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/Š PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Savaitės | KUN. A. YLIAUS TIESOS IR KANČIOS
įvykiai | KELIAS

Popiežiui Pauliui VI papra
šius, Izraelis paleido iš kalėjimo 
graikų katalikų arkivyskupą Hi- 
larion Capucci, kuris buvo nu
teistas 12 m. kalėjimo už palai
kymą santykių su ginklų kontra
bandininkais. Arkivyskupas iš
skrido į Romą.

JT be balsavimo pasmerkė 
keleivinių lėktuvų grobikus ir 
reikalavo vyriausybes imtis žy
gių grobimam sutrukdyti, o pa
čius grobikus išduoti arba teisti 
savo teismuose.

Energijos įstatymui užkliuvus 
kongrese, prez. Carter savo nu
matytą kelionę į užsienio vals
tybes atidėjo neribotam laikui.

Valst. d-tas paskelbė, kad Ku
bos ir Sov. S-gos karinių pata
rėjų skaičius Etiopijoj paskuti
niu metu padidėjo iki 250.

14 vakarų valstybių ir JAV 
kreipėsi į rytų Europos komu
nistines valstybes ir Sov. S-gą, 
reikalaudamos gerbti žmogaus 
teisių aktyvistų, sekančių Hel
sinkio susitarimų vykdymą jų 
valstybėse, teises.

Prez. Carter nutarė grąžinti 
Vengrijai JAV laikomą nuo II 
pasaulinio karo pabaigos Veng
rijos šv. Stepono karūną. Čia gy
venančių vengrų tarpe ir kong
rese šis nutarimas susilaukė ne
mažos opozicijos.

Prancūzijos prez. Valery Gis- 
card d’Estaing patikino ten be
silankiusį Quebeco provincijos 
min. pirm. Rene Levesque, kad 
Prancūzija rems Quebeco pa
stangas atsiskirti nuo Kanados, 
ir suteikė jam Legion of Merit 
ordiną. Kanados vyriausybė pa
reiškė dėl to savo nepasitenki
nimą ir pasiūlė Prancūzijai su
teikti autonomiją jos valdomai 
Korsikos salai.

Naujojo tarp Vatikano ir Ita
lijos konkordato projektas nu
mato nelaikyti R. katalikų religi
jos oficialia valstybės religija, 
sulyginti religinės ir civilinės 
metrikacijos teises ir panaikinti 
privalomą religijos dėstymą 
aukštesniosiose mokyklose. Ka
talikų išlaikomom mokyklom 
bus pripažintos valstybinių mo
kyklų teisės.

Gynybos d-tas tvirtina, kad 
ateinančio dešimtmečio vidury 
JAV Minuteman raketos bus pa
žeidžiamos sovietinių ginklų ir 
kad numatoma strateginių gink
lų apribojimo sutartis šios grės
mės nepašalins.

V. Vokietijos teroristam pa
grasinus už kiekvieną kalėjime 
nusižudžiusį teroristą išsprog
dinti ore po vieną keleivinį 
V. Vokietijos lėktuvą, V. Vokie
tija ėmėsi išskirtinių atsargumo 
priemonių.

Sov. S-ga, minėdama 60 m. re
voliucijos sukaktį, paskelbė am
nestiją kriminaliniam kaliniam. 
Politiniam kaliniam amnestija 
netaikoma.

JAV žvalgybos organai tvirti
na, kad iki 1978 pabaigos Iz
raelio karinė galybė bus prana
šesnė už arabų valstybių jungti
nes karines pajėgas.

Priversta iš Sov. S-gos emi
gruoti sovietų disidentam remti 
fondo administratorė Tatjana 
Chodorovič Vienoj pareiškė, 
kad tik vakarų valstybių spaudi
mas gali iškovoti Sovietuos gy- 
ventojaių žmogaus teises.

Kinijos vyriausybė pasveikino 
Sov. S-gą revoliucijos sukaktu
vių proga, bet komunistų parti
ja jokio sveikinimo nepasiuntė.

Sov. S-gos revoliucijos sukak
tis buvo paminėta dideliu kari
niu paradu, kuriam pirmą kartą 
dalyvavo ir nauji T-72 tankai. 
Gynybos min. marš. Ustinov ta 
proga pasakė labai karingą kai

čia spausdinamas Eltos In
formacijų pateiktas straipsnis 
iš okupuotoj Lietuvoj leidžiamo 
leidinio DIEVAS IR TĖVYNĖ 
(1976 Nr. 2).

1975 metais Minties leidykla 
išleido S. Markonio, mirusio 
1973 metais, antireliginį leidinį 
“Netiesą sakote, kunige!" Jame 
daromi priekaištai ne tik tikėji
mui, bet ir apkaltinama visa 
eilė kunigų. Išvijus okupantus, 
dvasininkai pradėję palėpinį 
darbą išvien su fašistų likučiais, 
banditais. Kunigai banditai, kaip 
klebonas Ylius, Rudžionis, Pu- 
zonas, Semaška, vienuolis 
Andriukaitis, Čepulis, Petraitis, 
vyskupas Borisevičius, Juodaitis 
ir daugelis kitų, patys ar per ki
tus žudę tariamuosius bolševi
kus — vaikus, senelius ir mo
teris (psl. 157). Pačiu pirmuoju 
kunigu banditu jis mini klebo
ną Ylių.

Kunigas Ylius yra gyvas, ir,

Po Violetos Rakauskaitės 'koncerto rengėjai su viešnia Kultūros Židiny. I-oj eilėj iš k. 
Rasa Milukaitė, Jonas Vainius, solistė Violeta Rakauskaitė, Petras Sandanavičius, Marytė 
Matulaitytė, Il-oj eilėj: Ričardas Krulikas, Raimundas Balsys, Danutė Norvilaitė, Anta
nas Dambriūnas. Nuotr. L. Tamošaičio

DRAUGIŠKUMO DEKLARACIJA
Apžvelgę šiandieninę tarptau

tinę padėtį ir pastaruoju metu 
sunkėjančią Lietuvos ir Ukrai
nos žmonių sovietinę priespau
dą, tolydžio vis labiau juos sle
giančią ir be atodairos laužan
čią 1975 metų Helsinkio susi
tarimais Sovietų Sąjungos prisi
imtuosius įsipareigojimus,

didžiai vertindami tradicinę 
draugystę, nuo seno rišančią

BALTOJI KNYGA
Paryžiuj yra paskelbta vadi

namoji Baltoji Knyga apie žmo
gaus teisių padėtį Čekoslovaki
joj. Tai išsamus dokumentų rin
kinys apie Chartos-77 sąjūdžio 
narių persekiojimą Čekoslovaki
joj nuo sąjūdžio įsteigimo šių 
metų pradžioj iki šių dienų.

Baltąją Knygą Paryžiuj spau
dai pristatė į Vakarus ištremtas 
įtakingas Chartos sąjūdžio narys, 
buvęs čekoslovakų komunistų 
partijos sekretorius Zdenek 
Mlynar. Jis pažymėjo, kad tarp
tautinės įtampos mažinimo pa
stangos neprivalo susilpninti pa
siryžimo apginti žmogaus teises 
bei laisves visur, kur jos tebė
ra pažeidžiamos.

Vakarų viešoji nuomonė, pa
reiškė Mlynar, aiškiai ir ryž
tingai pasisakydama' už pilieti
nių teisių apsaugojimą, gali 
daug padėti tiem žmonėm, kurie 
šiandien yra skaudžiai persekio
jami už savo įsitikinimus.

(LRTV) 

tur būt, paties Dievo jam buvo 
leista savo gyvenimu ir kova su 
ateistais įrodyti, kad nei jis, 
nei tuo pačiu visi kiti ateistinės 
propagandos apšmeižti ir toliau 
tebešmeižiami, saugumo organų 
persekiojami bei kankinami ku
nigai niekada nebuvo, nė
ra ir nebus žudikais. Jeigu pasi
žiūrėtume į kiekvieno iš jų nuei
tą kelią, įsitikintume, kad, at
virkščiai, tai patys kilniausi, są
moningiausi, teisingiausi dvasi
ninkai, ištikimai mylėję ir tebe- 
mylį savo Tėvynę, ir jie mums 
visiems yra aukštos moralės bei 
tobulo dvasinio gyvenimo pa
vyzdžiu . . .

Kun. A. Ylius nei pats, nei per 
kitus nieko nėra nužudęs. Tai 
liudija net jo teismas 1946 me
tais (tarybinis, o koks jis, mano
me, komentuoti nereikia); tai 
pripažino ir prokuratūra, ir sau
gumas 1974 metais. A. Ylius 
1974 metais privertė saugumą ir 
prokuratūrą prisipažinti, kad ta-

Lietuvos ir Ukrainos tautas, 
pagarbiai minėdami jų ilga

amžio valstybingumo vaizdin
gųjų apraiškų — Ukrainos 
Centrinės Tarybos
1918 metų sausio 22 dienos 
nutarimo, paskelbusio X-XII- 
tame šimtmetyje gyvavusią ir 
Kijevo Didžiosios Kunigaikštys
tės vardu vadi misiąs i Ukrainos 
valstybę nepriklausomos Ukrai
nos Tautine Respublika, ir Lie
tuvos Valstybės Tarybos 1918 
metų vasario 16 dienos akto, 
atstačiusio Mindaugo 1253 me
tais sukurtąją Lietuvos valstybę 
kaip Nepriklausomos Lietuvos 
Respubliką, — 60-ties metų su
kaktį,

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Pirmininkas ir Uk
rainos Tautinės Respublikos 
Prezidentas (egzilyje), sutinkant 
Lietuvos ir Ukrainos atitinka
mom institucijom,

SUTARĖ
1. siekti glaudesnio bendra

darbiavimo mūsų tautų iš sovie
tinės priespaudos išsivadavimo 
šventojoj kovoj, stiprinant ir de
rinant išsilaisvinimo pastangas, 
vedančias į galutinį tikslą — 
Lietuvos ir Ukrainos pilnos ne
priklausomybės atstatymą, ir

2. valstybių nepriklausomybę 
atgavus, tęsti mūsų tautų istori
nę tradicinę draugystę, plėtoti 
kultūrinį bendradarbiavimą ir 
puoselėti draugiškus tarpusavio 
valstybinius santykius. 

rybinė spauda, ateizmo muzie
jus ir visa ateistinė propaganda 
melavo, klastojo, iškraipė jo 
veiklą — pažeidė įstatymus. Tai 
ypatingai didelis laimėjimas, 
nebepaneigiamas įrodymas, kad 
taurūs Lietuvos Katalikų Bažny
čios sūnūs niekada nebuvo žudi
kais . . .

Kun. A. Yliaus pergalė — 
sunkios ir drąsios kovos rezul- ’ 
tatas . ..

1940 metų vasarą Raudonoji 
Armija okupuoja Lietuvą . . . 
Marijampolėje tuojau pat išvai
komas Marijonų vienuolynas. 
Marijonas kun. A. Ylius apsigy
veno Skardupiuose. Čia jis pa
statydino bažnyčią, kuriai pama
tus buvo padėjęs kun. A. Kaz
lauskas, ir kitus gyvenamus bei 
ūkinius pastatus, čia jis pergy
veno ilgus karo tarp Vokietijos 
ir Tarybų Sąjungos metus.

1944 m. sugrįžus rusams, kun. 
A. Ylius matė, kaip daugumos

(nukelta į 2 psl.)

Pasirašyta Philadelphijoj Lie
tuvos ir Ukrainos valstybių at
statymo 60-tosios sukakties išva
karėse — 1977-tųjų metų lapkri
čio 12 dieną.

Dr. Kęstutis Valiūnas 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

K<) m i te to Piru liniukas

Mykolą Livvycki
Ukrainos Tautinės Respublikos 

Prezidentas (egzilyje)

< AR ATVYKS 
PAŠILIAI?

Rugsėjo gale per amerikie
čių spaudą perėjo žinia, kad iš 
Sovietų Sąjungos nori išvykti 
penki buvę kaliniai. Iš jų buvo 
trys lietuviai. Tai Rimas Giedra, 
kurio tėvas gyvena prie Los An
geles, Birutė Pašilienė, 48 metų, 
ir Aleksas Pašilis, 27 metų.

Kaip buvo skelbta, jau suda
romi dokumentai atvykti Rimui 
Giedrai. Jo atvykimu rūpinasi 
jo tėvas.

Dr. Ronaldas ir Gražina 
Paeglės surašė iškvietimo afide- 
vitus ir Pašiliam, tik juose pada
rė klaidą, įrašė sūnaus gimimo 
datą klaidingai. Pašiliai tų doku
mentų nepristatė ten, kur duo
damos vizos. Gi vizų biuras ži
nojo, kad jie gavo tokius iškvie
timo dokumentus ir paprašė juos 
pristatyti. Tikimasi, kad ir juos 
išleis emigruoti į Ameriką.

— Spalio 21 Lietuvoj mirė ra
šytojas Antanas Pakalnis. Gimė 
1923 spalio 24 Daugailių vis., 
Utenos aps. 1945 baigė Utenos 
gimnaziją. Vilniaus universitete 
studijavo teisę (1945-49). Dirbo 
Tiesos, Švyturio ir Literatūros 
ir Meno redakcijose. Labiausiai 
reiškėsi satyromis ir feljetonais. 
Priverstinio kolchozų kūrimo 
laikotarpiu A. Pakalnis negailes
tingai pliekė vadinamąsias “pra
eities atgyvenas“, vėliau įsidrą
sino liesti ir “tarybinio” gyve
nimo ydas: tikrovės pagražini
mą literatūroj, palaižūnavimą, 
biurokratizmą, svetimų pa
pročių, ypač banalių madų po
mėgį. Jo veikėjai pakankamai in
dividualizuoti, nors gerokai pa- 
šaržuoti. A. Pakalnio knygos: 
“Pavasaris” (1950), “Pirtis” 
(1954), “Seni pažįstami” (1959), 
“Medinė boba” (1965), “Inteli
gentų klubas” (1970) ir rinktinė 
“Silpnybė” (1972). Išvertė ne
maža kūrinių iš rusų kalbos, re
cenzavo ir satyrines knygas. Pas
kutinė jo knyga — feljetonai 
“Mąstantis individas” (1977).

— Klaipėdos Dramos teatrui 
už Justino Marcinkevičiaus 
“Mažvydo” pastatymą paskirta 
Sovietų Sąjungos Kultūros mi
nisterijos premija. Veikalas pri
pažintas geriausiu 1976-1977 
metų sezono spektakliu. Veikalą
režisavo P. Gaidys.

— Mokslo leidykla Vilniuj iš
leido prof. Zigmo Zinkevičiaus 
mokslinį veikalą “Lietuvių ant- 
roponimika” — monografiją apie 
XVII amžiaus pradžios Vilniaus 
lietuvių asmenvardžius. Veika
las turi 304 psl., tiražas 4000 
egz.

— Iš knygų naujienų minė
tini šie leidiniai: jauno poeto 
Vytauto Skripkos (g. 1943) net 
du eilėraščių rinkiniai: vaikam 
—- ‘Balandžio rytas, suaugu
siom — “Kantrybės medis”. Jau 
anksčiau yra išleisti šio poeto 
du eil. rinkiniai: “Dangiškos 
eglės” (1969) ir “Jūros klėtys” 
(1972). Ketvirtąja laida išleistas 
45,000 tiražu A. Vienuolio ten- 
dencinis romanas “Puodžiūn- 
kiemis”. Tik 2000 egz. tiražu 
išleistas Bronės Kazlauskienės 
sudarytas lietuvių vestuvinių 
dainų katalogas “Vestuvinės 
dainos (jaunojo pusėje)”. Pirma
sis tomas buvo “Vestuvinės dai
nos (jaunosios pusėje)”. 3000 
egz. tiražu išleista Norberto Vė
liaus monografija “Mitinės lie
tuvių sakmių būtybės”. 5000 
egz. tiražu išleistas Alekso Balt
rūno literatūrinių straipsnių rin
kinys “Keliai — artimi ir toli
mi”. Kritika (Vyt. Vanagas) daug 
trūkumų ir spragų rado nese
niai išleistoj kolektyvinėj: kny
goj (net 26 autoriai) apie Petro 
Cvirkos asmenį ir jo kūrybą 
“Petras Cvirka literatūros moks
le ir kritikoje” (1977). Straips
niai surinkti iš senesnės spau
dos. Svarbiausi auto
riai yra K. Korsakas, A. Venc
lova, M. Šluokis, J. Baltušis, 
J. Šimkus, K. Umbrasas, A. Bu- 
čvs, A. Radzevičius, D. Judele- 
vičius, V. Mykolaitis-Putinas, G. 
Zimanas, S. Litvinaitė. Knygą 
redagavo J. Baltušis, V. Galinis 
ir M. Šluokis, straipsnius surin
ko R. Umbrasaitė. Svarbiausias 
trūkumas esąs — komplimenti- 
nis (giriamasis) straipsnių tonas.

— Spalio 1-4 Leningrado 
etnografijos muziejuj buvo su
rengtos lietuvių knygos dienos. 
“Dienom” vadovavo rusas Ju
rijus Maretinas, kaip spaudoj 
rašoma, labai pamėgęs S. Nė
ries, J. Janonio, E. Mieželai
čio, V. Montvilos, Just. Marcin
kevičiaus, A. Maldonio poeziją 
ir P. Cvirkos, J. Avyžiaus ir M. 
Sluckio beletristiką. Muziejuj 
buvo surengta lietuvių literatū
ros ir dailės kūrinių paroda, 
buvo rodomi dokumentiniai lie
tuviški filmai, skaitomi lietuvių 
poezijos vertimai. Iš lietuvių 
kalbėjo J. Paleckis ir V. Sirijos 
Gira, žydam padarytas skriau
das karo metu kėlė iš Lietuvos 
kilusi žydaitė M. Rolnikaitė.

— Tenykštės kritikos (V. Areš- 
ka) labai palankiai yra vertina

mas paskutinis poeto Eugeni
jaus Matuzevičiaus eilėraščių 
rinkinys “Kol saulė nusileis” 
(1977). Atrodo, kad vertinamas 
šis poetas ir dėl partijos išrei
kalauto “pilietiškumo”, nes, V. 
Areškos žodžiais, “E. Matuzevi- 
čius tvirtai sujungė savo kūry
bą su socializmo ir Tarybų val
džios idėjomis” (Lit. ir Menas, 
1977, Nr. 43).

— Šią praėjusią vasarą oku- 
puotoj Lietuvoj visą mėnesį vie
šėjo dailininkai Vytautas K. Jo
nynas ir Viktoras Vizgirda. Jie 
buvo “Tėviškės” draugijos sve
čiai ir dėl to turėjo daug dau
giau laisvės negu penkiadieniai 
turistai. V. Vizgirda viešnagę 
praleido tyliai, o V. Jonynas 
pasigarsino Gimtajam Kraštui 
duotu pasikalbėjimu. Jis pasisa
ko, kad apkeliavęs visą Lietuvą: 
“nuo Vilniaus, Panevėžio, Šiau
lių, Šeduvos, Palangos, Nidos, 
Klaipėdos visa Panemune iki 
Kauno, o čia vėl Šakiai, K. Nau
miestis, Kybartai, Vilkaviškis, 
Kapsukas, Alytus, Druskinin
kai, Varėna, Trakai ir Vilnius, o 
iš Vilniaus dar ligi Švenčionė
lių ir atgal” (Gimt. Kr., 1977, 
Nr. 43). Taigi daug keliavo (tik 
privilegijuotiem galimos tokios 
kelionės!). Ir ką matė mūsų dai
lininkas? Jis matė “dinamišką 
Lietuvos gyvenimą”: gerus ke
lius, išplėstą susisiekimo tinklą, 
supramonintą žemės ūkį, elekt
rifikaciją, mechanizaciją, dujo
tiekį, išaugusios pramonės į- 
mones, baltų plytų naujus na
mus su sidabrinės spalvos sto
gais — miestuose, kolūkiuose ir
kolūkiečių gyvenvietėse, matė 
net žemdirbių baldus ir butų 
įrengimus, patyrė, kad net už
kampių gyventojai lengvai gali 
pasiekti teatrus, koncertus, 
meno parodas, matė žmones gra
žiai apsirengusius, su šypsena 
lūpose, įdegusiais saulėj vei
dais, pasitikinčius savim ir ryto
jum . . . Žodžiu, dailininkas ma
tė tikrą sovietinį rojų. O apie kū
rybos sąlygas užgiedojo šitokiais 
ditirambais: “Turiu pasakyti, 
kad jų darbo sąlygos, mano aki
mis žiūrint, yra labai geros. 
Didelė jų dalis įsikūrę atskiro
se studijose, Įsigiję namus, arba, 
geriau pasakius, dailininkų 
koloniją, kur jie turi ir butus, ir 
darbo studijas”. Be abejonės, ir 
dailininkai, ir rašytojai, aklai tar
naują kom. partijos tikslam, gy
vena ir prabangiose vilose, ir ap
rūpinami gėrybėmis iš specialių 
krautuvių. Galimas daiktas, kad 
maskvinės valdžios tarnai daili
ninkui ir rodė tik tą “naujosios 
bolševikų klasės” paradinį fasa
dą. Bet dailininkas, giedodamas 
s u peri aty v i n i u s pagyri m u s
“krašto dinamikai”, nematė ar 
nenorėjo matyti nei žiaurios ru
siškos okupacijos, nei religijos 
persekiojimo, nei kolonizacijos 
bei intensyvaus Lietuvos rusini
mo, nei laisvų meno apraiškų 
slopinimo, nei tuščių krautuvių 
lentynų, nei eilių prie nuolat 
trūkstamų prekių, nei dirbančio
jo žmogau* išnaudojimo, pri
verstinių mitingų ir t.t. Eiliniai 
Lietuvos lankytojai (ypač jauni
mas) per penkias dienas pro 
blizgantį fasadą pamato ir neiš
brendamą gyventojų skurdą, ir 
minimalios laisvės nebuvimą, ir 
lietuviškos kultūros slopinimą, 
lietuviško kaimo sunaikinimą, ir 
miestų rusinimą. O mūsų žy
musis dailininkas matė tik bliz
gesį ir jį gyrė nesigailėdamas 
susižavėjimo, vaizdžių žodžių. 
Galimas daiktas, kad to menka
verčio laikraštuko redakcija sve
čio žodžius pati dar pagražino. 
Bet kam iš viso reikėjo tokio pa
sikalbėjimo? Juo be abejonės 
svečias įsiteikė jį globojusiem 
maskvinės valdžios tarnam, bet 
tuo suteršė savo kaip sąmonin
go lietuvio vardą. Kokį grynai 
asmeninį tikslą turėjo toks pasi
kalbėjimas, sunku pasakyti. Bet 
išeivijos lietuviai piktinsis žy
maus dailininko nesąmonin
gumu, piktinsis ir tie okupuotos 
Lietuvos sluoksniai, kurie Vil
niaus sporto aikštėj spalio 10 
įsikarščiavę šaukė: “Eikit namo, 
kacapai, Vilnius ne jūsų”.

Pr. N.
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Savaitės 
įvykiai

VĖL KETURI KUNIGAI 
MIRĖ OKUPUOTOJ LIETUVOJ

Nato valstybės yra susirūpinu
sios, kad busimoji strat. ginklij 
apribojimo sutartis gali jom 
drausti laikyti taikinio ieškančias 
raketas.

Paskutiniu metu vėl atsinauji
no kovos tarp pietiniam Libane 
esančių palestiniečių ir Izraelio. 
Į palestiniečių artilerijos ugnį 
Izraelis atsakė ne tik artilerija, 
bet ir lėktuvų puolimais.

JAV vyriausybė paskelbė, kad 
Sov. S-ga bando tris naujų karo 
lėktuvų tipus: MIG-29, spraus- 
minį bombonešį ir žemai skrai
dantį, raketom ginkluotą T-58.

R. Vokietija paskelbė, kad ji 
maisto produktų, transporto ir 
butų nuomos subsidijom per 
metus išleidžia 20 bil. dol., arba 
apie 1/3 metinio biudžeto.

Egipto prez. Anwar el-Sadat 
paragino visas arabų valstybes, 

nepaisant esančių nuomonių 
skirtumų dėl būsimos Ženevos 
konferencijos procedūros, šioj 
konferencijoj dalyvauti, nes Iz
raelis bandąs ją sugriauti. Jis pa
tikino reikalausiąs Izraelį pasi
traukti iš okupuotų žemių ir su
kurti nepriklausomą palestinie- 

, čių valstybę.
Bolivijos prez. gen. Hugo 

Banzer pareiškė, kad kitais me
tais Bolivija grįš į konstitucinės 
demokratijos valdymosi formą.

P. Afrikos policija vėl areštavo 
per 600 juodųjų, jų tarpe ir 
198 mokinius už įvairių juodie
siem taikomų suvaržymų nesi
laikymą.

Žymiam sovietų disidentui 
Piotr G. Grigorenko buvo su
teikta 6 mėn. viza išvykti į JAV.

Valst. d-tas pranešė, kad so
vietinis diplomatas Venecueloj 
pasiprašė JAV ambasadoj politi
nio pabėgėlio teisių ir buvo at
skraidintas į JAV. Jo pavardė ne
skelbiama.

Maroko karalius Hassan II 
įspėjo Alžirą neremti vakarinėj 
Saharos srity veikiančių partiza
nų, nes Maroko kariuomenė, 
persekiodama partizanus, ne
vengs įžengti ir į Alžiro terito
riją.

Ispanijos pilietinio karo metu 
respublikonų kariuomenei va
dovavęs ir vėliau Sov. S-gos ar
mijoj tarnavęs gen. Enriųue Lei- 
ter grįžo į Ispaniją ir organizuo
ja naują, Maskvai ištikimą komu
nistų partiją.

Buv. Kinijos kultūros min. 
Yu-Hui-yung, apkaltintas įsivė

limu į keturių grupės veiklą, 
nusižudė.

JT aukštasis komisaras pabė
gėlių reikalam princas Sadrud- 
din Aga Khan pasitraukia iš savo 
posto. Jo įpėdinis dar nenuma
tytas.

Ispanijos komunistų partijos 
vadui Santiago Carillo, prieš 
kurį laiką kritikavusiam sovieti
nę sistemą, buvo neleista pasa
kyti kalbos revoliucijos sukaktu
vių šventėj Maskvoj.

Izraelio min. pirm. Menahem 
Begiu, atsiliepdamas į Egipto 
prezidento palankų pareiškimą, 
kvietė Egiptą gyventi taikoj su 
Izraeliu. Šitiem jų pareiškimam 
teikiama tik 
reikšmės.

Prez. Carter susitiko su čia at
vykusiu Sov. S-gos užsienio pre
kybos reikalų ministeriu Nikolai 
S. Patoličev.

Rugsėjo mėnesio pabaigoj 
mirė Žvingių (Telšių vyskupijoj) 
klebonas kun. Ignas Mačernis. 
Velionis buvo dar pačiame am
žiaus stiprume: ėjo penkiasde
šimtuosius metus. Mirė ant gy
dytojų rankų, ištiktas širdies 
smūgio. Buvo palaidotas gimti
nės parapijos kapinėse: Karte
noj. Laidotuvės buvo nepapras
tai įspūdingos. Kai iš Žvingių 
buvo vežamas į gimtinę, nuo pat 
bažnyčios apie tris kilometrus 
kelias buvo apstatytas žydinčio
mis gėlėmis, kaip kokia alėja. 
Nesuskaitoma minia tikinčiųjų 
abiem kelio pusėm su ašaromis 
palydėjo savo mylimą dvasios 
vadą į amžinybę.

Kun. Igno Mačernio vieton į 
Žvingius buvo atkeltas kun. 
Brunonas Bagužas.

Su kiekviena kunigo mirtim 
Telšių vyskupijoj didėja neturin
čių kunigų parapijų skaičius. 
Dabar be kunigo liko Leckavos 
parapija, kurią turės aptarnauti 
Mažeikių kunigai. Bet Mažeikių 
miestas turi 25 tūkstančius gy
ventojų, kurių dvasiniam aptar
navimui yra tik du kunigai . . . 
Visai Telšių vyskupijai tikrai 
tinka Kristaus žodžiai: “Piūtis 
didelė, o darbininkų maža”.

Vilniaus vyskupijoj rugsėjo 
mėnesį mirė salezietis kun. Sta-

nislovas Toporek. Buvo sulaukęs 
73 metų amžiaus.

Spalio 7 mirė Žaslių (Kaišia
dorių vyskupijoj) altaristas kun. 
Pranas Gerbutavičius. Buvo su
laukęs 58 metų amžiaus. Kuni
gu įšventintas 1945. Jo laidotu
vėse spalio 10 dalyvavo ir trem
tinys vyskupas Vincentas Slad
kevičius.

Panevėžio vyskupija ir visa 
Lietuva prieš keletą savaičių 
neteko kanauninko Augustino 
Liepinio. Velionis jau buvo su
laukęs 80 metų amžiaus, bet dar 
buvo darbingas ir klebonavo Pa
nemunio parapijoj. Kunigu buvo 
įšventintas 1921. Kan. A. Liepi-

nis buvo šviesi asmenybė: visoj 
Lietuvoj žinomas kaip pedago
ginių ir teologinių veikalų auto
rius, jaunimo auklėtojas ir žur
nalistas. Redagavo Panevėžio 
Balsą, kapelionavo Panevėžio 
mokytojų seminarijoj.

Palydėjus amžinybėn Šiuos 
keturis vien rugsėjo ir spalio 
mėnesiais mirusius kunigus, 
šiemet mirusių Lietuvos kunigų 
skaičius jau pasiekia devynioli
ka. Tuo tarpu Kauno kunigų se
minarija šiemet visom šešiom 
Lietuvos vyskupijom tėra iš
leidusi tik devynis naujus kuni
gus.

Gen. Grigorenko apie
sovietų konstituciją

(LRTV)

propagandinės
/

Kovotojo už žmogaus teises 
Andrei D. Sacharovo posūnis 
Aleksei Semionov buvo paša
lintas iš universiteto, nors jam 
truko tik kelių mėn. iki mokslų 
baigimo.

Sovietinis teismas nubaudė 
du lėktuvo grobikus, sugebėju
sius nuskristi į Suomiją ir ten 
pasidavusius, 15 ir 8 metais ka
lėjimo.

Amsterdamo policija susi
šaudė, sužeidė ir suėmė du vo
kiečių teroristus Christoph 
Wackernagel ir Gerd Richard 
Schneider, kuriuos vokiečių po
licija kaltina dalyvavus pramo
nininko Hans-Martin Schleyer 
nužudyme.

Arabų lygos valstybių užsie
nių reikalų mini stėnai susirinko 
konferencijos bendrai arabų po
litikai Art. Rytų klausimais nu
statyti.

Tailando ministeriu pirmi
ninku buvo paskirtas kariuo
menės vadas gen. Kriangsak 
Chamand.

Vietnamo vyriausybė įsakė 
perkelti iš šiaurės į pietų Viet
namą žemės ūkio prižiūrėtojus 
neva skurdui ir atsilikimui paša
linti, bet iš tikrųjų vyriausybės 
įtakai žemės ūkyje sustiprinti.

Prez. Carter pranešė, kad ne
trukus prasidės derybos su Sov. 
S-ga satelitų naikintojų veiklai 
erdvėse apriboti.

Nuolat didėjantis Kubos įsi
kišimas į Angolos reikalų tvarky
mą gali pasidaryti kliūtis santy
kiam taip JAV ir Kubos atstaty
ti.

Ugandos saugumo policija vėl 
pradėjo akciją prieš krikščionių 
religiją, nužudydama 15 ir areš
tuodama apie 400 tikinčiųjų.

Irano šachas Mohammed Riza 
Pahlevi pareiškė, kad jis priešin
sis pastangom pakelti aliejaus 
kainas.

V. Vokietijos kalėjime lai
koma teroriste Ingrid Schubert 
rasta nusižudžiusi.

Naujoji Sovietų Sąjungos 
konstitucija yra ne tiek juridinis 
dokumentas, kiek propagandinė 
deklaracija, — pareiškė susitiki
me su Vakarų spaudos atstovais 
buvęs raudonosios armijos ge
nerolas Piotr Grigorenko, kuris 
dabar yra Maskvoj įsisteigusios 
Helsinkio susitarimų vykdymui 
remti grupės narys.

Generolas Grigorenko išreiškė 
nuomonę, jog naujoj konstituci
joj yra gausių jokios praktinės 
reikšmės neturinčių bereikalin
gų teorinių pareiškimų, kai tuo 
tarpu visai nėra juridiškai api
brėžiama valstybės galia pilie
čių atžvilgiu, kaip lygiai nėra 
nusakomos piliečių teisės. Pa
vyzdžiui, 46-ajame konstitucijos 
straipsny apie piliečių teisę 
siekti kultūros sakoma, kad žmo
nės eina į kino teatrus, bet 
konstitucijoj visai nėra pažymė
ta pilicčiij teisė streikuoti, lais
vai pasirinkti gyvenamąją vietą 
arba laisvai išvykti ir vėl sugrįž
ti i Sovietų Sąjungą.

Kituose straipsniuose mini
mos piliečių teisės rengti mani
festacijas arba spausdinti kny
gas ir laikraščius yra apriboja
mos tokiomis sąlygomis, kad jos 
praranda bet kokią praktinę

reikšmę. 50-ajame konstitucijos 
straipsny, pavyzdžiui, sakoma, 
kad šios teisės turi būti vykdo
mos sutinkamai su liaudies inte
resais ir rūpinantis sustiprinti 
socialistinę santvarką.

Generolas Grigorenko taip pat 
priminė, kad konstitucijos įžan
goj pažymima, jog piliečių tei
sės yra neatskiriamos nuo jų 
prievolių valstybei; tokiu būdu, 
pažymėjo Grigorenko, kiekvie
nas Sovietų Sąjungos pilietis gali 
būti apkaltintas šių prievolių 
nevykdymu, ir dėl to iš jo gali 
būti atimtos visos teisės. (LRTV)

I

KUN. A. YLIAUS
KANČIŲ KELIAS

Atsisakė 
sovietu

C

medalio
Paryžiaus dienraščio Le Fi

garo žiniomis, Prancūzijos vi
suotinės darbo konfederacijos 
sekretorius Georgės Seguy atsi
sakė priimti Sovietų Sąjungos 
spalio revoliucijos ordino meda
lį, kurį jam norėjo įteikti sovie
tų vyriausybė. Georgės Seguy 
yra Prancūzijos komunistų parti
jos centro komiteto narys.

Kalbėdamas spaudos konfe
rencijoj Paryžiuj, jis pažymėjo, 
jog Prancūzijos visuotinė darbo 
konfederacija su ypatingu susi
rūpinimu seka žinias apie demo
kratijos principų ir pagrindinių 
žmogaus teisių pažeidimus so
cialistiniuose kraštuose. Šia 
proga jis ypač pasmerkė Prahos 
teismo iškeltą bylą keturiem če- 
koslovakam disidentam, 1977 
metų C h arto s signataram, ir jų 
nuteisimą dėl savo įsitikinimų. (T .RTV)
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Dalis demonstracijos dalyvių lapkričio 5 Detroite Jaunimo Sąjungos suruoštose de
monstracijose už Žmogaus teises ir Pabaltijo tautų laisvę. Nuotr. Jono Urbono

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IS LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas iš 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečiad. ir penktad. nuo 12 iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tel. 296-5250. Namų tel. 296-5359. 80-14 Jamaica 
Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421.

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

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.

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

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.

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.

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 Garszvos šei
mos generacija yra New York Statė laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter 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 Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona, ir pyragai,.šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. —- 43-04 Jūnction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

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

(atkelta iš l psl.)
lietuvių atmintyje vėl atgyja 
siaubas, kuris 1941 sukrėtė visos 
Lietuvos kaimus ir miestus . . . 
Šias juodžiausias Lietuvos isto
rijos naktis dar labiau priminė 
ūkininkų nubuožinimo kam
panija, prasidėjusi net karo pa
baigos nesulaukus. Savaime aiš
ku, tie, kuriems atrodė, jog jiems 
gresia panašus likimas ... — iš
ėjo į miškus. Jiems atrodė, kad 
tik organizuota kova apgins Tė
vynę nuo okupanto represijų, 
kad kito kelio išlikti žmogumi 
nėra. Be to, daugelis instinkty
viai tikėjo, kad toks viešas žmo
gaus, tiesiog visos tautos teisių 
pažeidimas, žmonių persekioji
mas ir plėšimas negali ilgai tęs
tis, kad galų gale įsikiš užsie
nis . . . Žinoma, į miškus pateko 
ir tie, kurie vokiečių okupacijos^ 
metais jau buvo įpratę žudyti, 
ir tie, kurie norėjo atkeršyti už 
raudonąjį terorą, ldiriuo pasižy
mėjo besitraukianti sovietų ka
riuomenė dar 1941 metais.

Taigi kun. A. Ylius matė, kaip 
kartais būdavo suvedamos ir as- - 
meninės sąskaitos. Jis gerai su
prato, kad dažnas nužudymas — 
Dievo įsakymo nesilaikymas, 
kad žmogus nėra gyvybės auto
rius ir negali jos taip paprastai 
atimti, kad už kiekvieną atimtą 
be reikalo gyvybę reikės atsaky
ti. Taip pat kun. A. Ylius jau 
tada suprato, kad tokia kova be
prasmė. Todėl jis ir ryžosi 
padaryti viską, ką gali, kad su
stabdytų žudynes ir nukreiptų 
visą kovą į protingą kelią už vi
sos Lietuvos išlaisvinimą.

Jam beieškant to kelio. 1945 
m. pavasarį pas jį atvyko, nespė
jęs pabėgti į Vakarus, Jonas Pi
leckis. Jam kun. A. Ylius leido 
įsirengti 1,5x2 metrų dydžio 
slėptuvę po malkine. J. Pileckis 
palaikė kun. A. Yliaus nuomonę: 
žudynės neatneš laisvės mažy
tei Lietuvai, būtina išsaugoti 
žmones, jėgas rimtai politinei 
kovai su nepalyginamai galin
gesniu priešu, reikia sukurti or
ganizaciją, kuri sudraustų sava
valiavimus visoje Lietuvoje.

Taip buvo sudarytas pradžioje 
apylinkės štabas, kurio viršinin
ku paskirtas J. Pileckis ir vadu 
išrinktas V. Gavėnas, o vėliau 
sudaryta ir pati Tauro apygar
da, kurios vadu buvo išrinktas 
aviacijos majoras Taunys, štabo 
viršininku paskirtas Bacevičius.

(Bus daugiau)

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

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

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM ir 
7 v.v. 97.9 FM bangomis. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 v.v. 
WSOU-FM 89.5 anglų kalba, dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Moun- 
tainside, N.J. 07092. Tel, 201 232-5565.

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

1977-1978 JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti gamintojo kaina. Tai 
galimybė sutaupyti iki 750dol. irdaugiau. Dėl informacijos skambinti: L. Juozapa
vičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 70th St., Maspeth, N.Y. 11378.

1978 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

1 naktis Maskvoj, 1 naktis Leningrade, 5 naktys Vilniuj

Vasario 5, 12, 19, 26
Kovo 5
Kovo 12, 19
Kovo 26, bal. 2, 9, 16

$659
$681
$716 '
$746

Dėl smulkesnių informacijų teirautis agentūroj

L

VYTIS 
2129 KNAPP ST.

BROOKLYN, N.Y. 11229 
(212) 769-3300
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Kristus Valdovas šiandien

Kristaus Valdovo šventę 
skelbdamas, Pijus XI savo en
ciklikoj “Quam primas” (1925) 
pastebėjo, kad Rusija tėra žen
gusi vieną žingsnį toliau už Va
karų Europą; iš vakarietiško 
ateizmo pasidariusi šėtonizmą. 
Tai nuoseklus žingsnis. Kas pa
neigia Dievą — Kristų, palinks
ta garbinti Antikristą. Vidury iš
silaikyti negali pagal paties 
Kristaus žodžius. ‘‘Kas ne su ma
nim, tas prieš mane”. Antikris
tas yra Kristaus priešybė.

Kristus atmetė gundymą, ku
riuo buvo siūlomos viso pasau
lio karalystės su jų valdžia, jei 
bus nusilenkta Gundytojui. 
Ateistiniu nusistatymu tas gun
dymas priimamas kaip tiktai dėl 
žemiškos valdžios — dėl per
vertinimo šios žemės būties. 
Apie tai, kad tuo būdu nusilen
kiama Antikristui, nenorima kal
bėti, nes, kas atmeta Dievą, ta
riasi nepripažįstąs nė šėtono. 
Tačiau abu yra, ir žmonėm be
lieka savo nusistatymu rinktis 
vieną arba antrą. Vienas arba 
antras pasirenkamas valdovu.

Kristaus Valdovo švente nori
ma atkreipti dėmesį į tai, kas 
realiai įvyksta žmogaus sieloj ir 
viešame gyvenime. Norima ap
saugoti nuo klaidingo pasirinki
mo ne tiktai atskirus asmenis, 
bet ir tautas bei valstybes.

Ateizmas mūsų laikais yra 
gana plačiai išplitęs žmonių pa
žiūrose, jų gyvenime, kūryboj ir 
valstybinėj santvarkoj. Skalė ga
na plati: prasideda grubiu Die
vo neigimu ir eina iki tariamai 
tikinčio žmogaus, kuris “laiko 
apkabinęs kryžių, bet yra už li
nijos”, tariant Nelės Mazalaitės 
žodžiais iš romano “Piūties me
tas”. Yra už linijos, už kurios 
jau nusilenkiama nebe Dievui.

Ateizmas prasideda prie tos li
nijos pervertinimu žmogaus as
mens, jo protinės galios ir kūry
bos. Žmogiškoji kūryba imama 
vertinti labiau už tikėjimą. Mi
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nėtame romane dar užsimena
mas dailininkas, kuris “pardavęs 
velniui sielą, kad sukurtų Kris
taus paveikslą”. Tai atsispindi ir 
realiame gyvenime. Kiek rašy
tojų, dailininkų ir mokslininkų, 
kiek politikų ir visuomenininkų 
tuo būdu yra pervertinę savo ku
riamąjį darbą ir atsiradę už lini
jos, Dievo neigėjų eilėse.

Kun. J. B. Chautard, OP, savo 
knygoj “Pasisekimo paslaptis” 
sumini vieną katalikų veikėją, 
kuris dėl visuomeninio triūso 
praleisdavo sekmadienio mišias.' 
Tariamai besirūpindamas Kris
taus mokslu, jis Dievo paveikslą 
dildė savo sieloj.

Garbinimas žmogaus išvirsta į 
garbinimą stabų. Nieko negarbi
nęs žmogus negali išlikti. 
Mikalojus K. Čiurlionis tai iš
reiškė savo dvilypiu paveikslu 
(diptiku): viename Dievas tveria 
žmogų, o kitame žmogus iš uo
los grumsto jau kaldinąs i dievą 
— stabą. Įvairių stabų garbini
mas šiais laikais nėra mažesnis, 
kaip seniau, nors ir nematom 
iškaltų iš granito bei marmuro 
ar išliedintų iš aukso.

Rašydamas apie ateistines 
mūsų laikų nuotaikas, Hano
verio evangelikų vysk. Hans Lil- 
je tai palygino su Loto žmona. 
Kaip toji Senojo Testamento 
moteris, nepaklusdama Dievo 
įsakymui nesigręžti atgal link 
Sodomos ir Gomoros, pavirto 
druskos stulpu, taip mūsų laikų 
žmonės, atitrūkę nuo Dievo, 
savo gyvybės ir kūrybos šaltinio, 
išsenka, sustabarėja ir virsta gru
biais materialistais. “Dėl to — 
sako tas vyskupas — mus gau
bia netikrumas, kankina nežino
jimas ir purto technikos bei po
litikos demonai”.

Kristaus Valdovo šventė nori 
priminti, kad tiek privatus, tiek 
ir viešas gyvenimas turi būti 
palenktas Dievo įstatymam, nes 
tik tada galima tikėtis ramybės, 
taikos ir tikros gerovės.

Z^pie Lietuvos nepriklauso- 
myoę Anykščių šilelio padangės 
gyventojai sužinojo 1918 m. 
kovo mėnesį, bet pačią tą Ne
priklausomybę atnešė jiems 
1919 m. gegužės mėn. 19 die- 
nė pirmas pėstininkų D.L.K. 
Gedimino pulkas, tada dar sta
čiai vadinęsis Pirmas Lietuvių 
Pulkas.

Tai buvo graži pavasario die
na, gegužės mėnesio diena: iš- 
sprogę medžiai, žydėjo sodai, 
žaliavo pievos, laukuose giedojo 
vieversiai ir kas gyvas stiebėsi į 
saulę.

Pernakt kažkur už Kavarsko 
apie Radiškius griaudė patran
kos ir žaibavo dangus. Bet kieno - 
tos patrankęs, kas varė lauk iš 
Lietuvos bolševikus, anykštie
čiai tikrai nežinojo. Vieni kalbė
jo, kad tai patys lietuviai, kiti 
—kad vokiečiai, vėl sklido tokių 
gandų, kad lenkai. Į rytą patran
kos nutilo, bet užtat aiškiai jau 
kažkur palei patį Kovarską su
tratėjo kulkosvaidžiai ir su- 
spragsėjo šautuvai.

Anykščių revkomis pernakt 
gabeno iš miestelio rekvizuo
tus grūdus, bet, išgirdęs šautu
vų ir kulkosvydžių bylą, pabė
go. Nesilaikęs Anykščiuose, 
perėjo per miestelį ir raudon
armiečių būrys . . .

Tik štai atlėkė nuo Anykščių 
šilelio viena granata, kita, tre
čia, ketvirta ... ir šen ir ten 
miestely ir už upės iškilo aukš
tyn dūmai ir smėlio stulpai.

Tai lietuviai, lietuviai — suju
do anykštiečiai.

— Tai mūsiškiai! Mūsiškiai 
bolševikus krapšto, — džiaugėsi 
visi ir žiūrėjo į tą pusę, iš kur 
skrido granatos.

Viena granata sprogo vidury 
miestelio ant griuvėsių, kita pa-

kariuomenės atkūrimoLietuvosLietuvos kariuomenė 1939 metais įžengia į Vilnių, 
šventė švenčiama lapkričio 23.

IR ANYKŠČIAI JAU LAISVI!

Kaip I-mas pėstininkų pulkas 
atnešė nepriklausomybę

taikė į bažnyčios sieną, bet 
anykštiečiai nės nemanė bėgti 
nuo savųjų granatų ir lįsti į rū
sius . . .

Ties bažnyčia susirinko žmo
nių būrelis, apspito kažkokią 
moteriškę.

— Mieloji, gal girdėjai nuo 
ko?

— Negi, pati savo akimis ma
čiau . . . nors mane čia tuoj . . .

— Lietuviškai?
— Visi lietuviškai ... ir kadgi 

gražiai kalba—kaip iš rašto.
— O daug?
— Net laukai mėlyni!
— Tai gal vokiečiai?
— Taigi, ir aš sakau — gal vo

kiečiai.
— Negi, va, nori, kryželį pabu

čiuosiu-. . . Pati savo akimis ma
čiau. Sako, visi suvalkiečiai.

— Ir vyresnybė lietuviškai?
— Lietuviškai. Kurie raiti ant 

arklių, kiti taip pėsti, ir visų 
arkliukas kaktoj.

Taraldis užšoko ant arklio ir 
zovada nujojo į šilelį sužinoti, 
kas, — savieji, ar nauji okupan
tai. Išlindo iš savo trabelės ir se
nelis Baltrus. Baltrus tai Anykš
čių patrijarkas. Jo pavardė Ju
cius. Rusų su turkais kare jį su
žeidė į koją, ir už tai jis gaudavo 
iŠ caro valdžios 120 rublių per 
metus pensijos. Už' tuos pinigus 
jis pasistatė sau namelį, pabuvo
jęs Šiluvoj, Čenstakavoj, nepra
leisdavo nei vienų Kalvarijų Vil
niuje ir net aplankė šventąją

žemę ir šventą miestą Jeru
zalę.

Per visą savo amžių jis buvo 
karštas lietuvis, slapta mokė 
skaityti ir rašyti vaikus ir visuo
met skaitė uždraustas ir neuž
draustas lietuviškas knygas.

Kaip šventai tikėjo jis Dievą, 
taip tvirtai laukė, kad, suby
rėjus maskolių valstybei, Lietu
va liks nepriklausoma ir turės 
savąjį karalių, savo vyriausybę, 
savo “Žalnierius” ... Tą paslap
tingą mintį jis įkvėpė ir man, 
dar kada aš pas jį mokiaus 
skaityti a , b, c...

Ir štai jo tikėjimas jo neapgavo: 
dar valandėlė — ir jis ant savo 
gyvenimo slenksčio pamatys 
Lietuvos kareivius, Lietuvos vy
riausybę . . . Kad tai ateina lietu
viai, jis nė kiek neabejojo ir 
nieko neklausė: jis tik kėlė akis į 
dangų, ir jo lūpos kažką šnibž
dėjo ...

— Taraldis . . . Taraldis atjojo 
Taraldis, — vėl sujudo 

anykštiečiai ir visi puolė prie 
Taraldžio.

— Na, ką, savi . . . Lietu
viai? . . . Greičiau sakyk! . . .

— Paliokai, — vos ištarė Ta
raldis, nušokęs nuo arklio. — PaL 
linkai: pats savo akimis mačiau.

—.Legijoninkai?
— Legijoninkai . . . Visi suju

do pas Brazauską arbatos gerti.
— Pasigriebk tu su savo lietu

viais . . . Visai jau nebetoli . . .

Antanuk, greičiau vesk arklius 
krūmuosna.

Nepraėjo ir minutė, kaip baž
nyčios aikštė ištuštėjo, tik prieš 
bažnyčios duris stovėjo be kepu
rės senelis Baltrus ir meldėsi. 
Jis meldėsi ir prašė Dievo, kad 
Viešpats prailgintų jam gyveni
mą ir suteiktų laimę, paskutinę 
laimę—savo akimis pamatyti 
Lietuvos “Žalnierius,” Lietuvos 
vyriausybę. Tegul dabar ateina 
lenkai, bet ateis ir lietuviai, — 
galvojo jis.

Tuo tarpu, kai išsiskirstė lie
tuviai panamiais, atgijo lenkpa- 
laikiai, dėvėję lietuvių kaukę.

Tik staiga:
“a-a-a-a-a-ar nuneš i mani jauną 
per pusantros valandėlės 
šimtą mylių? . . .”

Ir iš Anykščių šilelio išsipylė 
dainuodamas pėstininkų būrys.

Pryšaky jojo vyresnybė. Viena 
vora, atkišusi prieš save šautu
vus, traukė per Anykščių “kal
nus kelmuotus, pakalnes nu
plikusias,” kiti ėjo nuo Kepur- 
kalnio į Užupiečius.

Senelis patrijarkas puolė ant 
kelių — jis sulaukė! Pasidarė 
maišinys . . .

— Valio lietuviai! — pirma su
šuko Aviža.

Valio! . . . Valio! — jam pri
tarė visi ir visi paspringo ašaro
mis. . . O kai pėstininkai suėjo 
į Jurzdiką, dabartinę Kauno gat
vę .. . bet aš čia neapsiimu ap
rašyti — tam per menki man 
gabumai. Pasakysiu tik tiek, kad 
viską, ką turėjo mergelės lelijė
lės ir geraširdės moterėlės gar
desnio — viską nešė ir vaišino 
pirmuosius Lietuvos dobilėlius 
kareivėlius. Ne tik vaišino, bet ir 
tolimesnei kelionei įdėjo. O kai 
kareivėliai pagal savo vyresny
bės įsakymą norėjo atsilyginti, 
jos tik kvatojosi ir daugiau į jų 
kišenes kimšo. Senelis Baltrus 
verkė, kaip mažas. O kai jam pa
rodė prajojantį pro šalį patį vy
riausiąjį pulko vadą Ladygą, jis 
jį peržegnojo, laimindamas toli
mesniems žygiams.

Brangi buvo anykštiečiams ta 
1919 gegužės 19 d. Ir ilgai ilgai 
apie ją tėvai vaikams, seneliai 
vaikaičiams pasakos ir minės va
dus ir žygius, kaip tų, kurie čio
nai įrašyti šioje gražioje knygo
je, taip ir tų, kurie niekur ne
prašyti, ir kai vienų ir kitų se
niai jau nebebus šiame pasauly.

A. Žukauskas-Vienuolis
Buvęs karo korespondentas
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Žinodama, kad priplauk- 
sim Lisaboną, jau nebega
lėjau ramiai pagulėti. Norė
josi dar prieblandoj pama
tyti kalnuotus Portugalijos kran
tus. Taip keletą kartų ėjau pasi
žiūrėti nors pro koridoriaus lan
gus. Visą laiką tolumoj žibu
riavo horizontas. Krante kiti ži
buriai ritmiškai čia užgeso, čia 
vėl sušvito. Tai buvo švyturiai, 
ir jie ųium mirkčiojo. Mes jų 
kalbos nesupratom. Suprato tik 
laivo kapitonas, ir jis laivą iš lėto 
vairavo į uosto įlanką.

Taip gerą valandą plaukėm 
palei įlankos pakrantę, kol išau
šus pasiekėm sostinę.

Lisabonoj
Prieplaukoj knibždėjo laivų, 

garlaivių, motorinių valčių. Sto
vėjo ir keletas karo laivų, kurie 
darė slegiantį įspūdį. Vieni lai
vai krovėsi prekes, kiti šen bei 
ten plauki nėjo. Motorlaiviai ma
nevravo, priplaukdami prie 
kiekvieno atvykstančio laivo ir 

taip padėdami pasiekti krantinę.
Atrodo, kad mūsų laivo laukė, 

nes tuoj prisirinko žmonių mi
nia. Vieni atėjo sutikti, kiti iš
lydėti išvykstančių Pietų Ameri
kon ar Afrikon.

Prieplaukos krantas pilnas ge
ležinių “kaklų” — kranų. Jie į 
laivą įkelia bei iškelia visokius 
krovinius-prekes, bagažus. Ir 
prie mūsų laivo prislinko moto
rinis kranas ir tuoj pakėlė gele
žinius laiptus žmonėm išlipti. 
Kas, įsėdęs Hamburge, Lisabo
noj baigė savo kelionę, tas jau 
seniai buvo pasirengęs. Jiem ir 
pusryčiai buvo paduoti anksčiau, 
bet kažkodėl jų vis tiek neiš
leido. Nuo kranto kiti arti
mieji pažino deny stovinčius ir 
ėmė mojuoti rankomis. Ėmė 
šaukti vieni kitus vardais.

Pagaliau išlipo nemaža mūsų 
bendrakeleivių, bet jų vieton 
įlipo tiek daug ispanų, portuga
lų, kad jie užėmė ne tik išli
pusiųjų vietas, bet ir visus bu
vusius plyšelius pripildė. Tai 

daugiausia buvo darbininkų su
vargusios šeimos, vertos užuo
jautos, nes bėgo nuo karo gais
rų, kurie buvo Ispanijoj.

Pamačiau būręjį žmonių, li
pančių iš laivo. Būreliui vado
vavo dvasiškiai ir vienuolės. 
Jie ėjo į bažnyčią pasimelsti, 
išklausyti mišių. Jei būčiau mo
kėjusi kalbą, būčiau ir aš įsi
pilusi, nes labai norėjau patek
ti bažnyčion. Jaučiau lyg kokią 
skriaudą, kurios nejautė kitos, 
aplink stovinčios moterys. Mano 
modernios kaimynės net ne
suprato, ko tie žmonės eina. 
Dabar supratau, kaip sunku ke
liauti, kai nemoki kalbos.

Išgirdau pusryčių trimitą.. 
Nuėjau susijaudinusi ir negalė
jau praryti kąsnio. Ašaros veržė
si iš akių ir mane kompromita
vo prieš kitus. Turėj’au keltis ir 
eiti iš bendrojo valgomojo, nes 
prie stalo sėdintieji vokiečiai 
sportininkai ėmė pašaipiai ty
čiotis. Tai dar labiau didino ma
no liūdesį.

Žinojau, kad čia stovėsim 
kuo ne visą dieną. Tai su kai
myne jugoslave sutariau išeiti 
miesto apžiūrėti. Ji truputį mo
kėjo portugališkai. Prisidėjo dar 
ir dvi ponios. Būdama drąsi ir 
daug keliavusi, ji noriai sutiko 
mum vadovauti. Vėliau tikrai to 
nesigailėjau, nes senoviškame 
pietų didmiesty teko pamatyti 
daug įdomybių.

Prieplaukos kranto gatvės bei 
priemiesčiai atrodė menkai. 
Trūko švaros. Tolyn einant į 

miestą, jau buvo matoma tvar
kingesnė ir stipresnė ranka. 
Priemiesčiuose nemaža gatvės 
vaikų, elgetų. Jie “išsilavinę” 
prašyti išmaldų iš atvykusių lai
vais svetimšalių.

Čia pirmą kartą pamačiau, 
kaip ant galvos neša didžiulius 

ryšulius, pintines su vaisiais, 
daržovėmis, žuvimis, gėlėmis. 
Dažniausiai tas prekes nešioja 
moterys portugalės. Kas keli 
žingsniai jos šaukia užkimusio- 
mis gerklėmis. Jų išvaizda skur
di, menkučiai drabužiai, išgeltę 
veidai, basos purvinos kojos. 
Visa tai rodė neturtą ir vargą. 
Mane jaudino, kad jie turi tiek 
vargti dėl duonos kąsnio.

Arklių beveik nebuvo ma
tyti. Dažniausiai tai buvo maži 
arkliukai ar mulai, įkinkyti į 
aukštus dviračius ir apkrauti iki 
ausų. Taip jie tempė visokias 
prekes.

Mieste vaikščiojo tramvajai, 
autobusai. Susisiekimas buvo 
geras. Lisabona visai skiriasi 
nuo šiaurės Europos miestų. 
Čia gatvėse žaliuoja eilės įvai
riausių palmių bei visokių la
puotų medžių, kurių nė vardų 
nežinojau. Aš keliavau rudenį. 
Lietuvoj palikau jau šalnų pa
kąstas gėles. Čia gi žydėjo gra
žiausios šiltų kraštų gėlės. Gėlės 
žydėjo miesto aikštėse, o pačios 
gatvės papuoštos savotiškais or
namentais, kurie buvo išdėstyti 
iš juodų ir baltų akmenėlių. Tai 
Po rtu ga l i j o s kalnų g ra n i ta s.

Labai puošnūs namai, papuoš

ti tais pačiais akmenėliais. Kiek 
įdėta darbo, kad sienas išklotų 

spalvotais raštais! Tie raštai pri
minė Lietuvos audėjų drobes. 
Atrodo, kad šio krašto žmonės 
mėgsta aiškias spalvas. Net ir 
maža gatvele eidama, stebėjausi 
tuo menu. Senoviški mūrai pa
puošti tais raštais. Miesto centre 
buvo ir modernių namų.

Norėjosi užeiti bažnyčion, ku
rių keletas pasitaikė pakely. Gal 
būčiau radusi ir pamaldas, bet 
negalėjau atsiskirti nuo būrio, 
kuriam visai kas kita rūpėjo. Tu
rėjau eiti, kaip viščiukas, ten, 
kur veda.

Pirmas mūsų ekskursijos poil
sis buvo mieste. Užėjom į kelių 
aukštų moderniausią kavinę. Jos 
vidus buvo išklotas marmuru, 
papuoštas mozaikom. Blizgėjo 
turtingumu. Išgėrėm nykščio di
dumo kavos puoduką, suvalgėm 
mažytį pyragėlį. Sumokėjom ne
mažą krūvelę santimų. Portuga
lai puikiai moka spausti pinigą 
iš svetimšalių.

Priešais buvo graži aikštė, o 
jos vidury didžiulis fontanas. Jis 
traukė visų dėmesį. Saulė švie
tė, ir vanduo nepaprastai bliz
gėjo. Aplink fontaną žvdėjo gė-. 
lės.

Apžiūrėję keletą didžiųjų 
gatvių, išstudijavę kelias vi
trinas, paminklus, ekskursantai 
išpildė ir mano norą — užsu
ko į keletą bažnyčių. Bažnyčios 
gražios, puikūs vitražai, kurie 
pritildo dienos šviesą. Šiurpų 
įspūdi paliko viena remontuoja

ma bažnyčia. Ją buvo palietęs 
žemės drebėjimas. Didžiulės 
marmuro kolonos buvo iškreip
tos iš vietų, kitos net sugriuvu
sios. Nukritęs nuo sienų tin
kas, pagražinimai. Išvirtusios 
statulos. Ir koks žmogus bejė
gis, kai sujuda žemelė . . .

Sostinė yra kalnuota. Patekom 
į vieną kalno aikštelę. Iš čia 
buvo matoma ne tik miesto, bet 
ir prieplaukos dalis. Čia buvo 
tikrai gražu pasidairyti į visas 
puses.

Išvaikščiojom £>usę dienos. 
Dar daug liko nepamatyta, bet 
reikėjo galvoti apie grįžimą į 
laivą. Taupydami jėgas, nu
tarėm važiuoti tramvajum.

Paliekam Lisaboną
Į Lisaboną, Portugalijos sosti

nę, buvom atplaukę Švintant, 
tai negalėjom gerai įžiūrėti ją 
supančių kalnų grandinės, dau
bų bei apylinkės grožio. Išplau
kiant pasirinkau tinkamą vietą 
ir ilgai stebėjau. Dangus buvo 
aiškiai mėlynas. Buvo saulėta, 
ir paliekamo didmiesčio vaizdą 
tarpais paįvairino bažnyčių 
bokštai, sodai ir senoviški mū
rai, kurie turėjo savo bokštus, 
bokštelius. Toliau nuo miesto 
atsiskyrusi dunksojo didžiulė 
pilka kalva. Jos viršus bolavo 
nuo baltų paminklų. Tarp jų ža
liavo aukšti smaili medžiai. Visa 
tai atrodė lyg užburta karalystė, 
nuo kurios negalėjau atitraukti 
akių.

(Bus daugiau)
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LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 pages, price 7 dol.)

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 7 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 7 dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

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

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

Anglų kalba nauja virimo knyga

PRADEDA 60-TUOSIUS
VEIKLOS METUS SKAUTAI PHILADELPHIJOJ

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

Lapkričio 1 yra skautam kiek
vienų skautiškosios veiklos 
metų pradžia.

Šie metai yra ypatingi, nes su 
naujais skautiškosios veiklos 
metais Lietuvių Skautų Sąjunga 
pradeda taip pat savo sukaktu
vinius metus — 60 metų jubi
liejų. Nuo 1918 lapkričio 1 jau 
prabėgo beveik šeši dešimtme
čiai, apvainikuoti darbu Dievui, 
Tėvynei ir Artimui.

Daug mūsų sąjungos pirmųjų 
skautų-čių jau iškeliavo į ana
pus, daug jų išsklaidytų po visą 
pasaulį, bet ne vienas yra ir 
šiame žemyne, ir visi, buvę 
Lietuvių Skautų Sąjungos pradi
ninkai ir dar vos tik bepradedą 
skautiškus žingsnius mūsų di
džiojoj šeimoj, su džiaugsmu su
tinkam šiuos jubiliejinius me
tus.

Kiekvienas skautiškosios 
veiklos dešimtmetis būna apvai
nikuojamas Tautine Stovykla. 
Šią žiemą pagrindinė Vl-oji 
Tautinė Stovykla įvyks Australi
joj, kur suplauks iš viso pasau
lio bent reprezentacinės skautų

grupės, kad atšvęstų šią pras
mingą sukaktį. Ateinančių me
tų JAV ir Kanados Vl-oji Tau
tinė Stovykla įvyks Atlanto pa
krašty, kurion susirinks skautai, 
gyveną Šiaurės Amerikoj ir Ka
nadoj ir, pagal sąlygas, iš toli
mesnių pasaulio šalių.

Gaila, kad negalės stovykloj 
dalyvauti dar išlikusieji okupuo- 
toj Lietuvoj esantieji skautai-ės 
pirmūnai. Gaila taip pat, kad 
okupuotos Lietuvos jaunimas 
nežino, kas yra skautų organiza
cija. Tačiau, Vl-osios Tautinės 
Stovyklos gairei kylant į padan
gę ir aidint Lietuvos himno gar
sam, prisiminkim visus, kurie 
negali šioj šventėj dalyvauti; 
tada ir mum ji bus prasmin
gesnė, ir mes jausimės mintyse 
su jais, švęsdami šią reikšmingą 
sukaktį.

Broliai ir sesės, darykim vis
ką, kad mūsų sukaktuviniai me
tai pasiliktų mūsų atminty kaip 
šviesus žibintas, nušviečiąs 
kelią mūsų ateities žygiam ir 
darbam.

Budėkime,
s. B. Kidolienė

Vėlyvą pavasarį, birželio 12, 
Philadelphijos skautai susirinko 
iškilmingai sueigai ir paminėti 
birželio trėmimų. Tuo tikslu už 
ištremtuosius Šv. Andriejaus 
parapijos bažnyčioj buvo aukoja
mos mišios, kuriose skautai-ės 
organizuotai dalyvavo.

Minėjimas pradėtas trumpa į- 
žanga, pakviečiant Aušrą Zerr, 
LB visuomeninių reikalų tary
bos pirmininkę, tarti visuomenei 
ir jaunimui žodį. A. Zerr labai 
aiškiai ir suprantamai jaunimui 
kalbėjo apie birželio įvykius, 
pabrėždama, kad neturėtų būti 
leidžiama pasauliui pamiršti 
šias baisybes. Žydų akcija tuo 
pačiu reikalu turėtų būti visiem 
pavyzdys. Ragino jaunimą rašy
ti ir raginti valdžios pareigū
nus atkreipti dėmesį į Lietuvos 
reikalus.

Antroji iškilmingos sueigos 
dalis skirta įžodžiam. Paukšty
tės — vilkiuko kaklaraištį užsi-

name autobuse, tad ir kelionė 
visiem buvo smagi.

Stovykloj dvi sesės pasipuošė 
vyr. skautės kaklaraiščiu — G. 
Gečytė ir D. Pliuškonytė.

Laikomės tradicijos, kad kiek
viena skautė kandidatė prieš 
įžodį parašo rašinėlį “Kodėl no
riu būti skaute”. Čia pateikia
mi dviejų sesių rašinėliai.

D.S. 
KODĖL AŠ NORIU BŪTI 
SKAUTE

Skautė vadina kitą skautę “se
se”, nes skautų organizacija yra 
kaip viena šeima — visi sugy
vena ir yra išmokomi mylėti 
vienas kitą ir padėti kitiem.

Kad galima būtų nupirkti vis
ką, kas reikalinga mokymui, 
skautai ir skautės daro rankdar
bius ir parduoda. Kartais jau to
kie įvykiai, kaip Kaziuko mugė, 
yra tradiciniai.

Kaip skautybė taip ilgai išsi
laikė? Išsilaikė, nes ji žmonėm

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

AIDAI vienas geriausių 
kultūros žurnalų 
išeivijoj.
Ar juos prenu meruoji ?

ASS METINĖ ŠVENTĖ CHICAGOJ
Man buvo ypatingas malonumas 
dalyvauti Akademinio Skautų 
Sąjūdžio metinėj šventėj, įvyku
sioj spalio 22-23 Chicagoj.

Penktadienio vakare prasidėjo 
pirmoji šventės dalis — iškil
minga sueiga, kurion susirinko 
ir veteranai filisteriai, ir jauna
sis atžalynas — ASD kandidatės 
ir Korp! Vytis junjorai. Sueigos 
metu septynios sesės ir šeši 
broliai buvo pakelti į tikrąsias 
nares ir senjorus, pasipuošdami 
k (>rp orac i j ų s p a 1 vo mis.

Šeštadienio vakare Šaulių Na
muose įvyko tradicinis vakaras- 
pobūvis, kuriame dalyvavo ne 
tik akademikai ir jų šeimų na
riai, betirgausus būrys svečių.

Vakaro programai vadovavo s. 
fil. Ramunė Kviklytė-Lukienė, 
pakviesdama visus susirin
kusius sugiedoti “Gaudeamus”. 
Ji pristatė s. fil. Vytautą Ka- 
mantą tarti pagrindiniam žo
džiui. Fil. Kamantas neilgoj, bet 
daug apimančioj kalboj apibū
dino sąjūdžio veiklą, uždavi
nius, įnašą visuomenei ir lietu
vybei. Jis labai tiksliai paaiški
no akademikų atsiekimus, vado
vaujantis šūkiu “Ad Meliorem!” 
— Vis geryn!

Po oficialaus žodžio jaunimo 
vokalinis vienetas Vaiva atliko 
pramoginę programą. Šiame vie
nete pasirodė jaunieji ASS na
riai. Vieneto vadovas — F. Stro- 
lia. Šie jaunuoliai gana skonin
gai nukėlė vakaro dalyvius į pa
sakų pasaulį ir būdingus pasakų 
personažus pritaikė šių dienų 
gyvenimui, gi pasakos buvo per
pintos ir šių dienų aktualijomis.

Po pasirodymo, s. fil. R. Lu- 
kienei sukalbėjus maldą, visi 
buvo kviečiami vaišintis vaka
riene, kuri sumaniai ir skonin
gai buvo pagaminta; trumpam 
jon nukrypo dalyvių dėmesys. 
Po vakarienės neolituanų 
orkestras grojo šokį po šokio, ir 
išsijudino visa publika, kurioj 
būtų neteisinga skirti dalyvius 
į jaunimą ir senimą, nes visų 
dvasia buvo pakili ir jaunatviš
ka.

Orkestrui sustojus pailsėti, 
buvo pristatyti naujosios tikro
sios narės ir naujieji senjorai. 
ASD tikrosios narės — D. Braz
džiūnaitė, D. Bružaitė, R. Ka-

raliūnaitė, R. Likandervtė, V. 
Šerelytė, I. Ramanauskaitė ir V. 
Vakarvtė — buvo pristatytos s. 
fil. Danutės Korzonienės, gi 
naujuosius senjorus pristatė ps. 
fil. Vald. Sadauskas. Išsirikiavo 
E. Andriušis, G. Bankus, V. Ba
sutis, R. Račiūnas, L. Kelečius ir 
A. Šilas. Naujiesiem tikrosiom 
narėm ir senjoram sušokus jiem 
skirtą valsą, šokiai ir dainos vyko 
toliau.

Buvo malonu šioj šventėj 
matyti ne tik tokius ASS vete
ranus filisterius, kaip V. Stat
kus (dabartinis ASS pirm.), fil. 
S. Statkienė, Br. Kviklys, Ed. 
Korzonas, J. Damauskas, dabar
tiniai ir buvusieji aukštieji LSS- 
gos pareigūnai, dabartinis LSB 
VS S. Miknaitis su ponia ir daug 
daug kitų, kurių visų pavardes ir 
veidus būtų sunkoka atsiminti, 
bet ir tikrai gražų būrį jauni
mo, kurio kai kurie buvo atvykę 
net iš Detroito.

Visi, ir žilagalviai veteranai, 
ir patys jauniausieji ASS nariai, 
tikrai atrodė kaip viena, gerai 
sugyvenanti šeima, kurią riša 
bendra idėja, bendri tikslai, 
bendri darbai. Žiūrint į šią šei
mą, kiekvienam yra aišku, kad, 
vieni kitų padedami, jie gali nu
veikti daug ir svarbių mūsų 
išeivijai darbų. Todėl jie tikrai 
yra nusipelnę garsaus ir nuošir
daus “vivat!”

Sekmadienį, spalio 23, buvo 
prisiminti mirusieji ASS nariai 
pamaldose Jaunimo Centre. Po 
pamaldų buvo lankomi mirusių
jų sąjūdžio narių kapai.

Prisimenant gražias akade
mikų skautų iškilmes ir nuošir
dų ir šiltą priėmimą, reikia tik 
palinkėti jiem ir toliau tokio pat 
darnaus darbo ir sėkmingos 
ateities veiklos, nes jie yra nusi
pelnę mūsų visų pagarbos. B.K.

IŠ BADEN-
POWELLIO MINČIŲ

— raskime laiko skaityti — 
pasisemsime išminties,

— raskime laiko atsikvėpti— 
užsitikrinsime jaunystę,

— raskime laiko būti malonūs 
ir draugiški — tai kelias į lai
mę

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Svvitzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It cures: dundruff, falling hair, itching scalp, 
splitting ends, strengthening hair root growth, and restor- 
ing natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Rlue-Book. JIB Med 
icine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P.P.

J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue. Cicero. III. 60650.
Fili: 2498 Dcugall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J & J. 
2557 \V. 69th St.; 50ih Avė 6? 14th St. Cicero ir 1640 \V. 47th St. Chicago 
2923 N. Milvvaukee Avė.; 1147 N. Ashlaiid Avė.

tarnavo: Teresė ir Regina Iaco- 
no, J. Matjošaitis, P. Kazakaus- 
kas, R. Radikas. Skautės — skau
to įžodį davė: M. Iacono, R. 
Krušinskaitė, A. Matjošaitytė, R. 
Pliuškonytė, B. Šnipaitė, T. 
Danta. Prityrusio skauto: A. 
Dragūnas ir V. Surdėnas. Re
tai pasitaikąs žalias skautinin- 
kės kaklaraištis užrištas ps. O. 
Pliuškonienei.

Tai buvo paskutinė sueiga 
prieš vasaros atostogas. Visi iš
skubėjo ilgesnėm ar trumpes
nėm atostogom, tačiau beveik 
visi vėl susirinkom — kartu vyk
ti į Atlanto rajono vasaros sto
vyklą Puntuką. Vykom su Wash- 
ingtono sesėmis ir broliais vie-

buvo svarbi. Visi ženkliukai, 
juostos, kaklaraiščiai prie unifor
mos yra tradiciniai ir svarbūs, 
parodą skautės pažangumą.

Aš noriu būti skaute, nes aš 
suprantu, kodėl yra skautybė, 
ir man patinka, ką skautai ir skau
tės daro. Budžiu!

Birutė Šnipaitė 
-o-

Aš noriu būti skaute, nes man 
patinka dirbti rankdarbius. Pa
darius darbelius, patinka juos 
pardavinėti Kaziuko mugėj. 
Man labai patinka skaučių išky
los, ypač kai važiuojam slidinė
ti. Man labai patinka būti skau
te lietuvaite.

Regina Krušinskaitė

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes « 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės į Susiv. centrą, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo Nevv Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421,'tel*.-M17-6637.

Philadelphijos skautės, tik ką gavusios geltonus kaklaraiš
čius. Mazgelį R. Krušinskaitei užriša v.s. D. Pliuškonytė.

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrų, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t. L 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

PRIEŠKALĖDINIS 
NEW YORKE

Prieš kelerius metus New 
Yorko vyr. skaučių židinys Vi
lija surengė pirmą tokio pobū
džio prekymetį. Tuo buvo suda
ryta daugeliui gera proga apsirū
pinti kalėdinėmis dovanomis ir 
paremti mūsų apylinkėse skau
tišką veiklą.

Šių metų prekymetis įvyks 
gruodžio 4, sekmadienį, nuo 
12 vai., Kultūros Židinio mažo
joj salėj.

Čia uasit įvairiausių medžio, 
gintaro, sidabro dirbinių, paga
mintų visos eilės nagingų židi- 
niečių, taip pat ir visokios rū
šies gintaro dirbinių ir lietuviškų 
audinių, gaminamų Lietuvoj ir 
kitur.

Prekymečio metu veiks ir lo
terija, kurios bilietėliai jau da
bar platinami židiniečių ir skau
tų tėvų. Loterijoj bus du pa
veikslai ir medžio skulptūra. Lo-

PREKYMETIS

terijos pelnas skiriamas paremti 
Australijos Vl-jon Tautinėn Sto- 
vyklon vykstantiem nevvyorkie- 
čiam skautam.

Prekymečio lankytojai vietoj 
galės pasistiprinti ir kavute bei 
užkandžiais.

Tad pasižymėkit aukščiau mi
nėtą datą. Savo atsilankymu ne 
tik apsirūpinsit kalėdinėmis do
vanomis, bet ir paremsit skau
tišką veiklą bei židiniečių pa
stangas.

B.K.
-o-

Šiais metais Greenwich, 
Conn., mieste įvyks eglučių pa
roda gruodžio pradžioj. Parodos 
tema “Christmas around the 
VVorld”. Taip kitų eglučių bus ir 
lietuviškais šiaudinukais pa
puošta eglutė, kuriai nemažą 
dalį ornamentų — šiaudinukų 
gamina ir New Yorko skautės.

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės) 
Floor 21 st New York, N.Y. 10022 

Tel. (212) 758-1150-1

SKYRIAI:
Apple-Valley, Min. 55124- — 7707 147St.
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street
So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadvvay 
Bridgeport, Conn. 06610 — 1880 Seavievv Avė. 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 VVest 69 S t.
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road
Lexington, N.Y. 12452 — Route 13 A 

Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Avė. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.VV. 
Hackensack, NJ. 07601 — 112 Main St.
Hartford, Conn. 06106 518 Park St.
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourtli Street
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd.
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
Passaic, N.J. — 176 Market Street
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St.
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street

Waterbury, Conn. — 06710 555 Cook St.
Fort VVayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd. 
VVappingers Falls, N.Y. 12590—Hidden Hollovv Apts. 
Worcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstovvn, Ohio 44503 — 309 W. FederaI Street

Tel.: 612 432-7083
AL 4-5456

CII 3-2583
268 0068

203-367-2863
TL 6-2674
B K 8-6966

WA 5-2737
884-1738

518 989-6742
374-6446

GL 8-2256

201-342-9816
246-9473

FO 3-8569
AN 1-2994
LO 2-1446

373-8783
GR 2-6387
PO 3-4818
GL 5-9586
HU 1-2750

PL6-6766
432-5402

914-297-0261
SW 8-2868

RI 3-0440
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TRIJŲ TAUTŲ PARODA KULTŪROS ŽIDINY

Spalio 29-30 liks istorinė die
na, nes tada pradėtas pabaltie
čių kultūrinis bendravimas, su
rengiant pirmą parodą Kultūros 
Židiny. Ją rengė Baltia — pabal
tiečių meno draugija, kurios 
tikslas siekti kultūrinio bendra
darbiavimo tarp šių trijų tautų. 
Pirmiausia buvo pasirinktas 
vaizdinis menas, nes jis neturi 
kalbinės sienos ir visiem lygiai 
suprantamas. Ateity draugija nu
mato užmegzti ryšius taip mu
zikų ir taip rašytojų.

Aktyviausiai reiškėsi
Aktyviausiai iš lietuvių daili

ninkų šioj organizacijoj pasireiš
kė dail. K. Žoromskis. Šią pa
rodą rengiant, jis nešė didelę 
naštą ir negailėjo savo brangaus 
laiko — kontaktavo žmones, tel
kė žmones, nustatė darbų tvar
ką ir 1.1. Jis ir vadovavo paro
dos atidarymui spalio 29, šešta
dienį, 7:30 v.v.

Iš latvių dailininkų daug 
padėjo Ilmars Rumpeters, iš estų
— Epp Ojamaa.

Organizaciniame branduoly 
aktyviai veikė ir įvairius reika
lus kooordinavo ir nedailininkai
— E. Štrums, prof. O. Berend
sen ir A. Staknienė. Prisidėjo ir 
visa eilė kitų asmenų, kuriem 
rūpi pabaltiečių bendravimo 
idėja.

Kiti talkininkai
Specialaus komiteto pavestas, 

darbų iškabinimą tvarkė P. Jur
kus, sudaręs veiklių talkininkų 
būrį — dr. J. Lenktaitis, T. 
Alinskas, R. Alinskienė, V. Ker- 
belis, J. Kiznis, K. Jonynas ir k. 
Padėjo keli latvių ir estų meni
ninkai.

Vaišes suruošė ir salės papuo
šimą tvarkė bei tvarką prityru
siom akim prižiūrėjo Renata 
Alinskienė. Jai talkino G. Kudž
mienė, Babarskienė, A. Alins- 
kaitė. Lankytojus salėj priėmė 
D. Mikulskytė, M. Kuuskvere,
M. Kleve, J. Vytuvienė, D. Bul- 
garytė ir M. Vygantienė. Atgai
va rūpinosi Edvardas Staknys.

Parodą atrinko
Dalyvaujančius dailininkus iš 

skaidrių atrinko jungtinis komi
tetas, kurį sudarė 9 asmenys, iš 
kiekvienos tautos po tris: Kazi
mieras Žoromskis, Vladas Ži
lius, Elena Urbaitytė, Eleonora 
Šturmą, Daina Dagnija, Ilmars 
Rumpeters, Olga Berendsen, 
Epp Ojamaa ir Maie Kuuskvere.

Bendras vaizdas
Paroda užėmė abi sales. Di

džiojoj salėj paveikslai buvo su
kabinti ant sienos. Ties scena 
buvo pastatyta panelinių plokš
čių siena. Salės vidury buvo iš
dėstytos skulptūros.

Apatiniame aukšte panelinėm 
plokštėm buvo 
mo aparatai ir 
mosios sienos.

Viso parodoj 
įvairių kūrinių. Vyravo aliejinė 
tapyba. Grafika irgi buvo gausiai 
ir įspūdingai atstovaujama. 
Skulptūros kūrinių buvo koks 
šešetas. Visos . modernios. Vy
ravo modernizmas su visom 
savo apraiškom, bet buvo ir nuo
saikaus realizmo.

Paroda darė gerą įspūdį, pa
traukli, įdomi, gerai sutvarkyta, 
salės gerai prižiūrėtos, papuoš
tos gėlėm. Visur buvo gera tar
nyba, veikė kavinė, kur nuolat 
virė judėjimas, kur šnekučiavosi 
visų trijų tautų žmonės.

uždengti šildy- 
dalis pertveria-

buvo apie 100

Parodos atidarymas
Paroda buvo įrengta spalio 28, 

penktadienio vakartį. Viešam 
žmonių lankymui ji buvo atida
ryta spalio 29, šeštadienį, 12 

Viena pabaltiečių parodos detalė Kultūros Židinio mažojoj 
salėj. Matosi trys dail. Elskaus vitražai. Nuotr. Bruno Rozitis
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vai. Gi atidarymas buvo 7:30 
v.v. Į didžiąją salę lmvo susi
rinkę gana daug žmonių. Atida
rymui vadovavo dail. K. Žoroms
kis, pirma šeimininkų vardu pa
sveikindamas lietuviškai, o 
paskui jau kalbėjo angliškai.

Atidarymo žodį tarė dail. Ro
mas Viesulas, kuris profesoriau
ja Philadelphijoj ir kuris daly
vavo šioj parodoj.

Tada dail. K. Žoromskis prisi
minė kitus šios parodos talki
ninkus ir kvietė apžiūrėti paro
dą ir pasivaišinti kavinėj.

Estų grupė
Kataloge pirmon vieton buvo 

surašyti estai. Nuo jų ir čia pra
dėsime. Jų grupėj dalyvavo 12 
dailininkų: Adele Ulm Au
gustas. Karin Teksal Deeks, 
Heliui Herman, Endel Koks, 
Ilse Leetaru, Raoul Lind, Kari 
Niider, Epp Ojamaa, 
Rauam, Eduard Ruga, 
Tsirk, Agate Veeber.

Naima
Hans

Latvių grupė
Latvių buvo 14 dailininkų: 

Anna Annus-Hagen, Augusts 
Annus, Janis Annus, Voldemars 
Avens, Daina Dagnija, Laimons 
Eglitis, Dagmara Igals, Aušina 
Matcate, Fridrichs Milts, Oli- 
vers Rodums, Ilmars Rumpeters, 
Vilnis Strazdinš, Arnolds 
Treibergs, Sigurds Vidzirkste.

Lietuvių grupė
Lietuvių grupėj buvo 16 dai

lininkų. 15 buvo katologuoti, 
o 16 — Alfonsas Dargis — buvo 
neįtrauktas į katalogą. Jo kūri
nių paroda vyko prieš savaitę. 
Iš tos parodos buvo palikti du 
paveikslai, bet į katalogą nebu
vo įtraukti, nes jis tuo metu 
buvo suredaguotas ir spausdina
mas.

Lietuvių grupėj buvo šie 
dailininkai: Albinas Elskus, Ire
na Griežė, Regina Ingelevičie- 
nė, Vytautas Ignas, Vytautas Jo
nynas, Elena Kepalaitė, Vida ' 
Krištolaitytė, Pranas Lapė, My
kolas Paškevičius, Ona Paškevi- 
čienė, Elena Urbaitytė, Romas 
Viesulas, Viktoras Vizgirda, Vla
das Žilius, Kazimieras Žoroms
kis.

Visi šių trijų tautų dailinin
kai gyvena New Yorke arba arti 
New Yorko, daugiausia N. Jer
sey valstybėj. Praeitais metais ta 
pati meno draugija Estų namuo
se buvo surengusi pabaltiečių 
dailininkų skaidrių vakarą. Ši 
kolekcija ir buvo pagrindas šiai 
parodai, pasikviečiant dar vieną 
kitą.

Malonu, kad į šią grupę buvo 
įtrauktas dail. Vladas Žilius, 
New Yorko lietuviam matomas 
pirmą kartą. Jo trys darbai su
kurti su giliu skoniu ir dideliu 
kruopštumu. Malonu, kad įtrau
kė Romą Viesulą, kuris ant bal
tos drobės spausdina didelius 
juoda balta grafikos raižinius. 
Gerai, kad ir dail. Praną Lapę 
pasikvietė. Jam iš Bostono at
vykti vienam savaitgaliui nėra 
taip jau lengva. Jo kūriniai ab
straktai — juodos spalvos, su
kurti su didele ekspresija. Kiti 
daugiau ar mažiau mum pažįs
tami, išlaikę tuos pačius savo sti
listinius bruožus.

Aptarti estų ir latvių kūrybos 
čia jau nebeleidžia nei šio raši
nėlio apimtis. Jie dar mum ma
žai pažįstami, neįsisavinti. Ma
lonu, kad čia dalyvavo latvių 
dailininkų šeima — tėvas Au- 
gusts Annus, sūnus Janis Annus, 
duktė Anna Annus-Hagen. A. 
Annus bus bene vyriausias šios 
parodos dailininkas. Jam per 80.

Kultūros Židiny. Pirmi trys paveikslai dailininkų AnnusPabaltiečių dailės paroda
mos — tėvo, sūnaus, dukters, toliau V. Krištolaitytės ir V. Vizgirdos paveikslai. Prie
ky Elenos Kepalaitės skulptūra. Nuotr. Bruno Rozitis

Pabaltiečių dailės parodos atidaryme spalio 29 Kultūros Ži
diny kalba dail. Romas Viesulas. Už jo iš k. dr. V. In- 
gelevičius, G. Kudžmienė, R. Ingelevičienė, E. Kepalaitė, 
V. Ignas.

ATSIKVIESKIM RAŠYTOJUS
Sekdami apylinkių parengi

mus, esam pastebėję, kad juose 
dominuoja daina ir šokis, bet 
retai programoj ' atiduodama 
duoklė literatūrai. Kitaip tariant, 
programos atlikti kviečiami so
listai ir šokėjai, bet labai retai 
rašytojai.

Suprantam, kad apylinkių val
dybos yra praktiškos. Norėda
mos sutraukti kuo daugiau pub
likos ir sutelkti vieną kitą dole
rį LB reikalam, jos ruošia pa
rengimus, kurie patenkintų dau
gumos skonį, visai panašiai, kaip 
amerikiečių televizija.

Vis dėlto esam kultūrinė, bet 
ne verslo organizacija. Todėl 
atkreiptinas mūsų dėmesys į 
ruošiamų parengimų meninį ly
gį, ir taip pat atmintina, kad yra 
toks dalykas, kaip literatūros 
vakarai.

Šį kartą mūsų raginimas yra ir 
praktiškas. Šiais metais suėjo 75-

Kelios sugestijos
Kai rengiam parodą savo tar

pe, tai žmonės savus dailinin
kus pažįsta. Dabar reikėjo pri
statyti kiekvieną dailininką. Jei 
buvo įmanoma, parodyti, kur jo 
darbai. Tas labiau visus sujung
tų, suartintų.

Vertėtų tarti keletą žodžių 
apie atskirų tautų meną. Menas, 
tiesa, bendrinė vaizdinė kalba, 
bet jis atplaukia iš skirtingų tau
tų, tai jis turi savitus bruožus, 
tradicijas, meno mokyklas. Tie 
maži įvadai tikrai padėtų labiau 
vieniem kitus pažinti.

Būtų idealu, jei būtų galima 
nemaišyti — išlaikyti tautines 
grupes. Tada labiau išryškėja 
tie būdingieji tautos estetiniai 
bruožai.

Daug kas kalbėjo dėl dailinin
kų pasirinkimo. Kartais taip su
sidėsto, reikalai nurieda, kad su
sidaro tik tokia grupė. Buvo gali
ma pakviesti ir daugiau, kad 
dalyvautų su vienu paveikslu. 
Taip būtų praplėstas pabaltiečių 
draugų ratelis.

Parodą aplankė gana daug 
žmonių, apie kokius 400 ar dau
giau. Visą laiką buvo gyvas judė
jimas, kavinėj svečiavosi visų 
tautų žmonės ir tuo svečiavimu- 
si džiaugėsi.

Tegu ši draugija ir toliau ren
gia naujas parodas, koncertus ir 
tegu mus suartina. Sėkmės! 
(p.j.)

eri metai rašytojui Vytautui 
Alantu i ir poetui Stasiui San- 
tvarui. Pakviesdami juos į savo 
apylinkes-, ne tik pagerbtume jų 
amžiaus garbingą sukaktį, bet 
taip pat supažindintume tautie
čius su jų kūryba. Kultūros tary
ba, norėdama palengvinti jų at- 
sikvietimą, sutinka apmokėti jų 
kelionės išlaidas. Tokiu būdu 
apylinkei, ruošiančiai literatūros 
vakarą, žymiai sumažėtų finansi
nės išlaidos.

Tikimės, kad šiuo mūsų ragi
nimu ir išlaidų palengvinimu 
bus pasinaudota ir bus sudarytos 
sąlygos sukaktuvininkam apy
linkėse atsilankyti. Abu rašyto
jai yra davę sutikimą. Į juos 
galima kreiptis tiesiogiai dėl 
programos ir atvykimo datos. 
Aišku, painformuotina ir kultū
ros taryba.

Rašytojų adresai:
St. Santvaras, 862 East Third 

St., So. Boston, Mass. 02127; 
tel. (617) 268-5347.

V. Alantas, 8897 Robindale, 
Redford, Mieli. 48239; tel. (313) 
534-6485.

Kultūros tarybos pirmininko 
naujas adresas:

Juozas Gaila, 9770 Longvievv 
Drive, Ellicott City, Md. 21043; 
tel. (301)465-1263.

Be to, apylinkių veiklą į- 
prasmintų ir paįvairintų mūsų 
žymių kultūrininkų, veikėjų ir 
svarbių istorinių įvykių minėji
mai. Iki šių, t.y. 1977, metų 
pabaigos turim nemaža svarbių 
sukakčių. Visų pirma minėtina 
600 metų sukaktis nuo D.L.K. 
Algirdo mirties (mirė 1377). Ga
lima dar minėti ir mūsų tautos 
patriarcho dr. Jono Basanavi
čiaus 50 metų mirties sukaktį, 
nors sukakties data sutapo su šių 
metų Vasario 16 švente (mirė 

. 1927 vasario 16). Toliau—poeto
O. W. Milašiaus 100 metų gimi
mo sukaktis (gimė 1877 gegu
žės 29), poeto ir dramaturgo Ba
lio Sruogos 30 metų mirties su
kaktis (mirė 1947 spalio 16), 
vysk. Antano Baranausko 75 me
tų mirties sukaktis (mirė 1902 
lapkričio 13), Mikalojaus Dauk
šos 450 metų gimimo sukaktis 
(gimė apie 1527). 1547 išėjo iš 
spaudos Martyno Mažvydo “Ca- 
techismusa prasty Szadei”. Tad 
šiemet sukanka lygiai 430 metų 
nuo pirmosios lietuviškos kny
gos pasirodymo. Taip pat 100 
metų sukako nuo rašytojos pe

dagogės Marijos Pečkauskaitės 
— Šatrijos Raganos gimimo (gi
mė 1977 vasario 24).

Ateinančiais, 1978, metais pir
moj eilėj turėtume minėti kara
liaus Mindaugo vainikavimo 
725 metų sukaktį (vainikuotas 
1253). Taip pat 1978 sukaks 
120 metų nuo tautos himno au
toriaus dr. Vinco Kudirkos ir 
aušrininko Martyno Jankaus gi
mimo (pirmasis gimė 1858 gruo
džio 31, antrasis 1858 rugpiū
čio 7). Penkeri metai bus pra
bėgę nuo mūsų žymaus poeto 
Jono Aisčio mirties (mirė 
1973 birželio 13).

Kultūros taryba tikisi, kad šios 
sugestijos bus parankios apy
linkių valdybom ir pasitarnaus 
jom pagal vietos ir laiko sąly
gas.

Juozas Gaila 
JAV LB kultūros tarybos 

pirmininkas

A. Radžius
Vicepirmininkas

Spalio
AIDAI

Straipsniai; Leonardas Dargis
— Okupuotąją Lietuvą daugiau
sia maitina sklypininkai; Jurgis 
Žalkauskas — Gardino vaizdas 
ir Lietuvos aprašymas XVI am
žiaus atlase; Antanas Paškus
— Vakarietiškas žmogus išlaisvi
nimų sūkuryje; Antanas J. Vasai- 
tis — Stasys Tijūnaitis.

Iš grožinės literatūros: 
Aleksandras Radžius — Saulės 
vyno lašas (Eilėraščiai); Putinas 
— Nuvainikuotoji vaidilutė.

Apžvalgoje: Izidorius Vasyliū
nas — Jeronimas Kačinskas — 
kompozitorius; J. Kojelis — Jei 
veikla būtų koordinuota; Musų 
buityje.

Recenzijos: P. Jurkus — Pa
minklinė knyga apie dail. Povilų 
Puzirtą; dr. Jonas Grinius 
Taip dviejų frontų (R. Spalis: 
Mergaitė iš geto); Ilona Gražytė- 
Maziliauskienė — Apie daiktų 
paviršiumi čiuožiantį laiką (Al
dona Veščiūnaitė—Žodžiai kaip 
salos); Juozas Zaranka — Ver
gilijaus Bukolikos ir Georgikos 
Rukšos vertime; J. Gimbutas — 
Žemaičių gyvena žemaičio aki
mis (Aleksandras Pakalniškis: 
Žemaičiai).

Šis numeris iliustruotas Povi
lo Puzino kūrybos nuotrauko
mis. Viršelių 1 psl. — Bena
miai, viršelių 4 psl. — Gatvės 
muzikantas. Taip pat vysk. V. 
Blizgio, St. Tijūnaičio, J. Ka
činsko, Gardino vaizdo (Brauno 
ir Hogenbergo atlase) ir galak
tikos nuotraukomis.

Redaguoja — dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
MA 02122; literatūros, apžvalgų 
ir techninis redaktorius — Leo
nardas Andriekus, OFM, Ken- 
nebunkport, ME 04046; admi
nistruoja T. Benvenutas Rama
nauskas, OFM, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207; 
spausdina pranciškonų spaustu
vė, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

Pranas Čepėnas — NAUJŲJŲ 
LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA. 
I tomas. Išleido Dr. Kazio Gri
niaus Fondą >. 1977. Spaudai
parengti padėjo Albina Sirutytė- 
Čepėnienė. Stambaus formato. 
Kietais viršeliais. XI\ ir 544 
psl. Kaina 15 dol. Gaunama kny 
gvnuose ir šiuo adresu: D?, Ka
zio Griniaus Fondas, Ine., c'o 
J. Urbelis, 1619 4o. Broadvvay, 
Melrose Parį UI 60160/

Pratarmėj autosios pasisako:
“Mums yra reikalinga ne tik 

senesniųjų laikų Lietuvos išturi 
jos veikalų, bet ypač reikalinga 
išsamesnių veikalų apie vėles 
nius laikus, kurie pavaizduotų 
lietuvių tautos išeitą kebą vals
tybingumui uis teigti. lodė! 
šiame ‘Naujųjų laikų Lietuvos 
istorijos’ pirmamtome aš sten
giausi nuodugniau aprašyti laiko 
tarpą nuo 1863 u sukilimu ligi 
Pirmojo pasaulinio karo. Cm 
mėginau išrv-Tmti ummtiid' 
tančias lietuviu pastangas savo 
kalbą ir kultūrą išlaikyti ir [lam
dyti, kad šioje kovoje dalyvavo 
kur kas daugiau asmenų,' negu 
mums visiems geni žinomi v<-i 
kėjai.“

Šis Lietuvai istorijos tomas 
apimąs XIX ė XX amžiaus są
vartą — tautinio atgimimo laiko 
tarpį, yra suskirstytas i penkio
lika skyrių: l aitia istorijoje, Lie 
tu vos gyventojai, Lietuvos gy 
ventojų lenkinimas, Lietuva Ru
sijos valdžioje. Rusinimas, Kata
likų ir pravoslavų bažnyčios 
Lietuvoje, Švietimas, Spaudos 
draudimas, Lietuvių tautinis 
atgimimas, Lietuviu politinės 
partijos, Rusu japonų karas 
1905 metų r e v o I i u c i j a 
Rusijoje ir Lietuvoje, Rusijos 
valstybės dūmą ir Lietuva Lie
tuvos ūkis prieš Pinmjjį pasau
linį karą, Lietuvių kultūrinė 
veikla prieš Pumąi.i pas.ml’m 
karą.

Kiekvienas skyrius suskirsty 
tas į keletą a» ud keliolika sky
relių. Po kiekv icao skyriaus yra 
nuorodos (išmušus).

Knygos pradžioj, po turinio, 
yra: Lentelių sąrašas, Santimu 
pos, Leidėjo žodis, Pratarmė 
Pabaigoj: Vardynas, ( Tmmologi 
nė lentelė.

Antrasis šios istorijos tomas 
(jau parašytas ir rengiamas spau 
dai) apims laikotarpį nuo Pir
mojo pasaulinio karo lig 1920 
m. pabaigos, treciasis bus skir
tas nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimui iki 1940 m.

Autorius — lietuviam gerai 
pažįstamas pedagogas ir kultū
rininkas, vienas iš Lietuvių En
ciklopedijos redaktorių. Jo at
liekamas dalbas, rašant naujų
jų laikų Lietuvos istoriją, di
džiai vertint i nūs.

TECHNIKOS ŽODIS.
1977 m. balandis-rugsėjis,: Nr. 3- 
4 (156-157). Įsteigtas 1951 m. 
Leidžia Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų S-gos Chi
cagos Skyriaus Technikines 
Spaudos Sekcija.. Išeina kas trys 
mėnesiai. Vyr. redaktorius — V. 
Jautukas. Šiam numeriui me
džiagą sutėlkė ir jį redagavo Juo
zas Rimkevičius. Gausiai iliust
ruotas nuotraukomis. 144 psl. 
Metinė prenumerata — 6 dol., 
studentam — 2 dol. Administra
cija: A. Brazdžiūnas, 7980 Vv'est 
127 St., Palos Park, III. 60464.

Šis žurnalas yra Pasaulio ir 
Amerikos lietuvių inžinierių bei 
architektų sąjungų organas, o šis 
jo numeris yra jubiliejinis. “Ki
lus Centro valdyboje klausimui, 
kaip būtų prasmingiausia pa
minėti Sąjungos reikšmingą 25- 
rių njetų sukaktį, buvo vienin
gai pasisakyta už spausti ntą 
gimtąjį žodį. Buvo pasirinktas 
T.Ž., kaip Sąjungos ištikimas pa
lydovas per visus jos gyvav imo 
metus“ (Redaktoriaus žodis);

Savo turiniu šis jubiliejinis 
T.Ž. numeris įdomus ir kitiem 
lietuviam, ne vien inžinieriam 
bei architektam.

Lietuviška knyga geriat 
šia dovana!
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LITUANISTINĖS MOKYKLOS SKYRIUS ___________

VILNELĖ
Redaguoja Nijolė Ulėnienė, 16 Lucille Lane, Dix Hills, N.Y. 11746

Talkina Rūta Dragūnevičiūtė

MANO TĖTISKĄ DARAU, KAI LYJA

Man nepatinka, kai lyja, nes aš 
negaliu žaisti lauke. Draugės 
per lietų irgi neateina. Aš turiu 
žaisti viena su savo žaislais. 
Aš turiu daug mažų namų, ma
šinų ir medinių lėlyčių. Aš įde
du lėles į mašinas ir važinėju 
po medinius namus. Kai lyja, aš 
padarau pamokas ir perskaitau iš 
knygyno knygas. Gal rytoj jau 
nelis, ir žaisiu lauke su draugėm.

Laura Bilėnaitė, 3 sk.

Kai lyja, -aš klausau radijo. 
Aš mėgstu žaisti su savo šu
niuku Pūkiu ir kartais aš jį šu
kuoju. Jis irgi mėgsta su manim 
žaisti. Aš ir mano sesytė žai
džiam žaidimus ir žaidžiam su 
žaislais.

Paulius Naronis, 3 sk.

Stengiamės (6, 7, 8 skyriaus mokiniai) Nuotr. G. Peniko

VAIDUOKLIŲ NAKTIS (HALLOVVEEN)

Baidyklių naktį raganos ir bai
dyklės susirenka miške. Jos išsi
verda nuodingos sriubos. Raga
nos ir baidyklės susirenka miške 
ir išskrenda gąsdinti žmonių. 
Raganos įdeda tą nuodingą sriu
bą į sausainius ir saldainius ir 
duoda vaikam. Baidyklės skrai
do padangėmis ir gąsdina 
vaikus.

Laima Jankauskaitė, 4 sk.

Kiekvieną spalio mėnesį 
ateina vaiduoklių naktis. Naktį 
vaikai eina iš namo į namą ir 
gauna saldainių. Žmonės sako,

Padėk Jonukui ir Marytei 
surasti kelią į mokyklą

Aš darau savo lietuviškas pa
mokas. Tada aš žaidžiu su savo 
lėlėmis ir kartais su savo sesu
te. Kartais aš skaitau savo kny
gas ir žaidžiu mokyklų. Aš einu 
pas savo draugę ir darau vai
duoklių nakties paveikslus.

Regina Senken, 3 sk.

Kai lyja, aš žiūriu televiziją. 
Aš žaidžiu su savo žaislais. 
Kartais aš einu pasivaikščioti 
per žolę. Yra daug dalykų, ku
riuos gali daryti šlapią dieną.

Tauras Vebeliūnas, 3 sk.

Kai lyja, aš žaidžiu su broliu 
Simu. Mėtau Simą ant divono. 
Jis važinėja su sunkvežimiu, o aš 
jį gaudau.

Jonas Janušas, 3 sk.

kad raganos gąsdina vaikus. Kur 
aš gyvenu, vaikai mėto kiauši
nius ir mažus moliūgus. Man pa
tinka vaiduoklių naktis, nes 
gaunu saldainių.

Tadas Nemickas, 5 sk.

Man patinka vaiduoklių nak
tis, nes mes apsirengiam kaip 
mes norim ir išeinam rinkti sal
dainių. Šitą vaiduoklių naktį aš 
apsirengsiu kaip “Snoopis”. Aš 
eisiu per visą rajoną ir susi
rinksiu daug saldainių. Man šita 
šventė yra vaikų šventė. Vaikai

Mano tėtis tik nesenai gavo 
naują darbą su New Yorko 
“Cosmos” futbolo komanda. Jis 
yra treneris (assistant coach). 
Tai yra labai svarbus darbas, to
dėl mano tėtis skrenda aplink 
visą pasaulį rasti naujų žaidikų 
dėl “Cosmos”. Eddie Firmani 
— vyriausias “Cosmos” treneris 
pasamdė mano tėtį todėl, kad jis 
labai gerai žino apie futbolą. 
Mano tėtis vienuolika metų dir
bo CCNY. Jis buvo labai geras to 
universiteto profesorius ir taip 
pat buvo CCNY futbolo koman
dos treneris. Dabar mano tėtis 
dirba su “Cosmos”, ir visas pa
saulis apie jį žino. Mūsų šeimai 
labai linksma.

Livija Klivečkaitė, 8 sk.

šią dieną gali vaidinti, kčį jie 
nori.

Jūra Sperauskaitė, 5 sk.

Vieną dieną buvo “Hal- 
loween”, ir aš to nežinojau. Aš 
vaikščiojau gatvėmis ir mačiau, 
kad visi labai kvailai apsirengę. 
Jie prie visų namų ėjo ir sakė 
“Trick or Treat”. Aš esu lietu
vaitė, ir nežinojau, ką tas reiškia. 
Tada aš labai mažai mokėjau 
angliškai. Vienas berniukas pri
ėjo ir man sakė: “Ei, kas tu esi? 
Nusiimk savo maskę, aš noriu 
tave pamatyti”. Aš atsakiau: 
“Kas čia yra, ar maskaradas?” 
Jis sakė: “Ne, kvailele, tai yra 
Hallovveen”. Tada aš nubėgau 
namo ir užsidėjau savo kostiumą.

Rasa Alksninytė, 5 sk.

Hallovveen yra vaikų vakaras. 
Visi vaikai apsirengia įvairiais 
kostiumais ir eina prašyti saldai
nių arba kitokių gėrybių. Kos
tiumus vaikai dažniausiai pasi
renka iš tų žmonių, kurie jiem 
labiausiai patinka televizijos 
programose. Man ta šventė labai 
patinka ir būtų labai gerai, jeigu 
ji būtų kelis kartus metuose. 
Hallovveen taip pat yra vadina
ma vaiduoklių vakaru.

Asta Lukoševičiūtė, 5 sk.

Raganos yra žalios ir dėvi juo
das kepures ir sukneles. Jos su
maišo arlių kojas ir varlių lie- 
žuv ius j r padaro užburtus vais
tus. Naktį jos susirenka miške ir 
papasakot., ką jos darys baidyk
lių naktį. Raganos kartais pada
ro nuodingus obuolius ir nuo
dingus saldainius. Jos skraido 
per naktį ant šluotų su katėmis, 
kurios irgi yra juodos. Raganos 
yra labai baisios, nes jos gąsdina 
vaikus.

N i n a J a n kau ska i tė, 6 s k.

Paskutinės pavasario dienos trečiame skyriuj su mokytoja F. Jasaitiene. Dabar mes jau 
ketvirtokai. Nuotr. P. Bivainio

Rašinėliai su dvibalsiais “ai” ir su “au”

Lauke šiandien labai gražu. 
Saulė šviečia, ir laukuose žydi 
raudonos gėlės. Jaunas berniu
kas lauke žaidė su draugais. 
Staiga pasidarė tamsu, užėjo 
audra. Draugai bėgo į nau
ją namą apsisaugoti nuo audros. 
Name žaidė sėsutė Audra su sa
vo drauge Aukse. Visi buvo lai
mingi, kad apsisaugojo nuo 
audros. Tėvelis prižadėjo rytoj 
sukurti laužą.

Audra Gintautaitė, 4 sk.

RAUDONA KRIAUŠĖ 
IR KAULAS

Vieną dieną Kaulas ėjo į mišką 
ir paklydo. Tada jis pamatė Rau
doną Kriaušę. Jis jai sakė: “Aš 
paklydau”. Raudona Kriaušė 
sakė: “Mes eisim pas Saulę”. 
Taip Kaulas atrado naują draugę: 
Saulė sakė, kad jie turėjo eiti pas 
Šaukštą. Šaukštas liepė eiti pas 
Ausį. Ausis sakė eiti į Kauną. 
Kaunas sakė: “Eikit į krautuvę”. 
Krautuvė sakė: “Nueikit pas ka
ralių Daugirdą”. Karalius sakė: 
“Taip, aš žinau. Eik, kur buvai, 
ir tu ten atsirasi, kur nori.” 
Kaulas ir Raudona Kriaušė pa
dėkojo jam ir ėjo į krautuvę, į 
Kauną, pas Ausį, Šaukštą ir 
Saulę. Tada surado namus. Jie

SUMAIŠYTOS RAIDĖS

Čia yra vaisių vardai, bet 
raidės sumaišytos. Prašom su
rasti teisingus vaisių vardus. 
Atsakymus prašom siųsti “Vil
nelei”. Kitame numeryje pa
skelbsime pavardes visų at
siuntusių teisingus vaisių 
vardus.

1. Pasnileas
2. Yvais
3. Surėkia
4. Lyuobos
5. Sannaab
6. Kosribsaa
7. Sionšvy
8. Rašskėb
9. Sėgvuony

10. Nassaana 

Pabaltiečių Žygy už Žmogaus Teises VVashingtone, D.C., daugelis dalyvių nešė tokius 
plakatus. Plakatas ant storo popieriaus, 61 cm per 91 cm. Tokį plakatą galima įsigyti 
siunčiant bent kokią auką Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Aukos nurašomos nuo JAV mokesčių.

buvo labai purvini, todėl ėjo 
maudytis į ežerą. Kaulas ir Rau
dona Kriaušė buvo labai geri 
draugai!

Jonas Žemaitaitis, 4 sk.

MŪSŲ KELIONĖ
Mano draugai Paulius ir Tau

ras atvažiavo su traukiniu į Kau
ną. Jie matė daug raudonų gė
lių laukuose. Aš atvažiavau, kai 
saulė leidosi. Kitą rytą mes ėjo
me maudytis. Prie vandens augo 
aukštos žolės. Žolėse plaukiojo 
margos antys.

Rima Vaičaitytė, 3 sk.

KAS MAN PATINKA
Aš mėgstu žaisti beisbolą, 

tinklinį, soccerį ir daug kitų 
sportų. Aš mėgstu gyvulius ir 
noriu būti zoologijos sodo vete- 
rinorius. Turiu paukštį vardu Jo
nuką, kurį suradau mūsų 
kieme su užgautu sparnu. Aš 
gan greitai kalbu, ir mano tėvai 
kartais nesupranta manęs. Mano 
pusbrolis gyvena kaime, ir aš 
daug laiko ten praleidžiu vasarą 
ir žiemą.

Auksė Jankauskaitė, 7 sk.

Man patinka minkštas sviedi
nys. Man patinka daryti daug 
dalykų, bet man geriausiai patin
ka iš tolo kontroliuoti lėktuvus, 
mašinas ir laivus. Aš turiu la
bai daug draugų. Kartais aš einu 
žuvauti. Man labai daug darbų 
reikia daryti aplink namus.

Jonas Žukauskas, 7 sk.

Man labai patinka daryti gim
nastiką ir žiūrėti į gimnastikos 
kompeticijas. Man patinka “piz- 
za” su daug sūrio. A: mėgstu 
žiemą čiuožti ir slidinėti. Vasa
rą važiuoju į Neringą, grįžtu na
mo ir daugiau nieko nedarau.

Vita Rygelytė, 7 sk.

Aš mėgstu valgyti bet ką. Aš 
mėgstu važiuoti laivu ir trakto
rium. Man labai patinka daryti 
dalykus, kuriuos aš galiu daryti 

HUMAN 
RIGHTS 

for

SADlINAITč 
and

LITHUANIA

lauke. Kai aš pareinu iš mokyk
los, aš nueinu į jūrą su savo šu
niu. Man patinka statyti ir taisyti 
daiktus. Man labai patinka va
žiuoti stovyklauti su skautais.

Algis Jurgėla, 7 sk.

Man patinka maudytis basei
ne ir žaisti tinklinį. Man patinka 
valgyti “pizzą” ir šokoladinius 
ledus. Aš turiu daug iškimštų 
gyvulių. Man patinka angliška 
mokykla labiau negu lietuviš
ka mokykla.

Daina Penikaitė, 7 sk.

Man patinka žiūrėti televiziją, 
valgyti ir sportuoti. Kiekvienais 
metais aš važiuoju slidinėti į 
Vermontą. Man patinka čiuožti 
ir maudytis. Aš turiu du šuniu
kus ir vieną sesutę.

Rima Budreckaitė, 7 sk.

Aš einu į Saint Thomas the 
Apostle mokyklą. Man patinka 
slidinėti žiemą, o vasarą plaukti. 
Aš esu vidurinė mergaitė mano 
šeimoj. Man taip pat patinka va
žiuoti su dviračiu, skaityti 
angliškai, žaisti krepšinį ir klau
syti “rock” plokštelių. Mano 
mėgiamiausios grupės yra Kiss, 
Bay City Rollers ir Fleetwood 
Mac. Man taip pat patinka Peter 
Frampton. Man nepatinka eiti į 
lietuvišką mokyklą, valgyti 
pomidorus ir skaityti lietuviškai.

Audrė Lukoševičiūtė, 7 sk.

AUDRA
Laivas buvo vidury jūros. Stai

ga užėjo didelė audra. Pūtė 
laivą į vieną pusę ir į kitą pu
sę. Kai praėjo audra, laivas buvo 
pasimetęs. Tas laivas buvo labai 
didelis, bet jame buvo tik keturi 
žmonės, nes vežė labai daug 
prekių. Laivo kapitonas vartojo 
kompasą, kad žinotų, kur jie 
plaukia. Taip laivas laimingai 
nuplaukė, kur jie turėjo plaukti.

Tomas Šaulys, 5 sk.

Vagystė
Mokytojas (bando vaikams iš

aiškinti, kas yra vagystė): Jonuk, 
jei aš, tau nematant, įkiščiau 
ranką į tavo kišenę ir ištrauk
čiau dolerį, kas aš būčiau?

Jonukas: Buitininkas.
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LEIDIMAS KOMUNIJĄ PRIIMTI Į RANKAS HARTFORD, CONN. boj, o šiuo metu yra LB tary
bos narys. IŠ VISUR

“Imkite ir valgykite”

Paskutiniu laiku įvyko daug 
pasikeitimų Bažnyčios liturgijoj: 
mišios aukojamos žmonių varto
jama kalba, sakramentai taip pat 
teikiami gimtąja kalba, praplės
ta mišių pirmoji dalis, įvedant 
daugiau skaitymų iš Šventojo 
Rašto, atgailos — susitaikymo 
sakramentas priimamas atskira
me kambary . . . Visi tie pakeiti
mai naudingi. Žmonės gali są
moningiau dalyvauti mišių au
koj ir sakramentais teikiamų 
Dievo malonių priėmime.

Siekiant tikinčiųjų didesnio 
sąmoningumo, tikintiesiem lei
džiama komuniją priimti į ran
kas. Tai nėra jokia naujovė, o 
tik sąmoningas grįžimas prie se
niau buvusio papročio. Juk apaš
talai Paskutinės Vakarienės 
metu Viešpaties kūną duonos ir 
vyno pavidaluose priėmė iš Iš
ganytojo į rankas ir valgė, nes, 
kaip Jėzus moko, jo kūnas yra 
tikras valgis, jo kraujas — tik
ras gėrimas. Duoną ir vyną per- 
keitęs savo kūnu ir krauju, jis 
davėjuos apaštalam, sakydamas: 
“Imkite ir valgykite . . ., imkite 
ir gerkite”.

Apaštalai, vykdydami Išgany
tojo įsakymą “Taip darykite ma
no atminimui”, šventoj nuotaikoj 
rinkosi ir visi drauge valgė duo
ną, kuri, jiem suteiktąja galia 
konsekracijos žodžiais perkei
čiama Kristaus kūnu ir krauju. 
Į šventąją puotą rinkosi ne tik 
apaštalai, bet ir krikštą priėmę 
jų mokiniai, pirmieji krikščio
nys. Jie visi sykiu dalyvavo toj 
šventoj padėkos aukoj (mišiose), 
sakramente, paties Išganytojo 
paliktame išoriniame ženkle, 
kuriuo Viešpaties kančia ir mir
tis pratęsiama dabarty (ne “kar
tojama”), įgalinant žmones nau
dotis Viešpaties kančios ir pri
sikėlimo vaisiais.

Mišių metu laikas tarsi ne
tenka ribų. Žmonės ne tik pri
simena, kas vyko Paskutinės 
Vakarienės metu ir ant Kalvari
jos kalno, bet patys yra akty
vūs tos pačios aukos, aukojamos 
nekruvinu būdu, dalyviai ir taip 
turi progos priimti tikrą Kris
taus kūną bei kraują, kokį gavo 
apaštalai per Paskutinę Vakarie
nę.

Tas Kūrėjo ir kūrinio susijun
gimas įvyksta per komuniją. 
“Kas valgo mano kūną ir geria 
mano kraują, tas pasilieka many
je, o aš jame”, sako Išganyto
jas.

Žvilgsnis į praeitį
Apaštalai ir pirmieji krikščio

nys komuniją priimdavo kiek
vieną sekmadienį, kai daly
vaudavo iškilmingoj šventoj au
koj, bendroj šventoj puotoj. Ko
muniją priimdavo į rankas. Vė
liau (tik dešimtame amžiuj) įėjo 
į įprotį komuniją duoti ant lie
žuvio.

Šv. Kirilas, Jeruzalės vysku
pas (ketvirtajame šimtmety), 
mokydamas naujai apkrikštytuo
sius, šitaip kalbėjo: “Kai jūs atei
nat priimti komunijos, tai kai
riąją ranką delnu į viršų padė
kit virš dešiniosios plaštakos. 
Pasakykit “amen” ir priimkit 
Kristaus kūną. Po to artinkitės 
prie Kristaus kraujo taurės.”

Panašūs pamokymai randami 
ir kitų to meto vyskupų bei mo
kytojų raštuose Egipte, Romoj, 
Šiaurės Afrikoj, Ispanijoj, Angli
joj ir kitur. Tai rodo, kad visur 
taip buvo priimama komunija..

Bažnyčios apeigose naudo
jami ženklai ir gestai yra vidi
nio nusiteikimo simboliai. Baž
nyčios daktaras šv. Jonas Chri- 
zostomas (vadinamas Auksabur
niu dėl didelio iškalbingumo), 
miręs 407, komunijos priėmime 
į rankas įžiūri dvasinio skaistu
mo simbolį. Jis rašo: “Pasaky
kit man, ar jūs drįstumėt komu
niją priimti nešvariomis ranko
mis? — Manau, kad ne! . . Jei 
taip, tai kaip galėtumėt išdrįsti 
priimti eucharistiją sutepta sie
la? Viešpaties kūną rankose lai
kot tik trumpą momentą, sieloj 
gi jis pasilieka visą laiką”...

Gaila, kad, laikui bėgant, ko
munijos priėmimo būdas pasi
keitė . . . Dabar gi liturginis atsi

naujinimas, pradėtas popiežiaus 
Pijaus X, tęsiamas Pijaus XII 
ir ypač Vatikano II susirinkimo 
nuostatais, išryškina tikinčiųjų 
vertę, į mišių apeigas grąžino 
žmonių naudojamas kalbas, sy
kiu kalbamą tikinčiųjų maldą 
(kuri kalbama tuoj po Tikėjimo 
išpažinimo), aukojimo procesiją, 
Šv. Rašto ištraukų skaitymą pa
vedė pasauliečiam, o dabar vėl 
grąžino seniau 900 metų buvusį 
paprotį komuniją priimti į ran
kas. Ir vertai, nes krikšto ir su
tvirtinimo sakramentais visi 
esam pašventinti, visi esam 
bendrosios kunigystės nariai, 
Kristaus mistinio-dvasinio kūno 
sąnariai.

Kaip priimti komuniją
į rankas priimti komuniją yra 

tik privilegija, o ne įsakymas. 
Kas nori, komuniją gali priimti 
ir iki šiol buvusiu būdu — ant 
liežuvio. Joks kunigas negali 
įsakyti, kaip komuniją priimti. 
Komuniją galima priimti stovint 
ar atsiklaupus.

Norint komuniją priimti į ran
kas, kairę ranką delnu į viršų 
reikia uždėti ant dešiniosios del
no (o jei kas yra kairys, tai turi 
daryti atvirkščiai: dešinę ranką 
uždėti ant kairiosios).

Kunigas, paėmęs Švenčiau
siąjį, sako: “Kristaus kūnas”. Čia 
reikia atsakyti “Amen” (tai lietu
viškai reiškia “Taip yra”). Tuo 
“Amen” išpažįstamas realus 
Kristaus buvimas Švenčiausia
jame Sakramente ir išreiškiamas 
noras jį priimti. Kai kunigas 
Švenčiausiąjį padeda ant delno, 
tai asmuo, čia pat stovėdamas 
(arba klūpodamas), dešiniąja 
ranka (o kairys — kairiąja) paima 
Švenčiausiąjį ir priima jį į bur
ną. Po to einama į savo vietą 
bažnyčioj nuoširdžiai pagarbinti 
Viešpaties ir padėkoti, kad ga
lim priimti dangišką maistą, 
amžinojo gyvenimo laidą.

Kun. Vytautas Pikturna

BALTIMORĖS ŽINIOS
“Atgal prie Dievo” įspūdin

gas pamaldas surengė lapkričio 
13, sekmadienį, Lietuvių posto 
154 Amerikos legionieriai ir jų 
padėjėjos Šv. Alfonso bažnyčioj. 
Legionieriai ir padėjėjos susi
rinko prie bažnyčios 8:15 vai. 
ryto ir lydėjo žmones į bažny
čią su savo vėliavomis. Vyrų 
choras Daina giedojo per mišias, 
kurias aukojo legionierių kape
lionas kun. A. Dranginis. Le
gionieriai po mišių savo kam
bariuose turėjo užkandžius.

Metiniai Šv. Alfonso pietūs 
sulaukė gražios sėkmės. Parapi
jos nariai Šv. Alfonso mokyklos 
salėj linksmai praleido laiką. 
Parapijos kunigai padėkojo vi
siem, kurie paruošė pietus, dir
bo per pietus ir dalyvavo pietuo
se.

Baltimorės Lietuvių Bend
ruomenės koncertas bus lapkri
čio 19 Lietuvių Svetainės di
džiojoj salėj. Pradžia 7:30 v.v. 
Programą atliks vyrų Perkūno 
choras iš New Yorko. Po kon
certo bus šokiai. Veiks bufetas. 
Visi maloniai kviečiami. Tai 25 
metų Lietuvių Bendruomenės 
Amerikoj sukaktuvės.

Strazdų išleistuvėse iš d.: banketo vedėja Zita Dapkienė, Arūnas Strazdas, Ona Yusi-J muilcld uudZUdd} A Ulbi"

nienė, Zigmas Strazdas, Morta Strazdienė, kun. Juozas Matutis, Albina Lipčienė, Stasys 
Lipčius, Stepas Zabulis, Irena Žemaitaitienė, Gintas Žemaitaitis, Augustas Ramanauskas, 
Izabelė Simanauskienė. Už Z. Dapkienės yra dr. Petras Vileišis. Nuotr. A. Dziko

KALĖDINIAI DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITAS ŠALIS

Kun. Antanas Dranginis kiek
vieną sekmadienį per lietuviš
kas pamaldas 8:30 vai. ryto kvie
čia žmones paraginti kitus lietu
vius dalyvauti tose pamaldose ir 
kartu kalbėti maldas ir giedoti 
gražias lietuviškas giesmes.

Metinis drabužių vajus, jun
giamas su Padėkos diena, Šv. Al
fonso parapijoj prasidės lapkri
čio 19. Visi parapijos nariai ra
ginami šiame drabužių rinkimo 
vajuj dalyvauti ii' naudojimui 
tinkamus drabužius pristatyti į 
kleboniją. Ten jie bus sudėti į 
dėžes ir pristatyti į centrą.

Padėkos dieną, lapkričio 24, 
ketvirtadienį, 9 vai. ryto Šv. 
Alfonso bažnyčioj bus auko
jamos ypatingos padėkos mišios.

Vajus raupsuotiem palengvin
ti sunkų gyvenimą kiekvienais 
metais daromas Šv. Alfonso pa
rapijoj Advento metu. To kil
naus gailestingumo darbo ini
ciatorius buvo prel. L. Mende- 
lis. Ne tik parapiečiai, bet ir 
novenos maldininkai — įvairių 
tautų žmonės aukoja šiam kil
niam tikslui. Vajus prasidės Ad
vento pirmą sekmadienį, lapkri
čio 27.

Jonas Obelinis

STRAZDŲ IŠLEISTUVĖS

Hartfordo L.A.P. klube spalio 
15 surengtos nusipelniusiam vi
suomenininkui Zigmui Strazdui 
ir jo šeimai puikios išleistuvės. 
Jie išvyksta į Floridą.

-o-
Zigmas Strazdas yra gimęs 

1910 Telšiuose. Ten lankė ir 
gimnaziją, iš kurios perėjo į mo
kytojų seminariją. Ją baigė 
Plungėj 1931. Baigęs karo mo
kyklą, perėjo į karinę tarnybą.

Būdamas 7-tame pėst. žemai
čių kunigaikščio Butegeidžio 
pulke Tauragėj, vedė Mortą 
Damalakaitę, su kuria susilaukė 
dviejų sūnų: Arūno ir Voldema
ro.

1949 Strazdų šeima atvyko į 
JAV ir apsigyveno Hartfordo 
priemiesty — istoriniame 
Wethersfielde. Čia Z. Strazdas 
įsijungė į didelę organizacinę 
veiklą: Tėvynės Mylėtojų d-ją, 
Altą, Lituanistinės mokyklos tė
vų komitetą, Sabonio Postą, bu
vo Lietuvių legijono nariu. Jo 
rūpesčiu buvo įsteigtas Conn. 
Baltiečių ir Conn. Pavergtųjų 
Tautų komitetai, kuriem jis eilę 
metų vadovavo.

Gavęs JAV pilietybę, įstojo į 
respublikonų partiją. Paskuti
niu laiku buvo Conn. respubli
konų tautybių komiteto vicepir
mininku. Už talką partijoj Z. 
Strazdas buvo apdovanotas spe
cialiu “Service Award” medaliu, 
o iš Washingtono gavo sveiki
nimo ir padėkos telegramą su 
linkėjimais sėkmingam darbui 
Floridoj. 1963 Z. Strazdas buvo 
įsijungęs į amerikiečių organi
zaciją “Civitan”.

Ilgiausiai Z. Strazdas dirbo 
Lietuvių Bendruomenėj. Nuo 
pat įsikūrimo buvo apylinkės 
valdybos pirmininku, su maža 
pertrauka LB apygardos valdy-

KALĖDINIS 1977
Vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė; 2 m. vilnonės 

medžiagos suknelei; 2,75 m. crimpleno medžiagos moteriškai eilu
tei; 1 moteriškas arba vyriškas puikus nertinis; 2 poros vyriš
kų arba moteriškų nailono kojinių; 1 sv. šokoladinių saldainių 
dėžė; 40 angliškų cigarečių ir 3 m. vilnonės eilutei medžiagos 
su įaudimu “Ali wool made in England”.

Kaina su Įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaido
mis $180.00.

Į šį siuntinį dar galima dadėti prekių 8 svarų svorio. Gali būti 
4 m. medžiagos, 2.75 m., dirbtinio minko keilis arba kitokios 
prekės. Žemiau siūlome keletą populiaresnių dovanų. Visos kai
nos yra jau su įskaičiuotu muitu.

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui ........
Jeans “Wrangler”, vyriškos arba moteriškos . 
Nertinis, vyriškas arba moteriškas ...................
Geresnis nertinis .....................................................
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos ....
Tights ..........................................................................
Vilnonė medžiaga suknelei ..................................
Crimpleno medžiaga suknelei .............................
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui 
Nailono 
Nailono 
Geresni 
Vilnonė
Lietsargis telescopic .........................................................
Angliška vilnonė medžiaga eilutei ................................
Geresnės rūšies medžiaga eilutei ................................
Dar geresnės rūšies medžiaga eilutei ........................
Sudarant visai naują siuntinį dar reikia pridėti 

persiuntimui.
Sudarom testamentus, administruojam nuosavybes, persiun- 

čiam palikimus į Lietuvą ir kitas šalis.

apatinis ... 
marškiniai 
marškiniai 
skarelė ....

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

TEL. 01 460 2592

Morta Strazdienė taip pat ruo
šėsi į mokytojas, bet vėliau per
ėjo į teismo tarnybą. Hartforde 
ji buvo įsijungusi į Moterų S-gą, 
o Wethersfielde į “Garden 
Club”.

Abu sūnūs yra sukūrę šeimas. 
Arūnas gyvena prie Bostono, o 
Voldemaras — Floridoj.

-o-

Sveikino ir daug laimės linkė
jo klebonas kun. Juozas Matutis, 
Albina Lipčienė, Stepas Zabulis, 
dr. Petras Vileišis, Ada Ustja- 
nauskienė, Stasys Baltauskas, 
Augustas Ramanauskas, Zigmas 
Steponavičius, Mykolas Ge- 
čiauskas, Petras Simanauskas, 
Adolfas Deikis, dr. Alfonsas 
Stankaitis, Vaclovas Nenortas, 
Jonas Bernotas ir Zita Dapkie
nė, reziumuodama visas kalbas.

Padėkodamas Zigmas Straz
das pastebėjo, kad dirbdamas 
visuomeninį darbą, jautėsi atlie
kąs pareigą.

Išleistuvių pobūvy dalyvavo 
apie 100 asmenų. Išleistuves su
ruošė LB Connecticut apygar
dos valdyba. Banketą — išleis
tuves organizavo ir jom vadova
vo valdybos narė kultūriniam 
reikalam Zita Dapkienė. “Tėvy
nės Garsų” radijo valandėlė 
talkino ir skelbė apie išleistu
ves. Šia proga gautas laiškas ir iš 
JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninko A. Gečio, kuriame išreiš
kiamai Z. Strazdui padėka už 
veiklą LB Connecticut apygar
doj, o taip pat viltis, kad ir 
Floridoj iš bendruomeninės 
veiklos nepasitrauks.

Sekmadienį “Tėvynės Gar
sų” lietuvių radijo valandos ve
dėjas Alg. Dragūnevičius iš gar- 
sajuostės perdavė Z. Dapkienės 
ir Z. Strazdo kalbas.

Jonas Bernotas

$80.00 
40.00 
27.00 
32.00

3.00
3.50 

24.00 
18.00 
30.00! 
10.00 
11.00 
15.00 
15.00 
12.00 
50.00 
50.00 
75.00 

$24.00

— Philadelphijoj, Pa., lapkri
čio 12 iškilmingai pasirašyta 
Lietuvos ir Ukrainos draugišku
mo deklaracija. Ją pasirašė Vliko 
pirmininkas dr. K. Valiūnas ir 
Ukrainos prezidentas egzily M. 
Liwycki. Pasirašymo iškilmėse 
dalyvavo Vliko vicepirmininkas 
dr. B. Nemickas, valdybos narys 
A. Vedeckas, JAV Bendruo
menės pirmininkas A. Gečys ir 
kiti vadovybės nariai — R. Če- 
sonis, A. Gailiušis, D. Muraškai- 
tė ir A. Zerr. Vėliau Vliko valdy
bos nariai ir JAV Bendruomenis 
vadovybės asmenys tarėsi oku- 
puotoj Lietuvoj vykdomų su
ėmimų, jaunimo, veiklos suderi
nimo ir kitais reikalais. Po pasi
tarimo A. Zerr suruošė dalyviam 
vaišių priėmimą. (E)

— Bendro Pabaltiečių komite
to narys G. Mejerovics ir ryšių 
vedėjas J. Bolsteins išvyko į Eu
ropą, pasiryžę kontaktuoti vaka
riečių delegacijas Belgrade.

— Broniaus Kviklio paroda 
“Kovojanti Lietuva” Toronte, 
Prisikėlimo parapijos salėj, įvyks 
lapkričio 27.

— Lituanistikos Instituto pir
moji premija paskirta dr. Vincui 
Maciūnui už jo darbą, ugdant 
lituanistikos fondus Pennsylva- 
nijos universiteto bibliotekoj ir 
už jo mokslines studijas lietu
vių literatūros istorijoj. Premijos 
mecenatas yra kun. dr. Juozas 
Prunskis. Komisiją laureatui pa
rinkti sudarė Vincas Trumpa 
(pirm.), Gr. Krivickienė, Ant. 
Vaičiulaitis, dr. A. Plateris ir A. 
Nyka-Niliūnas. Premija bus 
įteikta Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo literatūros vakare lap
kričio 25 Chicagoj, Jaunimo 
Centre.

— Philadelphijoj, Pa., spalio 
30 Balfo koncerte meninėj pro
gramoj dalyvavo ir solistė V. 
Bendžiūtė su pianiste A. Kau- 
linyte. Jos savo honorarą pado
vanojo Balfui.

— Toronte, Kanadoj, gyve
nančių konsulų balius buvo su
rengtas lapkričio 3 “Harbour 
Castle” viešbuty. Dalyvavo 53 
valstybių konsulai su žmonomis 
ir kviestiniais svečiais. Lietuvai 
atstovavo gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas su žmona ir keliais 
Toronto lietuviais. Estija ir Lat
vija sąraše nėra įrašytos.

— Giedrė Žumbakienė spalio 
30 Illinois Regionai Print Show 
vertinimo komisijos buvo išrink
ta kaip viena iš dalyvių rengia
moj parodoj, kuri vyksta lapkri
čio 8-30 Chicago Museum of 
Science and Industry. Šioj pa
rodoj išstatytas jos naujausias 
ofortas. Šiame konkurse daly
vavo apie 300 dailininkų, gyve
nančių Chicagoj ir apylinkėse, 
iš jų tik 71 pateko į šią parodą.

Baltimorės LB apylinkė 
šiemet švenčia 25 metų veiklos 
sukaktį. Lapkričio 19, šeštadie
nį, 7:30 *val. vak. rengiamam 
koncerte programą atliks New 
Yorko vyrų choras Perkūnas. Po 
programos šokiam gros “Mu- 
sicmen” orkestras, prie kurio su 
dainomis prisidės Juozas Na
kas iš New Yorko. Bilietus gali
ma įsigyti pas Algį Veliuoną, 
Kęstutį Česonį, Vytautą Eringį 
ir Lietuvių Jįalėj pas Joną Gu- 
žauską.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Ramonas, Brooklyn, N.Y.,

Al. Marcei, Howard Beach,
N.Y. Užsakė kitiem: M. Mikolai- 
tis, Cherry Hill, N.J. —J. Miko- 
laitis, Philadelphia, Pa., G. Zau
nius, Cranford, N.J. — Raymunt, 
New York, N.Y. Sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam užsa
kytojam. Naujiem skaitytojam 
pirmiem metam Darbininko 
prenumerata tik 10 dol. Atnau
jinant Darbininko prenumerata 
visiem 12 dol. metam.

ŽUVĘ DĖL LIETUVOS 
LAISVĖS KARIAI

Lietuvos nepriklausomybės 
kovų metu žuvusių buvo 1292 
kūrėjai savanoriai.

1941 metų birželio mėnesio 
23-24 dienomis savanorių parti
zanų žuvo 2700.

1945-1952 partizanų miškuose 
žuvo 30,000. Jų kūnai okupantų 

, buvo išniekinti turgaus aikštėse.
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THANKSGIVING GREETINGS
THANKSGIVING GREETINGS 

ABBEY SHADE CO.
DISTINCTIVE WINDOW COVERINGS VENETIAN 
BLINDS VERTICALS RIVERIAS PICTURE FRAMES 
NEEDLEPOINT STRETCHING GLASS MIRRORS 
& TABLE PADS TR 9-8500 1336 SECOND AVENUE 

BET. 70TH AND 71 ST ST.

THANKSGIVING GREETINGS 
STRAKES FLOVVERS INC.

OPEN 7 DAYS FOR ALL OCCASIONS 
1140 LEXINGTON AVĖ. (CORNER 79TH STREET) 

BU 8-7096; 6052; 8697; 8698.

THANKSGIVING GREETINGS 
MALL KELLY AGENCY
Complete Insurance Service

HOME — AUTO — LIFE — HEALTH
YOUR INDEPENDENT INSURANCE AGENT

528 LACEY ROAD FORKED RIVER
609 693-0340 — 201 364-5036

THANKSGIVING GREETINGS

FIRST 
NATIONAL BANK

OF
HOPE 

MEMBER OF F.D.I.C.

THANKSGIVING GREETINGS 
KNOLL RIDING CENTER

RIDING LESSONS
HORSES BOUGHT SOLO & BOARDED 

TRAIL & PONY RIDĖS
RT. 206 NEWTON, N.J. 07860

383-7077

THANKSGIVING GREETINGS
EMERSON’S LTD.

1377 HWY. NO. 23, WAYNE, N.J. 
(201) 696-1800 

OUALITY STEAKS AND SEAFOOD 
AT AFFORDABLE PRICES

THE NEW EMERSONS

THANKSGIVING GREETINGS
THE LONG ISLAND SAVINGS BANK

MAIN OFFICE: BRIDGE PLAZA NORTH L.l. 
CITY TEL.: (212) 392-2580

ALSO LOCATED AT: 50 JACKSON AVĖ., SYOSSET, 
L.l. (516) 677-5000

2090 MERRICK RD., MERRICK, L.l. (516) 379-3444 
3887 MERRICK RD., SEAFORD, L.l. (516) 221-1895 

7-34 154TH ST. WHITESTONE, N.Y. (212) 764-4161 
29-16 DITMARS BLVD. ASTORIA, N.Y. (212) 

830-6210
35-01 30th Avė. Astoria 721-5000
72-35 B’way, Jacks. Hts. 429-6300

97-27 Oueens Bv. Rego Pk. 275-1400
70-09 Parsons Bv. Flushing 591-0660

Huntington 839-104 N.Y. Avė. 516-423-2200

THANKSGIVING GREETINGS 
SAM’S CARPETING 

LINOLEUM & TILE CORP.
COMPLETE STOCK MOST BRANDS IMMEDIATE 
DELIVERY AVAILABLE ON MOST ITEMS CUSTOM 
INSTALLATIONS LARGE STOCK OF CARPET, 
LINOLEUM ANDTILE TO MATCH OUR CARPETŠ & 
BROADLOOMS CASH & CARRY DISCOUNTS 
212 882-7800 3041 WEBSTER AVĖ., BRONX BET. 
MOSHOLU PKWAY 8c 204TH ST. BRANCH AT 

569 E. TREMONT AVENUE

THANKSGIVING GREETINGS 
NICK’S IRON WORKS INC.

FORMERLY BISOGNI IRON WORKS ORNAMENT- 
AL IRON RAILINGS INTERIOR-EXTERIOR CUS
TOM DESIGNED FOR HOME OR INDUSTRY. 
ROOM DIVIDERS GATĖS WINDOWS GUARDS 
STEEL PORCHES FENCES STAIRCASES FREE 
ESTIMATES NO OBLIGATION 1679 62ND ST., 

BROOKLYN 212 232-2321

THANKSGIVING GREETINGS
HOME-LIKE FOOD COMPANY INC.

SERVING THE FOOD INDUSTRY WITH OUALITY 
DEPENDABLE SERVICE, WHOLESALE 

GROCERIES PROVISIONS PAPER & DAIRY 
PRODUCTS FROZEN FOODS SERVING INSTITU- 

TIONS DINERS RESTAURANTS CATERERS 
422 JERSEY AVENUE NORTH BRUNSVVICK, N.J. 

JEFFREY & LITĄ GREENBERG, PROP.
CALL N.Y. TEL. NO. 212 732-4475

THANKSGIVING GREETINGS 
OSWALD CONTRACTORS 
GENERAL CARPENTRY 

RESIDENTIAL AND COMMERCIAL ATTICS 
BASEMENTS ROOM ALTERATIONS WOOD 

PANELING SUSPENDED CEILINGS INTERIOR & 
EXTERIOR PAINTING PAPER HANGING FREE 

ESTIMATES
144-30 ROOSEVELT AVĖ. FLUSHING 

(212)428-3577

THANKSGIVING GREETINGS
GILSON ELECTRICAL CO. INC.

LICENSED ELECTRICAL CONTRACTORS AP- 
PROVEDCONTRACTORS BROOKLYN UNION GAS 
COMPLETE VVIRING SERVICE GAS OILSYSTEMS, 
SERVING ALL OF BROOKLYN HEAT TIMERS 
VVATER HEATERS CONVERSION BURNERS UNIT 
HEATERS — ELECTRIC HEAT SERVICE 
CONTRACTS 3301 AVENUE N., BKLYN. (212) 

253-2929

THANKSGIVING GREETINGS 
ARROW TOVVING

“LET US DO IT — WE KNOW HOW"
WE SPECIALIZE IN FLATBED SERVICE. 24 HOUR 
RADIO DISPATCHED ANY DAY — ANY HOUR 
SERVING 13 STATĖS. I.C.C. MC. $1,258.90 HEAVY 
TRUCK TOWING COLLISION REPAIRS (212) 

856-6912
IF NO ANSVVER (212) 462-0452
996 E. 49TH STREET BKLYN.

THANKSGIVING GREETINGS
LA PERVILLE CATERERS 

“CATERING VVITH A NEW CONCEPT IN 
ELEGANCE“ FRENCH SERVICE “ONLY ONE 
AFFAIR AT A TIME” 6 HR. RECEPTION FOR UP 
TO 500 PEOPLE. BRIDALAL SUITE INCLUDED 
LUXURIOUS SMORGASBORD PAR FINIR VIE— 
NIESE TABLE & BREAKFAST AIR CONDITIONED 
VALET PARKING SEPARATE KOSHER CATERING 

FACILITIES 212 236-4600 1815 65TH ST.
BROOKLYN, N.Y.

THANKSGIVING GREETINGS 
H & R LAWN 

MOWER SERVICE
643 SAVVMILL RIVER ROAD 

ARDSLEY. N.Y.
CALL (914) 693-2300 ASK FOR RALPH

THANKSGIVING GREETINGS
DE LUCA — IENI PHOTO STUDIO 

CUSTOM COLOR PHOTOGRAPHY FOR 
VVEDDINGS PORTRAITS COMMUNIONS 

CONFIRMATIONS SCHOOLS PASSPORTS 
DISCOUNT PRICES 

295-2626 617 187TH ST. CORNER ARTHUR AVĖ.

THANKSGIVING GREETINGS 
THE MAGNIFICENT CREPE 

SPECIALIZING IN CREPES, OUICHE LORRAINE 
AND ONION SOUP 

BARNSTABLE COURT SADDLE RIVER, N.J.
(201) 825-1144

LUNCH DINNER CLOSED MONDAY

THANKSGIVING GREETINGS 
THE NEW GASLIGHT 

RESTAURANT
789 JERSEY AVĖ.

NEW BRUNSVVICK, N.J.
201 246-0040 

STEVE GAMBINO, PROP.
OPEN7 DAYS A VVEEK FOR LUNCH & DINNER

THANKSGIVING GREETINGS 
SKYWAY

PLUMBING CONTRACTING & HEATING CORP. 
LICENSED INDUSTRIAL COMMERCIAL RESIDEN
TIAL VVATER MAINS 8. SEVVERS PLUMBING 8< 
HEATING JOBBING & ALTERATIONS VIOLAT1ONS 
REMOVED 24 HOURS A DAY — 7 DAYS A VVEEK 

EMERGENCY SERVICE (212) 475-6233 
122 1ST AVĖ. (BET. 7TH & 8TH STS.) NY

THANKSGIVING GREETINGS 
BRONXDALE CATERING
210 W. 231ST ST. BRONX, N.Y.

OUTGOING CATERING FOR ALL OCCASIONS, 
CALL FOR FREE BROCHURE OR PRICE LĮST, 
212 546-9694 OR 212-796-3083 ANNIVERSARIES 
& ENGAGEMENTS, BIRTHDAYS & CONFIRMA
TIONS, CHRISTENINGS & SHOVVERS AND 
VVEDDINGS, MEETINGS, GET-TOGETHERS & 

OFFICE 8c HOME PARTIES.

THANKSGIVING GREETINGS 
HARDAWAY’S

NEW HEAVY VINYL SUPER VVONDER ZIPPER 
WINDOW. Makes a Lįttle Heat, Enough Heat in 
VVinter 8c Šame is True for Air Conditioning 
in Summer. CUTS FUEL COSTS Flame 8c Cold 
Resistant, AIITintedColors. IndustriaIResidential. 
Installed in Minutes at a Price You Can’t Resist, 

Call 212 491-8492 72 Ralph Avė. Brooklyn.

THANKSGIVING GREETINGS 
ALTERATIONS RENOVATIONS EMERGENCY 
SVCE. ANY DAY ANYTIME FINISHED BASE
MENTS HOLLYVVOOD KITCHENS BATHROOMS 
PAITING, ROOFING, PAPER HANGING 
ELECTRICAL MASONRY PLUMBING HEATING 
GATĖS FENCES STORM DOORS VVINDOVVS 

DEMOLITION VIOLATIONS REMOVED. 
FMG CONTRACTING CORP.

212 774-2134 1363 EASTERN PARKVVAY, BRKLYN.

THANKSGIVING GREETINGS 
HFF CARPENTRY & 

CONSTRUCTION INC.
N.Y. LICENSED NO. 21275 COMMERCIAL RESI
DENTIAL SPECIALISTS CARPENTRY ROOFING 
SIDING PLUMBING CEMENT ALL HOME 
IMPROVEMENTS ELECTRICAL BASEMENTS 
CEILINGS PATIOS, DRIVEVVAYS COMPLETE 
CUSTOM KITCHENS COMPLETE BATHROOMS 
OUALITY VVORK FREE ESTIMATES 380 E. 98TH 

ST. BROOKLYN, 212 485-1510

THANKSGIVING GREETINGS
FRANKLEN ELECTRIC & SERVICE 

CORP.
LICENSED ELECTRICIANS VVIRING FOR 

LIGHT HEAT POVVER RESIDENTIAL, 
COMMERCIAL, INDUSTRIAL 200 METER IN— 
STALLATIONS MOTOR CONTROLS AIR CONDI
TIONING CONSULTING 24 HR EMERGENCY 
SERVICE ANY DAY ANY TIME 5202 AVĖ. N, 

BKLYN, N.Y. CALL 212 338-2246

THANKSGIVING GREETINGS 
ROY’S SHEEPSHEAD CYCLE

ESTABLISHED SINCE 1932 VISTA PEUGEOTROSS 
RALEIGH ATALA MOTOBECANE MURRAY FUJI 
VELOSOLEX KABUKI BRC 3-5-10 SPEEDS. 
COMPLETE LINE OF ACCESSORIES EXPERT 

REPAIRS ON BIKES & BABY CARRIAGES
(MASTER CHARGE — EANKAMERICARD) (212) 

Nl 6-9430 2679 CONEY ISLAND AVĖ. (COR. 
AVĖ. X) BROOKLYN.

THANKSGIVING GREETINGS 
INTREPID 

LICENSED ELECTRICAL CONTRACTING INC. 
JOSEPH TRANCHINA, OVVNER RESIDENTIAL 

COMMERCIAL INDUSTRIAL VVIRING FOR LIGHT 
HEAT POVVER BURGLAR ALARM SYSTEMS 

CENTRAL VACUUM CLEANER SYSTEMS 
(212) 373-6238 IF BUS Y (212) 948-3769 169 

AVENUE W. BROOKLYN, N.Y.

THANKSGIVING GREETINGS
MOLLO’S HEALTH FOODS

SINCE 1945 NATURAL VITAMINS & PROTEINS 
SCHIFF PLŪS HOFFMAN ORGANIC FOODS 
NATURAL COSMETICS JUICE EXTRACTORS 
SALT & SUGAR FREE FOODS RAW MILK DRIED 
FRUITS & NUTS 2 BLOCKS FROM ALEXANDER'S, 
1 BLOCK EAST JEROME AVĖ. PRODUCE GROVVN 
VVITHOUT PESTICIDES. 2450 VVALTON AVĖ.

BRONX, (212) FO 5-4470

THANKSGIVING GREETINGS 
HARRY’S AUTO RADIATOR WORKS 

EXPERT REPAIRS NEW CORES GAS TANKS 
BOILED OUTRECORES HEATERS INVITE SERVICE 
STATION ACCTS. RADIO DISPATCHED TRUCKS 
ŠAME DAY SVCE. DIAL TR 5-7484 762 BEDFORD 

AVĖ., BKLYN. PICK UP & DELIVERY

THANKSGIVING GREETINGS 
LE ST. GERMAIN

502 NEW ROCHELLE ROAD CHESTER HEIGHTS 
EASTCHESTER,10708

914 — 664-2469
A TOUCH OF THE FRENCH COUNTRYSIDE 

IN VVESTCHESTER

THANKSGIVING GREETINGS
OUALITY FOAM CUSHIONS CUT TO SIZE FAST 
SERVICE SLIPCOVERS DRAPES FOAM 
CUSHIONS MADE VVHILE YOU WAIT T1LL 5 P.M. 
NOBODY BEATS OUR PRICES SUNDAY 1-5 PM 
BYAPPT.CREDITCARDSCHARGEACCTS.212364- 

7321 SERVICING ALL BOROS
FORDHAM FOAM RUBBER CENTER

128 VVEST FORDHAM RD., BRONX

THANKSGIVING GREETINGS 
SOUL TRAIN STATION

MEN AND BOYS SUITS TOPS SLACKS
SPORTVVEAR COATS UNI-SEX JEANS 

HABERDASHERY, ETC. MAJOR CREDIT CARDS 
FREE ALTERATIONS. HOURS: 10-7. THURS. TO 9. 
SUN. 12-5 (212) 624-4391 569 FULTON ST., 
BROOKLYN, (ACROSS STREET FROM 

MAYS)

THANKSGIVING GREETINGS
B.S. AUTO SPRING CO.

ESTABLISHED 1931 KNOVVN AS BLICKMEYER & 
SIEBELITZ INC. EMERGENCY SERVICE MON.-FRI. 
8 A.M.—10 P.M. HELPER SPRINGS SHOCKS 
SPRINGS REPAIRED & INSTALLED BY EXPERTS 

SPECIALIZING IN HEAVY EOUIPMENT (212) 
DA 9-6159

1145 LONGVVOOD AVENUE, BRONX, N.Y.

THANKSGIVING GREETINGS
BAY BUILDING SUPPLIES INC.

969 39TH ST.,CORNER OF 10TH AVĖ. BROOKLYN 
BROOKLYN’S 0WN MASON MATERIAL YARDS 
READY MIXED CONCRETE OUR OWN PLANT ON 
PREMISES SMALL CONTRACTORS & 
HOMEOVVNERS VVELCOME. SPECIAL ATTENTION 
TO DO IT YOURSELVES. SATURDAY DELIVERIES 

(212) 854-7459 OPEN MON. THRU SAT.

THANKSGIVING GREETINGS 
BUCKINGHAM BROKERAGE CO.

REAL ESTATE BUCKINGHAM
"EVERY HOME A PALACE” SALES RENTALS 

MANAGEMENT BANK/FHA/GI FINANCING 2ND 
MORTGAGES BOUGHT/SOLD 212 269-2700 1259 
FLATBUSH AVENUE (CORNER NEVVKIRK AVĖ.) 

BKLYN.

THANKSGIVING GREETINGS
NEED A RADIO COMMUNICATION SYSTEM ?

CALL (212) 381-5286
ABC COMMUNICATION

SALES SERVICE REPAIRS INSTALLATION ALL 
BOROUGHS MOTOROLA GE RCA MOBILE 
PHONE POLICE RADIO RADIO PAGING TOVVERS 
INSTALLED71-18MYRTLEAVE. GLENDALE, N.Y.

THANKSGIVING GREETINGS 
BOB AND JEAN S
FAMILY MARKET

SANDVVICHES & COFFEE TO GO FRESH MEATS 
ICE BLOCK AND CUBES HOPE CORSON ROAD &

ROUTE 50 GREENFIELD, N.J. (609) 398-6746

THANKSGIVING GREETINGS 
BOB’S ENGLISHTOVVN EXXON

ROUTE 527
AND GORDON'S CORNER ROAD 

ENGLISHTOVVN, N.J. 
PHONE 201 446-4444

THANKSGIVING GREETINGS 
THE MORRIS FAMILY OF 
FISHKILL FARMS 

RETAIL-VVHOLESALE — FRUITS & VEGETABLES 
E. HOOK CROSS RD., HOPEVVELL JUNCTION 

NEW YORK
(914) 897-4377

THANKSGIVING GREETINGS
BISTRO MONTMARTRE

206 West 79th Street 
874-1222

THANKSGIVING GREETINGS 
FROM THE ANTOLOTTI FAMILY OF 

ANTOLOTTI’S RESTAURANT 
ESTABLISHED SINCE 1950 IF YOU VVANT TO EAT 
GOOD ITALIAN HOME COOKING, TAKE A TIP 

FROM US — DINE AT ANTOLOTTI’S!
337 E. 49TH ST. (BET. 1ST & 2ND AVENUES) 

NEW YORK CITY 212 688-6767

THANKSGIVING GREETINGS 
VILLA SECONDO 

RESTAURANT 
184-22 HORACE HARDING BLVD. 

FRESH MEADOWS, N.Y. 
TELE: Hl 5-0082

THANKSGIVING GREETINGS
THOS, J. MCADAM LIOUOR CO.

398 3RD AVĖ. BET. 28-29 ST., N.Y.C.
OR 9-1224 ALTERNATE PHONE MU 3-3276 A BUY 
RITE DISCOUNT STORE INDIVIDUALLY OVVNED

& OPERATED FINE LIOUORS & VVINES
ALL BRANDS

THANKSGIVING GREETINGS 
JOHN PHILLIPS FUNERAL HOME 

GERARD F. PHILLIPS, OVVNER 
79-22 METROPOLITAN AVENUE 

MIDDLE VILLAGE OUEENS
TELE. 894-8389

THANKSGIVING GREETINGS 
FROM BOB & ANARELLA AND STAFF OF 

EAST MEADOW DODGE 
AUTHORIZED SALES SERVICE PARTS SERVICE 
DEPT. OPEN SATURDAYS DAILY RENTALS LONG 
TERM LEASING NEW AND USED CARS AND 
TRUCKS 2520 HEMPSTEAD TURNPIKE EAST 

MEADOVV, L.l. (516) 735-1500

THANKSGIVING GREETINGS 
C & B DECORATORS 
INTERIOR DESIGN

CUSTOMUPHOSTERYSLIPCOVERS&DRAPERIES 
CARPET SALES AND INSTALLATION BANK 
AMERICARD MASTER CHARGE CALL 201 892- 

7077 201 477-7300 MR. CONRAD HILSHEIMER 
335 HERBERTSVILLE ROAD, BRICKTOVVN, N.J.

............ .. . ..................
THANKSGIVING GREETINGS 

ALBERT OLSON
REAL ESTATE
215 MADISON AVĖ.

ELMIRA, N.Y.
(607) 734-7146

THANKSGIVING GREETINGS 
RIVERDALE STEAK HOUSE

5700 RIVERDALE AVENUE 
BRONX, N. Y.

LIVE MUSIC FRI. & SAT. FROM 
10PM TO 3 PM

JIMMY S SPECIAL $4.95 WED & 
THURS COMPLETE DINNER

CALL Kl 9-9946

THANKSGIVING GREETINGS
WHY GET STUCK! HAVE YOUR CAR TUNED-UP 
BY EXPERTS. ECONOMY IS OUR FIRST NAME. 
TUNE-UPS ARE OUR SPECIALTY COMPLETE 
ENGINE D1AGNOSIS AND TUNE-UP. 4 & 6 CYL. 
CARS $25. 8 CYL. CARS $30. PRICES INCLUDE 
PARTS AND LABOR.

ECONOMY TUNE-UP & 
CERVICENTER

375 BROAD ST., CLIFTON, N.J.
201 525-8768 201 684-9702

THANKSGIVING GREETINGS
IRVINGTON DOG GROOMING

914 LY 1-7297 86 MAIN ST. IRVINGTON, N.Y. 
EXPERT GROOriING TRIMMING 

BATHING ALL BREEDS

THANKSGIVING GREETINGS 
FELLIN TREE SERVICE 

TOPPED TRIMMED REMOVAL W00D CHIPS 
SPRAYING FIREPLACE W00D

93 STIRLING ROAD VVARREN 07060 PHONE: 201 
755-5199

THANKSGIVING GREETINGS 
LES DIPLOMATIOUES 

INTERNATIONAL CUISINE — DELICIOUSLY 
PREPARED FOR ANY PARTY, PRICES FOR 
EVERY BUDGET. CALL FOR FREE ESTIMATES.

212 988-4341 1586 FIRST AVENUE, N.Y.C. 
(BET. 82ND — 83RAD STS.)

THANKSGIVING GREETINGS 
IRIS HOUSE OF BEAUTY 

129 W. 165TH STREET 
BRONX, N.Y.
(212) 681-6710

THANKSGIVING GREETINGS 
SPORTS LANE COMPANY 

SPORTING GOODS TEAM EOUIPMENT MORRIS 
COUNTY MALL RIDGEDALE AVENUE CEDAR 
KNOLLS, NEW JERSEY (201) 540-1874 OPEN 
EVERY DAY 11 AM — 6 PM THUR. AND FRI. 

UNTIL 9 PM.

THANKSGIVING GREETINGS 
CHUCKS AUTO SERVICE 
AMERICAN AND FOREIGN CARS 

’FRONT END & BRAKE SPECIALIST 
1700 CHAMBERS STREET 

TRENTON, N.J.

THANKSGIVING GREETINGS 
HILLSBORO INN

LUNCHES, DINNERS, CATERING, 
OPEN 7 DAYS A WEEK CALL (201) 359-5688 

ASK FOR DOT & ED MALKIEWICZ OR FRAN 
& ED MALKIEVVICZ.

THANKSGIVING GREETINGS
STEAK PUB OF FRESH MEADOWS 

CREDIT CARDS, COCKTAILS, CATERING 
61-24 190 FRESH MEADOWS OUEENS

212 454-1337

THANKSGIVING GREETINGS 
FANCY THAT GIFT SHOP 

OPEN 7 DAYS A VVEEK 
319 WASHINGTON ST. MALL 

CAPEMAY, N.J.
PHONE (609) 884-2097

THANKSGIVING GREETINGS 
YOU SAVE EVERY DAY AT... 

AL—DINO EAST
OPEN MON. THRU SATURDAY 10 TO 5 

FRIDAY TO 8:30 CHILDREN’S WORLD OF 
FASHION 344 SOUGH MAIN STREET 

PHILLIPSBURG, N.J. 201 454-1511

THANKSGIVING GREETINGS 
TWIN LIGHT MARINE 

COMPLETE MARINE SERVICE BOATS, 
MOTORS & TRAILERS 169 HIGHVVAY 36 EAST 

KEANSBURG, N.J. CALL 201 787-3700 
MR. KEN CLARK

THANKSGIVING GREETINGS 
SHEEPSHEAD BAY DINER 

RESTAURANT 
3165 EMMONS AVENUE 

SHEEPSHEAD BAY, BKLYN
N.Y. 212 934-8527

THANKSGIVING GREETINGS
MR. RADIATOR

Auto Radiator Repairs Towing Available 1 to 3 hr. 
service. Mon. Thru Sat. 8 to 6 p.m. Repaired 
While U-Wait. Recoring Boilouts Rodout Clean & 
Repair — Rebuilts. Sales New & Used Radiators. 
Ali Models. Located in East Bronx 323-8654 
730 Southern Blvd. 323-9885 1 564 Southern Blvd.

THANKSGIVING GREETINGS 
DE PAUL BROS. INC.

108 WARBURTON AVENUE YONKERS, N.Y. 
OK GARAGE AUTO AND TRUCK MAINTENANCE 

TEL. 914 YO 9-7306

THANKSGIVING GREETINGS 
VVALDORF AUTO LEASING INC. 

ESTABLISHED OVER 23 YEARS. SPECIALIZING 
IN SERVING THE PROFESSIONAL IN OUR OWN 
SERVICE DEPT. DOCTORS, PROFESSIONALS 
BUSINESS EXECUTIVES. 1712 EAST 9TH ST. 

(JUST OFF KINGS HIGHVVAY, BKLYN.) 
_______________(212) DE 6-6767_______________  

THANKSGIVING GREETINGS
GRANDE MEMORIALS AND 

MONUMENTS
LETTERING DONE IN ALL CEMETERIES BARRE 
GUILD — MONUMENT DEALER OPEN EVERY 
DAY INCL. SAT. & SUN. MAIN OFFICE AND 

SHOVVROOM 382 GRAHAM AVĖ. CORNER 
SKILLMAN AVĖ., BKLYN. 212 782-1800

Antruose imigrantų olimpiniuose žaidimuose Sao Paulo 
Pacaembu stadijone rugpiūčio 14 Lietuvos vėliavą neša 
Paulius Jurgilas. Už jo eina “Rūtelės” sambūris.

IŠ SPAUSDINAMOS
KNYGOS 4 RAKTAS Į 
NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ”

DIEVO BENDRIJA 
VISIEM
12
ANTANAS RUBŠYS
MANHATTAN COLLEGE

Žmogaus problema nėra vien tik 
vis didėjąs plyšys tarp jo elgse
nos ir Dievo valios, bet daug 
žiauresnė: jo akiplėšiškas įžū
lumas atmesti Dievą kaip savo 
gyvenimo ir visatos Viešpatį. 
Čia yra viso reikalo šaknis. Jė
zaus mirtis, anot Pauliaus, yra 
priemonė, kuria Dievas pastato 
tiltą ant prarajos, atskiriančios 
žmogų nuo Diev. Dar daugiau. 
Jėzaus mirtimi Dievas sugriau
na žmogaus suregztas kliūtis, ga
dinančias jo santykį su Dievu, 
ir apreiškia, jog tiktai pats Die
vas gali tiį santykį vėl atstaty
ti (Rom 3, 21-26).

Kalbėdamas apie pagonių sta
bų garbinimą ir vergavimą reli
ginėms apeigoms, Paulius sako 
savo Laiške galatams 
4, 8-9: “ . . . dar nepažindami 
Dievo, jūs vergavote dievams, 
kurie iš tikro jokie dievai”. Ga- 
latai Pauliaus skelbiamą Evan
geliją priėmė ir apsikrikštijo, 
bet paskui, atrodo, vėl atkrito, 
nes Paulius juos bara, kam nori 
grįžti “prie menkų ir vargingų 
pradmenų”, reiškia, į senąją ver
gystę. Pauliaus galvosenoje tikė
jimas Kristumi išlaisvina žmogų 
ne tik iš butinės kaltės, bet drau
ge ir iš visatos demoniškųjų 
jėgų vergijos. Tas pats moty
vas randamas ir 1 Kor 15, 24-28. 
Atbaigos Amžiaus gale Kristus 
perduos Karalystę Dievui Tė
vui, sunaikinęs visas jam prie
šingas valdžias, galybes ir pajė
gas, nes “Jis turi karaliauti ir 
paguldyti po savo kojomis visus 
priešus”. Būdamas savo laiko ir 
kultūros žmogus, Paulius tiki, 
kad pasaulis yra priešiškų dva
sių valdžioje. Todėl Dievo Ka
ralystės sukūrimas prasideda 
šėtono ir jo draugų sunaikinimu. 
Jis rašo: jeigu šio pasaulio val
dovai būtų žinoję, kad Kristaus 
kryžius taps jų sunaikinimo 
priemone, jie “nebūtų garbin
giausiojo Viešpaties nukryžia
vę” (1 Kor 2,8). Laiške romie
čiams 8,19-25 Paulius vaizduoja 
kūriniją ilgesingai tebedūsau
jančią ir tebesikankinančią, kol 
“bus apreikšti Dievo vaikai”. 
Tada ir “pati kūrinija bus išva
duota iš pragaišties vergovės”.

Išsamiausią Kristaus visatos 
Atpirkėjo sampratą randame 
Laiške kolosiečiams 1, 15 — 
2,15. Čia Kristus pristatomas 
kaip visatos galva, nes “jame 
sutverta visa, kas yra danguje ir 
žemėje, kas regima ir neregi
ma . . .” (Kol 1,16). “Dievas pa
norėjo jame apgyvendinti visą 
pilnatvę ir per jį sutaikinti su 
savimi, darant jo kryžiaus krau
ju taiką, —. . . visa, kas žemėje 
ir danguje” (Kol 1, 19-20).
Kristus, žmonių bei angelų 
galva, “ištrynė mus kaltinantį 
skolos raštą ir panaikino jį, pri
smeigdamas prie kryžiaus. Jis 
nuginklavo vadovybes ir val
džias, viešai jas pažemindamas 
ir jame švęsdamas pergalę prieš 
jas” (Kol 2, 14-15). Jo pergalė 
jį iškelia virš visos kūrinijos.

Kai kurie Naujojo Testamento 
tyrinėtojai mano, kad ši Kristaus 
kaip visatos Atpirkėjo samprata 
yra perdaug išsami ir todėl tik
riausiai ne Pauliaus, o vėlyves

nė. Pagal šią pažiūrą, Laiškas 
kolosiečiams buvo parašytas 
Pauliaus mokinio, kuris buvo 
stiprioje gnostikų įtakoje. Dera 
pabrėžti tiek, kad visatos atpir
kimo samprata nėra Pauliui sve
tima, nes apie tai kalbama ir 
kituose Pauliaus Laiškuose. Ši 
tiesa iš tikro buvo esminė Pau
liaus Evangelijos dalis: Kristus, 
kuris patenkino žmogaus dvasi
nį alkį bei nerimą, jį išvadavo 
iš religinių taisyklių pildymo 
naštos, tapdamas tiltu tarp Kū
rėjo ir kūrinijos.

“Kasdien esu žmonių apgul
tas, rūpinuosi visomis bendrijo
mis” (2 Kor 11, 28)

Apaštalui Pauliui rūpėjo ne 
vien skelbti Evangeliją, bet ir 
kurti krikščioniškas bendrijas. 
Jos turėjo dvigubą tikslą: išlai
kyti tikėjimą ir jį skelbti.

Bendrijų vadovybė buvo dve
jopa: l)vyskupas, kurio pareiga 
buvo rūpintis visa bendrija (šis 
žodis yra graikų kalbos “epis
kopus ” v e r t i m a s; hebrajų 
atitikmuo būtų “mebaqqer” — 
žydiškų bendrijų “prižiūrėtojas” 
arba “valdytojas”); 2) diakonas, 
kurio pareiga buvo tarnauti.

Paulius savo Laiške filipie- 
čiams rašo “visiems šventie
siems Kristuje Jėzuje, kartu su 
vyskupais ir diakonais” (Fil 1,1). 
Apaštalų darbai aprašo septynių 
diakonų paskyrimą “tarnauti 
prie stalų” (Apd 6,2), kad Dvyli
ka būtų laisvi skelbti Dievo žo
dį (Apd 6,2). Šis bendrijos va
dovybės padalinimas į skelbian
čius Dievo žodį ir tarnaujan
čius prie stalų šiek tiek teore
tiškas. Neatrodo, kad taip buvo 
tikrovėje, nes diakonas Steponas 
skelbia žodį (Apd 7), taip pat ir 
diakonas Pilypas skelbia bei 
krikštija (Apd 8, 4-8. 26-40). 
Tikriausiai tas padalinimas tik 
parodo, kad vyskupai labiau už
siėmė bendrijos priežiūra, o 
diakonai — tarnavimu.

Pirmieji krikščionys atsivertė
liai Achajoje, Korinte, buvo Ste
pono šeima, kuri ir vadovavo tai 
bendrijai (1 Kor 16, 15). Pau
lius tai primena korintiečiams: 
“ . . . jūs pažįstate Stepono 
namus ir žinote, kad jie yra 
Achajos pinnatakai, pasiaukoję 
tarnauti šventiesiems” (1 Kor 16, 
15). Toliau jis juos ragina bū
ti paklusniais “tokiems žmo
nėms ir visiems, kurie su jais 
dirba ir triūsia” (1 Kor 16, 16). 

Taigi, nors jie ir tarnavo, bet 
diakonai buvo bendrijų vadovai.

Be šių pastovių tarnybinių 
gretų, bendrijose užrinkame ir 
apdovanotus asmenis, kurie at
likdavo kai kuriuos uždavinius 
įvairiomis progomis. Pajėgumas 
sėkmingai rūpintis bendrijos po
reikiais buvo laikomas dovana 
arba charizma: “esama skirtingų 
malonės dovanų, tačiau ta pati 
Dvasia. Esama skirtingų tarnys
čių, tačiau tas pats Viešpats. Ir 
esama skirtingų darbų, tačiau 
tas pats Dievas, kuris visa veikia 
visame. Kiekvienam suteikiama 
Dvasios apraiška bendram la
bui” (1 Kor 12, 4-7). Apdovano
tieji netrukus ėmė lenktyniauti, 
kurio dovana garbingesnė. Kė- 
1 imąsis į puikybę vedė prie 
bendriją skaldančių varžybų.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ DIENA VAKARUOSE
LB minėjo 25 metų veiklos sukaktį

Lietuvių Bendruomenės veik
los 25 metų sukaktis ir Lietuvai 
dienos šiais metais atšvęstos 
kartu rugsėjo 24-25.

Šeštadienį 7 vai. vak. dr. A. 
Kliorė Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos mažojoj salėj atidarė 
dailininkės Zitos Sodeikienės 
kūrinių parodų. Dailininkė buvo 
išstačius! 30 paveikslų. Paroda 
tęsėsi dvi dienas, ir buvo par
duoti 9 paveikslai (2,000 dol.). 
Kadangi už valandos kitoj salėj 
turėjo prasidėti komp. tėv. Bru
no Markaičio, SJ, koncertas, tai 
daugelis žmonių prieš koncertą 
aplankė ir parodų. Kai kurie lan
kytojai pareiškė nusistebėjimą, 
kad parodoj rado vietų ir ne
kuklūs paveikslai. Vietinis laik
raštis “Lietuviai Amerikos Va
karuose“ Nr. 10 pastebi, kad 
“Šioje parodoje kiekvienas lan
kytojas galėjo rasti tai, kas arti
ma ir miela jo akiai ir sko
niui”. Taigi nuomonių skir
tumų tikrai netrūko. Šių parodą 
ruošė ir globojo Filisterių Skau
tų Sąjungos Los Angeles sky
rius. 1

Tų patį vakarų didžiojoj para
pijos salėj tik su valandos ket
virčio pavėlavimu prasidėjo 
komp. B. Markaičio koncertas, 
pavadintas “Pilnatis“. Šiam kū
riniui žodžiai buvo paimti iš 
Bernardo Brazdžionio eilėraščių 
rinkinio “Pilnatis“.

Koncerto metu atlikta tik ką 
parašyta šešių dalių siuita solis
tam ir instrumentalistam. Dai
navo solistai Birutė Dabšienė, 
Janina Cekanauskienė, Antanas 
Pavasaris ir Rimtautas Dabšys, 
pianinu pritariant pianistei Rai
mondai Apeikytei. Dar smuiku, 
klarnetu, valtorne, kontrabasu ir 
mušamaisiais instrumentais 
grojo penki amerikiečiai. Dekla
matoriais buvo Dalilė Mac- 
kialienė ir A. Žemaitaitis.

to klausėsi ir kūrinių 
aU k • > - > ėjmsi pilnutėlė salė
žmonių. Žinoma, nuomonių 
skirt:-.mo čia netrūko, ypač 
daug kuiikos teko išgirsti solis
čių drabužių atžvilgiu. Esu daug 
.■ (loiuau būtų buvę programos 
atlikėjas matyti su tautiniais dra
bužiais, bet ne su baltais “tuxe- 
do” kostiumais.

Sekmadienį rytų Šv. Kazimie
ro lietu\ ių parapijos bažnyčioj 
buvo pamaldos, o po jų didžio
joj parapijos salėj buvo iškilmin
gas LB 25 metų veiklos sukak
ties minėjimas.

Minėjimų pradėjo LB Vakarų 
apygardos pirm. Vytautas Vidu

PHILADELPHIA, PA.

BĄ1GTAS BALFO VAJUS

Nauji ateiviai, atvykę Phila- 
delphijon, rado du gražiai vei
kiančius Balio skyrius. Anais lai
kais buvo daugiau ribojamas] 
drabužių bei avalynės rinkimu. 
Pagausėjus emigrantam, pradėti 
ruošti piniginiai vajai, kuriuos 
pabėgėliai, nors ir patys dar 
neturtingi, nuoširdžiai rėmė. 
Buvo ir tokių atvejų, kad už su
rinktus pinigus Vokietijoj gyve
nantiem lietuviam Philadelphi-' 
jos Ralfas užsakydavo po kelis 
vagonus cukraus.

Laiko slinkty dėl įvairių 
priežasčių mažėjo kolonijos gy
ventojai, pradėjo pavargti ir Bal- 
fo darbuotojai. Iš dviejų Balto 
skyrių liko tik vienas. Praslin
kus dar kiek laiko, ir tas susto
jo veikęs.

1970 jautrios sielos žmonių 
būrelis Philadelphijoj vėl atgai
vino Ralfo skyrių. Jie pakeitė 

i ■ eiklus metodus. Užuot lankę
si po' namus, piniginius vajus 
skyriaus nariai pravesdavo laiš
kais. Sųlygom leidžiant, ruošia
mi ir parengimai.

Dabar Philadelphijos ir apy
linkių gyventojai nuoširdžiai 
remia visus Balio užmojus. Per
nai centro valdybai buvo pasiųs
ta 1500 dol. su viršum. Tikima
si panašią sumų surinkti ir 
šiemet.

Spalio 30 Šv Andriejaus pa

giris. Pasveikinęs susirinkusius, 
pasidžiaugė LB brandžiais dar
bais švietimo, kultūros, Lietu
vos laisvinimo ir kitose srityse. 
LB krašto valdybos narys Jonas 
Cinga irgi sveikino bei perskaitė 
krašto valdybos pirm. Algiman
to S. Gečio sveikinimą.

Šventės pagrindiniu kalbėtoju 
buvo pakviestas dr. Petras Vilei
šis iš VVaterburio, Conn., JAV 
LB tarybos narys ir vienas iš 
JAV LB steigėjų bei pasirašiusių 
įregistravimo JAV įstaigose do
kumentą. Tai nuoširdus ir ug
ningas kalbėtojas, tikras 
šauklys, raginąs visus lietuvius 
stoti Lietuvos laisvinimo darban. 
Kalbėtojui visa salė plojo dauge
lį kartų.

Po šios kalbos buvo įteikti 
sporto žymenys ir dovanos lai- 
mėjusiem: stalo teniso A kla
sės — dr. J. Žmuidzinui, B kla
sės — V. Kokliui, jaunių — S. 
Visgirdui, moterų — J. Kok- 
lienei, lauko teniso jaunių — A. 
Šėkui, krepšinio ir tinklinio vy
rų ir moterų laimėtojui — sporto 
klubui Bangai.

3 vai. popiet Los Angeles 
mieste Wilshire Ebell salėj 
buvo Ričardo Daunoro rečitalis. 
Solistui akomponavo A. Drauge
lis. 400 su viršum klausytojų 
talpinanti salė buvo pilnutėlė. 

Neseniai iš okupuotos Lietuvos 
pasitraukęs solistas dainų ir ope
rų arijų programą atliko pasi
gėrėtinai. Klausytojai jį labai 
šiltai sutiko.

Sekmadienio vakarą lietuvių 
tautiniuose namuose buvo sve
čių ir vietinių, abi dienas atli
kusių šventės programą, pager
bimo vakarienė. Programai va
dovavo LB Los Angeles apylin
kės valdybos pirm. V. Šimoliū- 
nas.

Šventės programa buvo labai 
įdomi ir vertinga. Tai vis nuo
pelnai apygardos valdybos pirm. 
V. Vidugirio, talkinamo kitų val
dybos narių.

-o-
Lietuvos Dukterų Los Ange

les skyriaus rudens iškyla įvyko 
spalio 16 narės Irenos Luther 
rezidencijoj. Diena buvo graži ir 
šilta. Atsilankė labai gražus bū
rys svečių ir skyriaus narių. Nuo
taikų kėlė ir puiki I. Luther re
zidencija su patraukliais pavė
siais, maudymosi baseinu. Išvy
ka davė kelis šimtus dolerių 
pelno, kuris bus naudojamas ne
laimėn patekus iem sušelpti.

A.J.A.

rapijos salėj įvyko šių metų 
piniginio vajaus užbaigimas. Už- 
baigtuvių vakarą pradėjo Ona 
Kreivėnienė, Balto skyriaus 
pirmininkė. Feliksas Andriūnas, 
Balto direktorius, trumpam pa
nešime suminėjo Balfo atliktus 
darbus bei kvietė šią organiza
cijų remti ir ateity.

Programai vadovavęs svečias 
iš New Yorko, humoristas Vita
lis Žukauskas, pilnais sąmojo 
porinimais sukėlė skanaus juo
ko.

Į humoristinius pasakojimus 
su maloniom dainom įsijungė 
solistė Violeta Bendžiūtė, ilgo 
grojimo plokštelės, pavadintos 
“Toks mūsų likimas”, autorė. Ji 
jau seniai, buvo girdėta ir visus 
stebino daroma pažanga. Gražiai 
nuskambėjo Mielas vakaras ir 
Spindulys (Stankūno), Aš ne
tikiu daina (Spilmano), Nukritę 
lapai (Kosmos), Laužo liepsna 
(Noviko). Visos dainos klausyto
jų buvo palydėtos ilgais ploji
mais. Prie puikaus pasisekimo 
prisidėjo ir solistės laisva laiky
sena scenoj ir tinkama vaidy
ba. Jai sklandžiai akomponavo 
muz. Anelė Kaulinytė.

Kun. Jurgiui Degučiui, Šv. 
Andriejaus parapijos klebonui, 
Philadelphijos Balfo skyriaus 
garbės nariui, sukalbėjus maldą, 
svečiai pasistiprino gardžia va
kariene, kurių paįvairino laimės 
bandymai.

Šiuo metu Balfo 52-jo sky
riaus valdybų sudaro: O. Kreivė
nienė, F. Andriūnas, kun. K. Sa
kalauskas, R. Raubertaitė, V. 
Šuopys, K. Špakauskas ir H. 
M įšliauš kas.

Valerija Lagauskaitė dirba Macy’s raštinėj. Ji vadovaus Macy’s Padėkos dienos para
dui. Nuotr. Helen Johnson

-O-

Philadelphijoj veikia ir kito
kie rėmėjai. 1976 pabaigoj 
LMKF Philadelphijos klubo ini
ciatyva buvo įsteigtas būrelis 
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoj 
remti. Jis metų bėgy Balfo cent
ro valdybai pasiuntė 780 dol. 
Iš šios sumos 580 dol. buvo su
rinkti iš narių, kurių šiuo metu 
yra 43, o 200 dol. gauta vien
kartinių aukų. Vasario 16 gim
nazijos rėmėjų būreliui vado
vauja Snieguolė Jurskytė, nuo
širdi balfininkė, sumani organi
zatorė.

Respublikonų etninių grupių 
priešrinkiminis balius spalio 28 
įvyko “Four Chefs” salėj. Daly
vavo 17 tautybių atstovų ir daug 
įvairaus rango politikų. Tarp 
600 dalyvių lietuviam su savo
vėliava atstovavo 60 asmenų su 
viršum. Mūsų grupė gal buvo to
dėl tokia gausi, kad į teisėjo 
vietą kandidatuoja teisininkas 
dr. Antanas Novasitis, JAV LB 
Krašto valdybos vicepirminin
kas teisiniam reikalam.

Bronius Vaškaitis

Philadelphijos Balfo skyriaus darbuotojai. Iš d. sėdi: O. Kreivėnienė — pirm., G. Mačiūnienė 
— susirinkimo pirm., A. Lukienė, F. Andriūnas — direktorius, R. Raubertaitė — vicepirm., 
V. Šuopys — sekt. ir reikalų vedėjas, stovi K. Špakauskas — vicepirm., I. Matonie- 
nė — b. vicepirm., J. Lukas — b. pirm., P. Mitalas — kontrolės kom. pirm. , H. 
Misliauskas — ižd., K. Gečienė, M. Sušinskienė, A. Špakauskienė — kontrolės kom. narė, 
V. Matonis — kontrolės kom. narys, dr. V. Maciūnas, E. Raubertienė. Trūksta kun. 
K. Sakalausko — vicepirm. Nuotr. K. Cikoto

LIETUVIŲ TAUPOMOJI IR SKOLINAMOJI ĮSTAIGA
) SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

24 Davis Avė., Kearny, New Jersey 07032 
Telef. 991-0001, 991-7260

52 veikimo metai (1924-1977)

Taupymo indėliai apdrausti iki $40,000.00
Federal Savings and Loan Insurance Corp., Washington, D.C.

Naujas Lietuvių finansinės įstaigos Scbuyler 
Savings and Loan Association, Kearny, N.J., pastatas

• Saugi ir prieinama vieta lietuviam savo i 
santaupas dėti, paskolas imti ir kitus bau- į 
kinius reikalus atlikti. i

f 
į

Mokami aukšti, įstatymu leidžiami divi
dendai: 5 1/4 % metam. Taupymo sąskai
tom 6 1/2% (dviem metam nuo $2,500).

Nuo įdėjimo dienos kas ketvirtis metų 
priskaitomi nuošimčiai.

Greitas ir našus patarnavimas, vartojant 
anglų, lietuvių ir kitas kalbas.

Bankiniai reikalai sutvarkomi ir prie spe
cialiai įrengto langelio, privažiuojant au
tomobiliu. ;

DARBO VALANDOS: pirmadienlais-ketvirtadieniais nuo S v.r. iki 3 v. popiet, penktadienį nuo 9 v.r. iki 
6 v.v., šeštadienį nuo 9 v.r. iki 1 v. popiet. AUTOMOBILIAM LANGELIS VEIKIA: pirmadienį-penktadienį 
nuo 9;v.r. iki 6 v.v., šeštadienį nuo 9 v.r. iki 1 v. popiet.

LIETUVAITĖ VADOVAUS 
PADĖKOS DIENOS PARADUI

Kasmet tūkstančiai žmonių 
važiuoja į Manhattaną, kad ten 
pamatytų Macy’s didžiulį Padė
kos dienos paradų. Kurie neturi 
laiko nuvažiuoti, tie šį spalvin
gų spektaklį mato per televizi
ją. Turbūt ne daug kas iš lie
tuvių žino, kad šio parado pa
rengimas priklauso lietuvaitei 
Vai e r i j ai Lagau s ka i te i.

Valerija gimus ir augus Brook- 
lyne. Priklausė keliom organiza
cijom Apreiškimo parapijoj, da
lyvavo lietuviškuose paren
gimuose.

Jos senelis ir senelė prieš pir
mąjį pasaulinį karų atvyko iš 
Lietuvos, čia susipažino ir čia 
susituokė. Senelis, našlys, gyve
na VVoodhavenc, skaito lietuviš
kus laikraščius ir klausosi lietu
viškos radijo programos. VaTeri-

Turtas (Assets) $13,000,000.00 

jos tėvai gimė Brooklyne. Jos 
mamytė jau yra mirusi, o tėve
lis gyvena Long Islande. Visi 
kalba lietuviškai ir laikosi lietu
viškų tradicijų. Valerijai taip su
sidėstė, kad lietuviškai nemoka 
nei skaityti, nei rašyti, bet do
misi lietuviškais klausimais, 
skaito anglų kalba apie lietuvius 
ir Lietuvą.

Ji yra baigusi Queens kolegijų 
ir Visual Arts and Science riio- 
kyklų. Mėgsta dailę, daro akva
reles ir turi idėją surengti savo 
kūrii įių parodų.

Kas šiemet vyks į miestų pa
žiūrėti šio parado, kuris bus 34 
St. ir 6th Avė., tegu prisimena 
ir šių lietuvaitę, kuri su savo 
bendradarbiais šį paradų paren
gė ir jam vadovauja.

— Daugkultūrinį teatrų festi
valį ir šiais metais rengia Ka
nadoj Ontario “Multicul turai 
Theatre Association”, jungianti 
apie 40 tautinių grupių. Šiemet 
festivaly dalyvaus 20 teatrinių 
vienetų. Lietuviam atstovaus 
“Aitvaras“ su S. Pilkos komedi
ja “Žemės rojus” lapkričio 26-27 
ir Hamiltono “Aukuras“ su A. 
Rūko komedija “Bubnįis ir Dun
dulis“ gruodžio 3-4. Abi grupės 
vaidins “Alladin“ teatre.

— Vytauto Alanto romanas 
“Liepkalnio sodyba” baigtas 
spausdinti Draugo spaustuvėj ir 
išvežtas rišyklom Romane v aiz- 
duojamas nepriklausomos Lie
tuvos laikų ūkininkų gyvenimas. 
Romanų išleido Lietuvių agro
nomų sąjunga. Knygos pristaty
mas visuomenei vyks Chicagoj, 
Lietuvių tautiniuose namuose, 
lapkričio 26. Kalbės pats auto
rius, ištraukas iŠ romano skaitys 
E. Vilutienė, solo dainuos A. Si
mo n a i t y tė, ak o m p o n u o j a m a i n u z.. 
A. J ru gučio.

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba, išrinkta paskutinio su
važiavimo metu, pareigomis pa
siskirstė taip: pirmininkas dr. K. 
Bobelis, vicepirmininkai T. 
Blinstrubas, P. Dalgis, dr. L. 
Kriaučeliūnas, dr. V. Šimaitis, 
dr. K. Šidlauskas, dr. J. Valai
tis, sekretorius kum A. Stasys, 
iždininkas J. Skorubskas, finan
sų sekretorius E. Smilgys, proto
kolų sekretorius G. Lazauskas, 
nariai S. Balzekas Jr., O. Barš- 
ketytė, P. Bučas, J. Pakalka, J 
Talandis, E. Vilimaitė, atstovas 
VVashingtone dr. J. Genys, reika
lų vedėja I. Blinstrubienė, in
formacijai kun. dr. J. Prunskis.

— Dail. Nijolė Palubinskienė 
dalyvavo C auto no Meno institu
to parodoj, pavadintoj Ali Ohio 
J 977“. Parodos komisija iš 
1500 darbų (kiekvienas dailinin 
kas galėjo pristatyti tik po vie
nų darbų) atrinko 150. Jų tarpe 
buvo ir lietuvės grafikės Nijo
lės Palubinskienės kūrinys. (At
rodą vyko spalio antroj pusėj.

—- Pirmojo Lietuvos Preziden 
to Karo Mokyklos XIX laidos H) 
metų sukaktuvinis susitikimas 
ruošiamas Chicagoj 1978 gegu 
žės 28. Norį dalyvauti turi pra- 
n e š t i rengėj ų grup ė s a t s to s ui ! 
Gradinskui, 2512 W. 17th St., 
Chicago, 11L 60632 ne vėliau 
gruodžio 13.

— Omahoj, Hilton viešbuty 
spalio 13-15 įvyko antroji Euro
pinių studijų konferencija, kurių 
suorganizavo Nebraskos uni
versitetas Omahoj. Dalyvavo 
apie 200 atstovų iŠ įvairių JAV 
universitetų. Paskaitų skaitė ir 
Alfreds Straumanis, iŠ kurio LB 
Omahos apylinkės valdyba nu
pirko jo redaguotų knygų ' Con- 
frontation with Tyranny“ ir įtei 
kė Creighton, Nebraskos Omą 
hoj universiteto ir Omahos 
miesto centrinei bibliotekai po I 
egz. Konferencijos rengėjam pa
kvietus, buvo paruošta lietuvių 
liaudies meno dirbinių parodėlė 
studijų dalyviam. Parodėlę suor
ganizavo veiklūs LB nariai: D. 
Sulskienė ir V. Gaidelis

— Pi. Čapėno ‘Naujųjų laikų 
Lietuvos istorijos“ pristatymas 
Chicagoj, Lietuvių tautiniuose 
namuose, įvyks lapkričio 23.

—- Australijos lietuv m kata! i 
kų federacijos XIII suv ažiav imas 
įvyks gruodžio 28 31.

IŠRINKTA NAUJA
LFB VYR. TARYBA

LFB rinkimų komisija, susi
rinkusi posėdžio 1977 lapkričio 
4, patikrino prisiųstus balsavi
mo laiškus ir suskaičiavo balsus. 
Iš 329 bičiulių, gavusių balsavi
mo lapelius, balsavo 213, arba 
65%. Visi balsai užskaityti, jokių 
skundų negauta.

Iš 16 kandidatų balsų daugu
ma išrinkti šie devyni naujos 
LFB Vyriausios Tarybos nariai: 
Algis Raulinaitis, Linas Kojelis, 
dr. Zigmas Brinkis, Kęstutis Gir- 

' nius, Edmundas Arbas, dr. Rožė 
Šomkaitė, Vytautas Aušrotas, 
Antanas Sabalis ir kun. Viktoras 
Dabušis. Kandidatai: dr. Česius 
Kuras ir Vacys Pociūnas.

LFB Rinkimų Komisija
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THANKSGIVING GREETINGS
THANKSGIVING GREETINGS 

C & L DECORATORS 
ŠILK SCREENING ON GLASSVVARE 

REUNIONS, PARTIES, FIRE CO. NORTH 10TH 
STREET MILLVILLE, N.J. CALL 609 825-4495

THANKSGIVING GREETINGS 
GARDEN STATĖ CONTAINER CORP. 

DESIGNERS MANUFACTURERS OF: 
CORRUGATED SHIPPING CONTAINERS DISPLAY 
CARTONS DIE CUTS MOVING BOXES N.Y.C. TEL. 
NO — WH 3-5409 N.J. 201 339-9100 27 KENNEDY 

BOULEVARD, BAYONNE, N.J.

THANKSGIVING GREETINGS 
CHILDREN’S ENTERTAINMENT 

SANDY LANDSMAN THE MUSIC CLOWN 
GUARANTEED GOOD TIME! — CUE MAGAZINE 
SONGS GAMĖS PUPPETS BALLON SCULPTURE 

CREATIVE PARTICIPATION (212) 586-6300

THANKSGIVING GREETINGS 
DUNKIN DOUGHNUTS 

219-20 NORTHERN BOULEVARD BAYSIDE 
OPEN 7 DAYS A WEEK

24 HOURS A DAY CALL 212 224-7112

THANKSGIVING GREETINGS 
WOLFSBURG CAR CENTER INC.

REPAIR SERVICE & COLLISION WORK, 69-15 
51 AVENUE WOODSiDE, N.Y. 212 899-7226

THANKSGIVING GREETINGS 
STATĖ LINE 

DINER 
AND 

RESTAURANT 
375 ROUTE NO. 17

MAHVVAH, N.J.
CALL (201) 529-3353

THANKSGIVING GREETINGS 
BRUNETTI & RIOU AGENCY 

LIFE FIRE AUTO 
HEALTH HOMEOWNERS 
122 MIDLAND AVENUE 

GARFIELD, N.J. 201 471-1122

THANKSGIVING GREETINGS 
A.S.Y. SUPPLIES 

OPERATED BY SAILORS FOR SAILORS 
POINT PLEASANT BEACH NJ 

209 CHANNEL DRIVE
K.T. KELLERS 201 295-8133

THANKSGIVING GREETINGS 
JOHN B. SWIFT REALTOR 

FOR ALL YOUR REAL ESTATE NEEDS SELLING 
BUYING MORTGAGES APPRAISALS MANAGE- 

MENT LEASING

9015 FIFTH AVENUE BROOKLYN, N.Y.
(212) 836-8400

THANKSGIVING GREETINGS 
OUALITY PHOTO ENGRAVING CORP.

LETTER PRESS — OFFSET GRAVURE
216 E. 45TH STREET

N.Y.C. MU 2-2620

THANKSGIVING GREETINGS 
MlLADY 

BEAUTY SALON 
LATE NITE THUR AND FRI.

54 TERRACE AVENUE, 
HASBROUCK HEIGHTS, N.J. 

CALL 201 288-2565
--

THANKSGIVING GREETINGS 
EMERALD PRIVATE CAR SERVICE

RADIO DISPATCHED SERVICE 24 HRS. A DAY 7 
DAYS A WEEK. LOCAL LONG DISTANCE 
AIRPORTS PIERS BUS TERMINALS RAČE 
TRACKS DOOR TO DOOR SERVICE FOR PROMPT 

COURTEOUS SERVICE CALL: 212 372-1111

THANKSGIVING GREETINGS 
BEL’VEDERE

ITALIAN CONTINENTAL THE CHEF AND CUISINE 
THAT DELIGHTED LUXURY CRUISE SHIP 

PASSENGERS NOW AT FAMILY PRICES. 
LUNCHEONS DINNERS 247 PLAGET AVĖ., 

CLIFTON, N.J. FOR RESERVATIONS 201 772-5060

n
THANKSGIVING GREETINGS 

THOS F. HEALEY & SONS INC.
I HEALEY D.O.T. NO. 437 MOVING LOCAL & 
Į LONG DISTANCE RESIDENTIAL COMMERCIAL 

STORAGE IN OUR MODERN FIREPROOF
. WAREHOUSE 212 462-6800

1062 ST., JOHNS PLACE, BKLYN.

THANKSGIVING GREETINGS 
SMYTHE TRAVEL AGENCY INC. 

SMYTHE REAL ESTATE INC.
192 7TH STREET 
GARDEN CITY 
(516) 741-3366

THANKSGIVING GREETINGS 
TONY DA CANECA 
TAVERN & RĘST.

OPEN 7 DAYS A WEEK BRING THE FAMILY 
72 ELM ROAD NEV/ARK, N.J.

CALL (201) 589-6882

I

THANKSGIVING GREETINGS
! BELL MILL CONSTRUCTION INC.
į COMMERCIAL-RESIDENTIAL 110 ROOSEVELT
Į AVENUE BELLEVILLE, N.J. Call 201 751-4752

MR. J. LA SCALA

THANKSGIVING GREETINGS 
G.A.P.

TRAVEL
576 STEWART AVENUE 

BETHPAGE, L.l.
(516)822-7610

THANKSGIVING GREETINGS 
R.P. MARZULLI REALTOR

336 BROAD STREET 
BLOOMFIELD, N.J.

CALL (201) 743-2300

THANKSGIVING GREETINGS
BCA BYRNE COMPRESSED AIR 

EOUIPMENT CO. INC.
AUTHORIZED DISTRIBUTOR SALES SERVICE 

: PARTS INGERSOLL RAND AIR COMPRESSORS, 
[ AIR & ELECTRIC TOOLS, AIR DRYERS, PUMPS. 
’ 212 292-7726 796 E. 140TH ST., BRONX (AT 
i BRUCKNER BOULEVARD)

THANKSGIVING GREETINGS 
RICH BERN 

TRAVEL SERVICE
128 SOUTH STREET 

OYSTER BAY 
516 922-1400

THANKSGIVING GREETINGS
AILES PETROLEUM INC.,

(609) 348-0482 MOTOR OILS FUEL OIL SERVICE 
24 HO'JR SERVICE, YEAR ROUND COMPLETE 
CLEANING OF COMBUSTION AREAS AND 

STOCK.

THANKSGIVING GREETINGS 
Private Car Service 

1509 CASTLE HILL AVĖ (212) 892-6000 
INTERBORO LIVERY SVCE.

LIMOUSINE SERVICE LIVERY SERVICE 
VVEDDINGS AIRPORTS PROMS HEARSES 

FLOVVERS LIMOUSINES ETC. (212) 823-9767 1500 
UNIONPORT RD., BX.

THANKSGIVING GREETINGS 
MATTRESS FAIR 

900 TILTON ROAD, NORTHFIELD, N.J.
(NEXT TO TULLS) 609 646-6969 

D1SCOUNT BEDDING

SPORTAS

THANKSGIVING GREETINGS 
THE HAZELCREST NURSING HOME

60 HAZELWOOD ROAD 
BLOOMFIELD, NEW JERSEY 

CALL (201) 743-2366

fa

THANKSGIVING GREETINGS 
TYLER ANTIOUES

Highest Price Paid. For Persian Rūgs Chinese 
Rūgs Oriental Rūgs We Buy: Antiques Old 
Furniture Brlc-A-Brac China Tapestries Paintings 
Silver Pianos Jeweiry Bronza Entire Contents of 
Hemas and Estates. Bonded 212 331-1533. Alt.

Phone: 212 336-7726 2180 63rd St. Bklyn.

THANKSGIVING GREETINGS 
JHP TRAVEL AND 

INTER COUNTY 
243 DEER PARK AVĖ. 

BABYLON, L.l.
516 422-0066

THANKSGIVING GREETINGS 
OBRIEN & PAOLERCIO

SU8URBAN HOME FOR FUNERALS
340 MAiN STREET WEST ORANGE, N.J.

CALL (201) 325-1212

THANKSGIVING GREETINGS 
META’S BEAUTY SALON

Hl FASHION COLORING STYLING, 
CUSTOM PĖRMANENTS PHONE VA 1-7741 
939 ONDERDONK AVĖ., RIDGEV/OOD, N.Y.

THANKSGIVING GREETINGS 
VILLAGE PANTRY CATERING 

HOT & COLD CATERING 
BIG OR SMALL WE DO THEM ALL 

EXTRAS, ANTIPASTCS, ETC.
(201) 944-1475

424 BROAD AVĖ. LEONIA, N.J.

THANKSGIVING GREETINGS 
RAC FENCING

FOR ALL YOUR FENCING NEEDS 
BLACK HORSE PK. N.J.

1/4 MILE WEST OF CARDIFF
CIRCLE 609 646-2430

THANKSGIVING GREETINGS 
SIEGRIED 

HARDVVARE COMPANY 
YES WE HAVE IT!

(609) 291-1500 117 FIRST AVENUE ATLANTIC 
HIGHLANDS, NEW JERSEY

c

LAK — turkai 2:2
Lapkričio 13 LA Klubo pir

moji futbolo komanda pirme
nybių rungtynėse prieš Turkish 
Americans pasiekė tiktai lygią
sias, nors kurį laiką vedė 2:0. 
Susižeidusiu vartininko R. La
bučio nebuvimas labiausiai nu
lėmė rungtynių pasekmę. Mūsų 
įvarčius pasiekė Giedris Kliveč- 
ka ir Rimas Sabaliauskas.

Rezervinė, žaisdama nepilnu 
sąstatu, pralaimėjo 0:1. Trūku
mas lietuvių žaidėjų verčia sko
lintis kitataučius, kurie ne visada 
jaučia pareigą rungtynėse daly
vauti. Darosi gaila, kad, futbolui 
Amerikoj populiarėjant, lietuvių 
tarpe ši sporto šaka nyksta ir ne
beatsiranda jaunų žaidėjų papil
dyti retėjančias veteranu eiles.

Si 
k i am 
ta,
čio 27 LAK komandos žais prieš 
Clarkstown klubą Kissena Parko 
aikštėj. Žiemai artėjant, tai gali 
būti paskutinės rungtynės šio 
rudens sezone.

nevvyorkiečiai ir trys kaimynai 
— du iš Bostono ir vienas iŠ 
New Jersey. New Yorko LA Klu
bui atstovavo A. Kulpa, V. Kul- 
pa, J. Rodmanas, A. Sakalas, A. 
Simonaitis, E. Staknys ir J. Vil- 
pišauskas. K. Merkis ir R. Graus- 
lys gynė Bostono klubą, o New 
Jersey atstovavo Z. Bliznikas. 
Pirmos vietos taurę, surinkęs 
3 1/2 tš., laimėjo Arūnas Simo
naitis. R. Grauslys su 3 taškais 
gavo antrą vietą, o E. Staknys 
irgi 3 taškais trečią vietą. Alb.

. Sakalas, K. Merkis, V. Kulpa ir 
J. Rodmanas pasidalino po du 
taškus, o kiti po mažiau. Algiui 
Kulpai, vieninteliam jaunių am
žiaus atstovui, irgi teko pirmos 
vietos taurė. LA Klubo Šachmatų 
sekcijos vadovas Edvardas Stak
nys apgailestavd jaunų žaidėjų 
trūkumą ir ragino jaunus šach
matų mėgėjus įsijungti į klubo 
žaidėjų eiles.

sekmadienį 
rungtynių

mūsiš - 
nepaskir- 

o kita sekmadienį, lapkri-

Alg. Š.

THANKSGIVING GREETINGS 
DEAN ELECTRIC CO. INC.

LICENSED ELECTRICIANS OVER 35 YEARS 
EXPERIENCE 24 HOUR EMERGENCY SERVICE. 
ANY DAY ANY TIME SH 5-4573 ELECTRICAL 
REPAIRS OF ALL KINDS. VfOLATIONS REMOVED 

7909 3RD AVENUE, BROOKLYN, N.Y.

THANKSGIVING GREETINGS 
DURO GAMĖS INC.

ALL TYPES OF CASINO GAMĖS RENTED AND 
SOLD WE MANUFACTURE ALL TYPES OF FUND 

RAISING EOUIPMENT BAZAAR AND BINGO 
EOUIPMENT (212) 226-3420 347 WEST

BROADWAY (NEAR CANAL STREET) 
NEW YORK CITY 10013

THANKSGIVING GREETINGS 
BAYPORT LUMBER 

A REAL LUMBER YARD 
678 MONTAUK H!GHWAY 

BAYPORT, I..I.
516 472-1000

THANKSGIVING GREETINGS 
AUTO AND MOTORCYCLE 

IMMEDIATE LD. CARUS 
ALL DRIVERS CARS AGES SPECIALIZING IN 
ALL TYPES 0F INSURANCE, HOME OMNERS 
POLICIES BROOKLYN 7623 NEW UTRECHT 
AVENUE (212) 359-3767 VALLEY STREAM 1643 

P. GUASTiELLA AGENCY

THANKSGIVING GREETINGS
J! M SMITH CHEVROLET

SO. ROUTE 45, SPRING VALLEY, N.Y. (1/4 Ml. 
SO. RT. 59, ON MAIN ST. NEAR OLD NYACK 
TPKE) (914) 356 5500 SALES, SERVICE. PARTS 

LONG TERM LEASING A DAILY RENTALS

THANKSGIVING GREETINGS 
BRUNO’S COMMACK BOWL 
THE FINEST SH FAMILY RECREATION 

W JERICHO TPKE. 
COMMACK, L.L

CALL 516 864-8700

THANKSGIVING GREETINGS 
RALPH’S CHEVRON 
SERVICE STATION

OPEN 7 DAYSA WEEKGENERAL AUTO REPAIRS 
ROAD SERVICE TIRES BATTERIES & ACCES- 
SORIES 178 RIFLE CAMP ROAD WEST 

PATERSON, N.J.

THANKSGIVING GREETINGS 
CAFE ROYALE

378 CENTRE STREET, NUTLEY, N.J. 
ITALIAN CUISINE AND SEAFOOD 

OPEN 7 DAYS FOR LUNCH DINNER COCKTAILS. 
(201) 235-9442

THANKSGIVING GREETINGS 
HERITAGE MOVERS 

LICENSED — INSURED FREE ESTIMATES FLAT 
RATE PROMPT COURTEOUS SERVICE 

REFERENCES AVAILABLE (516) 928-4995

THANKSGIVING GREETINGS 
PARSIPPANY DELI 
DISTINCTIVE CATERING 

(201) 087-2439
137 PARSIPPANY ROAD
PARSIPPANY, N.J. 07054

THANKSGIVING GREETINGS 
ANTiOUE CHANDELIERS

HUGE SELECTION! LAMPS ACCESSOR1ES 
RESTYLE REMOUNT REPAINT REWIRE WE ALSO 

RECOVER LAMPSHADES 
PACKARD LAMP CO. INC.

67 E. 11 ST. MEW YORK, N.Y.
OPEN SUN. 11-3 (212) 777-6540

THANKSGIVING GREETINGS 
GILES MOVING AND STORAGE 

LOW COST LOCAL MOVING (DOT NO. 1050) 
(212) Tl 2-0686 

1203 MANOR AVENUE BRONX, N.Y.

Mokslas ir darbas
Į krautuvę priimtam naujam 

vaikinui bosas sako:
— Prašau dabar iššluoti krau

tuvę.
— Bet juk aš esu baigęs ko

legiją, — atsako vaikinas.
— O, tai nieko, aš parodysiu 

kaip.

EGAN’S AUTO PARTS
MARINE AIR SYSTEM”

TOVVING
“SUPPORT YOUR LOCAL JUNK YARD” 

37 COOPER FOLLY ROAD
ATCO, N.J. 08004

HOURS 9 TO 6 (NEVER ON SUNDAY)

T*

VALDAS C. DUOBA

FOR INTEGRITY — DEPENDABILITY 
AND ETHICS

O BRIEN & PAOLERCIO 
SUBURBAN HOME FOR 

FUNERALS

DEXTER PARK
PHARMACY I0j

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

(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 1142t

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

Šachmatų pirmenybės
ŠALFAS Sąjungos šachmatų 

pirmenybėse pereitą sekmadie
nį New Yorke buvo tikėtasi 
“stambių žuvų” iš tolimesnių 
vietovių, bet susirinko tiktai 7

TOTAL MOBILE MARINE SERVICE
MICHAEL CSOKA
609 693-2920

398 CONSTITUTION DRIVE 
FORKED RIVER, N.J. 08731 

MARINE DIESEL POWER
BY

CATERPILLAR
CHRYSLER

CUMMINS 
LEHMAN FORD 

PALMER 
PERKINS

VOLVO
“ONAN” A/C POWER ABOARD “KOHLER”

Author, Kohler Generator Piants
Sales & Service Marine Motor Home Portable Standby

PEARCE SIMPSON 
RARITAN ENG. PRODUCTS 

STEVVART WARNER 
T.M.M. HIGH WATER ALARM 

UNIPASS AUTO PILOT

LIETUVOS AIDAI
Radijo programa dabar girdi
ma penktadieniais 9:30-11 vai. 
vak., šeštadieniais 8-10 vai. 
vak. 106.3 FM banga WLNR, 
sekmadieniais 9:30-10 vai. 
ryto AM banga 1230 iš WJOB 
radijo stoties Hammond, Ind. 
Vedėja K. Brazdžionytė, 2646 
W. 71 St., Chicago, III., 60629. 
Tel. 312 778-5374.

AOUA-METER & PRODUCTS 
GEMTRONICS 

HYNAUTIC SYSTEM 
JABSCO PRODUCTS 

PAR PUMPS

Travel to Moscow, Leningrad 
and Vilna with charter group 
now forming. Low cost. De- 
parture in Spring, 1978. Con- 
tact M r s. James, 414 Garden 
Statė Drive, Cherry Hill, N.J. 
08002,

AIR-CONDITIONING BY “
SALES AND SERVICE

ESBAR HEATING PEOPLE

lietuvis advokatas patarnauja teisės reikaluose, gina bylas 
ir dalyvauja teismuose.

357 Larkfield Rd., E. Northport, N.Y. 11731 
Tel. (516) 368-3733

Skubiais atvejais namų tel. (516) 757-4296
—O—

Antradieniais nuo 2 vai. popiet iki 8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 9:30 iki 12:30 vai.
Litas patalpose: 86-01 114th St. 
Richmond Hill, N.Y. 11418

Tel. (212) 441-2811

Models
For

Television, 
Fashion, 

Commercials, 
Shows,

Advertising 
Beginners and 
Professionals

THANKSGIVING GREETINGS 
HARBORSIDE RESTAURANT

34 EXCHANGE. PLACE JERSEY CITY, N.J. AND 
FLAMINGO RESTAURANT & BAR

31 MONTGOMERY ST., JERSEY CITY, N.J.

THANKSGIVING GREETINGS 
RUDY SPAGNOLA 

INSURANCE AUTO LIFE FIRRE HOME OWNERS 
U.S. HIGHWAY 46, LEDGEWOOD, N.J.

PHONE 201 584-5888

1977

L

Adresas

Užsakytojas

THANKSGIVING GREETINGS 
lANNONE’S RESTAURANT 

ITALIAN CUISINE FEATURING COMPLETE 
DINNERS AND A LA CARTE MENU 

382 WEST JOHN STREET HICKSVILLE, L.l.
CALL VINCENT (516) 931-8058

1978 KELIONES J LIETUVĄ
REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

DARBININKO SKAITYTOJŲ
VAJUS

Apply This 
Week 1-5 P.M 

(Suite 404) 
225 We«t 57th St

N.Y.C.
212-586-3556

BALTIC
TO4JRS

Išvyksta iš New Yorko
Vasario 5, 12, 19 ir 26 .......................... .................  $669.00
Kovo 5 ...... ..... .............................. ..... .......... ....................  $716.00
Kovo 12, 19 ir 26 ...................................... .................  $746.00
Balandžio 2, 9, 16 ir 23 ............. .......... ..............  $746.00

Išvyksta iš Pittsburgho 
Balandžio 9......  $838.00

įskaitoma pilna kelionė Pan American lėktuvu, pirmos klasės viešbučiaiKai no n
ir grupės palydėjimas. Kelionė: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj 
1 naktis Leningrade

NAUJI METAI LIETUVOJ: gruodžio 26 — sausio 9 — $1,120.00 — 6 pil
nos dienos ir 5 naktys Vilniuj, 3 naktys Maskvoj, 3 naktys Budapešte ir 2 
naktys Londone

Dėl informacijų apie mūsų rezervuotas arba specialias grupines keliones kreiptis:

ALGIRDAS MITKUS 
BALTIC TOURS 

8 White Oak Road 
Newton, Mass. 02168

Telef. (617) 969-1190 
arba

1-800-223-7898
(prašyti kalbėtis su “Pat”)

Po daugelio metų pertraukos Darbininkas vėl kviečia 
visus skaitytojus į talką surasti naujų skaitytojų. Daug 
skaitytojų iškeliavo amžinybėn ir jų vietas užimti ieško
mi bent 800 naujų skaitytojų.

Administracija prašo skaitytojų su rasti bentvieną naują 
skaitytoją ar prisiųsti adresą asmens, kurs pageidautų 
skaityti Darbininką. Iki šių metų pabaigos Darbininkas bus 
siunčiamas už 1 dolerį. Per šių metų likusius mėnesius 
ir per visus 1978 metus naujiem skaitytojam Darbinin
kas bus siunčiamas tik už 10 dol. N&pagailėkit dolerio 
ir padėkit Darbininkui skleisti lietuvišku žodį.

Platintojam ir naujiem skaitytojam bus duodamos do
vanos lietuviškomis knygomis.

Laukiame Jūsų talkos ir iš anksto dėkojam

T. Petras Baniūnas, OFM 
Da rbi nin ko a dirt inistratori u s

Siunčiu užsakymą naujam skaitytoju i už 1 dol., už 10 dol

Vardas, pavardė

340 MA*IN STREET
WEST ORANGE, N.J.
CALL (201) 325-1212

RIVERDALE 
STEAK HOUSE

5700 RIVERDALE AVENUE 
BRONX

LiVE MUSIC FRIDAY & SATURDAY FROM 
PM TO 3 AM

GRANO OPENING NOV. 4 & 5
FREE BUFFET AND CONTINUOUS LIVE MUSIC

AFTER 10 PM CALL Kl 9-9946

10

MARIOS
AUTO INSPECTION SERVICE

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

100’S OF PUPS! PUPSI PUPSI
ALL POPULAR TYPES AVAILA8LE FOR CHIL- 
DRENS’ PETS, HOUSE PETS AND WATCH DOGS. 
FROM $49.00. OPEN SATURDAY AND SUNDAY 10 
TO 5 ONLY. J.P.O'NEILL PUPPY FARM, LOCATED 
ON U.S. HIGHWAY NO. 1 PRINCETON, N.J. 
(2 MILĖS SOUTH OF PRINCETON HOLIDAY INN)
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Komp. Jeronimo Kačinsko kū
rinių koncertas įvyks lapkričio 
20, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
aukšto salėj. Programoj numatyti 
šie kūriniai: Saksofonų kvartetas 
Nr. 2, parašytas 1976, gros 
Berklee Muzikos Kolegijos dės
tytojai, sudarą nuolatinį šių in
strumentų ansamblį, pasižymėję 
Bostone ir apylinkėse. Birutė 
Aleksaitė atliks Jeronimo Ka
činsko tris liaudies dainas, para-

Dail. Česlovas Janušas prie savo paveikslo, kuris vaizduoja žemaitišką sodybą. Jo kurinių paroda vyksta lapkričio 19-20 Brocktone, Mass. Nuotr. R. Kisieliaus

KAS BUS DAIL. Č. JANUŠO DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

PARODOJ BROCKTONE?
Darbininko skait\ . ąai, pri- 

siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo-

Dail. Česlovas Janušas iš New 
Yorko vyksta į Brocktoną. ir ten 
lapkričio 19-20 National Cafe sa
lėj, 666 Main St. rengia savo kū
rinių parodą. '

Parodoje bus išstatyta per 60 
aliejinės tapybos ir akvarelinių 
kūrinių. Kaip žinia, dailininkas 
tapo realistiniame stiliuj ir 
mėgsta Lietuvos gamtą. Ir šioj 
parodoj per 90 procentų išstaty
tų paveikslų yra nutapyti lietu
viškomis temomis, — vaizduoja 
ošiančią jūrą, Neringos kuopas, 
ramius Lietuvos ežerus bei 
upes, žemaitiškas ir aukštaitiš
kas sodybas. Visa tai sukę b a 
mielus tėviškės prisiminimų 
vaizdus.

Č. Janušas už savo kūrybą 
amerikiečių parodose yra laimė
jęs? eilę premijų ir garbės pažy

mėjimų, yra atžymėtas Who i s 
Who ir American Art leidiniuo
se.

Atidaryme kalbės poetas ir 
dramaturgas Stasys Santvaras iš 
Bostono. Be to, bus pade
monstruotas. 40 minučių K. Ma- 
tuzo profesionaliai pagamintas 
filmas apie Č. Janušą ir jo kū
rybą. Č i a bus rodomi vaizdai 
iš jo parodų Bostone, Cleve- 
lande, Chicagoj. Bus parodyta 
kaip dirba namuose, kaip prade
da ir užbaigia paveikslą gamtoj. 
Kartu bus parodyta ir kitų daili
ninkų darbai bei metodai tapant 
gamtoj.

Tai tikrai reta paroda su tokia 
Įdomia programa. Atsilankę į pa
rodą, pamatys realistiniuose pa
veiksluose Lietuvą, daug ką 
išgirs apie dailę. Parodą reugia 
LB Broektono apylinkė.

rių, įvairius patarnavimus, ar 
šiaip spaudą parėmė:

10 dol. — T. Janulis, Cleve- 
land, C) h io.

Po 8 dol. — S. Bintakys, 
VVoodhaven, N.Y., dr. A. Šaulys, 
Shorcham, N.Y., G. Stukas, So. 
Boston, Mass.

4. dol. — A. Januška, M ii ton, 
Mass.

Po 3 dol. — P. Leveckis, Edi- 
son, N.J., J. Mikaila, Sonthfield, 
Mieli., R. Vacys Šilką, Brock- 
ton, Mass., J. Stanat, Brooklvn, 
N.Y., kun. V. Dalmšis, Paterson, 
N.J., Z. Jurys, Ricbmond H iii, 
N.Y., Z. Venclauskas, Los Ange
les, Galit., A. Jakniūnaitė, VVor- 
cestei. Mass.. \ . Didžbalis, 
Union B<acli, N.J., 1. Žukas, 
Riclunond Lili, N Y

\ iriom aukotojam nuo- 
širdžiai-• doLą.i Datlmunkų ad- 

įniuistmcijo.
A

CHICAGO, ILL.

ŠAULIŲ VEIKLOJ
Vytauto Didžiojo šaulių rink

tinės gausus susirinkimas įvyko 
spalio 16 šaulių namuose. Susi
rinkimą pradėjo V.D. šaulių 
rinktinės pirm. ‘VI. Išganaitis. 
Pasveikinęs gausiai susirinku
sius šaulius, jis pasidžiaugė, kad 
šaulių namų skolos yra išmokė
tos, dabar jaučiamės tikrais šei
mininkais.

Šaulių namų administratorius 
J. Mackonis pateikė susirinki
mui šaulių namų apyskaitą, kuri 
buvo priimta. Namų statyba iš 
viso kainavo 164,000 dol. Per 
pusantrų metų laikotarpį skolos 
už namą išmokėtos iki š.m. rug
sėjo 30.

Šiais metais rinktinė paskyrė 
spaudai, radijo ir televizijos pro
gramom, lituanistinėm mokyk
lom ir kitom lietuviškom institu
cijom 1,152 dolerius.

Susirinkime šaulių vadovybė 
įteikė pažymėjimus 37 šauliam, 
kurie yra išbuvę šauliais 50 me
tų ar daugiau. Keturi šauliai ap
dovanoti Šaulių Žvaigždės ordi
nu ir šešiem šauliam buvo į- 
teikta šaulių Žvaigždės meda
liai. Apdovanotus šaulius sveiki
no V.D. šaulių rinktinės pirm. 
\ i. Išganaitis, pareikšdamas, 
kad šau’iii tikslą:' — kova užLi<- • 
; ’ os nepriklausomybę. Prašė 
šaulius nesivelti į tarpusavio 
ginčus, o garbingai eiti šaulio 
pareigas. Šauliais gali būti įvai
raus nusistatymo ir įvairių tiky
bų žmonės, kurie kovoja už Lie
tuvos laisvę.

L.Š.S.T. pirm. K. Milkovaitis, 
sveikindamas pagerbtus ir apdo
vanotus šaulius, reiškė mintį, 
kad apdovanoti šauliai yra to už
sitarnavę, bet drauge jie turi būti 
pavyzdingi šauliai. Be to, jis pri
minė šaulių kilniausius sieki
mus, skatino garbingai atlikti 
šuoliškas pareigas ir dirbti Lie
tuvos išlaisvinimui.

Po susirinkimo vyko vaišės, 
kurias paruošė šaulės, vadovau
jamos šaulių moterų vadovės 
S. Cecėvičienės. J. Kaunas

šytas sopranui solo, klarnetui, 
stygų kvartetui ir fortepionui. 
Emmanuel kolegijos profesorė 
smuikininkė Dorothy Bates ir 
pianistė dr. Lily Ovvyang atliks 
sonatą smuikui ir fortepionui. 
Berklee muzikos kolegijos miš
rus choras, vadovaujamas Brian 
O’Connel, atliks J. Kačinsko tris 
liaudies dainas mišriam chorui: 
Beržas, Esi, dangau (žodžiai B. 
Brazdžionio), ir išvystytą liau
dies dainą. Jau saulutė lei
džias, Stasio Santvarų, pagal jo 
motiną prisimintą ir padainuotą. 
Visos dainos bus dainuojamos 
lietuviškai. Gale bus atliktas 
motetas “Te lucis aute” mišriam 
chorui ir mažam kameriniam or
kestrui. Abiem ansambliam tal
kins smuikininkas Izidorius Va- 
syliūnas violos partijose. Jis at
liks introdukciją ir toccata smui
kui solo.Tarptautinis Institutas tauty
bių šventę ruošia lapkričio 18- 
20 Jobn B. Hynes salėj. Me
ninėj programoj dalyvaus ir 
Onos 1 Vaškienės vadovaujamas 
tautinių Šokių sambūris. Kitais 
metais lietuviai turėdavo ir savo 
stalą. Šiais metais jo ten nebus.Dail. Česlovo Janušo darbų 
paroda lapkričio 19-20 vyks 666 
N. Main St., Brocktone. Rengia 
LB apylinkės valdyba.

Lietuvos vyčių Naujosios 
Anglijos apskritis organizuoja 
mišias per televiziją lapkričio 27. 
sekmadienį, 9:15 vai. ryto iš 7-to 
kanalo. Mišias aukos kun. Anta
nas Miciūnas, MIC. Visi kvie
čiami atsilankyti už Lietuvą ir 
kenčiančius lietuvius aukojamo
se mišiose. Televizijos koplyčia 
yra Government Centre, prie 
City Hali. Studijoj reikia būti 
8:45 vai. ryto.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo sukakties minėjimas vyks 
lapkričio 27 Lietuvių Piliečių 
D-jos salėj, So. Bostone.

Algirdas ir Giedre Budreekiai 
susilaukė dukrytės Dainos. Jie 
jau augina du sūnus — Arvydą 
ir Gediminą.

Pakeitęs adresą, neužmiršk 
pridėti ir senojo.

Kultūros klubo susirinkime 
lapkričio 26 bus minimas G.V. 
Milašius.Moterų Federacijos klubo ka
lėdinė vakaronė bus gruodžio 18.

Bostono Lietuvių Bendruomenės Jaunimo Sekcija ruo
šia Naujųjų Metų sutikimą gruo
džio 31 d. 8 vai. vak. Boston 
Park Plaza liūtei, Grand Ball- 
room. Bilietus galima užsisakyti 
pas Birutę Adomavičiūtę (617) 
729-6278 ir Daivą Izbickaitę 
(617)326-7442. Užsisakyti reikia 
iki gruodžio 10.

Lietuvos vyčiai iš Naujosios 
Anglijos apskrities ir kitų vieto
vių susibūrė bendron išvykon į 
Maironio Parką, prie VVorceste- 
rio. Tikslas — sutelkti lėšas sti
pendijų fondui. Šioj kultūrinėj 
išvykoj buvo ir paroda: Joj buvo 
išdėstyti gintaro dirbiniai, lietu
viški audiniai ir kt. Dalyvavo 
200 su viršum svečių.

LB Kultūros klubo susirinki
me spalio 22 Tarptautinio Insti
tuto patalpose prelegentu buvo 
prof. dr. Vytautas Černius iš 
Temple universiteto Pennsylva- 
nijoj. Paskaitos tema: “Antroji 
gyvenimo pusė — mintys, per
spektyvos, pasisakymai”. Kitas 
klubo susirinkimas įvyks lapkri
čio 26. Minint Oskarą Milašių, 
apie jį kalbės rašytojas Antanas 
Vaičiulaitis. Klubui pirminin
kauja Beatričė Vasaris.

LAISVĖS VARPAS
Sekm. 11-12 vai. 
?/WEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402
Telef. 586-7209

BOSTON, MASS. — WNSR, 
1360 bangos sekmadieniais 
nuo 1 iki 1:30 vai. Veda Ste
ponas ir Valentina Minkai, 502 
E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127. Tel. 268-0489. 
Parduodamas Darbininkas, 
didelis ietuviškų knygų pasi
rinkimas.

iBRI1K-BV
Pastoge pnid both uiavs

Fast, nmvBiiientpiiuote, safe^free! 
Thnt's uitat BRItKIRG BVIMIL is 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- nfto j

G - <

mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs
B»nk būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban- 

ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 
kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj Į- 

traukia sumą j sąskaitą. Prisideda ir užtikrini
mas, kad jūsų pinigai pelno aukščiausius
procentus, 

leidžiamus įstatymų. ( 

Dėl lengvo taupymo bū 

per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

Thurs -8 30 AM to 7 30 PM

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
74CGai>lvan Bivd.
8 30 AM to 5 30 PM
Mon . Tues . Wed. & Fri

MAIN OFFICE
460 West 8roadway 
South Boston *
9 AM to 3 30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

i

I

A

Dail. Česlovas Janušas Alpių kalnai.
i ~~
i PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
i VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 
mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite - įsitikinsite!
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New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinvvay Street — AS 4-3210 
Flora! Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516 757-0801 
Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Flushinge: 41-06 Main Street — Hi 5-2552 
Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 
White Plains, N.Y., The Cheese Pitt —

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

Route 59 — Tel.: 914-623-4265

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

Bristai, Conn., Bristai 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 Wiliowbrook Mali —
Tel.: 201-785-0542

j!

This announcement is neither an offer to sėli nor a solicitation of an offer to buy any of these securitles 
The offfer is made only by the Offering Circular

LITAS MOKA 10% DIVIDENDĄ ANT REGISTRUOTŲ 
LITO BONŲ (10% Convertible Debenture Bonds)

VISA LAIDA: $500,000
VIENAS BONAS: $500 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETĮ 
SAUSIO 1 IR LIEPOS 1

1986 m. spalio 1 d. šias vertybes galima atsiimti grynais pinigais arba iškeisti į LITO 
BENDROVĖS akcijas po $2.00 už akciją.

PRAŠOME KREIPTIS DĖL APRAŠYMO/“OFFER!NG CIRCULAR ADRESU:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114TH STREET
RICHMOND HILL, NEW YORK 11418
(212) 441-6799

I

Securitles wiil be oflered In statės where the Securities Laws of such statės ha ve been complied wlth.
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DARBININKAS
Redakcija .......(212)
Administr........ (212)
Spaustuvė ..... (212)
Vienuolynas ..(212)
K. Ž. salė ....  212)

"YORKEI

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Šį savaitgalį Kultūros Židiny: 
lapkričio 19 ir 20 — Atlanto pa
kraščio lituanistinių mokyklų 
vedėjų ir mokytojų suvažiavi
mas, lapkričio 19, šeštadienį, 
Kultūros Židinio (Lietuvių Kul
tūros Fondo, Ine.) rudens balius 
ir Toronto Gintaro koncertas.

Dail. Česlovas Janušas šį sa
vaitgalį, lapkričio 19-20, su savo 
kūrinių paroda vyksta į Brock- 
ton, Mass.

Violeta Rakauskaitė, estradi
nės muzikos dainininkė, atvyku
si koncertuoti į Nevv Yorką, lap
kričio 11, palydėta Marytės Ma
tulaitytės, lankėsi Darbininko 
redakcijoj.

Prie Kultūros Židinio kairiojo 
kampo praeitą savaitę pritvirtin
tos metalinės raidės ir skaičiai. 
Ten parašytas Židinio adresas — 
341-361 Highland Blvd. Pritvir
tinimo darbus atliko Antanas 
Matulaitis.

Dail. Vladas Žilius pradėjo 
dirbti pranciškonų spaustuvėj. 
Iki šiol gyvenęs prie George 
VVashingtono tilto, lapkričio 11 
persikėlė gyventi į Brooklvną, 
netoli VVoodhaveno, arti savo 
darbovietės.

Maironio lituanistinė mokykla 
įsigijo naują elektroninį pianiną. 
Jis yra patogiai panešamas. Yra 
tik dvi atskiros dalys — klavi- 
tūra ir stiprintojas. Viskas pade
dama ant stalo. Galima garsą 
stiprinti ir mažinti, pakeisti jo 

spalvą, galima groti kaip harp- 
sikordu (barokinės muzikos in
strumentu). Pianinu operuoja 
muzikos mokytoja ir pianistė Ni
jolė Ulėnienė.

N.Y. Lietuvių Dailininkų Są
junga mini savo veiklos 25 metų 
sukaktį ir ta proga rengia savo 
narių parodą. Paroda bus lap
kričio 26-27 Kultūros Židinio di
džiojoj salėj. Parodos ruošimu 
rūpinasi dabartinis sąjungos 
pirm. dail. J. Rūtenis.

Bridges — Local Commurųty, 
tokiu vardu leidžiamas priedas 
prie angliško Bridges. Jį reda
guoja Vytautas Radzivanas. Pasi
rodė naujas numeris, kuris api
ma tik 2 puslapius. Čia sudėti 
visi parengimai, kurie vyksta 
New Yorke nuo lapkričio 6 iki 
gruodžio 31, nurodoma vieta ir 
laikas, rengėjai, kur kreiptis in
formacijos reikalais. Pranešama 
sportinė veikla, kada vyksta 
treniruotės, žaidimai, kada vei
kia lietuviško radijo valandėlės, 
suminėti ir adresai svarbiausių 
pastatų, kur vyksta lietuviška 
veikla.

Vaižganto Kultūros Klubo po
pietė bus gruodžio 11. Ji ski
riama Baliui Sruogai pagerbti. 
Apie šį žymų lietuvį dramatur
gą kalbės teatralas Jurgis Ble- 
kaitis iš VVashingtono. Bus 
skaitomi dramatiniai Balio Sruo
gos raštai. Skaitymui vadovauja 
dramos aktorius Henrikas Ka
činskas. Į skaitymą bus įtraukta 
ir daugiau žmonių.

■»" 11 ----—•— -----

LIETUVOS KARIUOMENĖS ATKŪRIMO

TORONTO GINTARAS 
KULTŪROS ŽIDINY
Toronto Gintaras jau vieną 

kartą buvo New Yorke — pasau
linėj parodoj 1964. Tik tada mes 
jo gal ir nepastebėjom, nes šo
kėjų ir dainininkų buvo šimtai. 
O gal jis buvo nežymus ir Chi- 
cagos tautinių šokių šventėse, 
įsimaišęs dainų ir šokių masės 
sūkury. Bet kanadiečiai Gintarą 
žino. Šis puikus ansamblis, iš aš- 
tuonių porų 1955 metais susikū
ręs, išaugo į didingą 150 asme
nų vienetą ir išvažinėjo Ka
nadą skersai ir išilgai nuo rytų 
iki vakarų. Toronto Gintaras ma
tytas vietinėj televizijoj, Kana
dos tautinėj parodoj, o 1970 
Anglijoj, Vokietijoj ir Austrijoj.

Šį šeštadienį, lapkričio 19, To
ronto lietuvių jaunimo ansamb
lis vėl atvyksta į Nevv Yorką.
Šį kartą jis bus mūsų visų dė

mesio centre. Ne visas 150 sąsta
tas, bet tik vyresniųjų grupė, su
sidedanti iš 45 asmenų. Kitos 
dvi grupės — jauniai ir mažiu
kai pasilieka namie. Juos gal pa
matysim kitą kartą. Ansamblis 
atsiveža šokėjus, muzikantus ir 
dainininkių būrį. Šokėjom vado
vauja Regina Krasauskaitė, or
kestrui Žibutė Šilininkaitė, o 
dainininkėm Giedrė Paulio- 
nienė-Rinkūnaitė. Orkestras 
groja tautiniam šokiam ir suside-

N. Y. vyrų choras Perkūnas 
šį savaitgalį, lapkričio 19, vyksta 
į Baltimorę ir ten atliks progra
mą Lietuvių Bendruomenės 25 
metų sukakties minėjime. Cho
rui vadovauja Vytautas Daugir
das.

Darbininko kalendorius 1978 
metam jau išsiųstas visiem Dar
bininko skaitytojam. Viršelį 
puošia dail. Česlovo Janušo kū
rinio reprodukcija. Skaitytojai 
kviečiami prisidėti auka prie ka
lendoriaus spausdinimo išlaidų 
sumažinimo. Taip pat kviečiami 
skaitytojai, kurie dar neatsilygi
no už laikraščio siuntimą per 
1977 ar 1976 metus, tai nedel
siant padaryti.

Darbininkas yra paskelbęs 
naujų skaitytojų vajų (žiūr. skel
bimą ir atkarpą 10 puslapy). 
Skaitytojai kviečiami talkon su
rasti naujų skaitytojų.

Jaunimo vakaronės lapkričio 
18 nebus. Ji nukeliama į gruo
džio 9. New Yorko ir apylinkės 
jaunimas kviečiamas sutikti To
ronto jaunimą, kuris šį šeštadie
nį, lapkričio 19, atvyksta į Kultū
ros Židinį ir čia atliks koncertą. 
Po koncerto bus šokiai.

Kun. dr. Viktoras Rimšelis, 
MIC,lietuvių marijonų provinci
jolas, grįždamas iš Argentinos, 
kur atliko ten esančių marijonų 
vienuolynų kanonišką vizitaciją, 
sustojo Brooklyne ir lapkričio 2- 
6 vadovavo lietuvių pranciškonų 
rekolekcijom. Po to išvyko prie 
savo pareigų į Chicago, 111.

Veronika Gudienė ir dukros 
a.a. Stasiui Gudui atminti paau
kojo po 100 dol. Kultūros Ži
diniui, Darbininkui ir lietuvių 
pranciškonų vienuolynui. Nuo
širdus ačiū.

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

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa ir šiemet išleido 1978 
m. Maldos kalendoriuką, kuria
me pateikiama maldų tekstai pa
maldom už kenčiančią Lietuvą 
bei nurodomos datos, kada kuri 
parapija ar institucija kviečiama 
melstis už okupuotą Lietuvą ir 
ten kenčiančius tikinčiuosius 
bei ištremtuosius.

Dovana, praneša, kad šią sa
vaitę išvežami visi siuntiniai, 
kurie buvo užsakyti, bet dėl 
laivų pakrovėjų streiko buvo ne
pasiųsti. Streikui pasibaigus, 
visi suinteresuotieji, kad gimi
nės Lietuvoj gautų siuntinius 
prieš Kalėdas, prašomi tuoj pat 
siuntinius pasiųsti. DOVANA, 
80-14 Jamaica Avė., \Voodhavcn, 
N.Y. 11421. Tel. 296-5250.

ELIZABETH, N.J.
Tautos šventės minėjimas

Lietuvių Tautinės S-gos sky
rius spalio 1 surengė tradicinį 
Tautos šventės minėjimą su Lie
tuvos geri, konsulo Aniceto Si
mučio paskaita ir solistės An
gelės Kiaušaitės dainų progra
ma. Nors šis minėjimas buvo nu
matytas surengti rugsėjy, tačiau 
dėl įvairių techniškų kliūčių 
ir jaunimo rengiamo žygio už 
žmogaus teises Washingtone tu
rėjo būti atidėtas.

Savo ilgokoj kalboj prelegen
tas pavaizdavo Vytauto politikos 
ir asmeninio gyvenimo įvykius, 
ugdant Lietuvos galybę ir jos 
savarankiškumą.

Keliais išėjimais solistė padai
navo šiuos mūsų kompozitorių 
kūrinius: Tallat-Kelpšos Mano 
sieloj, V. Jakubėno Plaukia an-

mantas, J. Stankūno Oi ei
čiau, Žiburėlis ir Humoreska, 
A. Kačanausko Tų mergalių dai
navimas ir Kiškio harmonizuo
tą Muzikantai atgroja. Iš tarptau
tinių kompozitorių solistė atliko 
G. Carlo Menotti Steal me, 
George Gershvvin Summertime 
ir iš Fiddler on the Roof, Sun- 
rise, sunset. Solistei akompona- 
vo Ruth Miller. Malonu paste
bėti, kad jauna solistė ryžtingai 
ugdo savo teorines žinias ir 
praktinį dainavimą ir rodo gra
žią pažangą.

Rengėjų pastangas savo atsi
lankymu parėmė ir jų kaimyni
niai New Yorko ir Philadelphi- 
jos bendraminčiai. Mažėjant pa
rengimų lankytojų skaičiui, rei
kia pagirti skyriaus narius, kad 
jie nepasiduoda aplink besireiš
kiančiam nuovargiui ir neleidžia 
numirti gražiom lietuviškom 

> tradicijom — minėti iškiliusius 
’ mūsų valstybės istorijos įvykius.K.J.

da iš akordeonų, kanklių, smui
kų, fleitų, gitarų ir net pučia- 
mųjų instrumentų. Mergaičių 
oktetas paįvairina programą dai
nom, o kartais įsijungia į dainos 
ir šokių pynę. Juos visus stebė- 
sim šį šeštadienį 7 vai. vak. 
Kultūros Židiny. Nepraleiskim 
šios progos pamatyti Kanados 
lietuvių jaunimą darnioj tautinio 
meno grupėj, ypač kai bilietai 
tik po 6 dolerius, o jaunimui tik 
3 doleriai. Po programos salė 
bus paruošta vaišėm ir šokiam, 
kur pasilikus bus galima pabi- 
čiuliauti, pasilinksminti ir su ka
nadiečiais susipažinti.

Tėvai pranciškonai, Lietuvių 
Kultūros Fondas ir fondo paren
gimų komitetas nuoširdžiai 
kviečia visus atvykti į šį metinį 
Kultūros Židinio rudens vakarą. 
Mūsų gausus dalyvavimas pra
džiugins svečius lietuvius iš Ka
nados, duos progą mum pasigė
rėti šauniu jaunimo ansambliu ir 
atneš naudą bei paramą mūsų 
visų lietuviškos kultūros tvirto
vei — Kultūros Židiniui.

__________ Alg. Š.
Dr. Marytė ir Aleksandras Že

maičiai, sėkmingai grįžę iš ke
lionės po Europą, vėl paaukojo 
500 dol., paskirstydami juos 
Kultūros Židiniui, pranciškonų 
vienuolynui ir Darbininkui. Že
maičiai iki šiol Kultūros Židi
niui ir vienuolynui yra paaukoję 
8,520 dol. Nuoširdžiai dėkojame.

Rasa Bobelytė vadovaus ka
riuomenės šventės minėjimui, 
kuris bus šį sekmadienį Apreiš
kimo parapijos salėj. Pradžia 12 
vai.

Prieškalėdinis prekymetis, 
rengiamas vyr. skaučių židinio 
Vilija, bus gruodžio 4, sekma
dienį, nuo 12 vai. Kultūros Ži
diny. Kas norėtų parduoti lietu
viškus rankdarbius, gintarus ar 
kitokius tautinius dirbinius, pra
šom kreiptis į vyr. skaučių na
res arba skambinti: Alvitai Ruo
kis — 849-0775, Gražinai Ši- 
mukonienei — 846-6715, Long 
Islande — Irenai Vilgalienei — 
(516) 482-6684.

Richmond Hill parduodamas 
gerame stovy dviejų šeimų na
mas. Butai 4 ir 5 kambarių, 
garažas, kaina 35,000 dol. Skam
binti VI 6-3720.

Vienai klebonijai reikalinga 
Šeimininkė. Galima dirbti ne
pilną laiką arba pilną ir ten gy
venti. Skambinti į kleboniją — 
(212) 255-2648.

Dviejų asmenų šeima — mo
teris ir 13 m. berniukas — sku
biai ieško 5 kambarių buto Rich
mond Hill, Woodhaveno ar 
Ozone Park rajone. Skambinti 
po 6 vai. vak. 847-7617.

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

Toronto Gintaro ansamblio šokėjai pasirodys Kultūros Židi
nio scenoj lapkričio 19, šį šeštadienį, 7 vai. vak. Nuotr. O. 
Burzdžiaus

DAIL. K. ŽOROMSKIO 
PARODA 

LAFAYETTE KOLEGIJOJ

Dail. K. Žoromskis gyvena 
Manhattane ir dalyvauja ameri
kiečių dailės gyvenime. Štai šį 
rudenį jį su paroda pakvietė 
Lafayette kolegija, Easton, Pa. 
Buvo atvykęs tos galerijos atsto
vas, susitarė su dailininku ir pa
sirinko paveikslus.

Paroda vyksta nuo lapkričio 
27 iki gruodžio 23 Lafayette ko
legijos meno galerijoj Easton, Pa. 
Bus išstatyta 20 pačių naujausių 
dail. K. Žoromskio darbų. Visi

darbai nutapyti šiais metais, 
priklauso jo paskutiniam perio
dui.

Parodos atidarymas bus lap
kričio 27. Žada iš apylinkės su
važiuoti daug lietuvių, nes tai 
retas įvykis, kai čia vyksta lie
tuvių dailininko paroda. Jos 
proga galerija išleidžia ir gražų 
katalogą.

Išnuomojami trečiame aukšte 
du kambariai. Galima naudotis 
modernia virtuve. 76-41 85 Dr., 
VVoodhaven, N. Y. Skambinti po 
6 vai. 296-8869, o šeštadienį ir 
sekmadienį — visą dieną.

V

N. Y. Lietuvių Dailininkų Sąjungos

METŲ
SUKAKTUVINĖ

DAILĖS PARODA
vyksta lapkričio 26-27 Kultūros Židiny

t

IŠKILMINGAS PARODOS ATIDARYMAS lapkričio
26, šeštadienį, 7 v.v. Parodą atidaro Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis

PARODA LANKOMA: lapkričio 26, šeštadienį, 
nuo 3 iki 8 v.v., lapkričio 27, sekmadienį, nuo 12 
iki 8 v.v.

Sekmadienį4 v. popiet rodomos Sąjungos na
rių skaidrės. Skaidres aiškina DAIL. A. 
KAŠUBIENĖ

Visi maloniai kviečiami parodą aplankyti.

KULTŪROS ŽIDINIO
RUDENS VAKARAS

1

LAPKRIČIO 20

11 vai. koncelebracinės mišios Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj Brooklyne

12 vai. Apreiškimo parapijos salėj akademija, kal
bės SIMAS KUDIRKA

Meninėj daly dainuoja moterų kvartetas VILIJA iš 
New Jersey, vadovaujamas LIUDO STUKO

Poeziją skaito BRONIUS BALČIŪNAS

1977 lapkričio 19, šeštadienį,
7 vai. vak.

Koncertinę programą atliks

TORONTO LIETUVIŲ DAINOS IR ŠOKIO
ANSAMBLIS
GINTARAS

I

Po programos šokiai, grojant “Belle Terre” orkestrui, ir valgių bei 
gėrimų užkandinė.

Įėjimo auka 6 dol. suaugusiem, 3 dol. moksleivių amžiaus jaunimui.

Bilietus iš anksto galima pirkti siuntinių įstaigoj “Dovana”, pas M. 
Šalinskienę, J. Andriušį ir Alice Zupkuvienę.

Po programos vaišės

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

Įėjimas — auka 3 dol.
Savanoriai kūrėjai, ramovėnai, hirutietės ir šauliai

Pasaulio Lietuvių 
Sąjungos išleistas 
ženklelis Lietuvos 
prisiminti. Ženkleliai lipinami 
ant vokų. 100 ženklelių už 
I dol. Kreiptis: Darbininkas, 
341 H i gijai i d Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207.

Gydytojų
3 spalvų 
okupacijai

L

10 žmonių stalus užsakyti pas K. Bačauską, tel. 846-5543, ir B. Bobelį, 
647-6637.

VISUS KVIEČIA ATSILANKYTI PRANCIŠKONAI 
IR LIETUVIŲ KULTŪROS FONDAS
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