vy, lapkr. 21 Bostono ramovėnų 
ruošiamame Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 58 metų sukak
ties minėjime, lapkr. 27 D.L. K. 
Mindaugo kuopos 20 m. veiklos 
sukakties minėjime ir tą pat 
dieną Dr. Vinco Kudirkos kuo
pos Worcestery 5 metų veiklos 
sukakties minėjime. Nutarta 
Mindaugo kuopai pasiųsti svei
kinimą, o kituose minėjimuose 
dalyvauti su kuopos vėliava. 
Taip pat nariai paraginti daly
vauti Brocktono kuopos pobūvy.

Kuopos iždininkė B. Šakenie- 
nė paragino visas šaules savo 
maisto gaminiais prisidėti prie 
ramovėnų ruošiamo Lietuvos 
kariuomenės minėjimo.

Taip pat buvo pranešta, kad 

vagonų ir iš Sibiro grąžinti tuš
čiuosius vagonus jau nebesu
spėjo . . .

Dar aiškesnį aiškinimą radau 
garsiame VVebster žodyne. Jame 
Išeivį-Emigrantą taip aiškina: 
“Persons departing from a 
country to settle permanently 
elsewhere (Asmenys, išvykę iš 
krašto nuolatiniam apsigyve
nimui kiturj. Tuo tarpu Tremti
nį, Displaced Person, Exile ap
taria: “Forced or 
movai from one’s 
ry” (Prievartinis 
kas ištrėmimas iš 
toj.

Tur būt, daugelis jau ir pri
miršo, kad JAV, mus priimda
mos, nevadino mūsų emigran
tais, kaip dažnai laikraščiuose 
skaitom, minint, kad atvyko 
“imigrant from Italy, immigrant 
from Greece” ir t.t.

(Bus daugiau)

voluntary re- 
native count- 
ar savanoriš- 
gimtojo kraš-

per kuopos pirmininką galima 
užsisakyti Darbininką, kuriame 
kas mėnesį spausdinamas “Lie
tuvos Šaulių Gretose” puslapis, 
aprašąs visą N.A. šaulių veiklą. 
Naujiem skaitytojam — tik 8 dol. 
metam vietoj 12 dol.

Kuopos pirm, pasveikino kuo
pos iždininkę B. Šakenienę, kuri 
Tautos šventės proga buvo 
LŠST Šaulių Žvaigždės Ordino 
tarybos apdovanota to Ordino 
medaliu.

Svarstyta ir išspręsta eilė veik
lą liečiančių klausimų.

Susirinkimas praėjo sklan
džiai ir buvo vedamas draus
mingai. Tęsėsi 1 vai. 30 min. 
Baigtas Lietuvos himnu.

Po susirinkimo šaulės visus 
pakvietė kavutei, kuri buvo gra
žiai ir turtingai paruošta.

E.J.

DR. VINCO KUDIRKOS ŠAULIŲ KUOPA
WORCESTER, MASS.

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa 5-erių metų veiklos su
kakties minėjimą sujungė su 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
58 metų sukaktim, kurią pradė
jo švęsti lapkričio 20.

Tą dieną per lietuvių radijo 
valandą, kurią veda šauliai Ed. 
Meilūs, Sr. ir Jr., buvo perduo
ta šventei pritaikyta programa. 
Kalbėjo N.A. kult. reik, vedėjas 
šaulys V. Gedmintas; tema — 
Lietuvos kariuomenės bendra
darbiavimas su Šaulių Sąjunga. 
Lietuvoj Šaulių Sąjunga kiek
viename reikale buvo pasiruo
šusi kariuomenei padėti. Trem
ty, neturint savos kariuomenės, 
Šaulių Sąjungos vienas tikslų 
yra išlaikyti lietuvybę. Tai at
liksim, jei kiekvienas steng
simės įgyvendinti šaulių šūkį 
— Nepriklausomai Lietuvai.

Lapkričio 21 kuopa organi
zuotai dalyvavo 10 vai. ryto mi
šiose, kurias ji užprašė Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj. Jas 
aukojo kun. B. Uždavinis. Tik 
gaila, kad pamoksle ir tikinčių
jų maldoj nė žodeliu neprisimi
nė tų, už kuriuos buvo mišios 
užprašytos.

Po pietų kuopa dalyvavo 
skautų surengtame- Lietuvos ka
riuomenės minėjime Maironio 
Parke, Shrewsbury.

Pagrindinis 5 metų kuopos 
veiklos minėjimas įvyko lapkri
čio 27 Lietuvių Piliečių Klube, 
dalyvaujant Bostono ir Brockto- 
no šaulių kuopom, iš New Yor
ko atvykusiem šauliam ir Wor- 
cesterio visuomenei.

Minėjimą atidarė kuopos 
pirm. A. Zenkus. Buvo įneštos 
JAV, Lietuvos ir kuopų vėlia
vos, sugiedotas Lietuvos him
nas. Po to buvo pakviestas N.A. 
šaulių rinktinės pirmininkas J. 
Stašaitis užsitamavusiem šau
liam įteikti garbės žymenis. Jis 
pranešė, kad rinktinėj Tautos 
šventės proga buvo apdovanoti 
šie kuopų nariai: Dr. Vinco Ku
dirkos kuopoj — Lietuvos Šau
lių Žvaigždės medaliais šaulė 
Ona Pajėdienė, šaulys Albinas 
Parulis; Martyno Jankaus šaulių 
kuopos sekretorė Stasė Gofen- 
sienė apdovanota Šaulių Žvaigž
dės Ordinu ir tos kuopos vice
pirm. Petras Šaulys — to paties

N.A. rinktinės pirm. S. Stašaitis prisega šaulių žvaigždės 
ordino medalį šaulei Birutei Šakenienei. Toliau iš k. E. Go
rodeckienė — rinktinės sekretorė ir A. Zenkus — rinktinės 
vicepirmininkas. Nuotr. St. Urbono

Pagerbiami Vinco Kudirkos kuopos steigėjai. Iš k. kuopos 
pirm. A. Zenkui gėlę sega E. Gorodeckienė, toliau R. Mo
lienė, F. Keršys, H. Hendrikaitis, K. Čėsna, G. Janula, J. 
Spirauskas, B. Šakenienė. Nuotraukoj nėra šių steigėjų. 
A. Mateikos, J. Stašaičio, K. Adomavičiaus, J. Statkaus ir 
St. Urbono. Nuotr. St. Urbono

Ordino medaliu. Deja, 
tie žymenys negalėjo būti 
įteikti nes kuopų pirmininkai iš 
centro valdybos nebuvo jų ga
vę. Jono Vanagaičio kuopoj 
buvo apdovanota kuopos iždi
ninkė Birutė Šakenienė Šaulių 
Ordino medaliu. Kadangi kuo
poj žymuo buvo gautas, jis buvo 
įteiktas apdovanotai šaulei, asis
tuojant rinkt, vicepirm. A. Zen
kui ir rinkt, sekretorei E. Goro- 
deckienei.

Ta proga buvo įteikti už gerą 
šaudymą apdovanojimo pažy
mėjimai A. Šarkauskui ir Ed. 
Meilui, Sr.

Be to, įteikti gražūs padėkos 
raštai visiem, kurie darbais pri
sidėjo prie jubiliejinės LŠST 
kultūrinės savaitės pravedimo. 
Dr. Vinco Kudirkos kuopos na
riam: O. Pajėdienei, V. Pajėdai, 
St. Kleinui, A. Maskeliūnienei,
J. Miliauskienei, K. Čėsnai; 
Martyno Jankaus kuopos na
riam: J. Šaulienei, P. Šauliui, 
dr. R. Dovydaičiui; Jono Vana
gaičio kuopos nariam: P. Tylai, 
E. Juciūtei, B. Šakenienei, J. 
Babravičiui.

Kuopos pirm. A. Zenkus pa
darė trumpą kuopos veiklos 
apžvalgą. Savo kalboj padėkojo 
visiem už įdėtą darbą, ypač 
atžymėjo seses šaules, kurios la
bai aktyviai dalyvavo visuose 
kuopos veiklos baruose. Prisimi
nė ir muz. Albertą Mateiką, ku
rio pastangomis, bendradarbiau
jant su Bostono šaulių kuopos 
pirm. J. Stašaičiu, ši kuopa 1971 
gruodžio mėn. Šv. Kazimiero 
parapijos salėj buvo įsteigta. 
Steigiamajame susirinkime tą 
dieną į kuopą įstojo šie nariai:
A. Mateika, R. Molienė, K. Ado
mavičius, A. Zenkus, F. Keršys,
K. Čėsna, J. Statkus, J. Spiraus
kas, G. Janula, H. Hendrikaitis. 
Susirinkime dalyvavo šie Bosto
no kuopos šauliai: kuopos pirm. 
J. Stašaitis ir valdybos nariai
B. Šakenienė ir St. Urbonas. 
Šie visi kuopos steigėjai buvo 
pagerbti gėlėmis ir gausiais plo
jimais.

Tuo iškilmingoji minėjimo da
lis buvo baigta. Visiem atsisto
jus, išneštos vėliavos.

Šaulys K. Čėsna kalbėjo apie 
Lietuvos kariuomenės atkūrimą 
ir kovas už Lietuvos nepriklau
somybę. Buvo pagerbti Lietuvos 

kariuomenės kūrėjai savanoriai: 
kuopos vicepirm. K. Prapuole
nis, kuopos garbės narys F. 
Keršys, K. Šimuliūnas ir K. 
Kriaučiūnas. Paskutinieji du mi
nėjime nedalyvavo.

Meninę dalį vedė kuopos 
kult. reik, vedėjas V. Gedmin
tas. Jis pristatė jaunimo Gele
žinio Vilko kuopos šaulę Mary
tę Bizinkauskaitę, kuri, jos tė
veliui akomponuojant, padaina
vo 7 dainas. Pertraukos metu 
svečias iš Bostono F. Kontau- 
tas paskaitė šaulės A. Maskeliū
nienės sukurtus eilėraščius. Pa
ti autorė paskaitė humoristinį 
eilėraštį. Meninę dalį baigus, 
solistė ir svečias iš Bostono bu
vo apdovanoti gėlėmis.

Prieš pradedant vaišes, Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. A. Miciūnas sukalbėjo mal
dą. Sesės šaulės visus pakvietė 
vaišėm. Vaišių metu š. V. Ged
mintas supažindino su garbės 
stalo svečiais. Kai kurie tarė 
sveikinimo žodžius. N.A. rinkt, 
pirm, kuopai linkėjo būti švie
sa, kuri ne tik spindi, bet ir ap
šviečia visą apylinkę; VVorceste- 
rio Lietuvių Organizacijų Tary
bos pirm. P. Molis linkėjo dirb
ti Lietuvos gerovei ir artimo 
meilei. Lietuvių Susivienijimo 
vardu sveikino A. Adamkus, lin
kėdamas geriausios sėkmės 
kovoj už Lietuvos laisvę. Simo 
Kudirkos kuopos šaulys A. Pum
putis iš New Yorko linkėjo dau
giau į savo eiles įtraukti jauni
mo, nes tik jaunime yra mūsų 
ateitis. Chicagos oro šaulių var
du sveikino š. G. Janula, Marty
no Jankaus kuopos vardu —jos 
pirm. R. Bielkevičius. Svečias 
A. Bražinskas linkėjo tęsti gra
žią ir prasmingą veiklą Lietuvos 
šaulių organizacijoj. Lietuvių 
Piliečių Klubo pirm, didžiavosi 
esąs lietuvis ir linkėjo vienin
gai visiem dirbti Lietuvos labui. 
Meno Mėgėjų Ratelio pirm. V. 
Rožėnas linkėjo sėkmės darbuo
se. Pranešta, kad daug sveiki
nimų gauta raštu: muz. A. Matei
kos iš Floridos, J. Daumanto 
kuopos iš Califomijos, Povilo 
Lukšio kuopos iš Niagaros pu
siasalio Kanadoj ir iš kitų vietų.

Pabaigoj kuopos pirm. A. Zen
kus padėkojo visiem už atsilan
kymą, ypač kitų kuopų šauliam 
ir tolimų apylinkių svečiam. Po 
to buvo šokiai. J.M.
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MERRY CHRISTMAS
MERRY CHRISTMAS 

RENEE 
ENTERPRISES 

INC.
GENERAL MERCHANDISE

311 W. 43RD STREET
N.Y.C.

CALL 247-4587
MERRY CHRISTMAS 

DAIRY OUEEN
167 VVEST MAIN ST. 
MIDDLETOWN, N.Y. 

OPEN 7 DAYS A WEEK
CALL 914 342-5239

VVE HAVE THE FINEST OF ICE CREAM PRODUCTS

MERRY CHRISTMAS 
THE VVEATHERHEAD YOUNG

FUNERAL HOME
885 MANTOLOKING ROAD CORNER HOOPER

AVENUE & CEDAR BRIDGE ROAD BRICK 
TOWNSHIP, NEVV JERSEY 08723 PHONE (201) 

920-1811 SERVICE IS CARING HERBERT E. 
VVEATHERHEAD RITA VVEATHERHEAD YOUNG 
GREGORY VVEATHERHEAD YOUNG MANAGER

MERRY CHRISTMAS
THE TOVVN HOUSE

ROBERT D. GALLO INTERIOR DESIGNER 
219 GLENRIDGE AVENUE, MONTCLAIR, 

NEVV JERSEY. CALL (201) 744-4646

A MERRY CHRISTMAS
AND

A HAPPY NEVV YEAR
TO ALL OUR FRIENDS AND CUSTOMERS 

ALL STATĖ PAINT COMPANY 
30-04 BROADVVAY 
FAIRLAVVN, N.J.

MERRY CHRISTMAS
ALL STATĖ 

PAINT 
COMPANY

MERRY CHRISTMAS 
FARMINGDALE AUTO CENTER 

OPEN 7DAYS A VVEEKGENERAL AUTO REPAIRS 
ROAD SERVICE, TIRES BATTERIES AND 

ACCESSORIES 
MAIN STREET AND ASBURY AVĖ. 

FARMINGDALE, N.J. CALL 201 938-9868

30-04 Broadway 
Falrlavvn, N.J.

Call 201 791-1555

MERRY CHRISTMAS 
BUSSIE REAL ESTATE 

AGENCY INC.
39 Bock Avenue 

Newark, N.J.
Call 201 248-2311

MERRY CHRISTMAS 
TO ALL OUR FRIENDS AND 

DEPOSITORS
FIRST NATIONAL 
BANK OF HOPE 

Hope, N.J.
Member of F.D.I.C.

MERRY CHRISTMAS 
J & B TIRE CO.

DIRECT FACTORY DISTRIBUTION 347-9724 
347-1537 150 RT. 46 BUDD LAKE, N.J. 07828 
OUALITY DUNLOP TIRES AT 10% BELOVV 

FACTORY VVHOLESALE SHEETS 
MASTER CHARGE BANKAMERICARO 

AMERICAN EXPRESS

MERRY CHRISTMAS 
HOUSE OF AOUARIUS 

VVater Beds Route 10 Ledgevvood, 
N. J. Call (201) 584-9020

MERRY CHRISTMAS 
JIM’S FOREIGN CAR 
REPAIR V.W. SPECIALISTS 

459 ROUTE 10 
VVHIPPANY, N.J.

PHONE (201) 884-0627

MERRY CHRISTMAS 
ANDREAS RISTORANTE

Speciali of the Week. Monday, Wedneaday, 
Thuraday & Sunday. Start wlth Soup or Mussels 
Alandrea. Cholce of One Entree. Calamarl Fra 
Dlavalo. Petto De Capone Ala Parmlglan, or 
Veal Parmlglan. Served wlth aide of Spaghettl 
Frled Zuchlnnl and Garllc Bread Cheeeecake and 
Coffee. Enjoy Great Neapolltan Cooklng. All For 
$5.25 plūs tax. Served from 4 PM. Closed Tuesday 
CallforReservations—516 775-1333 Free Parking 
127 Hempstead Turnplke, Elmont Opposlte Club 

House of Belmont Park

MERRY CHRISTMAS 
CARL M. PETERSON 

CLOCKMAKER
EXPERT REPAIRS ANTIOUE CLOCKS ANY TIME 
PIECE PARTS MAOE FINE WATCH REPAIRING 

30 VVHITE STREET
RED BANK, N.J. 07701

201 7341-5588

MERRY CHRISTMAS 
VINCENT’S PHOTO INC.

FILM PROCESSING CAMERAS PHOTO SUPPLIES
FILM 339 BROAD AVĖ., PALISADES PARK

NEVV JERSEY CALL 201 947-4829 ASK FOR VINNY

MERRY CHRISTMAS 
THE PLASTER GALLERY 

VVHITE VVARE RETAILERS 
5101 KENNEDY BLVD.

NORTH BERGEN, N.J. COME AND CREATE
CALL 201 864-3221

MERRY CHRISTMAS
PETRUZZO

NURSERY AND PLANTERY INC. 
Route 45 

Pomona, N.Y.
Call (914) 354-1313

MERRY CHRISTMAS 
MESCHER LANDSCAPING 

LAVVN MAINTENANCE TREE SERVICE 
PLANTINGS AND PRUNNING

75-C HAVVTHORNE AVENUE, PARK RIDGE, N.J.
PHONE (201) 391-7362

MERRY CHRISTMAS 
MIGHTY TEN LIOUORS 

LIOUOR BEER WINES AT POPULAR PRICES 
315 15TH AVENUE, NEVVARK, N.J.

PHONE: 201 243-1409

MERRY CHRISTMAS
HERB’S RIVERSIDE AUTO BODY 

COMPLETE AUTO BODY REPAIRS 
PROFESSIONAL INSURANCE ESTIMATES 

108 EAST AVENUE 
HACKETTSTOWN, N.J.
PHONE 201 852-7551

MERRY CHRISTMAS •
MC CORRY BROTHERS MERRY CHRISTMAS

FUhiĖtfALHOME
FOR INTEGRITY. DEPENDABILITY & ETHICS 

780 ANDERSON AVENUE CLIFFSIDE PARK, N.J.
CALL 201 945-1220

CLASSIC CAR INTERIORS
BY TONY ANDRADE

1137 BLOOMFIELD AVĖ. VVESTCALDVVELL, N.J. 
201 575-8733 NEVVER CAR DEPT.

MERRY CHRISTMAS 
LA GIOCONDA

42-59 Main Street 
Flushing, N.Y. 
(212) IN 3-6464

MERRY CHRISTMAS 
B & I 

ELECTRICAL CONTRACTORS 
NO JOB TOO BIG OR TOO SMALL

ROUTE 54 BUENA, N.J.
PHONE 201 697-2264

MERRY CHRISTMAS
A.B.C. SPRINKLER CORP.

82 NORTH CLINTON STREET 
EAST ORANGE, N.J.
CALL 201 677-9696

MERRY CHRISTMAS 
FRANKS AUTO BODY

COMPLETE AUTO BODY REPAIR SPECIALISTS 
IN FORDS FOREIGN CAR REPAIR FRAME W0RK, 
TOVVING CORNER JOYCE KILMER AVĖ. & 12TH 
ST. NORTH BRUNSVVICK, N.J. CALL 201 545- 

8078 MR. FRANK YANDOLINO

MERRY CHRISTMAS 
SNEAKER STADIUM

BIG MONEY SAVINGS ON OSAGA, SPECS & 
PRO-KEDS 46 W. PALISADE AVĖ (ACCROSS FROM 

McDONALD*S) ENGLEWOOD 201 568-9593 
HRS. MON.THRU THURS. 10-7 FRI. 10-9 SAT. 10-6

MERRY CHRISTMAS
ALL AMERICAN ATHLETIC 

UNIFORMS & SUPPLIES
719 FAIRLAVVN AVENUE 

FAIRLAVVN, N.J.
CALL 201 791-5928

MERRY CHRISTMAS 
RUDOLPH E. SPAGNOLA AGENT 

STATĖ FARM INSURANCE 
COMPANIES

AUTO LIFE FIRE HOME OWNERS U.S. HIGHWAY 
NO. 46, LEDGEVVOOD, N.J. TELE: (201) 584-5888

MERRY CHRISTMAS
SCHMIDT PRINTING CO. INC. 

629 Grove Street 
Jersey City, N.J. 
Call 201 792-4700

MERRY CHRISTMAS 
RICHES & RAGS INC. 

INNOVATORS OF FEMININE FASHION 
1539 PALISADE AVĖ. FORT LEE, N.J.

CALL 201 461-5205

MERRY CHRISTMAS
RULAND FUNERAL HOME

MODERN FACILITIES COMPLETELY AIR CONDI- 
TIONED SERVING PATCHOGUE & VICINITY WITH 
MORE THAN 100 YEARS OF DIGNIFIED DEPEND
ABLE SERVICE CALL DAY OR NIGHT (516) 

GR 5-0098 500 NEW NORTH OCEAN AVĖ.
PATCHOGUE

MERRY CHRISTMAS
PHIL PRATICO JEWELERS 

WATCHES DIAMONDS JEVVELRY REPAIRS REAR 
971 LALOR ST. TRENTON, N.J. OPEN MON. TO

SAT. PHONE 609 392-6953 392-6919

MERRY CHRISTMAS
TACONIC TRANSMISSIONS

829 MAIN STREET 
POUGHKEEPSIE, N.Y. 
CALL 914 - 452-5422

MERRY CHRISTMAS 
BRYAN’S AUTO VVRECKERS 

OPEN 7 DAYS A VVEEK WE OFFER TOP DOLLAR 
567 VVILSON AVĖ NEWARK, N.J.

CALL (201) 344-3113

MERRY CHRISTMAS 
EVERYDAY PEOPLE 

UNISEX HAIRCUTTING
2386 HEMPSTEAD TPKE. HOURS: MON. TUES. & 
FRI. 10 AM TO 9 PM THURS. & SAT. 10 AM TO 6 PM 
VVE CUT HAIR FOR YOUR EGO, NOT OURS, 

ASK FOR MR. TONY CALL (516) 731-9459

MERRY CHRISTMAS
R. B.TRENK REALTY ASSOCIATES 

REALTORS APPRAISERS INDUSTRIAL 
COMMERCIAL REAL ESTATE
375 MURRAY HILL PARKVVAY

EAST RUTHERFORD, N.J. CALL 201 939-5530-
5533

MERRY CHRISTMAS
MATTY’S AUTO BODY
130 SUMMERFIELD STREET 

SCARSDALE, N.Y. 
CALL 914 472-4325

MERRY CHRISTMAS 
HANAN YARN AND 

NEEDLECRAFT CENTER 
HEMPSTEAD 51 MAIN ST.
516 IV 3-8780 516 PI 6-8434 

GARDEN CITY ROOSEVELT FIELD

MERRY CHRISTMAS 
MICHAEL’S HAIRCUTTERS

OPEN 5 DAYS A VVEEK 
TUES-SAT9 AM TO 6 PM 

167 ELMORA AVĖ. ELIZABETH, N.J.
201 527-1777

MERRY CHRISTMAS 
ST. MARY’S 

AMERICAN—GREEK 
ORTHODOX CHURCH 

121 E. 7th Street 
Nevv York City

MERRY CHRISTMAS 
FROM 

CITY TAXI 
2443RD STREET 

PASSAIC, N.J. 
(201) 473-7748

MERRY CHRISTMAS 
BILL’S AUTO SERVICE 

404 Centrai Avenue 
East Orange, N.J.

MERRY CHRISTMAS 
COMARTO’S 

ITALIAN SPECIALTIES OPEN 7 DAYS A VVEEK 
ALSO FINE GREEK FOOD

16 BI-STATE PLAZA
OLD TAPPAN, N.J.

201 666-9220

MERRY CHRISTMAS 
TOM S GETTY

OPEN 7 DAYS A WEEK GENERAL AUTO REPAIRS 
TIRES, BATTERIES & ACCESSORIES KENNEDY 
PARKWAY& HARRISON DRIVE. WILLINGBORO, 

NEVV JERSEY

MERRY CHRISTMAS 
CHUBBY’S PIZZA 
173 Dodd Street 

East Orange, N.J.

"MERRY CHRISTMAS
COLUMBUS 
AUTO BODY

OPEN 6 DAYS A VVEEK 
6 HONIS STREET 
BELLEVILLE, N.J.
CALL 201 751-3344

MERRY CHRISTMAS
KRISTIN’S BEAUTY SALON

OPEN WED-SAT. 9 AM TO 6 PM WE FEATURE
THE LATEST UNI-SEX PRECISION CUTS & 

BLOVVER STYLES 28-A NORTH PARK AVĖ 
BAYSHORE L.l.

TRY US, YOU MlGHT LIKĘ US — ASK FOR
CLARA & VITA (516) 665-0091

MERRY CHRISTMAS
CHICAGO TITLE INSURANCE 

COMPANY
RAYMONDH.BRINKMAN.JR.VICE PRESIDENT

950 KING'S HIGHVVAY N.
CHERRY HILL, N.J.

(609) 667-0775

MERRY CHRISTMAS
TOM’S RADIATOR SERVICE 

CLEANING REPAIRING RECORING COMPLETE 
FACTORY RADIATORS AND HEATER CORES IN 
STOCK327-2271 BLDG.64-MILLVILLE MUNICIPAL

AIRPORT MILLVILLE NEVV JERSEY
TOM YOUNG — OVVNER

MERRY CHRISTMAS
STYLE — RITE DINETTE CO.
CORNER W. CLINTON AVĖ. AND SO. 

VVASHINGTON AVĖ. BERGENFIELD, N.J.
PHONE 201 384-3838

MERRY CHRISTMAS
COLONIAL AUTO AUCTION

FINEST OF USED CARS
342 VVEST SIDE AVĖ. JERSEY CITY, N.J.

CALL 201 434-9195

Iš k. L.A. P. klubo pirm. Stasys Baltauskas, klubo valdy
bos sekretorė Eleonora Minukienė, Hartfordo majoras Geor
ge Athansonas ir darbščioji Albina Belazarienė.

LIETUVIAI SVEIKINO LAISVĘ

HARTFORD, CONN.

Hartfordo L.A.P. klubas lap
kričio 13-14 surengė didelę 
šventę: Lietuviai sveikina lais
vę!

Šios šventės idėją iškėlė Juo
zas Belazaras. Jis suredagavo di
džiulius plakatus, parengė Lie
tuvių pasportą ir šiaip daug pri
sidėjo savo darbu ir sumanumu, 
žinoma, savo darbščios žmonos 
padedamas.

Šventė prasidėjo šeštadienio 
rytą didžiulės meno parodos ap
žiūrėjimu. Paroda buvo tikrai di
dinga, nes joj dalyvavo beveik 
visi Hartfordo lietuviai meni
ninkai.

Šventę 12 vai. atidarė Alfon
sas Dzikas. Įneštos vėliavos, su
giedoti JAV ir Lietuvos himnai. 
Gubernatorės Ella Grasso svei
kinimą perskaitė Orest T. Dub- 
no, Deputy Tax Commissioner. 
Burmistro proklamaciją per
skaitė Alfonsas Dzikas. Dar kal
bėjo L.A.P. klubo pirmininkas 
Stasys Baltauskas. Alfonsas Dzi
kas perskaitė ir abiejų šventės 
dienų programą.

3 vai. po pietų Aldona Sai- 
mininkienė aiškino rankų dro
žinių meną. Ji šį meną jau šeše- 
ri metai dėsto Neringoj, Ver- 
monte, Putnamo jaunimo sto
vykloj.

4 vai. po pietų Antanina Gun- 
tulienė aiškino, kaip iš šiaudelių 
padaro paveikslus.

Paskui buvo tautinių drabužių 
paroda. Tautinius drabužius ir 
jų kilmę aiškino Hartfordo Mo
terų Federacijos klubo atstovės.

6 vai. vak. buvo jaunimo kon
certas, kurį suorganizavo Eleo
nora Minukienė-Dvarionaitė. 
Tai buvo pianistų, gitaristų ir 
akordeonistų koncertas. Progra
moj buvo atliekami tik lietuvių 
kompozitorių kūriniai. Publika 
koncerto dalyvius sutiko labai 
šiltai.

Dar pasirodė ir lituanistinės 
mokyklos tautinių šokių grupė, 
vadovaujama mokyklos vedėjos 
Dalės Dzikienės. Buvo pašokti 
trys šokiai. Muziką tvarkė Alfon
sas Dzikas.

Dienos programai baigiantis, 
buvo bendri šokiai, kuriem gro
jo Johnny Martino orkestras.

Sekmadienį įvyko banketas, į 
kurį atvyko Simas Kudirka su 
žmona ir sūnum bei Pranas ir 
Algirdas Bražinskai. Banketą 
pravedė Alfonsas Dzikas. Klebo
nas kun. Juozas Matulis sukal
bėjo maldą.

Iš juostelės išklausyta bur
mistro kalba, kurią jis pasakė 
per televiziją, pirmą kartą sutik
damas Simą Kudirką. Ir dabar 
burmistras G. Athanson pasakė 
lietuviam labai šiltą kalbą.

Simas Kudirka savo kalboj ra
gino visus lietuvius būti vienin
giem, nes tik vienybėj galybė, 
kurios mum reikia kovoj su ru
sais komunistais dėl Lietuvos 
laisvės. Prisiminė, kad jis rašo 
knygą, kuri išeis kitais metais. 
Algirdas Bražinskas taip pat 
pasakė įdomią kalbą, padėkoda
mas lietuviam už didelę paramą, 
jam su tėvu siekiant laisvės. 
Prašė vėl daryti žygių, kad juo
du galėtų pasilikti Amerikoj.

Po banketo tautinių šokių 
Berželio studentų grupė, vado
vaujama Dalės Dzikienės, vėl 
pašoko 4 šokius. Muziką tvarkė 
Alfonsas Dzikas.

Pabaigoj buvo bendri šokiai, 

kuriem grojo Johnny Martino 
orkestras.

Meno parodos eksponatai 
buvo išdėstyti dviejuose aukš
tuose: pirmame, šalia svetainės, 
mažojoj salėj ir bibliotekoj, bei 
trečiame aukšte, didžiojoj salėj.

Pensininko — mėgėjo meni
ninko Antano Kuprio dirbiniai 
— tai puiki keramika: vazos, 
lėkštės, puodukai, peleninės ir 
kita. A. Kuprio kūriniai užėmė 
du stalus.

Jau kitos rūšies kūrinių atsto
vė — tai Aldona Saimininkienė, 
kuri yra pasižymėjusi medžio 
drožiniais. Parodoj matėm Lie
tuvos vytį, undines, snaiges, 
koplytėles, vazas, lėkštes ir kt.

Medžio drožinių meną parodė 
ir Viktoras Liaukus, kuris turi 
net medžio skulptoriaus diplo
mą. Parodoj buvo jo 17 pa
veikslų ir 30 medžio drožinių: 
Marijampolės herbas, Eglė žal
čių karalienė, koplytėlė, saulė
tekis ir kt.

Antanina Guntulienė pasiro
dė su šiaudelių menu. Čia ma
tėme laisvės statulą Karo Mu
ziejuj Kaune, laisvės statulą 
New Yorke, Vilniaus Aušros 
Vartų Marijos paveikslą, stili
zuotą kryžių, Jūratę ir Kastytį 
ir kt.

Vaclovas Nenortas taip pat pa
rodė puikų meną: koplytstul
pius, elektrinę lempą, kurios 
stovas “apmūrytas” jūros 
kriauklėmis, Fatimos Mariją ir 
kt.

Anelė Kuprienė buvo išstačiu- 
si įvairius karolius ir gėlių 
puokštes.

Gražiai pasirodė ir Lietuvių 
Amerikos legiono padėjėjos su 
mezginiais ir kitais rankų dar
bais.

Paveikslų tapybos grožį paro
dė Kastutė Raškevičienė su jos 
tapybos 9 paveikslais ir Anasta
zija Javorskienė-Armonaitė su 
23 jos tapytais paveikslais.

Vytautas Petravičius atnešė 
parodai savo pašto ženklų ir pi
nigų rinkinį.

Buvo pasigėrėta ir Prano Bal- 
tuonio iš Kanados šaknų menu. 
Įdomios skulptūros: Romeo ir 
Julija, kiškis, futbolo žaidėjas 
ir kt.

Dar į šią parodą buvo atvežę 
lietuviškų knygų ir plokštelių 
Danutė Grajauskienė iš Sims- 
burio ir Viktoras Vaitkus iš Wa- 
terburio.

Siūlų verpimo ratelį buvo 
atnešusi į parodą Teodora Kri- 
pienė. Ji šį ratelį iš Lietuvos į 
JAV atsivežė 1936.

Jonas Bernotas

Amerikos filmų gamintojai 
kartu su sovietų kolegom paga
mino Leningrade filmą apie Ki- 
rovo baleto mokyklą ir, džiaug
damiesi bendradarbiavimu, iš
gėrė daug vodkos ir suvalgė 
daug ikrų, tačiau, filme trumpai 
paminėjus 3 Kirovo baleto pa
bėgėlių į vakarus pavardes (Nu- 
rejev, Makarova ir Barišnikov), 
sovietai pareikalavo, kad tai bū
tų išmesta. Amerikiečiam ne
sutikus, sovietai atsisakė būti 
filmo gamintojais ir uždraudė jo 
demonstravimą Maskvoje. Net 
ir pasiūlytą 15,000 dol. honorarą 
atsisakė priimti.

ii VISUR
— Lietuvių Fondo taryba po

sėdžiavo lapkričio 21 Chicagoj. 
Posėdį pravedė tarybos pirm. dr. 
G. Balukas, pranešimus pateikė 
valdybos pirm. dr. A. Razma, 
vicepirm. A. Rėklaitis, ižd. K. 
Barzdukas, narė M. Remienė, 
investavimo komisijos pirm. P. 
Kilius ir pelno skirstymo ko
misijos pirm. dr. K. Ambrozai- 
tis. Nutarta iš 1976 gauto 65,000 
dol. pelno paskirti įvairiem lie
tuviškiem reikalam 45,000 dol. 
Pelno skirstymo komisija skirs
tymą pateiks kitų metų pradžioj 
LF tarybai tvirtinti.

— Liet. Rašytojų Draugijos 
valdyba dabar praveda naujus 
rinkimus. Dvi kadencijas valdy
boj buvo: pirm. Leonardas And- 
riekus, vicepirm. Algirdas 

Landsbergis, sekr. Leonardas 
Žitkevičius, ižd. Jurgis Jan
kus, nariai — Nelė Mazalaitė, 
Danguolė Sadūnaitė, Albinas 
Baranauskas. Nauja valdyba bus 
sudaroma iš šio Atlanto pakraš
čio rašytojų. Kandidatuoja 17 
rašytojų.

— Liet. Fronto Bičiulių cent
ro valdybos rinkimai vyko gruo
džio pradžioj (iki gruodžio 5J. 
Centro valdyba šiemet renkama 
iš Chicagos LF bičiulių. Rinki
minė komisija sudaryta Detroi
te. Į ją įeina Jonas Urbonas, 
Vytautas Petrulis, Alfonsas Vela- 
vičius.

— Sovietijoj lapkričio 10-oji 
yra milicijos diena. Šių metų 
tos pat dienos numery Soviets- 
kaja Litva įdėjo jaunų, gražiai 
papuoštų septynių uniformuotų 
milicijos pareigūnų nuotrau
kas. Jų pavardės tokios: A. Šakot- 
ko, A. Kumpaitis, A. Kopylov, 
V. Šėrėjus, Z. Zuika, A. Vait
kevičius ir S. Brusov. Iš septy
nių milicininkų — trys rusai. 
Tai rodo, kaip labai yra suru
sinta Lietuvos vidaus tvarkos 
saugotojų institucija. (E)

— Moksleivių Ateitininkų Są
jungos centro valdyba naujai 
kadencijai yra sudaryta iš Cle
velande ir apylinkėse gyvenan
čių studentų ateitininkų. Centro 
valdybos pirmininku išrinktas 
Saulius Čyvas, vicepirmininke 
—Viktutė Lenkauskaitė, sekre
tore—Ugnelė Stasaitė. Iždinin
ko pareigos teko Vitui Sirgėdui. 
Korespondentas — Andrius Raz
gaitis. Valdybos nariu yra Ri
mas Kuliavas, o patarėjo parei
gas prisiėmė Paulius Alšėnas. 
Vida Švarcienė ir Marytė Idze- 
lytė sudaro jaunučių komisiją. 
Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos dvasios vadu yra kun. G. 
Kijauskas, SJ. Centro valdybos 
adresas: 18301 La Šalie, Cle
veland, Ohio 44119; tel. (216). 
481-5706. — A.R.

— Radio Liberty Research 
politinių įvykių analizėj Nr. 18 
lapkričio 1 paminėta Nijolė Sa
dūnaitė, kuri pavadinta “Lithua
nian dissenter”; aprašytas Min
daugas Tamonis ir jo mirtis; 
minimas Jono Aničo straipsnis 
Tiesoj (1976.10.20J, kur autorius 
kaltina lietuvius emigrantus, vi
sokiomis priemonėmis trukdan
čius Helsinkio konferenciją. (E)

— Religion und Atheismus in 
der UdSSR, Vokietijoj leidžia
mas žurnalas, rugpiūčio-rugsėjo 
numery įdėjo ištisą tekstą Sovie
tų Sąjungos krikščionių bažny
čių atsišaukimo į SSSR Vyriau
sio Sovieto prezidiumą. Lietu
vos Katalikų Bažnyčios vardu 
pasirašė kun. Kazimieras Pukė- 
nas, Nemenčinės klebonas, Kal
varijos dekanato dekanas, ir kun. 
Stanislovas Valiukėnas, Šv. Mi
kalojaus bažnyčios Vilniuj alta
rista. (E)

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Mitchell Matalavich, Eli
zabeth, N.J., P. Rizanckas, New 
Britain, Conn. Užsakė kitiem: 
A. J. Ambrose, VVoodlands Hills, 
Calif. — motinai A. Ambrose, 
Manchester, Conn. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Naujiem skaityto
jam Darbininko prenumerata 
pirmiem metam tik 10 dol. At
naujinant Darbininko prenume
rata visiem 12 dol. metam.
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VIDURIO ATLANTO APSKRITIS 
PRADEDA NAUJUS 
VEIKLOS METUS

LIETUVOS
VYČIŲ

Lietuvos vyčių organizacija 
yra padalinta kuopomis ir ap
skritimis. Pagrindinis narių vei
kimas vyksta kuopose; platesnei 
veiklai vystyti yra apskritis, at
liekanti svarbią ir būtiną rolę.

New Yorko miesto apylinkėse 
veikia trys vyčių kuopos, prie
miesčiuose veikia dar septynios 
kuopos. Kartu su New Yorko, 
Pennsylvanijos, New Jersey ir 
District of Columbia apskritimis 
sudaryta Vidurio Atlanto apskri
tis. Gražią istorinę apžvalgą apie 
šios apskrities 60-ies metų veik
lą duos savo straipsniuose atei
nančiuose šio puslapio nume
riuose buvęs ilgametis apskri
ties ir centro vyčių pirmininkas 
Al Wesey. Prašom nepraleisti 
mūsų puslapy jo rašytų straips
nių.

Kas keli mėnesiai vyksta ap
skrities suvažiavimai. Juose da
lyvauja apskritį sudarančių kuo
pų atstovai. Pirmasis suvažiavi
mas po šių metų metinio vy
čių seimo įvyko spalio 10 Auš
ros Vartų lietuvių parapijos salėj 
New Yorke. Suvažiavimą atidarė 
ir jį pravedė apskrities pirmi
ninkas Larry Janonis. Prezidiu
mą sudarė dar Jeanne Janonis, 
Mary Kulis ir Nellie Skabeikis. 
Mandatų komisiją sudarė Anne 
Klem ir Mary Kulis. Philip Ska
beikis pirmininkavo rezoliucijų 
komisijai. Sekretorė Jeanne 
Janonis perskaitė paskutinio su
važiavimo protokolą.

Iždininkė Nellie Skabeikis 
pranešė apie apskrities finansinį 
stovį; finansų sekretorė Mary 
Kulis pranešė apie kuopų ir na
rių skaičiaus stovį. Šiuo metu 
apskrity veikia 14 kuopų su 566 
nariais; tai 49 nariais daugiau, 
negu praeitais veiklos metais. 
Vidurio Atlanto apskritį sudaro: 
Philadelphia, Pa. — 3-oji kuopa, 
New York, N.Y. — 12-oji, Ne- 
wark, N. J. — 29, Brooklyn- 
Queens — 41, Elizabeth, N.J. 
— 52, Paterson, N.J. — 61, 
Bayonne, N.J. — 67, Scranton, 
Pa. — 74, Keamy, N.J. — 90, 
Amsterdam, N.Y. — 100, Great 
Neck, N.Y. — 109, Maspeth,
N.Y. — 110, Syracuse, N.Y. — 
140, VVashington, D.C. — 142. 
Dar yra trys junjorų kuopos, 
prie kurių priklauso jaunimas iki 
16 metų amžiaus: 90 J — Kear- 
ny, 100 J — Amsterdam ir 110 
J — Maspeth. Reikia pastebėti, 
kad New Yorko priemiesčiuose 
veikia ir 141-oji kuopa, Brid- 
geport, Conn., bet ji priskirta 
prie Naujosios Anglijos ap
skrities. Vidurio Atlanto apskri
tis leidžia periodinį biuletenį, 
kurį redaguoja Jeanne Janonis, 
spausdina Mary Kober.

Visos apskrities vyčiai liūdi 
kartu su Mary York ir Larry 
Janonis jų motinom mirus. Už 
mirusiųjų vėles apskritis užpra
šė mišias. Taip pat pranešta, kad 
apskritis sveikino prel. Joną Bal
koną ir kun. Jurgį Gurinską jų 
50 metų kunigystės sukakties 
proga.

Kiti pranešimai. Pranešti ap
skrities 60-ties metų sukakties 
minėjimo rezultatai; pranešimai 
apie buvusį eucharistinį kongre
są ir ekskursijas, apskrities at
stovų pranešimai apie .vyčių 63- 
ąjį seimą Dayton, Ohio. Apskri
tis džiaugiasi, kad jos pirminin
kas Larry Janonis seimo reko
menduojamas į vyčių garbės na
rius. Šiais metais garbės narys
tė suteikta apskrities vytei Lore

tai Stukas; Philip Skabeikis, 
centro valdybos vicepirmi
ninkas narių reikalam, išdalino 
šių metų premijas apskrities vy
čiam ir kuopom, kurie daugiau
sia įrašė naujų narių ir surin
ko narių mokesčius. Bayonne 67- 
oji kuopa turėjo didžiausią nau
jų narių skaičių. Daugiausia 
naujų narių kuopon įrašė Helen 
Grigaliūnas, ir už tai ji buvo pa
gerbta. Pirmoji kuopa, išrinkusi 
100% nario mokesčio, buvo Ams
terdamo 100-oji kuopa. Wash- 
ington, D.C., 142-osios kuopos 
pirmininkė Eva Migonis taip pat 
pagerbta už pastangas įsteigti 
naują kuopą ir toliau ta kuopa 
rūpintis. Ši kuopa buvo pirmą 
kartą atstovaujama apskrities su
važiavime. Petras Wytenus pra
nešė apie lietuvišką kryžių Flu
shing parke ir ragino vyčius 
remti kryžiaus išlaikymą ir daly
vauti kasmet rengiamose iškil
mėse su apskrities vėliava.

Einamieji reikalai. Nutarta su
rengti banketą, pagerbti Loretą 
Stukienę už jos nuoširdų pasi
šventimą vyčių organizacijos 
veikloj. Pagerbimas numatomas 
1977 gegužės 21. Užbaigtas ap
skrities žurnalo Vyties įrišimas į 
tomus, kurie bus laikomi Kul
tūros Židinio bibliotekoj, Brook
lyne, N.Y. Nutarta kasmet su
rengti apskrities išvyką (1977 
metais į Šiluvos koplyčią Wash- 
ingtone, D.C.J. Nutarta pasiųsti 
laiškus JAV prezidentui Fordui, 
kad viešai atšauktų pareiškimą, 
jog nėra Sovietų dominacijos 
Rytų Europoj. Kuopos prašomos 
paraginti savo narius skubiai to
kius laiškus parašyti. Ateinan
čių Kalėdų proga nutarta Vyties 
žurnale parašyti viso puslapio 
sveikinimą.

Suvažiavimas padėkojo ap
skrities valdybai už surengtą su
važiavimą, 12-osios kuopos na
riam už prisidėjimą rengiant šį 
suvažiavimą ir už vaišes. Nuo
širdi padėka pareikšta šios para
pijos šeimininkui klebonui kun. 
Petrui Kmitai už globą.

Apskrities valdybos rinkimai. 
Dvasios vadą skiria Kunigų 
Vienybė. Suvažiavimas nutarė 
pasiūlyti paskirti kun. Pr. Bulo
vą arba kun. St. Railą. Apskri
ties pirmininku vėl išrinktas 
Larry Janonis; vicepirm. junjo
rų reikalam — Marion Skabei
kis, vicepirm. narių reikalam — 
Eva Migonis; protokolų sekreto
rė — Jeanne Janonis; finansų 
sekretorė — Mary Kulis; iž
dininkė — Nellie Skabeikis; 
Lietuvos reikalų komisijos 
pirmininkė — Helen Kulber; 
kultūrinių reikalų komisijos pir
mininkė — Helen Shields; ri
tualo komisija — Antanas Ma
žeika, Marion Skabeikis ir Mary 
Kober; biuletenio redaktorė — 
Jeanne Janonis; spausdintoja —' 
Mary Kober, jos padėjėjas — 
Martin Rusgi; visuomenės rei
kalų komisijos pirmininkė — 
(Mrs.J McKinley, narys — Vy
tautas Radzivanas. Šiai komisi
jai pavesta aprašyti apskrities 
veiklą Vyties žurnale. Millie 
Pietz išrinkta papildyti kontro
lės komisiją.

-o-
Pasibaigus valdybos rinki

mam, kuopų atstovai pranešė 
apie savo kuopų veiklą. Phila- 
delphijos 3-oji. kuopa spalio 4 
rengia lietuvišką programą tarp
tautiniame festivaly. N >w Yorko 

12-oji kuopa lapkričio 13 rengia 
Bicentennial vakarienę ir prisi
deda prie ruošimo pietų Aušros 
Vartų liet, parapijoj spalio 17. 
Newarko 29-oji kuopa spalio 9 
surengė gražų banketą; Brookly- 
no 41-ji kuopti gražiai paminė
jo a.a. kun. Jono Jutkevičiaus 
mirties sukaktį ir turėjo bendrus 
pusryčius Šv. Kazimiero šventėj. 
Bayonne 67-oji kuopa rengia 
ekskursiją lapkričio 16 vakarie- 
nėn ir teatran Watchung Inn, 
Somerville, N.J. Scrantono 74- 
oji kuopa pranešė, kad Forest 
City ir Pittston apylinkėse kuria
si naujos kuopos. Kearny 90-oji 
kuopa pranešė, kad nauju pirmi
ninku išrinktas VValter Staskus. 
Be to, pati kuopa rengiasi at
vaizduoti lietuviškas Kalėdas 
spalio 31, miestui švenčiant Bi
centennial. 1977 sausio 13 kuo
pa rengia metinį gintaro balių; 
taip pat rengia Vasario 16 mi
nėjimą Kearny mieste. Kuopos 
veikli ir meniškai gabi rankdar
bių kūrėja Anne Klem dalyvaus 
Mountainside, N.J., Philadelphi- 
joj, Pa., ir Syracuse, N.Y., parodo
se. Great Neck 109 kp. buvo 
surengus bendrus komunijos 
pusryčius. Maspeth 110-oji kuo
pa vasarą buvo išvykusi bend- 
ron išvykon; dalyvavo Pavergtų 
Tautų savaitėj. Gruodžio 12 nu
mato surengti lietuviškas kūčias. 
Syracuse 140-oji kuopa ruošiasi 
dalyvauti tarptautiniame Bi
centennial festivaly. Washing- 
ton, D.C., 149-oji kuopa, naujau
sia, turi daugiausia užsimojimų: 
spalio 17 rengia lietuvišką meno 
parodą Glendale, Md., spalio 24 
bendros mišios Šv. Domininko 
bažnyčioj Washingtone, D.C.; 
spalio 31 sutelkti lėšom rengia 
įvairių prekių išpardavimą; ren
ka meniškų lietuvių rankdarbių 
asmenų sąrašą, kad galėtų į- 
teikti valdžios ‘National Endow- 
ment for the Arts” vadovybei. 
Vasaros metu VVashingtone,
D.C., įvyko katalikų veteranų 
seimas, kuriame, kuopos nariam 
tarpininkaujant, priimta rezoliu
cija už laisvą Pabaltijį.

Suvažiavimui baigiantis, suži
nota, kad Gintarė Ivaškienė pa
kviesta ir sutiko vadovauti Mai
ronio lituanistinei mokyklai

DAYTON, OHIO
Vasaros metu daug kas naudo

jasi atostogomis, gražiu oru, pa
miršta organizacinius reikalus 
arba atideda juos į šalį. Dayto- 
no 96-oji kuopa tęsia savo dar
bą per ištisus metus. Net ir sei
mo darbai jų neatbaidė nuo 
veiklos.

Pagal tradiciją, kuopa renkasi 
retkarčiais vakarienei ir šiaip su
sitikti su savo pažįstamais. To
dėl nenuostabu, kad nariai no
riai dalyvauja tokiose sueigose. 
Užsimezga didesnė draugystė, 
ir papildomas kuopos iždas. Ma
ry Lucas ir Sarah Petkus kuopos 
susirinkimam dažniausiai parū
pina maistą ar didesnėmis pro
gomis vakarienes, pvz. kaip bu
vo gegužės 16 ar spalio 10.

Vidurio Vakarų apskrities vy
čiai yra uolūs keglininkai. Day
tono kuopa dalyvauja visuose 
vyčių turnyruose. Gegužės 
pabaigoj 37 daytoniškiai vyko į 
Chicagą dalyvauti turnyre. Kuo
pos narės Teri Scott, Judy Pet- 
rokas ir junjorė Kathy Sinkvvitz 
laimėjo premijas. 1977 turnyras 
įvyks Clevelande, ir 96-oji kuo
pa jau dabar jam ruošiasi, va
dovaujant Joan ir Diane Kava- 
lauskas.

Daytono vyčiai ypatingai pasi
žymi kultūrinėj veikloj Ameri
kos visuomenės tarpe. Birželio 
4-6 Daytono “World A‘Fair” 
parodoj ir liepos 24-25 Dayto

no “International Air Fair” lėk
tuvų parodoj jie dalyvavo su lie
tuviškomis parodėlėmis. Spalio 
17 Daytono tautinių šokių gru
pė Vėjeliai šoko tautinius šo
kius “World A’Fair” ir Daytono 
universiteto tarptautiniame va
kare. Aldona Ryan, kultūrinių 
reikalų vedėja, dovanojo univer
sitetui lietuvišką kryželį, kurį 
išdrožė daytoniškis Jonas Kvie
tys. Vėliau universitete Marian- 
ne Podoyak studenčių korpora
cijos rudens baliuj supažindino 
dalyvius su lietuviškais “virtinė- 
liais” ir rankdarbiais. Tame ba

Trys darbščios vytės. Iš k. Eugenia Karpus, Helen Yocis, Helen Kulber.

New Yorke. Rengiamai išeivijos 
parodai Apreiškimo parapijos 
salėj Brooklyne, N.Y., buvo pa
prašyta narių paskolinti vyčių 
veiklos eksponatus. Eksponatus 
surinko ir parūpino Juozas Bo- 
ley-Bulevičius, Antanas Mažei* 
ka, Vytautas Radzivanas ir Wil- 
liam Sidtis. Parodoj gražiai buvo 
viskas išdėstyta, ir vyčių veiklą 
paveiksluose, raštuose bei laiš
kuose stebėjo parodos lankytojai 
per keturias savaites.

Kitą apskrities suvažiavimą 
nutarta sušaukti 1977 gegužės 
22.

Suvažiavimas baigtas malda ir 
vyčių himnu. Visi dalyviai bu
vo pakviesti skanios vakarienės.

Po suvažiavimo apskrities val
dyba jau turėjo du posėdžius: 
spalio 9 ir gruodžio 3 Aušros 
Vartų parapijos salėj New Yorke.

Linksmų Kalėdų ir laimin
gų Naujų Metų visiem 
Darbininko darbuotojam, 
mūsų puslapio bendradar
biam ir visiem skaity
tojam!
Lietuvos Vyčių Darbų ir 

Dienų Redaktoriai

liuj Albina Wallis ir Sally Mil- 
ler pasakojo apie okupuotą Lie
tuvą. Prie maisto paruošimo pri
sidėjo Mary Lucas ir Ada Sink
vvitz, Cecilia Lisauskis grojo lie
tuvišką muziką.

Daytone yra gausi junjorų 
kuopa, kuri prisideda prie bend
ros kuopos veiklos ir šalia to turi 
ir savo užsimojimus. Gegužės 
mėnesį Kathy Sinkvvitz daly
vavo Švč. Panelės Marijos vai
nikavimo šventėj Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj. Po iškilmių buvo vai
šės. Birželio 12 junjorai rinkosi 
Ados Sinkvvitz namuose tapybai 
ir po to pietum. Liepos 16 
junjorai išvyko maudytis Covven 
Lake ežere, vėliau piknikavo. 
Rugsėjo 11 junjorus vaišino 
Mary7 Lucas savo namuose, spa
lio 9 jie pietavo pas Joe ir 
Eugenia Gečus, po to visi vyko 
sportuoti. Vienas iš svarbiausių 
Daytono junjorų užsiėmimų yra 
tautiniai šokiai, ir jie susiorga
nizavo į šokėjų grupę Vėjeliai. 
Ši grupė jau spėjo pasirodyti 
tautinių šokių šventėj Chicagoj, 
pasirodo dažnai seimuose, 
“People-to-People” festivaly. 
Dabar numato šokti 1978 Toron
te, Kanadoj. Spalio 24 grupė ža
da vykti į Clevelandą stebėti 
Grandinėlės pasirodymo. Vė
jeliam vadovauja Elinor Sluzas, 
jai padeda Judy Petrokas ir Vy
tenis Cyvas. Bendrą junjorų 
veiklą koordinuoja Jerry ir 
Marianne Podoyak. Ypatingiem 
uždaviniam padeda Sally Mil- 
ler, Frances Mikalauskas, Eloise 
Barczelly, Fran ir Michael Pet
kus ir kiti, jau minėti anksčiau.

Daytono jaunieji vyčiai eina 
mokslus ir gauna aukštus laips
nius. Laima Raštikis gavo ma
gistrės laipsnį Daytono univer
sitete. Teresa Vaitkus baigė Van- 
dalia-Buler gimnaziją ir mano 
studijuoti meną Ohio universi
tete. Balandžio 24 susituokė 
Dennis Noreikas ir Patty 
Dutcher.

PHILADELPHIA, PA.
Spalio 24 Šv. Kazimiero para

pijos didžiojoj salėj Lietuvos vy
čių 3-oji kuopa surengė pirmą 
kartą savo veikloj lietuvišką 
mugę-bazarą.

Buvom labai nustebinti, kai į 
salę sugūžėjo beveik 400 žmo
nių—pirkėjų svečių. Mūsų kolo
nijoj tai retas įvykis. Įdomiausia, 
kad daugiau kaip pusė svečių 
mum buvo visai nepažįstami. 
Vyčių vicepirm. Walter Svekla 
svečius pasveikino ir pasiteira
vo, iš kur jie atvyko. Daugumas 
prisipažino, kad jie yra trečios 
kartos lietuviai, gyveną Greater 
Delaware Valley apylinkėj, ir 
kad jie pirmą kartą per 20 (kiti 
net per 30) metų dalyvauja lietu
viškame parengime.

Didelis susidomėjimas buvo 
vytės Ann Klem, atvykusios iš 
šiaurės New Jersey, demonstra
vimu Kalėdų eglutės šiaudinukų 
ir velykaičių marginimu. Gražų 
įspūdį padarė tautiniais drabu
žiais apsirengusios pardavėjos. 
Lietuvių tautodailės parodėlė, 
surengta Juozo Yanulaičio, at
kreipė svečių didelį dėmesį. Ya- 
nulaičiui teko atsakinėti į dau
gybę klausimų apie mūsų tauto

NEWARK, N.J.
Spalio 17 naujai išrinktą 29- 

tos kuopos valdybą sudaro pir
mininkas Kazys Šipaila, vicepir
mininkė Rožė Žukauskienė, 
sekretorės Marge Brazaitis, 
Mary Stonis ir Ann Abromaitis, 
iždininkė Eva Sharon. Valdybos 
rinkimus pravedė Pranas Vaš
kas, susirinkimą — Kazys Ši
paila. Švč. Trejybės parapijos, 
kurios salėj vyko susirinkimas, 
klebonas prel. Jonas Schamus, 
kuopos dvasios vadas, pasiūlė 
kuopai surengti rekolekcijas. Pa
gal tradiciją, kuopa nusprendė 
vėl paremti parapiją ypatinga 
kalėdine auka.

Artimoj ateity numatyta reng
ti: gruodžio 12 kalėdines vai
šes ir vasario 5 pasilinksminimą 

LIETUVA LANKOMA 1977
su

UNION TOURS *

Išvykstama gegužės 12, gegužės 19, birželio 20, 
liepos 18, rugpiūčio 15, rugsėjo 22

Dėl informacijų kreiptis adresu:

UNION TOURS, INC.
6 EAST 36TH STREET

NEW YORK, N.Y. 10016
(212) 679-7878

☆ Vadovauja kelionėm j Rytų Europą nuo 1931

dailės meną. Salės sienoj buvo 
iškabintas Lietuvos žemėlapis, 
ir daugelis svečių mėgino suras
ti vietą, iš kur buvo kilę jų 
tėvai ar protėviai.

Mūsų audiniai, knygos, plokš
telės, rankdarbiai, užkandžiai ir 
gėrimai labai greitai dingo. 
Esam labai dėkingi visiem, ku
rie atsilankė ir įvertino mūsų 
darbą.

Pasibaigus mugei, gražus 
būrys svečių staiga atsistojo ir 
pradėjo smarkiai ploti. Vienas iš 
jų garsiai sušuko: “Ačiū labai, 
knights of Lithuania, for giving 
us a beautiful Lithuanian after- 
noon. We had a great time. 
Sorry, I can’t say this lietuviš
kai”. Toks šiltas nuoširdumas vi
sus mus labai sujaudino ir sutei
kė didelio pasiryžimo ir ateity 
sėti tą brangią lietuvišką sėklą 
tarp mūsų tautiečių, išblaškytų 
Amerikos žemėj.

Nuoširdų vytišką ačiū tariam 
visiem. )

Diane Drumstas — pirminin
kė, VValter Svekla — vicepirm., 
Leonora Balten — iždininkė, 
Agnės Mickūnas —finansų sekr., 
Margaret Petronis — sekretorė

“square dance”. Abu renginiai 
įvyks Švč. Trejybės parapijos sa
lėj.

Kuopa liūdi savo nario Joseph 
Yewaisis, mirusio lapkričio 19. 
A. a. Joseph Yewaisis palaidotas 
lapkričio 23 po mišių Švč. Tre
jybės bažnyčioj Holy Sepulchre 
kapinėse Nevvarke. Jo pasiges 
ne tik šeima ir vyčiai, bet ir Šv. 
Vardo draugija, Amerikos lie
tuvių veteranų postas, Šv. Jur
gio draugija ir parapija, kuriai 
jis tarnavo kaip revizijos komisi
jos narys.

Kuopa ir jos korespondentas 
Pranas Vaškas dėkoja Darbinin
kui už vyčių žinių skelbimą, 
skaitytojam už dėmesį ir Šventų 
Kalėdų ir Naujų Metų proga lin
ki visiem linksmų ir laimingų 
švenčių.

F .V .
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Putnam, Conn.
Rėmėjų sąskrydis ir Vėlinės

Gražų lapkričio septintosios 
rytą į Putnamą iš įvairių vieto
vių rinkosi Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų kongregacijos rė
mėjai ir geradariai. Susirinko 
apie šimtą asmenų.

Prieš mišias buvo klausomos 
išpažintys. Mišias koncelebravo 
kun. Stasys Yla, prel. Pranciš
kus Juras ir prel. Vytautas Bal
čiūnas. Nuotaika buvo šilta, 
miela ir atvira maldai. Giedojo 
visi. Pamokslą sakė kun. St. Yla.

Po pietų rinkomės į gražią
sias kapines — Vėlinėm. Visi 
kapai buvo papuošti gėlėmis. 
Mirksėjo žvakių liepsnelės.

Prie bendrojo kapinių pa
minklo padėta gėlių žuvusiem 
už laisvę. Aplankius savųjų ka
pus, susirinkta prie šio pamink
lo bendrai maldai. Jautrų žodį 
tarė E. Abelkienė iš Chicagos, 
dabar gyvenanti Putname.

Grįžus iš kapinių, salėj po 
koplyčia vyko rėmėjų centro val
dybos posėdis. Pirm. V. Vaitkus 
paprašė kun. St. Ylą sukalbėti 
maldą. Kongregacijos vyr. vado
vė seselė Margarita pasveikino

LOS ANGELES
RAIMONDA APEIKYTĖ —

BALTŲ JUNGTIS

Kas trečiadienį Los Angelėj 
skamba baltų radijas, perduoda
mas tų tautų kultūrinį indėlį.

Latviai dalyvauja mūsų tauti
nių šokių šventėj. Dabar šią 
kultūrinę jungtį paryškina mūsų 
žymioji pianistė Raimonda Apei- 
kytė. Latvių salėj gruodžio 11, 
šeštadienį, 8 v.v. įvyksta jos 
koncertas, rengiamas West 
Coast Latvian Concert Associa- 
tion.

Programoj — abiejų tautų 
kompozitorių kūriniai. Lietu
viam klausytojam bus proga iš
girsti latvių kompozitorius ir pa
lyginti su savaisiais.

Žinant, kad R. Apeikytė vyku
siai perduoda kompozitorių dva
sią ir kūrinius atlieka meistriš
kai, palyginimas bus ypač įdo
mus.

Lietuvių ir latvių bendruo
menėm šis koncertas yra dide
lis įnašas į jų bendradarbiavimą. 
Lietuviai gali džiaugtis galėda
mi “paskolinti” savo žvaigždę 
šiam kultūriniam tikslui. Tačiau 
tai irgi yra proga arčiau pažin
ti savo kaimynų muziką ir kartu 
supažindinti juos su mūsiške.

Tikimės, kad mūsų kolonija 
šiame koncerte gausiai daly
vaus. Juk pianistė R. Apeikytė 
yra neatskiriama mūsų kolonijos 
dalis, jei nesakytume, kad jos 
sielos dalis.

Latvių salės adresas: 1955 Ri- 
verside Drive, L.A. Visai arti 
Šv. Kazimiero parapijos. Važiuo
jant iš vakarų Golden Statė 
Freeway, išsukti Stadium Way, 
važiuoti į šiaurę.

G.G.

Petras Sandanavičius tėvo 
vaidmeny muzikinėj pjesėj 
“Rugiapiūtė”. Pjesė sėk
mingai buvo suvaidinta lap
kričio 13 Kultūros Židi
ny. Vaidino VVashingtono- 
Baltimorės vyr. studentų 
ansamblis Malūnas. Nuotr. R.

Kisieliaus 

visus atvykusius. Dėkojo Dievui 
ir geradariam, remiantiem sese
lių darbus.

Ar ne mes turėtume dėkoti 
seselėm už jų didžius darbus 
mum? Mes tik padedam jom, 
nesiimdami didelės atsakomy
bės. Jų dėka — mūsų mažiukai 
vaikų daržely, jų dėka — Eglu
tė, vaikų ir jaunimo stovyklos, 
seneliai Matulaičio namuose, 
net mūsų mirusieji gražiose ka
pinėse. Nepamirškim, kad visa 
tai reikėjo padaryti iš nieko.

Seselė Margarita pasidžiaugė, 
kad šiandien savųjų tarpe turim 
ir labai garbingų asmenų, Mag
daleną Galdikienę ir prel. Pran
ciškų Jurą, šiais metais atšventu
sius 85 metų amžiaus sukaktis. 
Pranešė, kad Viktoras Vaitkus, 
šešerius metus išpirmininkavęs 
rėmėjų centro valdybai, prašosi 
atleidžiamas iš pareigų. Aplink 
jį, daug ir tyliai dirbusį, sukosi 
visi rateliai. Jam padovanotas 
keramikos kūrinys — Lietuvaitė. 
Į jo vietą pirmininku pakviestas 
prof. A. Vasaitis.

Seselė vadovė prašė visus 
melstis. Reikia pašaukimų. 
Trūksta seselių, reikia kunigų. 
Turim gražaus ir drąsaus jauni
mo, reikia už jį melstis. Maldos 
reikalingos ir arkivysk. J. Matu
laičio beatifikacijos pagreitini
mui.

V. Vaitkus padėkojo už do
vaną ir perskaitė centro valdy
bos sąrašą ateinantiem metam.

Naujasis pirmininkas pažy
mėjo, kad, jo manymu, valdyba 
yra pajėgi darbui. Bendrai, lietu
viškos organizacijos mažė
jančios, bet ši laikosi ir didėja. 
Prašė vieningo darbo, nes ši 
vieta lietuvybę išlaikys!

Buvęs pirmininkas pasidžiau
gė glaudžiu bendradarbiavimu 
ir pranešė, kad gauti telefoniniai 
pasveikinimai iš didžiųjų Chica
gos ir Toronto rėmėjų ratelių.

Pranešimą apie arkivyskupą J.

VOKIETIJOS 
LIETUVIUOSE

Bendruomenės darbuotojų 
suvažiavimas

Vokietijos LB valdyba 1976 
lapkričio 20 ir 21 suruošė Bend
ruomenės darbuotojų suvažiavi
mą. Šiemet jis buvo kitoks, negu 
kitais metais, nes jame nebuvo 
svarstomibėgamieji Bendruome
nės klausimai. Tai buvo simpo
ziumas apie lietuvių santykius 
su kaimynais ir kitais kitatau
čiais.

Pagrindinis pranešėjas buvo 
Švedijos LB veikėjas dr. Kajeto
nas J. Čeginskas. Jis atkreipė 
susirinkusių dėmesį į lietuvių 
santykius su vokiečiais, gudais^ 
lenkais, latviais ir rusais. Vėliau 
jį papildė trys simpoziumo da
lyviai: dr. Alina Veigel, dr. Jonas 
Grinius ir dr. Jonas Norkaitis. 
Pažymėtinas dr. Grinius, iškėlęs 
mūsų tautos santykius su žy
dais. Kitame pokalby pasisakė 
eilė dalyvių, vieni papildydami 
referentus, kiti pateikdami vie
ną kitą kritišką pastabą.

Pokalbis tęsėsi visą dieną. Jį 
atidarydamas, Vokietijos LB val
dybos pirmininkas Jurgis Bara- 
sas perteikė PLB pirmininko 
Broniaus Nainio sveikinimus ir 
ypač jo mintis apie busimąjį 
pasaulio lietuvių jaunimo kong
resą Vokietijoj. Diskusijom va
dovavo Vasario 16 gimnazijos 
direktorius Vincas Natkevičius.

Vakare buvo meninė dalis, ku
rioj savo poezijos skaitė Eglė 
Juodvalkytė ir Marytė Saulai- 
tytė, dainavo Violeta Landienė, 
fleita grojo Petras Odinis, o Va
sario 16 gimnazijos tautinių šo
kių grupė, vadovaujama jaunos 
mokytojos Marytės Dambriū- 
naitės, pašoko keletą šokių. Po 
to svečiai dar pabuvojo savo tar
pe keletą valandų malonioj nuo
taikoj.

Sekmadienio rytą pamaldas 
laikė katalikam kun. Bronius 
Liubinas, pamoksle kalbėdamas 
apie Kristų Karalių, o evangeli
kam— diakonas Fricas Skėrys.

Ta pačia proga sekmadienio 
vidurdienį įvyko pasitarimas dėl 
ateinančios studijų savaitės 
Londone. Pasitarimui vadovavo 
busimasis moderatorius Vincas

Putnamo seselių rėmėjų sąskrydžio dalyviai lapkričio 7 susirinkę Dangaus Vartų kapinėse 
bendrai maldai už mirusius.

Matulaitį padarė kun. St. Yla. 
1977 sausio 27 sueina 50 metų 
nuo palaimintojo mirties. Šią su
kaktį reikėti^ paminėti visose 
lietuvių kolonijose ir prašyti 
popiežių, kad greičiau paskelb
tų jį šventuoju.

Seselė Onutė Mikailaitė, Eg
lutės ilgametė redaktorė, skaitė 
paskaitą apie mūsų tikėjimo di
namiką. Paskaita puikiai paruoš
ta, gili, perduota gražia lietuvių 
kalba. Parodytos skaidrės su pa
aiškinimais, muzika ir dainomis.

Po paskaitos koplyčioj buvo 
mišparai lietuvių kalba ir palai
minimas.

Priešpaskutinė programos 
dalis vyko vėl apatinėj salėj. 
Buvo rodomas seselės Dolores 
susuktas filmas iš Matulaičio na
mų gyvenimo.

Vakarienės metu smagiai pa
bendrauta su seniau matytais. 
Pasidalinta įspūdžiais, pasi
kalbėta su seselėm. Nors jau bu
vo sutemę, bet neskubėjom į 
namus. Čia taip gera, lyg moti
nos namuose.

Kai kurie, grįždami namo, dar 
sustojom kapinėse nakties tyloj 
pasisemti ramybės ir pasi
džiaugti žvakių liepsnelėmis — 
tai tikros Vėlinės.

Albina Lipčienė

Natkevičius. Buvo aptarta įvai
rios temos, paskaitininkai, savai
tės išlaidos.

Kariuomenės šventės 
minėjimas Schwetzingene

įvyko lapkričio 22, pirmadie
nį. Paskaitą skaitė Vasario 16 
gimnazijos direktorius Vincas 
Natkevičius, o meninę dalį atli
ko dainininkė Violeta Landienė, 
padainavusi eilę lietuviškų ir 
porą vokiškų dainų, ir susilaukė 
gražaus susirinkusiųjų įvertini
mo.

Šalia lietuvių 8591 LS kuopos 
narių minėjime dalyvavo ir eilė 
svečių amerikiečių.

Mirė J. Kriščiūnas

Jau suvažiavimo metu Hut'i 
tenfelde gauta žinia iš Mainzo, 
kad ten mirė LB apylinkės pir
mininkas Juozas Kriščiūnas. Jo 
mirties tikslią datą sunku nusta
tyti, nes gyveno vienas ir rastas 
negyvas savo kambary. Iš kalen
doriaus atrodo, kad mirė lapkri
čio 17. Laidojamas buvo 1976 
lapkričio 24 Mainz-Mombach 
kapinėse. Laidotuvėse dalyvavo 
ir jo brolis, atvykęs iš Bostono. 
Apeigas atliko kun. Bronius Liu
binas, kuris savo pamoksle su
minėjo ir pagrindines velionio 
gyvenimo datas.

Juozas Kriščiūnas gimė 1899 
spalio 28 Skuciškės kaime, Kaz
lų valsč., Marijampolės apskr. 
Mokytis pradėjo jaunas, bet gim
naziją baigė Klaipėdoj jau bū
damas karininku. Kariuomenėn 
įstojo 1919 vasario 19 savanoriu, 
dalyvavo įvairiose kovose, o 
1921 gruodžio 18 baigė karo mo
kyklą ir buvo pakeltas leite
nantu. Vėliau tarnavo įvairiuose 
pulkuose, 1931 buvo pakeltas 

kapitonu, o 1934 aktyviai daly
vavo Voldemaro pučo organiza
vime, už tai buvo suimtas ir 
degraduotas. Tada ėmėsi uni
versiteto studijų ir Kaune baigė 
ekonomijos mokslus. Toliau dir
bo Kaune ir Trakuose. Bolševi
kam užėmus Lietuvą, buvo su
imtas, sėdėjo Marijampolės ka
lėjime; prasidėjus k^rui, išlais
vintas. Jo žmona rusų buvo su
imta ir išvežta į Sibirą. 1941 
rugpiūčio 25 įstojo į savisaugos 
dalinius, pakeltas majoru ir pa
skirtas ypatingo bataliono va-

Venecueloj pagerbta 
a.a. Aldona Eretaitė

Mirusiųjų minėjimo proga Ve
necuelos lietuvių pamaldose 
buvo iškilmingos mišios už ne
seniai mirusią prof. Juozo Ereto 
dukterį Aldoną. Mišias aukojo 
Caracas lietuvių klebonas kun. 
Antanas Perkumas.

Pamokslo pradžioj kun. A. 
Perkumas prašė pasiklausyti 
magnetofono juoston įrašytos 
Liurdo istorijos, kurią įkalbėjo 
Aldona Eretaitė. Iš įkalbėjimo 
buvo galima spręsti, kokia ji 
buvo talentinga. Aldonos balsas 

du. Vėliau dėl nusilpusios svei
katos buvo atleistas į atsargą. 
Vokietijoj nuo 1944 po karo 
gyveno Uchtės stovykloj. 1948 
įstojo į anglų kariuomenės pa-, 
galbinius dalinius, o 1951 perėjo 
į JAV-bių 4204 LS kuopą, ku
rioj vėliau gavo leitenanto laips
nį. Kuopoj išbuvo iki jos likvi-: 
davimo 1965 gale.

Lietuvių Bendruomenėj veikė 
nuo pat jos įsikūrimo. Eilę metų 
buvo Vokietijos LB taryboj, vie
nerius metus valdyboj, daug 
kartų kontrolės komisijoj. Ilgą 
laiką buvo Mainzo LB apylinkės 
valdyboj, o nuo 1970 uolus jos 
pirmininkas. Taip pat pirminin
kavo ir Lietuvos savanorių kū
rėjų sąjungos Vokietijos skyriui. 
Labai aktyviai rūpinosi lietuviš
kų pamaldų Mainze organizavi
mu ir jų pravedimu.

Kapinėse dar kalbėjo savano
ris kūrėjas pik. ltn. Viktoras Sut
kus ir Vokietijos LB valdybos 
vicepirmininkas Justinas Luko
šius. Bažnyčioj per mišias, ku
rias koncelebravo trys lietuviai 
kunigai, pamokslą pasakė kun. 
Konstantinas Gulbinas, buvęs 
J. Kriščiūno kapelionas anglų 
daliniuose.

Kunigų suvažiavimas
Vokietijos lietuviai katalikų 

kunigai atliko kartu savo susi
kaupimo dienas — rekolekcijas, 
kuriom vadovavo iš Romos atvy
kęs prel. dr. Ladas Tulaba. Ta 
pačia proga buvo aptarti ir bėga
mieji reikalai. Įsteigtas Pasaulio 
Lietuvių Kunigų Vieny
bės skyrius Vokietijoj. Į 
skyriaus valdybą išrinkti 
kunigai Alfonsas Bernatonis, 
Bronius Liubinas ir Kazimieras 
Senkus.

Po bendrojo suvažiavimo at
vyko iš Škotijos prel. Juozas Gu
tauskas, kuriam lapkričio 1 suėjo 
80 metų amžiaus. Prelatas vis 
dar labai judrus. Prieš išvyk
damas Vokietijon, dalyvavo kun. 
Kazimiero Matulaičio, MIC, lai
dotuvėse Londone, kur pasakė 
pagrindinį pamokslą.

Kun. Bronius Liubinas 

Senoji Seda. Priekyje kairėje — malūnas, toliau gilumo
je didelis namas — žydų sinagoga. Dešinėje — spindintis 
vanduo — Varduvos upė.

buvo ryškus, aiškus, skambus ir 
pilnas jautrumo.

Mišių metu jaunimas kalbėjo 
maldas, kurias parašė keturios 
jaunos Sibiro lietuvaitės, ir gie
dojo lietuviškas giesmes, prita
riant vargonam.

Daugumas mūsų galim gailė
tis, kad neturėjom progos pa
žinti prof. J. Ereto šeimos. Prof. 
J. Eretas, pats būdamas šveica
ras, Lietuvai dirbo daugiau, kaip 
ne vienas lietuvis.

Aldona Eretaitė lankė Švento 
Kryžiaus Seserų mokyklą Kau
ne, Žiburio gimnaziją Šakiuose, 
o Šveicarijoj baigė vaidybos stu
dijas. Nuo 1951 ši gabi aktorė 
pastoviai tęsė savo vaidybos 
meną Mannheimo nacionali
niam teatre, sukurdama daugelį 
svarbių vaidmeniu ir sulaukda
ma labai puikių kritikos atsilie
pimų Europoj. Gyvendama Vo
kietijoj, ji talkino Amerikos Bal
sui, kurio tuometinis redakto
rius dr. Vytautas Dambrava su ja 
ir paruošė čia minėtą religinę 
programą.

Parapija ir bendruomenė nuo
širdžiai dėkoja kun. Antanui 
Perkumui už jo entuziazmą gra
žiai katalikiškai paminėti a.a. 
Aidos Eretaitės šviesią asme
nybę.

A. Vaisiūnienė

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

SENOJI SEDA
Šioje Sedos nuotraukoje mato

me kelią į miestelį. Tas kelias 
ateina iš trijų miestų, iš Žemai
čių Kalvarijos, kuri dabar pava
dinta Varduva, iš Barstyčių, iš 
Ylakių. Priemiesty visi keliai su
sijungia į vieną ir tuoj pasiekia 
tiltą per Varduvą. Už tilto ke
lias sukasi į dešinę. Priešais prie 
tilto stovi medinė Šv. Jono Ne- 
pamuko koplytėlė -bažnytėlė.

Pasukus tuo keliu į dešinę, 
kairėje buvo aikštė, kurioje bu
vo senas sandėlis-magazinas ir 
vidurinės mokyklos pastatas.

Kelio dešinėje buvo šlaitas į 
Varduvos upę. Priešais jau buvo 
matomas panašus vaizdas — ma
lūnas, sinagoga, vandens kriok- 
lys-tvenkinys, kurį žmonės vadi
no išpūsku. Kelio dešinėje kran
tą, upės pašlaitę, mokiniai buvo 
apsodinę medžiais, kai būdavo 
medelių sodinimo šventės. Čia 
ir matome dalį tų medelių, gilu
moje — malūnas, miesto namai, 
sinagoga.

— Arkivyskupo Jurgio Matu
laičio 50 metų mirties sukakties 
minėjimas Chicagoj įvyks sau
sio 22-23. Šeštadienį Čiurlionio 
koncertas Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėj, o sekma
dienį specialios lietuviškos mi
šios Šv. Kryžiaus bažnyčioj.

— Gyvataras, Hamiltono tauti
nių šokių grupė, vyks trim sa
vaitėm į Australiją. Ten metų 
pabaigoj vykstančiose Lietuvių 
dienose dalyvaus meninėj pro
gramoj.

— Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, yra išvykęs į Califor- 
niją. Gruodžio 5 jis sakė pa
mokslą Los Angeles Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos naujo
sios salės atidarymo iškilmėj, 
gruodžio 18 dalyvaus literatūros 
vakaro programoj ir apylinkės 
lietuvių rašytojų susirinkime, 
per Kalėdas talkins Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažny
čioj. Taip pat rūpinsis Aidų pla
tinimu. Namo į Kennebunkport, 
Maine, grįš po Kalėdų.

— Philadelphijos. Vinco Krė
vės mokyklos mokiniai šį sek
madienį, gruodžio 12, parodys 
naują kalėdinę programą. Eglu
tė įvyks tuoj po lietuviškų mi
šių Šv. Andriejaus parapijos 
salėj. Lietuviškos mišios auko
jamos 10:30 vai. ryto, o eglutė 
prasidės apie 12 vai.

— Rašytojas Eduardas Cinzas, 
prieš išvykdamas į Europą, dar 
sustos ir Rochester, N.Y. Čia 
gruodžio 11, šeštadienį, 7:30 
v.v. Sv. Jurgio parapijos salėj 
susitiks su vietos literatūros mė
gėjais, paskaitys jiem savo kūry
bos ir papasakos savo literatū
rinių nuotykių. Susitikimą ren
gia vietos LB kultūrinė sekcija 
ir kviečia visus į tą susitikimą 
su retu svečiu.

— Lietuvių Bendruomenės 
Vidurio Vakarų apygardos val
dyba pasiskirstė pareigomis. Bu
vusiam pirmininkui Modestui 
Jakaičiui perėjus į krašto valdy
bą, pirmininku išrinktas Kazys 
Laukaitis (17W050 91 St., Hons- 
dale, III. 60521J, švietimo rei
kalam Juozas Plačas, sekr. Agnė 
Katiliškytė, ižd. Kazys Barzdu- 
kas, jaunimo reikalam Algis Avi
žienis ir narys Juozas Ivanaus
kas.

— Prel. dr. Jono Bičiūno mir
ties pirmosios metinės paminė
tos lapkričio 16 Romos Campo 
Verano kapinėse. Gedulingas 
mišias Vatikano kapitulos narių 
laidojimo koplyčioj aukojo vysk. 
A. Deksnys su prel. Kl. Razmi
nu ir kun. dr. V. Kazlausku. Pa
maldose dalyvavo ir prel. Bičiū
no giminaitis inž. Arvydas Bi
čiūnas su žmona, atvykę iš JAV.

— Mikas Kalmantas (Kal- 
mantavičiusj, Lietuvos kariuo
menės pulkininkas, mirė prieš 
keletą savaičių Kankakee ligoni
nėj prie Chicagos. Buvo gimęs 
1895.X.5 Mielagėnuose, Šven
čionių apskrity. Buvo Lietuvos 
kariuomenės savanoris, 1922 
baigė aukštuosius karininkų 
kursus, 1923 dalyvavo Klaipė
dos atvadavime ir suvaidino di
delį vaidmenį. 1923 sausio 15 
jis su trimis sukilėlių kuopomis 
prasiveržė pro Klaipėdą gynusį 
prancūzų kariuomenės dalinį, jį 
sumušė, užėmė prefektūrą, pa
imdamas į nelaisvę buvusius 
prancūzų kareivius. Lietuvos 
kariuomenėj buvo iki 1925. Ta
da buvo Šaulių sąjungos virši
ninkas. Vėliau ėjo aukštas parei
gas Lietuvos kariuomenės šta
be. Aktyviai reiškėsi skautuose, 
1925-27 buvo vyriausias skauti
ninkas, įsteigė aero klubą. Bol
ševikų buvo suimtas ir kankin
tas. Gyvendamas Chicagoj, il
gesnį laiką sirgo ir lietuviškame 
gyvenime nesirodė.

— Povilas Višinskis į lietuvių 
j literatūrą atvedė Žemaitę ir Šat- 
I rijos Raganą. Jis gimė prieš 100 
i metų. Kurtuvėnų mokykloj, Lie

tuvoj, įruošta ąžuolinė skulptū
ra jo atminimui. Jis čia gyveno 
XX amžiaus pradžioj ir aktyviai 
dalyvavo lietuviško gyvenimo 
veikloj. Skulptūrą sukūrė kurtu- 

| vėniškis Vitalis Lukošaitis.
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DRIVING
LEARN TO DRIVE

WITH EMPIRE DRIVING SCHOOL
657-8373

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

FRANK PADULA OWNER

BALTIMORE, MD
Sutvirtinimo sakramentas bus 

teikiamas Šv. Alfonso bažnyčioj 
gruodžio 12, sekmadienį, 3 vai. 
po pietų. Apeigas atliks vysk. 
Francis Stafford.

Sv. Alfonso klebonijoj gali
ma gauti kalėdinių sveikinimų, 
lietuviškų kalendorių, vyrų cho
ro Dainos naujai išleistą plokš
telę ir pluotkeles.

Kalėdinę programą rengia Šv. 
Alfonso mokyklos vaikai gruo
džio 19, sekmadienį, mokyklos 
salėj.

Sodalietės šiomis dienomis 
lanko lietuvius senelius įvairio
se senelių prieglaudose su svei
kinimais ir dovanomis prieš Ka- 

"lėdas.

Kaimynai
Pagyvenusį pilietį trečią va

landą naktį pažadino telefono 
skambutis.

— Tai kaimynė, gyvenanti 
virš jūsų. Noriu jum pareikšti, 
kad jūsų šuo staugia ir neduoda 
man miegoti. Tikiuosi, kad jūs 
jį nuraminsit.

Kitą naktį telefonas suskam
bėjo kaimynės bute.

— Tai kaimynas, gyvenantis 
po jumis. Vakar naktį jūs mane 
prižadinot pareikšdama, kad ma
no šuo loja ir neduoda jum mie
goti.

— Taip, taip.
— Aš tik norėjau jum pasa

kyti, kad aš šuns visai neturiu.

r

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEVV YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCH ALLER & VVEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite - įsitikinsite!

15 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 15

I
WHEATLEY SERVICE STATION 

GENERAL AUTO REPAIRS 
ROAD SERVICE - TIRES - BATTERIES 

& ACCESSORIES 
VVYANDANCH AREA
CALL 516 643-9610

Jonas Obelinis

DR. J. BAČIULIO 
STIPENDIJA

Lietuvos generalinis konsu
latas Nevv Yorke yra gavęs BOW- 
DOIN COLLEGE 1976-1977 
katalogą, kuriame dr. Jono Ba- 
čiulio 1964 įsteigtoji stipendija 
savo, motinai atminti įrašyta ši
taip:

“Antanina Kunigonis-Marcin- 
kevicius Bachulus Fund (1964} 
given by John Matthevv Bachu
lus 1922. . . $30,442. Preference 
to a student of American citi- 
zenship of Lithuanian descent, 
or a foreign student of Lithua
nian origin.”

Lietuviai studentai, kurie ruo
šiasi toj kolegijoj studijuoti ir no
rėtų stipendija pasinaudoti, tu
rėtų kreiptis į Bowdoin College, 
Brunsvvick, Maine.

Darbai šeimoj
— Aš valdau žmoną, kaip no

riu. Pasakau, kad darbas turi bū
ti padarytas, ir baigta!

— Ir būna padarytas?
— Žinoma. Nors ir man 

čiam tektų jį atlikti.
pa-

Baidyklė
— Kodėl nepastatai baidyklės 

savo darže? — klausia kaimynė.
— O kam jos reikia? Aš pati 

per dieną darže būnu.

SPORTAS
1977 sporto įvykiai

Ateinančiais metais N.Y. Lie
tuvių Atletų Klubo laukia dide
li uždaviniai. Sausio 15-16 Kul
tūros Židiny įvyks didelis stalo 
teniso turnyras, kuriame kvie
čiami dalyvauti amerikiečių 
stalo teniso klubai su gerai žino
mais aukštos klasės žaidėjais. 
LA Klubas yra Amerikos stalo 
teniso draugijos (USTTA} narys 
ir turi teisę bei privilegiją da-

NAUJŲJŲ LAIKŲ 
LIETUVOS 
ISTORIJA

Prano Čepėno “Naujųjų laikų
Lietuvos istorijos” pirmasis to- lyvauti ir rengti didesnio masto 

turnyrus. Ši veikla kelia lietuvių 
prestižą amerikiečių sporto or
ganizacijose.

Kovo 26-27 planuojamos Rytų 
sporto apygardos žaidynės, ku
riose dalyvaus Atlanto pakraščio 
vietovės krepšinio, tinklinio, 
stalo teniso ir šachmatų varžy
bose. Tai bus pasiruošimas di- 
džiosiom metinėm ŠALFAS Są
jungos krepšinio ir tinklinio pir-

mas — XIX amžiaus pabaiga ir 
XX amžiaus pradžia iki pirmojo 
pasaulinio karo — baigiamas 
spausdinti M. Morkūno spaustu
vėj, Chicagoj.

Jau parašytas bei rengiamas 
spaudai ir antrasis šios istorijos 
tomas, kuris apims laikotarpį 
nuo pirmojo pasaulinio karo pra
džios iki 1920 pabaigos.

Istoriją leidžia Dr. Kazio
Griniaus Fondas, 2523 VVest69th - menybėm, kurios įvyks Nevv • 
St., Chicago, 111. 60629.

Pirmasis tomas bus apie 500 
psl. Iš anksto užsisakiusiem kai
nuos $12.00, vėliau — $15.00. 
Užsisakyti adresu: J. Urbelis, 
1649 No. Broadway, Melrose 
Park, III. 60160; telef. (312) FI 4- 
9033.

Yorke balandžio 29, 30 ir gegu
žės 1.

Lengvosios atletikos, plau
kimo ir lauko teniso 
bės planuojamos 
mėn. Toronte. Po to 
siruošimas pasaulio 
sporto žaidynėm 1978 Kanadoj.

pirmeny- 
rugpiūčio 
vyks pa- 

lietuvių

New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St) — TR 9-3047 
Ridgevvoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.L: 250-A Lark Field Rd. 516 757-0801 
Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Flushlnge: 41-06 Main Street — Hl 
Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 
White 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,

pri-

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai,
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję savo aukomis už kalen
dorių ar šiaip spaudą parėmę:

13 dol. — kun. V. Karalevi-

Pereito sekmadienio 
pasekmės

Visiem LA Klubo aktyviem 
sporto vienetam pereitas sekma
dienis buvo nesėkmingas. Jau
nučiai krepšininkai visiškai pa
simetė prieš stipresnį St. Fran
cis priešininką ir> pralaimėjo 
7:47. Jaunių B komanda ne ką 
geriau pasirodė prieš St. Tho
mas, pralaimėdama 18:50. Čia 
Janušas įmetė 13, Gvildys 4 ir 
Ruzgas 1. Šį sekmadienį abi ko
mandos vėl žais lygos rungty
nes Kultūros Židiny. Pradžia 
1:30 vai. p.p.

Futbolininkai nelygioj kovoj 
atidavė taškus Scandinavians 
komandom. Rezervinė pralai
mėjo 1:3 (įvartis L. KreicoJ, o 
pirmoji komanda 0:3. Tokia pat 
pasekme mūsiškiai buvo pralai
mėję prieš Scandinavians ir pir
mam rate. (Pereitam numery bu
vo klaidingai išspausdintas 3:0 
mūsiškių laimėjimas J.

Kitos rungtynės, ir turbūt pas
kutinės šią žiemą, bus sek
madienį, gruodžio 19, prieš pas
kutinėj vietoj esantį Brooklyno 
klubą.

Alg. Š.

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

®PACKAGE EXPRESS * TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

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

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

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

MŪSŲ SKYRIAI
Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St......................................
Allentovvn, Pa. — 126 Tilghman Street ...............................
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street ..............................
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonalcf Avenue ...........
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue .........................
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue .................
Chicago, III. 60629 — 2608 VVest 69 Street ......................
Chicago, Iii. 60609 — 1855 VVest 47 Street ......................
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilvvorth Avenue ...........
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ...........
Lakewood, N.J. 08701 — 234 Second St.............................
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue .........
Hartford, 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ...............
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue .......
Nevv York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ............................
Nevv York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St........................................
Philadelphia 23, Pa. — 631 VV. Girard Avenue ...............
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hvvy. 
Rahvvay, N.J. — 47 East Milton Avenue ............................
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė........................
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue ......................
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ..................
VVoodhaven, Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė. 
Herkimer,N.Y. McKennan Rd......................................................

673- 8220
435-1654
342-4240
633-0090
895-0700
486-2818
925-2787
376-6755
771-0696
365-6780 
363-0494

365-6740 
.246-2348 
385-6550
674- 1540 
475-7430 
769-4507

.602-942-8770 

.... 381-8800 
301-589-4464 
...... 257-6320 
..... 475-9746 
.... 296-5250 
315-866-3939

305

Saddlebrook, N.J. — Saddlebrook Mali—
Tel.: 201 843-0029

Brlstol, Conn., Bristol Gourmet Shop, Route 202 
Junct. 229 — Tel.: 203-589-0300

Danbury, Conn.: Danbury Gourmet, 296 Main St. — 
Tel.: 203-744-6857

Norvvood, Mass.: Meat and VVursthaus —101 Centrai St. 
Tel.: 617 769-2895

Wayne, N.J.: 1234 Willowbrook Mali —
Tel.: 201-785-0542

I
čius, Nevvark, N.J., Julius G. 
Shukys, Chatham, N.J.

Po 10 dol. — F. Dimas, Mid- 
dle Village, N.Y., J. Klivečka, 
VVoodhaven, N.Y., K. Petrauskas, _ 
Chicago, III.

Po 8 dol. — P. Kvvarinskas, 
Lake Worth, Fla., K. Skobeika, 
VVoodhaven, N.Y., T. Končius, 
E. VVilchinskas, Brooklyn, N.Y.

1 V.A. Sužiedėlis, Brockton, Mass, _ 
J. Gruodis, Monticello, N.Y., K.

’ Norkus, Hamilton, Ont. Canada, 
; F. Povilaitis, VVaterbury, Conn.,
1 H. Kačinskas, Glendale, N.Y., V. 
į Vozbutas, Dorchester, Mass., J.
I Galinis, G. Gudelis, Richmond 

Hill, N.Y.
Po 6 dol. — J. Butkievvicz, 

Bronx, N.Y., A. R. Cicioni, 
Shenandoah, Pa.

Po 5 dol. — F. Liuberskis, 
Richmond Hill, N.Y., E. Geruls- 
ki, Catskill, N.Y., A. Adamėnas, 

i Brooklyn, N.Y., J. Juodis, Ger- 
I mantovvn, N.Y.
■ 4 dol. — A. Fedronas, Nevv
i Hyde Park, N.Y.

Po 3 dol. — kun. P. Kmita, 
‘V. Checheta, J.
New York, N.Y., V. Anonis, S.K. 
Žadeikis, Forest Hills, N.Y., S.

Nugent, J. Uždavinis, So. Bos
ton, Mass., J. Steinys, W. Židžiū- 
nas, Worcester, Mass., A. Cerge- 
les, A. Mikoląites, kun. A. Rač-“ 
kauskas, A. Račkauskas, K. Re- 
meza, V. Sadauskas, Brooklyn, 
N.Y., J. Čemauskas, Astoria, 
N.Y., kun. A. Jansonis, Lawren- 
ce, Mass., R. Masiulionis, Buffa- 

. lo, N.Y., P. Gaubys, VVoodhaven, 
N.Y., V. Adams, Paterson, N.J., 
M. Jasėnas, Jackson Hts. N.Y.,
M. Slabokienė, St. Petersburg, 
Fla., M. Surdukevičius, Warren,
N. J., Z. Švitra, New Britain, 
Conn., V. Ivanauskas, Dorches
ter, Mass., A. Juodvalkis, Chi
cago, III., M. Stankus, Waterbu-" 
ry, Conn.

Po 2 dol. — dr. E. Lenkaus
kas, Pepper Pike, Ohio, kun. A. 
Janiūnas, So. Boston, Mass., J. 
Pupininkas, St. Petersburg 
Beach, Fla., K. Sapetka, VVater
bury, Conn., T. Sharry, Flush
ing, N.Y., V. Sirvydas, Nashua, 
N. H., B. Laucevičius, VVoodha
ven, N.Y., A. Urbonas, St. Peters
burg, Fla., B. H. Michels, 

Md., A. Mockus,
Hartford, Conn., A. Juknevičius, 
Brockton, Mass.

Po 1 dol. — P. Zuyus, Mas
peth, N.Y., M. Putinas, Brooklyn, 
N.Y., V. Grigelytė, Union, Ont.

| Canada.
I Visiem aukotojam nuoširdžiai 
♦ dėkoja Darbininko administraci- ».

Budzeika, ' Bethesda,

NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

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

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 pridedant 50 c. Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

TDK
238 42nd Street

768-2800
brooklyn

UPTO26%OFFON
ALL ENTRANCE DOORS

PRE-HUNJG FLUSH DOORS

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

1W HOLLOW CORE DOORS

2'x6'8'' $8.75
2 6 x6 8 $10.75
3 x6'8 $12.75*

SUPPLY CORP.

Top Ouality

Top Ouality

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

PINE RIDGE
VVINCHESTER, MASS.

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

T<asolipo
A MEMORIALS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

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

BIG AL’S CONTRACTORS

Specializing In all types of remodel- 
Ing & repalrs — roofing, painting,. 
waterprooflng, masonry, gutter & 
leaders & flreplaces, etc. Our work 
Insured, guaranteed. Free estlmate.

914 699-6217

r’uNrouE""!
■ CHRISTMAS GIFTS !

I
" FOR ANY ONE M YOUR WORLO ■

LONG ISLAND'S FOREMOST
- TROPHY & PLAOUE MANUFACT3RER !
J ... COME SEE OUR SHOWROON | 

FOR OUR UNIOUEIDEAS ... ■
} TROPHY HUT !
■ 105 Carlough Rd. Bohemia ■'

516-589-3550

ST. GEORGE AREA 4 1/2 luxurious 
RMS IN NEVY BLDG. PRKNG AVAIL. VIEW OF THE 
NARROWS. PRICE $12,000

TED BOUZALAS 833-2700

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

, DEXTER PARK 
PHARMACY |HJ

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

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

■mmmBRIDAL SALON

MODERN BRIDAU 
KNOPKA HOUSE

Bridal Gowns & Formals 
For All Occasions 

Sunday Appointments Available 
516-368-9501 or 

368-4126
202 2nd St./E. Northport

W00D FLOORS

SANDING & FINISHING 39 c A SQ. FT. 
EXAMPLE: AVERAGE 9x10’ ROOM ONLY $35.10 
PLŪS TAX. SADDLES & CLOSETS EXTRA. PRICE 
INCLUDES SANDING SCRAPING SCREEN 
DISCING SEALER MINOR FILL INS. HARD 
WEARING POLYURETHANE FINISH STAIN ALL 

COLORS SLIGHTLY HIGHER FREE ESTIM.
REPAIRS/INSTALLATION

(212) 843-5769

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.)

AMERICAN INTERNATIONAL 
CLEANING SERVICE

OFFICE HOMES FLOOR STRIPPING WAXING 
RUG SHAMPOOING ALSO DOMEST1C HOUSE- 
WORK 693-1218. DASHER DELIVERY SERVICE 

280 Eldert St. Bklyn. 
Reliable, Prompt, Efflcient, 

Insured and Bonded. Call 453-7042

RUSTIC STYLE RESTAURANT AND 
LOUNGE IN THE SCENIC NORTH COUNTRY 
LOCATED IN ORLEANS, VERMONT. SEATING 
CAPACITY 70 TO 80. N0W OPERATING AT A 
PROFIT WITH UNLIMITED GROVVTH 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 WARMER 
CLIMATE.

KVECAS
JONAS

1933 + 1976

t
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SVEIKINAME!
Dr. Marytė ir Aleksandras Že

maičiai, Leonia, N.Y., Kalėdų 
švenčių proga nuoširdžiai svei
kina savo draugus ir artimuo
sius. Užuot siuntinėję sezonines 
korteles, skiria 50 dol. Darbinin
ko spaudos reikalam.

Jonas K. Karys su žmona svei
kina savo artimuosius, bičiulius 
ir pažįstamus švenčių proga, lin
kėdami visiem įmanomai links
mų Kalėdų bei sėkmingų Nau
jųjų Metų! Vietoj atvirukų jiedu 
“atsiperka” 100 dolerių auka, iš
dalinę ją taip: Maironio lituanis
tinei mokyklai — 50 dol., po 10 
dol. laikraščiam — tarp jų ir Dar
bininkui.

Joana ir Povilas Ivaškai, Eli
zabeth, N.J., sveikina savo drau
gus ir pažįstamus ateinančių Ka
lėdų ir 1977 Naujų Metų proga. 
Aukoja 15 dol. Darbininkui bei 
kultūriniam reikalam.

Ona Budraitis ir šeima sveiki
na gimines, draugus ir pažįsta
mus su Kalėdų šventėm ir linki 
linksmų Naujų Metų. Taip pat 
įdėjo auką 15 dol. Darbininkui.

Kun. John J. Tomalonis, New- 
ark, N.J., Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga nuoširdžiai sveikina 
pranciškonus, Darbininko re
dakciją, kunigus, draugus bei 
parapiečius iš praeitų laikų ir vi
siem linki dvasinių malonių. Šie 
linkėjimai sujungti su parapijos 
(St. Anthony Church, 750 No. 
7 St., Nevvark, N.J.J 75 metų 
įkūrimo ir mano kunigystės si
dabrinio jubiliejaus minėjimais.

Adelė Veršelienė sveikina Šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga gi
mines, draugus ir pažįstamus. 
Ta proga Darbininkui skiria 10 
dol.

P.G.V. Šlapeliai Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga sveikina 
draugus, gimines ir pažįstamus. 
Vietoj atvirukų siuntinėjimo ski
ria auką spaudai.

Liucija Gudelienė,
Springs, Arkansas, per Darbinin
ką sveikina savo draugus ir pa
žįstamus Kalėdų ir švenčių ir 
Naujų Metų proga. Auką skiria 
Darbininkui.

G. V. Biknevičiai Šv. Kalėdų 
ir Naujų Metų proga sveikina 
draugus, gimines ir pažįstamus. 
Skiria auką spaudai.

Irena Garunkštienė ir sūnus 
Tomas sveikina per Darbininką 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų pro
ga savo draugus, gimines ir pa
žįstamus. Skiria auką spaudai.

Hot

PROF. J. BRAZAIČIO PAGERBIMAI
Lapkričio 28 suėjo dveji metai 

nuo prof. Juozo Brazaičio mir
ties. Tą dieną buvo du dides
ni jo pagerbimai ir pamaldos 
pranciškonų vienuolyno koply
čioj Brooklyne.

Brooklyne, N.Y., 10 vai. pran
ciškonų vienuolyno koplyčioj 
buvo pamaldos, kurias laikė 
Tėv. Kornelijus Bučmys, OFM, 
drauge su velioniu profesorium 
dirbęs Darbininko redakcijoj. 
Pamaldose dalyvavo apie 20 
žmonių. Jas užprašė velionio 
dukra dr. Marija Brazaitytė- 
Matulionienė.

Tą pačią dieną Apreiškimo pa
rapijos salėj buvo rodomi A. Ke- 
zio, S J, susukti filmai. Pirmasis 
filmaš ir buvo skirtas prof. J. 
Brazaičiui, pavadintas “Su gy
vuoju Brazaičiu”.

Clevelande minėjimą rengė 
LFB sambūris. Drauge buvo 
prisiminti prieš 25 metus žuvę 
legendariniai partizanai — Juli
jonas Būtėnas ir Juozas Dau- 
mantas-Lukša.

Mišios 10 vai. buvo Dievo 
Motinos N.P. bažnyčioj. Pa
mokslą pasakė kun. G. Kijaus- 
kas, SJ. Akademija buvo parapi
jos salėj.

PLB garbės pirmininkas St. 
Barzdukas kalbėjo tema —

Bendru keliu su Juozu Brazai
čiu. Dr. A. Damušis iš Detroi
to kalbėjo apie Brazaitį kaip re
zistentą. Parodytas tas pats A. 
Kezio, SJ, pagamintas filmas 
“Su gyvuoju Brazaičiu”.

Buvo ir deklamacijų, kurias at
liko Kristina Kuprevičiūtė, Nijo
lė Lenkauskaitė, Vilija Ramo
naitė, Andrius Kazlauskas ir 
Paulius Nasvytis. Vadovavo In
grida Bublienė.

Toronte akademija surengta 4 
v. po pietų Prisikėlimo parapijos 
salėj. Dr. Vytautas Majauskas iš 
Detroito kalbėjo apie prof. J. 
Brazaičio asmenybės bruožus, 
V. Ignaitis — prof. J. Brazai-

tis rezistentas. Parodytas tas pats 
A. Kezio, SJ, susuktas filmas. Pa
baigoj buvo muzikinė užsklanda 
ir Lietuvos himnas.

Ištraukas iš Brazaičio raštų, 
iš Mykolo Vilties ir K. Bradū-1 
no poezijos skaitė Nijolė Nakro- 
šienė, Gailė Mažeikaitė, V. Auš
rotas. Garso, šviesos ir muzikos 
efektus tvarkė Vytautas Majaus
kas, Vitalis Matulaitis, Leonas 
Rimkus, sceną puošė K. Mangli- 
cas ir S. Smalinskienė. Minėji
me dalyvavo per 200 žmonių. 
Buvusios profesoriaus mokinės 
prie jo paveikslo padėjo raudo
ną gvazdiką.

Akademijos rengimą rėmė 
Žurnalistų Sąjungos Toronto 
skyrius, Vlado Pūtvio šaulių 
kuopa, Toronto ateitininkai, To- 

. ronto LFB sambūris.

10 METŲ NUO K. J. JONYNIENĖS 
MIRTIES

Danutė ir Algirdas Šilbajoriai 
nuoširdžiai linki linksmų Šv. 
Kalėdų ir laimės Naujuose Me
tuose giminėm, draugam ir pa
žįstamiem. Ta proga skiria auką 
Darbininkui ir Kultūros Židi
niui.

Vincas ir Olga Mamaičiai 
sveikina visus savo draugus ir 
pažįstamus švenčių proga ir lin
ki laimingų N. Metų. Ta proga 
Darbininkui skiria auką.

Stasys ir Marija Juodaitis, 
Norwalk, Conn., sveikina savo 
pažįstamus, draugus ir artimuo
sius bei gimines Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga. Skiria auką 
Darbininkui.

Klemensas ir Verutė Lakickai 
sveikina draugus ir pažįstamus 
su Šv. Kalėdomis ir Naujais 
Metais. Visiem linki geros svei
katos ir kitų laimių. Vietoj atvi
rukų siuntinėjimo skiria 10 dol. 
Darbininkui.

Lucina ir Vytautas Vilkutai- 
čiai sveikina draugus ir pažįs
tamus, linki gražių Šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujų Metų. Vietoj 
kalėdinių kortelių siuntimo ski
ria 20 dol. spaudai.

Živilė ir Algis Ratai sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami jaukių Šv. Kalėdų 
ir laimingų — sveikų Naujųjų 
Metų, skirdami auką Darbinin
kui ir Kultūros Židiniui.

Prieš 10 metų, gruodžio 9 d., 
6 v.v. mirė Kazimiera Janina Jo- 
nynienė-Gustaitytė, dail. V. K. 
Jonyno žmona. Velionė labai 
sunkiai ir ilgai sirgo, buvo per
gyvenusi 5 sunkias operacijas.

Atsisveikint su ja gruodžio 12 
suėjo labai daug žmonių. Gi Lie
tuvos atstovybė Washingtone 
per p. Kajeckienę atvežė ir ant 
velionės karsto padėjo Lietuvos 
žemelės žiupsnelį. Palaidota 
gruodžio 13 iš Maspetho lietuvių 
bažnyčios, kur gedulingas pa
maldas laikė prel. J. Balkūnas. 
Palaidota St. Mary’s kapinėse.

Buvo gimusi 1912 balandžio 
12 Mikailiškio dvare, Mari
jampolės apskrityje. Tėvai, My
kolas Gustaitis ir Elzbieta Ku- 
biliūtė-Gustaitienė, buvo kilę iš 
turtingų Suvalkijos ūkininkų 
šeimų. Giminėje buvo garsių 
žmonių. Jos dėdė ir krikšto tė
vas buvo poetas kun. Motiejus 
Gustaitis, kitas dėdė buvo gen. 
Jurgis Kubilius, pirmasis Lietu
vos kariuomenės štabo viršinin
kas.

Kazimiera Janina 1933 baigė 
Kaune suaugusių gimnaziją. 
Tuo pačiu laiku lankė ir kon
servatoriją, Balio Dvariono kla
sėje studijavo pianą. Baigė kon
servatorijos 6 metų kursą, su B. 
Dvarionu dažnai dalyvavo kon
servatorijos koncertų progra
mose.

1933 ištekėjo už dail. V. K. Jo
nyno ir su juo išvyko į Pary
žių, kur Alliance Francais prie 
Sorbonos universiteto 3 metus 
studijavo prancūzų kalbą ir gavo

Kazimiera Janina Jonynienė-
Gustaitytė

prancūzų kalbos mokytojos dip
lomą.

Grįžusi į Lietuvą, dar 1939 
baigė gailestingų seserų kursus 
ir atliko privalomą praktiką.

Karo metu su šeima pasitrau
kė į Vakarus, gyveno Hanau sto
vykloje, paskui persikėlė į Frei- 
burgą. Daug padėjo savo vyrui, 
kuris įkūrė meno mokyklą — 
Freiburgo Taikomosios Dailės 
Institutą. Su šeima atvyko į JAV 
ir apsigyveno Nevv Yorke, Ja- 
maicoje. Paskutinius penkerius 
metu sunkiai sirgo.

Velionė buvo malonaus ir 
draugiško brido, visada paslaugi 
ir pasirengusi kitam patarnauti, 
visada su gera nuotaika.

Po trumpos ligos 1978 lapkričio 30 d. 2 v. po pietų Lebanon, 
Pa., ligoninėj mirė

DR. IRENA ELERTIENĖ-KAČIONYTĖ,

palikdama giliam liūdesy sūnų Saulių, motiną ir tetą.

Gruodžio 3 palaidota Lebanono, Pa., kapinėse.

Buvo gimusi Kaune, medicinos mokslus pradėjo Kaune 
ir baigė Tiubingene, Vokietijoj. Paskutinius 10 metų buvo 
Lebanono veteranų ligoninės patologijos skyriaus vedėja.

Mielam draugui

ROMUI PAKALNIUI
ir jo šeimai, brangiai mamytei Lietuvoj mirus, skausmo 
valandoj nuoširdžią užuojautą reiškia

Irena Garunkštienė 
ir sūnus Tomas

PS. ROMUI PAKALNIUI,
jo motinai Lietuvoj mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

LSB Atlanto rajono 
vadeiva, vadija ir broliai

LAPKRIČIO
AIDAI

Straipsniai: Petronėlė Orintai- 
tė — Pranas Dielininkaitis Nau
miestyje; Anatolijus C. Matulis
— Kalbos vaidmuo psichiatrijo
je; Antanas L. Rubšys — Vilties 
teologija: eschatologinė Dievo 
karalystė.

Iš grožinės literatūros: Kazys 
Bradūnas — Eilėraščiai; Aina 
Zomdega — Gunčiui Zariniui 
(eil.J; Jurgis Gliaudą — Vaidi
los už kapinių.

Apžvalgoje: Stasys Barzdukas
— Leonardui Dambriūnui 70 
metų; Juozas Prunskis — Penk
toji laisvojo pasaulio lietuvių 
šokių šventė; Mūsų buityje.

Recenzijos: V. Kulbokas — 
Rudenys ir pavasariai (Alb. Ba
ranausko knygaį; L. Ramelis — 
Kovotojai už laisvę (Juozas Dau
mantas: Fighters for Freedom).; 
,J.G. — Nacių okupacija J. Ma
tulionio dienorašty.

Šis Aidų numeris iliustruotas 
Br. Murino tapybos kūriniais. 
Viršelių 1 psl. — Mėlyna vaza; 
viršelių 4 psl. — Nebaigta die
na. Taip pat Prano Dielinin- 
kaičio, studentų ateitininkų są
jungos valdybos, persekiojamos 
Bažnyčios parodos, šokių šven
tės ir kitomis nuotraukomis.

Redaguoja dr. Juozas Gir--

nius, 27 Juliette St., Boston, 
MA 02122; literatūros apžvalgų 
ir techninis redaktorius T. Leo
nardas Andriekus, OFM, Ken
nebunkport, ME 04046; admi
nistruoja T. Benvenutas Rama
nauskas, OFM, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 
spausdina Pranciškonų 
tuvė, 341 Highland 
Brooklyn, N Y 11207.

11207;
spaus- 
Blvd.,

Lietuvos v vyčių Naujosios 
Anglijos apskrities iniciatyva 
mišios už pavergtą Lietuvą bus 
transliuojamos gruodžio 12, 
sekmadienį, nuo 9:15 iki 10 vai. 
ryto per televizijos WNAC 7 ir 
8 kanalus.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos vadovybės ir kontro
lės komisijos rinkimai vyks 
gruodžio 12, sekmadienį, nuo 2 
vai. po pietų iki 6 vai. vak. 
draugijos patalpose. Draugija 
rengia tradicinį Naujų Metų su
tikimą gruodžio 31 trečio aukšto 
salėj. Stalus rezervuoti galima 
pas reikalų vedėją Algį Šmidtą 
ir valdybos narius.

Kalėdinė vakaronė-Kūčios 
vyks gruodžio 11 Tautinės Są
jungos namuose. Kūčias ir kun. 
Kezio nuotraukų parodą rengia 
Lietuvių Moterų Federacijos 
klubas.

Lapkričio mėn. kultūrinis su- 
batvakaris lapkričio 20 buvo 
skirtas susipažinti su Bražins
kais. Prisirinko pilna Tautinės 
S-gos namų salė. Pirm. Ed. Ci
bas pristatė Algirdą Bražinską, 
kuris nupasakojo jo ir tėvo ke
lionę į laisvę. Kitas subatvaka- 
ris bus gruodžio 12, sekmadienį, 
5 vai. po pietų. Kalbės rašy
tojas — redaktorius Paulius Jur
kus iš New Yorko. Bus pristaty- 
tajo nauja knyga “Juodvarniai”.

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjungos suvažiavi
mas įvyko paskutinį lapkričio sa- 
vaitgalą Sheraton viešbuty. Iš
klausyta dr. E. Vaišnienės pa
skaita. Šeštadienio vakarą vyko 
šaunus pobūvis tam pačiam 
viešbuty. Jame dalyvavo ir daug 
vyresniosios bei vidurinio
sios kartos svečių.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 58 m. sukakties minėjimas 
vyko lapkričio 21. Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj au
kojamose mišiose organizacijos 
dalyvavo su vėliavomis. 3 vai. 
po pietų Lietuvių Piliečių D-jos 
salėj minėjimo programą pradė
jo ramovėnų skyriaus pirm. Po
vilas Janavičius. Programai va
dovavo J. Vizbaras. Po himnų 
ir kun. A. Baltrušiūno maldos 
susikaupimu pagerbti žuvę už 
Lietuvos laisvę. Taip pat pa
gerbti savanoriai kūrėjai. Kalbą 
pasakė Antanas Rugys — svečias 
iš Nevv Jersey. Meninėj daly 
Aleksandra Gustaitienė paskaitė 
ištraukas iš J. Kralikausko ro
mano “Vaišvilkas”. A. Ivaška pa
rodė filmą iš paskutinės tautinių 
šokių šventės Chicagoj.

Kristaus Karaliaus minėjimą 
Bostono ateitininkai surengė 
lapkričio 20. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė kun. A. Baltrušū- 
nas. Čia kartu buvo minima ir 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
sukaktis. Po mišių pobažnytinėj 
salėj apie Kristų Karalių kalbėjo 
prel. V. Balčiūnas.

Bendros Kūčios, rengiamos 
Žalgirio ir Baltijos tuntų skautų, 
vyks gruodžio 19 Lietuvių Pilie
čių D-jos salėj So. Bostone.

Bostono televizijos 5 kanalas 
(ABCJ lapkričio 22 vakaro žinio
se parodė senatorių Edward 
Brooke su Pranu ir Algirdu Bra
žinskais. Kartu buvo ir Algirdo 
žmona Bernadeta. Senatorius 
Brooke pasakė, kad jis asmeniš
kai kreipėsi į prez. Fordą Bra
žinskų reikalu. Angliškai žodį 
tarė ir Algirdas Bražinskas. Šią 
žinią rytojaus dieną minėjo 
ir The Boston Globė dienraš

tis.

NEVV 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.

— Dr. Domas Jasaitis, daug 
rašęs Lietuvos žydų klausimais, 
prieš keletą metų apsiėmė pa
rašyti didesnės apimties veikalą. 
Vliko pritartas pasirašė sutartį 
su Lietuvos Tyrimo Institutu. 
Šiame veikale numatoma duoti 
istorinė žydų gyvenimo apžval
ga Lietuvoj, žydų svoris 1940- 
1941 sovietinėj valdžioj, 1941- 
44 nacių naikinimas Lietuvos 
žydų ir šioj žydų tragedijoj lie
tuvių jiem ištiesta pagalbos ran
ka. Veikalo autorius pasigenda 
daugiau medžiagos apie lietuvių 
pastangas gelbėti žydus nuo gre
siančios jiem mirties, nežiūrint 
to, kad tokia pagalba jiem pa
tiem grėsė mirtimi. Tokios me
džiagos žmonėse yra daug, jos 
turi ir veikalo autorius. Todėl 
visi, kas tik žino žydų gelbė
tojus arba patys prie gelbėjimo 
prisidėjo, labai labai prašomi 
atsiliepti ir siųsti dokumentus. 
Rašyti: VLIKas, 29 West 57th 
Street, New York, NY 10019. (EI

— Marija Čeginskaitė, III PL 
jaunimo kongreso atstovė iš 
Švedijos, suorganizavo Švedi
jos Lietuvių Jaunimo Sąjungą. 
Jai pavyko surasti arti 50 lietu
vių kilmės jaunuolių, kurie da
lyvavo pirmame suvažiavime.

Keisdamas adresą, būtinai 
pridėk senąjį!

Lietuvių stalas 
Tarptautinio Instituto mugėj

Lapkričio mėnesį, kaip kas
met, Tarptautinis Institutas su
ruošė įvairių tautų mugę, kurioj 
dalyvavo Lietuvių Moterų Fe
deracija. Federacija čia turi 
energingą pirmininkę Aleksand
rą Moriarty, kurios dėka mugėj 
buvo įrengtas lietuviškas stalas.

Paskolintus eksponatus pirm. 
Moriarty, padedant vicepirmi
ninkei Gineitienei surinko iš 
privačių namų ir suvežė į Hy- 
nes auditoriją; čia juos išdėstė. 
Didžiausioji dalis eksponatų 
priklausė E. Karosienei ir E. Va- 
liukonienei. Knygas skolino Ke
leivio redakcija. Buvo išstatyta: 
kalėdinė eglaitė, puošta šiaudi
nukais, darytais Ulpienės, lietu
viškos lėlės tautiniais drabu
žiais, medžio drožiniai, ranko
mis austos drobės ir juostos bei 
pagalvės, velykiniai margučiai, 
gintarai ir gintaro dirbiniai, pa
veikslai, žurnalai ir knygos bei 
enęiklopedija.

Lietuvišką stalą matė tūks
tančiai lankytojų, ypač jaunimo, 
nes ši mugė sutraukia daugybę 
žmonių. Didžiausias susidomė
jimas buvo Velykų margučiais 
ir Kalėdų puošmenomis. Dauge
lis žiūrovų norėjo rankoj palai
kyti šiaudinuką ar margutį. Jau
nimas domėjosi knygomis, ypač 
viena amerikiečio autoriaus vai
kiška knyga, parašyta abiem kal
bom.

Parodą pradėjo Karosienė ir 
Vakauzienė. Jos ten budėjo pir
mąją dieną ię dalį antrosios. 
Vėliau ateidavo pagalbininkų ir 
iš kitų organizacijų bei jaunimo. 
Stalas buvo nufotografuotas ir 
parodytas televizijoj.

Mugė tęsėsi nuo lapkričio 17 
iki 21. Kadangi jos metu vyks
ta nuolatiniai pasirodymai, šeš- 
tadieną, lapkr. 20, šoko O. Ivaš- 
kienės tautinių šokių grupė. Ši 
grupė irgi buvo parodyta tele
vizijoj.

Lietuvių stalas susilaukė di
delių pagyrimų. Ypač daugelis 
žavėjosi mūsų tautiniais drabu
žiais.
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.
LAISVĖS VARPAS 
Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402 
Telef. 586-7209

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

YOUR VACATION INCLUDES
Roundtrip A irta re Via Finnair from J.F. Kennedy 
Transfers between 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 Main Street • Avon, Connecticut 06001

Tel. (203) 677 7778
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LMK Federacijos New Yorko 
klubo prieškalėdinis susirinki
mas bus gruodžio 15, trečiadie
nį, 7:30 v.v. pas klubo narę V. 
Šileikienę, 86-09 96 St. Woodha- 
vene.

Vitalis Žukauskas, dramos ak
torius, gruodžio 11 Daytone, 
Ohio, atlieka humoristinę va
karo programą.

Skautam remti komiteto tradi
cinis balius bus sausio 29, šeš
tadienį, 7 v.v. Kultūros Židi
nio didžiojoj salėj. Atsilankiu
sius pasitiks muzika, saulėta 
nuotaika ir staigmenos.

Apsipirkimas — prekyme
tis, surengtas LMK Federacijos 
New Yorko klubo gruodžio 5 K. 
Židinyje, praėjo sėkmingai 
Publikos atsilankė apie 300, su
valgė visus pagamintus val
gius ir daug išpirko suneštų 
daiktų — rankdarbių, audi
nių, gintaro, drožinių. Apsipirki
mas vyko mažojoj salėj. Ta pa
čia proga visi galėjo apžiūrėti ir 
fotografijos parodą.

Balfo 100-asis skyrius nuo 
spalio 15 iki gruodžio 31 vykdo 
savo rudens vajų. Laiškais jis 
kreipėsi į New Yorko ir apy
linkės lietuvius, prašydamas 
piniginės aukos. Daugelis pri
siuntė savo auką, o iš kitų 
dar negauta. Jei kas negavo Bal
fo laiško, gal Balfas neturėjo to 
adreso ir negalėjo pasiųsti. To
dėl Balfas dabar ir prašo visų — 
pasiųskite savo auką. Prašome 
aukas siųsti ir pavieniai asmenys 
ir organizacijos. Aukas siųsti 
šiuo adresu: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Ine., 
Chapter 100. 85-75 87th Street, 
VVoodhaven, N. Y. 11421.

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., Brooklyn, N.Y.

muz. ALBINO PRIŽGINTO
religinės muzikos vargonais

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

Merllno, Vida Jankauskienė, Tadas Allnskas.

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

Visi širdingai kviečiami dalyvauti ir paremti 
Religinę Šalpą.

Rengia Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos 
Rėmėjų Skyrius

827-1352
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Naujųjų Metų sutikimą rengia 
LB New Yorko apygardos valdy
ba drauge su 7 apylinkėmis. Su
tikimas bus Kultūros Židiny. 
Kokteiliai 8:30 v.v., pradžia 9:30 
v.v., karšta vakarienė — 10 v.v. 
Bilietų galima gauti pas platin
tojus (žiūr. skelbimą} ir pas apy
linkių valdybų narius. Vienam 
asmeniui auka — 20 dol., jauni
mui 10 dol. Čekius rašyti Lith
uanian American Community 
vardu.

Jaunimas kviečiamas į N. Me
tų sutikimą. Įėjimo auka tik 10 
dol. Jaunimas kreipiasi į Rasą 
Milukaitę, (516} 681-6172.

Paulius Jurkus, Darbininko 
redaktorius, vyksta į Bostoną, 

kur gruodžio 12, sekmadienį, 
5 v. po pietų Tautinės Sąjungos 
namuose bus jo knygos “Juod- 
vamiai” pristatymas. Rengia su- 
batvakarių klubas. (Praeitam 
Darbininko numeryje buvo pa
rašyta klaidingai, kad pristaty
mas bus gruodžio 11, šeštadienį}. 
Apie “Juodvarnių” poemą kal
bės poetas Stasys Santvaras, 
knygos ištraukas skaitys pats 
autorius.

Sutartinė — jaunimo ansamb
lis kas savaitę repetuoja ir mo
kosi naujų lietuviškų giesmių 
bei dainų. Vadovauja Jūratė 
Veblaitytė-Litchfield, akompo- 
nuoja Dalia Sakaitė. Ansambliui 
globoti yra susidaręs tėvų komi
tetas. Kad galėtų įsigyti gaidų ir 
padengti susidariusias išlaidas, 
globos komitetas dabar renka 
aukas. Visi prašomi prisidėti, 
kad šį Sutartinė gražiai ir pla
čiai skambėtų.

Kūčias su kalėdine programa 
gruodžio 19, sekmadienį, po su
mos, 12:30 vai. po pietų Apreiš
kimo parapijos salėj rengia L.K. 
Moterų S-gos 29 kuopa. Įeinant 
aukojama 5 dol. Dalis pelno ski
riama L. K. B. Kronikom išleis
ti. Bilietai įsigyjami iš anksto 
pas kuopos nares.

N.Y. Lietuvių Dailininkų Są
jungos susirinkimas šaukiamas 
gruodžio 12, sekmadienį, 2 v. 
popiet dail. V. K. Jonyno studi
joj, 182-37 Jamaica Avė., Hollis, 
N.Y. Visi sąjungai priklausą dai
lininkai prašomi dalyvauti.

Aštuntai dailės parodai reng
ti komitetas posėdžiavo lapkri
čio 29. Buvo aptarta premijos, 
jų dydis ir jų rūšys. Kitas ko
miteto posėdis šaukiamas gruo
džio 13, pirmadienį, 8 v.v. Kul
tūros Židinio bibliotekoj. Bus 
kalbama apie parodos įrengimų 
patobulinimus, parodos katalo
gą ir k.

Čiurlionio minėjimui rengti 
komitetas posėdžiauja gruodžio 
14, antradienį, 7:30 v. dail. V. K. 
Jonyno studijoj. Tai bus paskuti
nis komiteto posėdis. Bus pada
rytos visos apyskaitos, surašomi 
paskutinieji protokolai ir per
siunčiami į archyvą. Šis komite
tas 1975 spalio 18 ir 19 suren
gė M. K. Čiurlionio 100 metų 
gimimo sukaktį su paskaitom, 
koncertu, akademine dalimi ir 
paroda. Komitetas buvo įrė
minęs Čiurlionio reprodukcijas, 
kurias už pigią kainą perleido 
tėvam pranciškonam. Reproduk
cijos dabar yra iškabintos Dar
bininko redakcijos patalpose. 
Komitetą sudarė: pirm. V. K. Jo
nynas, vicepirm. A. Kačanaus- 
kas, sekr. J. Rūtenis, ižd. I. Ga- 
siliūnas, informacijos reikalam 
— P. Jurkus, komiteto nariai— 
V. Kašuba ir V. Kerbelis.

Lietuvos vyčių centro valdy
bos posėdis buvo gruodžio 4, 
šeštadienį, Scranton, Pa.

Vysk. Valančiaus konkursui 
atsiųsti kūriniai dabar yra skai
tomi vertinimo komisijos narių. 
Kaip buvo minėta, konkursui 
yra atsiųsta vienas romanas, dvi 
dramos ir penkios novelės. Ver
tinimo komisijon įeina: dr. J. 
Girnius, H. Kačinskas, A. Stak- 
nienė, V. Volertas, L. Žitkevi
čius.

Petras Jurgėla parašė pagrin
dinį straipsnį rengiamai gen. 
P. Plechavičiaus monografijai. 
Savo ilgokame straipsny jis ap
žvelgia generolo tarnybą Lietu
vos kariuomenėj ir jo karinę 
veiklą. Monografiją leidžia Ka
rio žurnalas.

Bronė Petrošienė, Balio Cha- 
puko sesuo, lapkričio 26 mirė 
Lietuvoj. Nuliūdime liko moti
na Emilija Čepukienė, vyras Jo
nas ir dukros Palmutė ir Irutė.

Veronika Gudienė ir dukros 
Audronė ir dr. Gražina, a.a. 
Stasio Gudo atminimui pagerb
ti, paaukojo Darbininkui 250 
dol. ir Kultūros Židiniui 250- 
dol. Darbininko administracija 
ir Kultūros Židinio vadovybė 
aukotojom nuoširdžiai dėkoja.
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.

Ieškoma moteris sugyvenamo 
būdo, kuri galėtų gyventi su vy
resnio amžiaus moterimi. Duo
damas atskiras kambarys, išlai
kymas ir nedidelė alga už buto 
priežiūrą. Reikia šiek tiek nau
doti anglų kalbą. Skambinti BU 
2-1967.

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

Lietuvių Kultūros Fondo susirinkime spalio 30 Kultūros Židinyje. Nuotr. L. Tamošaičio

Kazimieros Janinos Gustaity- 
tės-Jonynienės 10 metų mirties 
sukaktis sueina gruodžio 9. Tą 
dieną, ketvirtadienį, 9 v.r. bus 
aukojamos mišios pranciškonų 
koplyčioje, kurios spalvoti vitra
žai yra sukurti dail. V. K. Jo
nyno. Velionės dukra Giedra G. 
Jonynaitė-Trancone yra įsigiju

si filosofijos doktoratą ir per 10 
metų St. John’s universitete 
dėsto prancūzų kalbą ir literatū
rą. Gražina Krivickienė yra ve
lionės vyresnioji sesuo ir dabar 
gyvena Washingtone, o Algirdas 
Gustaitis —jos jaunesnysis bro
lis, dabar gyvena Los Angeles, 
Calif.

PRIEŠKALĖDINIS 
VAKARAS

Nuotaikingą prieškalėdinį va
karą su žvakutėmis, eglute ir 
pritaikytais skaitymais rengia 
Liet. Kat. Moterų Kultūros Drau
gija gruodžio 19, sekmadienį, 
3 v. po pietų Kultūros Židinio 
mažojoj salėj. Žinoma gėlių 
puokščių specialistė Nijolė Va
laitienė demonstruos, kaip gė
lėm papuošti Kalėdų stalus ir 
namus. Literatūrinėj daly daly
vauja Audronė O. Balčiūnienė, 
Bronius Balčiūnas, Kotryna Gri- 
gaitytė, Paulius Jurkus, Birutė 
Lukoševičienė, Leonardas Žit
kevičius. Po programos — vai
šės. Visi kviečiami dalyvauti ir 
jaukioj šventiškoj nuotaikoj pra
leisti vakarą. Įėjimas nemo
kamas.

MAIRONIO 
LITUANISTINĖJ 

MOKYKLOJ
Maironio lituanistinės mokyk

los tėvų susirinkimas buvo gruo
džio 4 mokyklos patalpose. Kal
bėta apie mokyklos parengimus.

Gruodžio 18 bus paskutinė 
darbo diena prieš Kalėdų atosto
gas. Bus mokiniam trumpa spe
ciali kalėdinė programa, pri
taikyta žemesniem skyriam. Aš
tunto skyriaus mergaitės ruošia 
trumputį kalėdinį lėlių vai
dinimą.

Mokyklos eglutė ir vaidinimas 
bus sausio 8 Kultūros Židiny.

Pirmasis mokslo metų pusme
tis baigiasi sausio 22.

Rūta Dagūnevičiūtė, praėju
siais metais pirma mokine bai
gusi šią mokyklą, atėjo dirbti į 
mokyklą kaip pagelbinė moky
toja. Ji daugiausia padės pagel- 
binėj klasėj.

Krikštynos

Birutės ir Vytauto Radzivanų 
sūnus pakrikštytas gruodžio 5, 
sekmadienį, 11 vai. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioj mišių metu. 
Krikšto tėvais buvo Raimondas 
Liobė ir Kazytė Fitzge- 
rald-Visockytė. Krikštynų gra
žios vaišės buvo dr. B. ir A. 
Radzivanų bute, kur dalyvavo 
apie 30 svečių.

Darbininko kalendorius 1977 
metam visiem Darbininko skai
tytojam išsiųstas lapkričio 12. 
Visi kviečiami prisidėti prie ka
lendoriaus spausdinimo išlaidų 
padengimo. Jei kas to kalendo
riaus nebūtų gavęs, prašomas 
pranešti. Kalendorius tuoj bus 
pasiųstas.

Bilietų į Naujųjų Metų sutiki
mą galima gauti ir Alice Zupko 
gėlių krautuvėj, 107-04 Jamaica 
Avė., Richmond Hill, N.Y., tel. 
846-5454.

Aidai
vienas geriausių 
kultūros žurnalų 
išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji?

New Jersey
VINCO KUDIRKOS 

LITUANISTINĖ MOKYKLA 
kviečia visus Į

KALĖDŲ EGLUTĘ
“Karalaitė ir Septyni Nykštukai”

Sekmadienį, Gruodžio 19, 3 vai. po pietų

Lithuanian Liberty Hali
269-73 Second St. Elizabeth, N.J.

Po vaidinimo Kalėdų Senelis apdovanos visus vaikučius 

KŪČIOS 
KALĖDINĖ PROGRAMA

gruodžio 19, sekmadienį, po sumos, 12:30 vai. p.p. 
Apreiškimo parapijos salėj 

Rengia L.K. Moterų Sąjungos 29 kuopa 
Įeinant aukojama 5 dol.

POSĖDŽIAVO 
JAUNIMAS

Bendrą N.Y. jaunimo posėdį 
sušaukė ALJS New Yorko tary
ba lapkričio 29 Kultūros Židiny. 
Dalyvavo atstovai iš daugelio 
vietinių organizacijų.

Apie Amerikos Lietuvių Jau
nimo Sąjungos tikslus ir jos 
apimtį kalbėjo Vytautas Radzi- 
vanas, su III Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongreso nutarimais 
supažindino Jonas Vainius, gi 
Marytė Matulaitytė aiškino 
veiklos planus. Daugiausia dė
mesio susilaukė ruošiamas Adri- 
janos Jocytės koncertas. Birutė 
Radzivanienė papasakojo, kokie 
numatyti komitetai, ruošiant šį 
koncertą. Jaunimo atstovai pa
žadėjo ateitį į talką.

Rasa Milukaitė, kuriai teko 
sekretoriauti, pranešė malonią 
žinią, kad ponia Mickeliūnienė 
paaukojo 100 dol. šio koncerto 
išlaidom padengti. Taip pat LB 
New Yorko apygarda paskolino 
100 dol.

ALJS New Yorko tarybos 
nariai su organizacijų atstovais 
dėkoja p. Mickeliūnienei už jos 
dosnumą ir LB New Yorko apy
gardai už pasitikėjimą, ruošiant 
šį jaunimo koncertą.

••J

Į 1977 NAUJŲJŲ METŲ

SUTIKIMO

BALIŲ

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

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

BILIETAI GAUNAMI IR VIETOS UŽSAKOMOS PAS:

V. Padvarletį, 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.

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

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

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

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.

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

Įėjimo auka — 20 dol. 
Jaunimui —10 doi.
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