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Vakarų susmukimas
Maža pragiedrulių spaudoje, 

kada ji kalba apie Vakarus. Lyg 
Vakarai artėtų į savo vakarus, 
kad NYT vedamajame (spalio 
7) ima minėti susmukimo ženk
lus.

Jei politinės santvarkos srity 
ima atgyti demokratijos (Portu
galija, Graikija), tai jos gresia 
nusvirti tiek į kairę, kad kalėji
muose pasikeičia tik kaliniai, o 
laisvės vėl nėra. Portugalija de
mokratiją pavertė komunizmo 
teroru ir chaosu. Net Ispanijos 
tikrieji liberalai, kurie siekia 
savo krašte didesnių pilietinių 
laisvių, išsigando Portugalijos 
pavyzdžio. Graikijoje Caraman- 
lis leido veikti komunistų 
tijai, kuri buvo uždrausta 
1967.

Kiekvienas kraštas turi
“veiksnių”, kurie gyvenimą ver
čia chaosu. Anglijoj tokią rolę 
atliko profesinės sąjungos. Vo
kietijoje kancleris Schmidtas 
turi vargo su savo partijos jau
naisiais radikalais, o jų esą visos 
partijos trečdalis. Italija garsėja 
paštų chaosu ir korupcija. O visą 
Europą (mažiausiai Vokietiją) 
užgriuvo ekonominis slogutis 
dėl pabrangintos naftos. Ryšium 
su tuo pabrango pragyvenimas, 
sumažėjo darbai, pakriko Vakarų 
bendradarbiavimas. Valstybės 
sekr. Kissingeris pakartotinai 
priminė, kad po 1930 metų di
džioji depresija atvedė į valdžią 
Hitlerį su naujais karais. Tuo 
priminimu duota suprasti, kad 
nauja depresija gali atnešti naują 
hurikaną. Kieno naudai — abe
jonės nedaug.

Hurikano pirmi ženklai — 
smurtas. Ne tai tragiška, kad 
smurto veiksmai eina jau keletas 
metų Airijoj; kad sovietinių me
todu Turkija sprendė Kipro 
klausimą; kad Irako sovietiniai 
lėktuvai žudo kurdus. Tragiš
kiau, kad tie smurto veiksmai 
tarptautinių institucijų toleruo
jami, lyg visai nematomi.

Chaoso žygiavimą Europoje 
po antro pasaulinio karo ener
gingai sulaikė Amerikos inter
vencija. Dabar pati ^Amerika pa
ilsusi ir tik mėgina surasti mo- 
dus vivendi, išlaikyti susidariu
sią padėtį, — ne gaisrą gesinti, 
tik saugoti, kad gaisras nesiplės- 
tų.

Mėgina tai dviem frontais — 
vidurinių rytų santykius lygin
dama, Amerikos-Sovietų 
tykius derindama.
Kissingeris vėl 
viduriniuose rytuose

Valst. sekr. Kissingeris spalio 
9 viduriniuose rytuose atsidūrė 
vėl 7 dienom. Spėjama, lygins 
toliau santykius tarp Izraelio, 
Egipto ir Jordanijos. Egiptas rei
kalauja daugiau Sinajaus su naf
tos šaltiniais. Jordanija kelia Jor
dano upės vakarinio kranto klau
simą.

Izraelio min. pirm. Rabinas 
ruošiamas, matyt, dalinėm nuo
laidom, nes įsakė sulaikyti 5000 
naujų žydų kolonistų kėlimąsi į 
Jordano pusę, paimtą iš Jorda
nijos 1967. Už nuolaidas Sinaju
je ir pajordanėje norėtų, kad 
Egiptas ir Jordanija įsipareigotų 
susilaikyti nuo politinės ir eko
nominės veiklos, nedraugingos 
Izraeliui.

Bet tai tik mažas žingsnis 
pirmyn. Arabai dabar jaučia savo 
jėgą ir atsisako nuo sutarties 
Saugumo Taryboje — grįžti į 
1967 sienas. Dėl to ir Kissin
gerio talentui nelengva apra
minti esamą padėtį mažom abie
jų pusių nuolaidom, turint gal
voje, kad Sovietai vėl siūlosi su 
savo pagalba.

san-

Kissingeris vėl Į Maskvą
Prez. Fordas kalbėjo, kad šio

FORDO PROGRAMA KOVAI SU 
PRIEŠU NR. 1
Apeliavo labiau į savanorišką taupymą, nesiimdamas kainų

kontrolės
Prezidentas Fordas spalio 8 

kalboje pakartojo, kad viešasis 
priešas Nr. 1 yra infliacija, už
griebusi Ameriką ir visą žemy
ną. Bet kalbėjo tik apie prie
mones kovai su infliacija Ameri
kos plote.

Infliacijos priežastim laikė 
ketveriopai pabrangintą impor
tuojamą naftą, dėl to brangstan
tį maistą ir visus gyvenimo reik
menis. Tad siūlė:

1. Padidinti kiek galint javų 
sėją, maisto gamybą, garan
tuojant ūkiam atitinkamas kai
nas ir technikinę paramą.

2. Sumažinti energijos vartoji
mą, ypačiai importuojamos 
energijos. Jei ligi šiol dienai im
portuojama 6 mil. barelių, tai vi
daus reikalų sekretoriui Mor- 
tonui pavedama tą kiekį suma
žinti vienu milijonu dienai iki 
1975 metų galo. Trečdalis de
galų, arba 17 proc. visos Ame-

rikos energijos įvežama iš užsie
nio. Ir tai atsieina šiemet 16 bil. 
brangiau negu pernai.

Vietoj natūralinių dujų ener
gijos vartoti anglies, atominę 
energiją.

3. Automobilių gamyboje ket
vertų metų laikotarpy išgauti 
iš gazolino 40 proc. daugiau my- 
IftL

4. Padidinti valstybinius kre
ditus pramonei ir gyvenamų 
namų statybai. Pramonės divi
dendus atleisti nuo mokesčių, 
kad jie būtų investuoti į pramo
nės plėtimą.

5. Padidinti mokesčius 5 pro
centais korporacijom ir asme
nim, kurių šeimos pajamos di
desnės kaip 15,000, viengungių 
— 7,500. Ir toks mokestis padi
dins valstybės pajamas 5 bil.

6. Sutaupyti asmeniškai kiek
vienam energijos 5 proc. — ma
žiau važinėjant, mažiau šildant. 
Esą tai sutaupys 250,000 barelių 
užsieninės energijos dienai.

7. Padidėjus nedarbui pratęsti 
bedarbiam atlyginimą 13 savai
čių, o tiem, kurie nebuvo ap
drausti — 26 sav.

-o-
Prezidentas suminėjo ir smul

kesnių projektų — kaip jis sakė 
— 31. Jų priėmimas ir pakeiti
mas priklausys nuo Kongreso, į 
kurį jis labiausiai apeliavo.

Pirmom dienom programa su
tikta apyšalčiai. Vieni aštriai 
puolė mokesčių pakėlimą 5 prc. 
Kiti džiaugėsi dividendų atleidi
mu nuo mokesčių. N. Y. Times 
programą laikė per silpnom 
priemonėm prieš infliaciją. Anot 
vedamojo, tai 50 pėdų virvė, 
mesta skęstantiem, kurie yra per 
100 pėdų nuo kranto. Laikraš
tis pasigedo kainų raguliavimo 
įsakymo keliu. Vartotojas sutiko 
su skeptišku klausimu: ar pro
grama labiau apsaugoja gamin
tojų ar vartotojų interesą?

Europoje vertinama atsargiai: 
tai esą mažas žingsnis, bet vis 
dėlto pirmyn prieš infliaciją.

mėn. gale valst. sekretorius Kis
singeris vyks į Maskvą. Čia ak
tualiausias reikalas yra žydų 
emigracija, kuri yra sąlyga gauti 
Sovietam kreditus iš Import-Ex- 
port banko.

Tuo reikalu Kissingeris ir se
natoriai Jacksonas, Javits ir Ri- 
bicoff buvo jau beveik susitarę: 
duoti kreditus už 60,000 žydų 
kasmet. Bet pasirodė, kad Sovie
tai tokio pažado laikosi lyg nuo
šaliai, o derasi dėl žydų skai
čiaus tik patys amerikiečiai.

Sovietai ėmė nekantriauti ir 
dėl naujo javų pirkimo. Spalio 7 
prezidentas Fordas sulaikė 
javų pardavimą Sovietam už 500 
mil. Tos pačios finuos, kurios 
1972 pardavė už 1 bil., dabar 
buvo susitarusios pristatyti vėl 
3.4 mil. tonų. Dėl ano pirmo par
davimo, po kurio pabrango 
Amerikoje kviečiai, šen. Jack
sonas reikalavo, kad žemės ūkio 
sekretorius Butz būtų atleistas. 
Ir iždo sekretorius Schultz pri
pažino, kad Amerika su kvie
čiais susviro ir antru kartu to ne
turėtų padaryti.

Sovietai imą nekantrauti, ar 
Kissingeris išreiškia Fordo opi
niją. Kas buvo aišku Nixono lai
kais, dabar reikia iš naujo aiš
kintis. Esą Brežnevas norįs 
pasimatyti su Fordu. Gal tuo 
metu, kada Fordas grįš iš Ja
ponijos ir Korėjos lapkričio mėn. 
Kissingerio uždavinys vėl pa
ruošti reikiamus susitikimus.

ll a
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Atvykimo diena artėja
Pereitą savaitę kongr. R. Han

rahan perleido savo įstaigą Wa- 
shingtone Kudirkos bylos vei
kėjam, kurie rūpinasi Kudirkų 
atvykimu į Ameriką. Šio kong
resmano dosnumu pasinaudojo 
dr. Rolandas ir Gražina Paegliai 
— “Seamen’s Education Fede- 
ration” organizacijos vadovai, 
JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybos narės Aušra Mačiulaity- 
tė Zerr ir Daiva Kezienė, kuri 
yra taip pat ir “yVmericans for 
Simas” komiteto pirmininkė, 
Regina Žymantaitė — Pabalti
jo Moterų Tarybos lietuvių sek
cijos pirmininkė, T. Schmits ir 
Rūta Švilpis — JAV Latvių Są
jungos atstovai, Virginija Gu- 
reckienė — JAV LB atstovė 
ir Edvardas Šumanas su žmo
na — “Jungtinio Baltų Komite
to” atstovai.

Buvo aplankyti visi senatoriai 
ir didesnė dalis Atstovų Rūmų 
narių, jų tarpe visi užsienio rei
kalų komiteto nariai, įskaitant ir 
k-to pirmininką Thomas E. Mor
gan. Kongreso nariam buvo į- 
teikta informacinė medžiaga ir 
prašyta kreiptis į Valstybės De
partamentą, kad pagreitintų 
Kudirkų šeimos atvykimą į JAV. 
Kongreso nariam buvo pabrėžta, 
kad jau penkios savaitės, kai 
Kudirka yra paleistas iš sovieti
nio kalėjimo, tačiau dar nieko 
konkretaus negirdėti dėl jo at
vykimo į Ameriką. Beveik visi 
aplankyti nariai sutiko šiuo rei
kalu tuoj pat kreiptis į Valsty
bės Departamentą.

JAV Kongrese nuotaikos Ku
dirkos atveju yra nepaprastai 
palankios. Iš gautų pranešimų 
atrodo, kad telefoninės vielos 
pereitą savaitę tarp Kongreso 
narių ir Valst. Dept-o buvo ge
rokai įkaitusios.

Trečiadienį, spalio 9, Valst. 
Dept -o iniciatyva buvo sušauk
tas posėdis kongr. Hanrahan į- 
staigoj. Jame dalyvavo William 
Dyess, director U.S.—Soviet Bi- 
lateral Affairs, jo asistentas Ri- 
chard Combs, kongr. R. Hanra
han, jo asistentė Sandy Burke, 
dr. Roland ir Gražina Paegliai ir 
Daiva Kezienė. Posėdis truko 
maždaug pusantros valandos 
buvo gana produktingas.

davė savo ir savo kolegų sena
torių bei kongresmanų sveikini
mus Kudirkai ir jo šeimai. Jis 
užtikrino Simui, kad Kudirkai 
turi labai daug draugų Amerikoj 
ir ypač JAV kongrese. Gražina 
Kulikauskaitė-Paegle išvertė 
Hanrahano žodžius į lietuvių 
kalbą, nes Simui buvo gana 
sunku angliškai suprasti. Simas 
išreiškė padėką visiem, kurie 
dėl jo ir dėl jo šeimos rūpinasi, 
ir pareiškė, kad laukia dienos su 
žmona, motina ir vaikučiais, 
kada galės čia atvykti. Pokalbio 
metu jis perdavė seniai lauktą 
žinią, būtent, kad jam yra pra
nešta, kad spalio 14 jis turi į- 
teikti prašymą Sovietų emigraci
jos įstaigai gauti atitinkamus do
kumentus sau ir šeimai išvykti 
iš Sovietų Sąjungos.

Penktadienį, spalio 11, JAV 
žinių agentūros perdavė infor-1 
maciją (ji buvo atspausdinta ir 
New York Times), kur sakoma, 
kad kongr. Thomas E. Morgan, 
kongreso užsienio reikalų komi
teto pirmininkas, gavo informa
cijas iš Valst. Dept-o, kad Ku
dirkai ir jo šeimai bus leista iš 
Sovietų Sąjungos išvykti.

ir

Pabaltiečių demonstracijos Canberroje, Australijoje, prie par
lamento rūmų rugsėjo 19.

Ketvirtadienį, spalio 10, 
kongr. Hanrahan įstaigos buvo 
paskambinta Simui į Lietuvą. 
Kongresmanas Hanrahan per-

iš

AUSTRALIJOS SENATE PASISAKO
DĖL BALTIJOS VALSTYBIŲ

Australijos lietuvių savaitraš
tis “Tėviškės TVidai” š. m. nr. 38 
pateikia santrauką iš valdžios 
leidžiamų Senato raportų “Dai
ly Hansard”. Išryškėja senatorių 
nuomonės dėl darbiečių partijos 
vadovaujamos vyriausybės nu
tarimo Baltijos valstybes pripa
žinti Sovietam. Su tais Australi
jos senato debatais supažindina
me ir Darbininko skaitytojus.

-o-

Pasiūlymas pasmerkti užsienio 
reikalų ministerį

-o-
Prez. Fordas vetavo senato 

nutarimą nutraukti Turkijai ka
rinę paramą.

Biržoje spalio 9 akcijos paki
lo iki aukščiausio laipsnio per 
17 mėnesių po Fordo pranešimo 
dėl infliacijos.

Prez. Fordas pasisakė prieš 
teismo sprendimą, kad privati
nės mokyklos būtų diskriminuo
jamos valstybinės paramos at
žvilgiu.

Pagal Gallupą prez. Fordo po
puliarumas nukritęs 20 punktų.

Amerikoje šiemet numatoma 
derliaus 933 mil. tonų — 37 
mil. mažiau negu pernai.

Prancūzija paskelbė naftos su
varžymą: vietoj 70 proc. naftos, 
leido importuoti 50 proc. Pre
zidentas paragino šildyti butus 
tik nuo spalio 15 iki 68 laipsnių.

Graikijoje lapkričio 17 parla
mento rinkimai. Metų gale refe
rendumas bus dėl karaliaus 
Konstantino grąžinimo.

Etiopijos buvęs imperatorius 
baiassie kaltinamas, kad nesu
mokėjęs 700,000 dol. mokesčių.

Peticijos
Senatorius Baume dėl Bal

tijos valstybių rugsėjo 17: “Aš 
pristatau 5,545 Commonwealth 
piliečių peticiją: Nežiūrint, kad 
Jungtinės Karalijos, JAV, Kana
dos ir daugelio Europos kraštų 
vyriausybės nepripažįsta Sovie
tų Sąjungos prisijungimo Balti
jos valstybių — Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos, Australijos mi
nisteris pirmininkas de jure pri
pažino šią aneksiją. Pagal Jung
tinių Tautų Chartą Baltijos vals
tybės turi teisę į nepriklauso
mybę ir jų tautos į savęs apsi
sprendimą. Mes prašome tokį 
de jure pripažinimą atšaukti. Jū
sų prašytojai pareigos rišami vi
suomet to prašys. Peticija gauta 
ir paskelbta”.

Panašia forma kiti senatoriai 
pristatė 907 peticijas. Rugsėjo 
18 dėl Baltijos valstybių sena
toriai pristatė 1327 peticijas. 
Per abi dienas Senatui pristatyta 
dėl Baltijos valstybių 7.779 pe
ticijos.

Šen. Greenvvood rugsėjo 
18 Senate iškėlė pasiūlymą pa
smerkti užsienio reikalų mi
nisterį ir jis turėtų atsistatyti, 
nes 1 — norėdamas įtikti Sovie
tų Sąjungai, paneigė žmogaus 
teises ir išdavė G. Ermolenko, 
2 — sulaužė ministerio pirmi
ninko pažadą ir vyriausybė gė
dingai ir vogčia pripažino Balti
jos Valstybių įjungimą į Sov. 
Rusiją, 3 — užsienio politikos 
kryptis netarnauja Australijos 
tautiniam interesui.

Debatai
Šen. Greenwood: Užsienio 

reik, ministeris parlamentui nu
slėpė šiam kraštui gyvybinės 
reikšmės faktą: kodėl vyriausy
bė Sovietų Sąjungai pripažino 
Estiją, Latviją ir Lietuvą. Jas ka
riškai užėmė Rusijos armijos pir
miausia 1940, paskui po vokie
čių išvarymo 1945. Kas 
dabar atsitiko, tai de jure 
pripažinimas ir sukelia nerimo. 
Aplinkybės užtemdytos apga
vyste, slaptumu ir galima pri
leisti, kad vyriausybė jaučiasi 
kalta, susigėdusi, nėra pasiteisi
nimo, išskyrus norą suteikti 
SSSR arbatpinigių ir jai patai
kauti.

Šen. Willesee (užsienio reik, 
ministeris): Baltų bendruome
nės labai gerai suorganizuotos 
tarptautiniame lygyje ir aiškiai 
gerai organizuotos Australijoje. 
Kai jom nėra prasmės paneigti

savo pažiūrų pareiškimo, aš 
klausiu, kodėl jom leidžiama 
versti vyriausybę tokiai politi
kai, kuri ignoruotų tikrovę? Tos 
teritorijos tebuvo laisvos tik 
trumpą laiką tarp abiejų pasau
linių karų. Jos buvo rusų admi
nistracijoj nuo 1945 ir SSSR 
niekados nelaikė, kad užima 
naujas teritorijas. Rusų vyriau
sybė pasakė, kad perima 1917 
m. carų teritoriją, kuri tada buvo 
po rusų valdžia. Sovietų Sąjunga 
dėl savo istorinės praeities žiūri 
į 3 Baltijos teritorijas kaip į savo 
dalį, taip kaip Britanija laiko sa-

(nukelta į 2 psl.)

NEIŠLEIDO IŠVYKTI 
IŠ KAUNO

Spalio 6-9 New Yorke vyko 
pasaulinė įvairių mechanikos 
mokslų atstovų konferencija (pa
saulinė mechanizmo konferen
cija). Atstovų dalyvavo iš visų 
pasaulio aukštųjų mokyklų. IŠ 
anksto paskelbtame atstovų są
raše buvo įrašyti trys atstovai iš 
Kauno Politechnikos Instituto. 
Tie atstovai buvo R. A. Jonušas, 
K. M. Ragulskis, M.S. Rondo- 
manskas.

Pagal tuos sąrašus buvo 
pasitikrinta Statler Hilton vieš
butyje, ir buvo pranešta, kad at
stovai neatvyko.

Kodėl neatvyko? Pasilieka 
mįslė. Paprastai žmonės nori 
išvažiuoti į pasaulį, bet niekas 
neleidžia.

IŠ JAV LB 
VEIKLOS

— Aušra Mačiulaitytė-Zerr, 
vicepirmininkė JAV LB krašto 
valdyboj ir LB visuomeninių 
reikalų taryboj, laišku JAV 
senatoriui Edward M. Kennedy 
protestavo dėl jo neatsiliepimo į 
LB krašto valdybos ir Massachu- 
setts lietuvių kreipimąsi pasi
sakyti Lietuvos pavergimo klau
simu ir pasmerkti agresorių — 
Sovietų Sąjungą. Jam rašytame 
laiške A. Zerr pabrėžia, kad, 
senatoriui “užėmus aiškią, pa
reiškimais paremtą, poziciją So 
vietų žydų klausimu, mes tiki
mės, kad norėtute parodyti ly
giai tokį patį susirūpinimą Pa
baltijo žmonėmis, kenčiančiais 
pagrindinių žmogiškųjų teisių 
paneigimą.” Prieš kurį laiką 
iš šen. Kennedy gautas laiškas. 
Jame dėkojama už pareikštas 
mintis ir dėmesį žmogaus tei
sėm. “Kaip jūs, tur būt, žinot, 
savo paskutiniojo apsilankymo 
Maskvoj metu aš iškėliau šį 
klausimą Sovietų pareigū
nam . . .”, teigia senatorius.

— Edwin B. Forsythe (N.J.), 
JAV Atstovų Rūmų narys, iš
siuntinėjo LB krašto valdybos 
leidinį “The Violations of Hu- 
man Rights in Soviet Occupied 
Lithuania” 434 Atstovų Rūmų 
nariam. Senate LB paslaugą atli
ko šen. Robert Taft (Ohio). Siųs
dami leidinį, abu prijungė savo 
lydraščius, rekomenduojančius 
su siunčiama informacija susipa
žinti. Šiuo tarpininkavimu LB- 
nei buvo sutaupyta nemaža paš
to išlaidų. Taip pat leidiniui 
rodomas žymiai didesnis dėme
sys, kai kolega jį rekomenduo
ja.

— Kęstutis Česonis, Balti
morės LB Talkos Lietuvai komi
sijos narys, yra lietuvių atsto
vas Baltimorės miesto tautybių 
komitete JAV 200 metų nepri
klausomybės sukakčiai paminė
ti. Jo pastangomis JAV Senate 
Marylandui atstovaująs šen. 
Charles McC. Mathias Jr. pa
siuntė Valstybės sekretoriui dr. 
H. Kissinger laišką apie žmo
gaus teisių paneigimus pa
vergtoj Lietuvoj, aukštus siunti
nių muitus, kontroliuojamą emi
graciją ir daromus trukdymus 
Lietuvoj apsilankantiem tu
ristam. Pažymėtina, kad K. Če
sonis palankius laiškus į savo 
užklausimus yra gavęs iš Mary- 
land valstybei JAV Kongrese at
stovaujančių kongr. G.E. Byron 
ir C.D. Long.

— Daiva Kezienė, JAV LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
narė ir “Americans for Simas” 
komiteto pirmininkė, Pasauli
nės Baltų Santalkos pakviesta, 
rugsėjo 6 dalyvavo posėdy ir pa
darė išsamų pranešimą, liečian
tį Simo Kudirkos vadavimo eigą 
ir dabartinę jo padėtį.
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE

VIS UŽKLIŪVA RELIGINĖS KNYGOS
VILNIAUS 
ARKIVYSKUPIJA
Vilnius

Lietuvos TSR Prokurorui 
Lapiėnio Vlado, Antano 
gyv. Vilniuje, Dauguviečio g. 5, 
bt. 11
Pareiškimas

Sutinkamai su LTSR BPK 242 
stt. pranešu, kad saugumo dar
buotojai, vadovaujami vyr. lei
tenanto Gudo, darydami kratą 
mano bute 1973 lapkričio 20, 
pažeidė LTSR BPK 192 str., 
paimdami i saugumą šias religi
nio turinio knygas, kurių neį
rašė nei į kratos protokolą, nei į 
pridedamą apyrašą. (V. Lapienis 
tiksliai išvardija 59 religinio tu
rinio knygas ir primena dar daug 
kitų knygų, brošiūrų bei atskirų 
lapų, paimtų į saugumą, kurie 
nebuvo įrašyti į kratos protoko
lą nei į pridedamą apyrašą.— 
Red. pastaba.)

LTSR BPK 192 str. aiškiai pa
rašyta: “visi paimtieji daiktai ir 
dokumentai turi būti parodomi 
kviestiniams bei kitiems esan
tiems akivaizdoje asmenims ir 
išvardijami poėmio ar kratos 
protokole arba prie jo prideda
majame apyraše, nurodant jų 
kiekį ... ir užantspauduojami 
poėmio ar kratos vietoje”. Iš tik
rųjų, saugumo darbuotojai, šio 
kodekso 192 str. nurodymų vi
siškai nesilaikydami, savavališ
kai paėmė šiame rašte paminė
tas ir daugelį nepaminėtų kny

gų, neįrašydami nei į kratos 
protokolą, nei į pridedamą 
apyrašą, susidėjo į maišus, jų ne
užantspaudavo, susikrovė į ma
šiną ir išsivežė. Prieš išvažiuo
damas, vyr. leitenantas Gudas 
pasakė: “Šias knygas gal būt 
grąžinsime.”

Saugumo darbuotojai pažeidė 
ne tik LTSR BPK 192 str., bet 
ir LTSR Konstitucijos 10 str. 
(knygos yra mano asmeninė 
nuosavybė, kadangi įgytos iš 
darbo pajamų); 96 str. (kur už
tikrinama sąžinės laisvė); 97 
str. (kur piliečiams įstatymu ga
rantuojama: a),žodžio laisvė, b) 
spaudos laisvė). Be to, pažei
džiami tarptautiniai susitarimai: 
Visuotinė žmogaus teisių dekla
racija ir Konvencija dėl kovos su 
diskriminacija švietimo srityje.

1973 lapkričio 30 raštu krei
piausi į Valstybės saugumo ko
miteto pirmininką, prašydamas 
grąžinti knygas. Gruodžio 21 ga
vau kapitono J. Merkevičiaus 
pasirašytą tokį atsakymą: “Jūsų 
1973.XI.30 pareiškime keliami 
klausimai bus išspręsti pareng
tinio tardymo eigoje.”

Todėl sutinkamai su LTSR 
BPK 24 str. prašau imtis prie
monių pašalinti minėtiems įsta
tymų pažeidimams ir grąžinti 
visas mano religinio turinio kny
gas, brošiūras, atskirus lapus, 
užrašų knygutes, J. Mocke
vičiaus rankraščius ir visa tai, 
kas paimta į saugumą. (V. La
pienis primena, kad tarp Lenino 
raštuose jaučiamos tolerancijos

tikintiesiems ir saugumo parei
gūnų, atiminėjančių religinę li
teratūrą, yra gili praraja. Šitai ti
kinčiuosius gali nustatyti prieš 
esamą santvarką. — Red. pa
staba.)

Reikalavimas, kad tikintieji 
žmonės neturėtų ir neskaitytų 
religinės literatūros, yra panašus 
į reikalavimą, kad komunistai 
neturėtų ir neskaitytų marksiz
mo-leninizmo veikalų arba 
ateistai — ateistinės literatūros.

Kaip suprasti tikinčiai visuo
menei Tarybinės Konstitucijos 
97 str., garantuojantį žodžio ir 
spaudos laisvę, jei neleidžiama 
beveik jokios religinės spaudos, 
išskyrus labai mažą maldakny
gių ir dar mažesnį Šv. Rašto 
tiražą, o pačių tikinčiųjų parašy 
tos rašoma mašinėle ar kitaip 
padaugintos religinės knygos 
atimamos ir dar už tai grasina
ma bausmėmis? Šie ir į juos pa
našūs faktai tikinčią visuomenę 
verčia galvoti, kad, LTSR Kons
titucijoje užtikrinamos sąžinės 
laisvės, žodžio, spaudos, susirin
kimų ir mitingų laisvės garanta
vimas, Visuotinės žmogaus tei
sių deklaracijos pasirašymas yra 
tik tuščias žodžių skambesys, 
nes kai kurie saugumiečiai (vi
si — Red. pastaba) pagrindinių 
piliečių teisių ir laisvių ne
paiso.

“Teisės įstatymo gerbimas, — 
nurodė L. Brežnevas KP CK 
ataskaitoje XXIV partijos suva
žiavimui, — turi tapti asmeni
niu kiekvieno žmogaus įsitikini

mu. Juo labiau tai liečia parei
gūnų veiklą. Bet kurie mėgini
mai nukrypti nuo įstatymo ar jį 
apeiti, kad ir kuo jie būtų mo
tyvuojami, negali būti paken
čiami. Negali būti pakenčiami ir 
asmenybės teisių pažeidimai, 
piliečių orumo menkinimas. 
Mums, komunistams, humaniš
kiausių idealų šalininkams, 
tai principo reikalas”. (“Tiesa”, 
1973.NII.5)

Per mėnesį nesulaukęs iš 
Tamstos atsakymo, kreipsiuos į 
TSRS Generalinį Prokurorą.

1974 sausio 4 — V. Lapienis. 
(Pareiškimas sutrumpintas. — 

Red. pastaba.)
LTSR Prokuroro vyr. padėjė

jas Bakučionis sausio 14 raštu 
pranešė, kad “Jūsų bute buvo 
padaryta prokuroro sankcijo- 
nuota krata ryšium su atliekamu 
baudžiamoje byloje tardymu. 
Klausimą dėl kratos metu paim
tos pas Jus literatūros grąžini
mo išspręsime tardymo eigoje. 
Smulkesnę informaciją šiuo rei
kalu jums galime asmeniškai su
teikti LTSR prokuratūroje.”

V. Lapienis skundėsi, kad sau
gumiečiai nusikalto, neįrašy
dami į kratos protokolą visų kny
gų, o Bakučionis atsakė, kad kra
ta buvus prokuroro sankcijonuo- 
ta . . .

VILNIUS
1973 pabaigoje Lvove buvo 

suimtas vilnietis Ukrainos kata
likų kunigas Vladimiras Proko- 
pivas. Kalbama, kad po suėmi
mo nugabentas į Kijevo psichiat
rinę ligoninę.

Pasirodo, kad Lvovo srities 
ukrainiečiai katalikai buvo su
rinkę 1200 parašų, reikalaudami 
leisti atidaryti katalikų bažny-

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
VVoodhaven, N. Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

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

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus Ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas jdedant 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.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 428 
Lafayette St., Newark, N. J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus 
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių 
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Ave
nue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

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

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

AUSTRALIJOS SENATE
(atkelta iš 1 psl.)

vo dalimi Škotiją, Wales ar Šiau
rės Airiją.

Šen. Young: Genocidas ne
praktikuojamas Š. Airijoje.

Šen. Will esee: Nustok niekus 
tauškęs! Aš pasakiau, kaip žiūri 
Sovietų Sąjunga. Nekelk pani
kos.

Sen.Carrick: Artai gerbtina?

Šen. Willesee: Aš nesakau, ar 
gerbtina. Aš sakau faktus, kurių 
jūs nežiūrite. Jūs gyvenate savo 
šalto karo eros sapnais. Pripa
žinimas duos naudos. Baltų 
bendruomenių nariai galės 
lengviau gauti vizas, grįžtant į 
savo gimtuosius namus.

Šen. Wheeldon: Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos inkorporavi
mas į Sov. Sąjungą yra vienas 
gėdingiausių modernios Euro
pos istorijos veiksmų, kaip ne
garbinga, pilna gėdos ir žemi
nanti sutartis, pasirašyta Mask
voje 1939 tarp Stalino ir Rib- 
bentropo — nacių užs. reik, mi- 
nisterio.

Šen. Carrick: Naujos salos 
dabar priskirtos prie Gulag Ar
chipelago — Latvija, Lietuva ir 
Estija. De jure pripažinimas Ru
sijai suteiks tas valstybes prira
kinti grandinėmis prie 1000 
kalėjimų, kuriuos darbiečiai 
smerkia, bet kurie nusitęsia per 
visą Rusiją.

Šen. Carrick: 1939 rugpiūčio 
23 du žinomi tarptautinės isto
rijos kriminalistai — von Rib- 
bentrop ir Molotov pasirašė 
slaptą dokumentą pasidalyti 
Rytų Europą. Prieš save turiu to 
dokumento tekstą. Rusija pasi
grobė tas 3 nepriklausomas ir 
laisvas valstybes. Ką rusai de 
facto padarė ginklais, tą mūsų 
užs. reik, ministeris de jure pa
darė savo parašu. Vienas iš pa
grindų, dėl ko mes kovojome 
II pasauk kare — išlaisvinti tau
tas, kaip Pabaltijį.

Šen. J. McClelland: Kai kurie 
Liberalų ir Country partijų ele
mentai visuomet be sąžinės iš
naudoja Baltijos žmonių nepri
klausomybės troškimą. Kasmet 
taip vadinamoj Pavergtų Tautų 
Dienoj ar Pavergtų Tautų Savai
tėj regėjome pasiutusius konser
vatyvios koalicijos narius labai 
įkaitusioj atmosferoj kalban
čius lietuviam, latviam ir estam.

Šen. Bishop: Rugsėjo 9 Mr. 
Snedden pasakė kalbą Mel- 
bourne apie 300 lietuvių, latvių 
ir estų, kad Federalinė Libera
lų vyriausybė peržiūrės Austra
lijos pripažinimą Baltijos valsty
bių Rusijos valdžiai. Jis pasmer
kė padėti, bet nepažadėjo jokios 
akcijos. Tai ir yra padėties tik
rovė.

Šen. Steele Hali: Dėl Baltijos 
pripažinimo Senatas gavo labai 
daug peticijų iš visos Australi
jos. Kodėl mūsų vyriausybė iš

lindo iš draugiškų kraštų tarpo, 
padarydama tokį pripažinimą, 
kuris Senatui lieka paslaptis ir 
ministeriam nepasakyta, kodėl 
taip padaryta?

Šen. Cavanagh: Jeigu opozi
cijos senatoriai smerkia mažų 
Baltijos valstybių užėmimą jėga, 
tai jie turėtų pažvelgti į tai, kad 
čia maža skirtumo nuo europie
čių, kurie užėmė Australiją. Jei 
pateisina savo pačių padėtį, tai 
kaip gali smerkti Baltijos valsty
bių užėmimą? Kaip mes čia esa
me Australijoj, taip ir Rusija turi 
Baltijos valstybes ir jas turės.

Šen. Davidson:Vyriausybė, 
Baltijos valstybių pripažinimu 
Sov. Sąjungai, užgavo daugelį 
dešimčių tūkstančių žmonių iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 
Baltijos žmonės Australijoj yra 
geri Australijos piliečiai, jie sun
kiai dirba, jiem sekasi ir jie daug 
prisideda prie mūsų gyvenimo 
standarto. Jų siekimai yra labai 
aukšti. Tai iš gimtinių išvaryti 
žmonės. Tie žmonės žiauraus ir 
tironiško įsiveržėlio okupanto 
išvalyti per pasaulį. Dabar vy
riausybė pamiršta tuos žiauru
mus, priima aplinkybes, dėl ko 
Baltijos žmonės buvo išguiti iš 
namų. Pati vyriausybė atsistojo 
tirono, diktatoriaus ir laisvės 
atėmėjo pusėje. Tie ištikimi, 
darbštūs, kilnūs, sąžiningi 
australai — kilę iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos yra apimti neri
mo, didelio gailesčio ir nusivy
limo, kadangi tauta, kuria pa
sitikėjo, juos nustūmė.

Demonstracijos prieš Australijos ministerį pirmininką prie Jungtinių Tautų, kai jis čia lan
kėsi. Nuotr. I. lamošaiėio

SIU
*

čią pagal veikiančius TSRS įsta
tymus. Šiuos žmones į Maskvą 
lydėjo kun. V. Prokopivas. Su
grįžęs iš Maskvos į Vilnių, rado 
savo butą, Mildos g. 13, bt. 3, 
iškratytą. Panašus likimas ištiko 
ir tuos ukrainiečius, kurie vežė 
prašymą į Maskvą.

Saugumas suėmė ir kitą uk
rainiečių kunigą — Mickevičių, 
dirbusį Strijo mieste. Šie abu 
kunigai yra nekartą protestavę, 
kad saugumiečiai paimdavo 
slaptai pas tikinčiuosius laiko
mą Švenčiausiąjį Sakramentą.

Kun. VI. Prokopivas, gimęs 
1914 Karpatuose, aukštus teolo
gijos mokslus yra baigęs Romo
je. Vėliau kunigavo Ukrainoje, 
buvo ištremtas į Kazachstaną ir 
dirbo misijų darbą Achmolins- 
ke. Pradėjus suiminėti kuni
gus, pasitraukė į Lietuvą ir čia, 
fiziškai dirbdamas, galėjo tik 
slapta patarnauti Vilniaus ir Uk
rainos tikintiesiems.

Kun. VI. Prokopivas yra šven
to gyvenimo ir aukos vyras.

-o-
Aldona Matusevičiūtė dirbo 

Vilniaus vaikų lopšelyje- 
darželyje Nr. 81 auklėtoja. 1973 
rugsėjo 27 ją Vilniaus Švietimo 
skyriuje kaltino esant vienuole 
ir vertė parašyti pareiškimą, kad 
“savo noru” paliekanti darbą. 
1973 spalio 13 A. Matusevičiū
tė iš darbo buvo atleista.

-o-
1973 gegužės mėn. pabaigoje 

ateizmo dėstytojas Stankaitis 
Vilniaus Valstybinio Pedagogi
nio Instituto ikimokyklinės pe
dagogikos ir psichologijos spe
cialybės vakarinio skyriaus IV 
kurso studentams aiškino: “Dar
želio auklėtojos, išgirdusius vai
ką kalbant apie Dievą, privalo 
pasikalbėti su tėvais. Jei tai 
nepadeda, galima pranešti į tė- 
\ ų darbovietę, veikti per tėvų 
darbovietės profsąjungines ir 
parti nes o rgai i i zaci jas. ’ ’

— Nelly Zavickaitė yra Jauni
mo kongreso atidarymo komisi
jos pirmininkė, Buenos Aires 
Lietuvių Centro narė ir valdy
bos narė. Dirba su Lietuvių 
centro mažųjų ansambliu, kartu 
ruošia vaikų programas lietuviš
kiem parengimam, dirba Lietu
vių centro šeštadieninėj mokyk
loj. Ji taip pat dalyvauja ir jau
nimo laikraštėlio redakciniame 
kolektvve.

— Iii Teatro Festivalį nutarta 
pradėti trečiadienį, lapkričio 27, 
Padėkos dienos išvakarėse. Pir
mą vaidinimą duos Chicagos 
LB Jaunimo Teatras, režisuoja 

komp. Darius Lapinskas.

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

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30- 
8:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467 
Force Dr., Mountainside, 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. / /i,

BOSTON, MASS. — WLYN1360 Ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. Mln- 
kus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tei. 268-0489.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 Ir 
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton,- 
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.

Lietuviška
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

e Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas 
e Kelionės į visus pasaulio kontinentus 
e Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Kodėl daraisi neturtingas?
Šiame krašte visi lietuviai 

gana gražiai praturtėjo. Atvyko 
kaip imigrantai į pabėgėliai po 
antrojo pasaulinio karo, atvyko 
su mažu lagaminėliu ir štai da
bar turi nemažus turtus. Turi na- 
mus, kartais, ne vienus, bet du, 
tris. Turi ir kur nors “up statė” 
vasaros rezidenciją, ūkelį, že
mės sklypą, medžiojimo girai
tes; žuvavimo ežerus. Turi ir 
aiitoriiobilį; kartais ne vieną 
bet du, tris.'Kokie vidaus įren
gimai, kokie baldai, kokie dra
bužiai! Yra pinigų investuota, 
padėta banke.

Vi¥a’tai pasiekė savo sumanu
mo, darbštumo dėka. Jei čia gali 
praturtėti ir kitų tautų žmogus, 
tai kodėl negali lietuvis. Tegu 
būna kuo daugiau lietuvių tur
tuolių, milijonierių. Tai bus mū
sų materialinė jėga.

Bet visi pastebime gyvenime 
vieną kasdienį reiškinį: kas 
daug turi, tas labai sunkiai duo
da kitam, labai tvirtai laiko savo 
pinigėlį, tiesiog užgulęs spau
džia jį. Kai turtas auga, auga ir jo 
šykštumas.

Vienas toks, kuris sunkiai į- 
mato savo turto galą, paskambi
no redakcijai ir sako, tik niekam 
neduok adreso, nesakyk, ką da
rau, tuoj užpuls ir prašys aukų.

Ir toks žmogus pasilieka savo 
turtingame name vienui vienas 
bė džiaugsmo. Jis apglėbia savo 
turtus ir mano, kad tai jo tikroji 
laimė ir džiaugsmas. Bet laimė 
glūdi šalia turto. Prisimename 
F&ust<£tragediją. Velnias jį gun
do ir prašo jam užrašyti savo 
sieją. Nusiminęs ir laimės nera
dęs, Faustas užrašo savo sielą 
su tokia sąlyga: velnias galės jį 
pasiimti,kai Faustas sušuks: va
landėle, kokia tu graži, pabūk 
su manim. Velnias atjaunino 
Faustą, suteikė turtus ir gražuo
les moteris, bet Faustas vis bu
vo nuliūdęs. Ir laimę jis surado 
tik tada, kai nusigręžė nuo sa
vęs į kitą, kai kitam padarė 
gera.

Taip yra, kad laimė praside
da šalia turto, tame nusigrę
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žime nuo savęs į kitą. Turtin
gas yra tas, kuris kitam daug 
duoda, o vargšas ir neturtėlis yra 
tas, kuris laiko apglėbęs ir su
spaudęs savo turtus. Jis yra kaip 
nuodėgulis, kaip aprūkęs ir už
gesęs medis, kuris gąsdina visus 
savo šykštumu, savo nedraugiš
kumu.

Ir keista ir nuostabu, kad lie
tuvis nemoka santykiauti su sa
vo turtu, nemoka duoti. Tie pra
eities turtuoliai išspinduliavo iš 
lietuviškos tautos į lenkišką 
bendruomenę. Jie neparėmė 
savo turtais lietuviškos kultūros 
augimo, nepalaikė lietuvių kal
bos. Lietuvių baudžiauninkų 
jiem sudėtą turtą jie prašvilpė 
ir išbarstė kitiem, o savo tautai 
— jie nesugebėjo duoti nieko.

Ar ne su panašiu liūdesiu ste
bime ir dabartinius lietu
vius turtuolius. Jie nemoka san
tykiauti su savo turtu ir su savo 
tauta. Jie greit nubyra nuo lie
tuviško kamieno, jų vaikai ne
moka lietuviškai, nedraugauja 
su lietuvių bendruomene. Eina 
ir nueina skersai žemės kažkur 
į svetimus laukus. Jiem lietu
viški reikalai yra visai svetimi.

Praeitame amžiuje, kai buvo 
okupuota Lietuva ir Lenkija, 
lenkų turtuoliai, jų diduomenė, 
elgėsi visai priešingai mum — 
jie visom jėgom rėmė, or
ganizavo lenkų kultūrinį 
gyvenimą. Didikai sudė
jo pinigus ir išleido storas 
istorinių dokumentų knygas. 
Jie išlaikė ir dailininką Matei
ką, kuris nutapė jų gražius isto
rijos paveikslus. Jų dėka buvę 
kuriamos mokslo ir meno drau- 
gijos, galerijos. Kiti musų kaimy
nai ukrainiečiai New Yorke turi 
savo kultūros namus ir juos iš
laiko 50 ukrainiečių gydytojų, 
kurie kasmet moka po 1000 dol. 
Tie namai turi pilną galimybę 
organizuoti ir plėsti kultūrinį 
gyvenimą.

Tad praturtinkime savo gyve
nimą — davimu, auka, paremki
me Balfo pastangas, Lietuvių 
Fondą, mūsų veiksnių darbus, 

mūsų kultūrinius žygius.

Al. Prižgintas, seime visą lai
ką buvęs nebyliu, gal atidžiai 
nenuklausęs, padarė neteisin
gas, lietuvių visuomenę klaidi
nančias išvadas. Todėl laikau 
sau pareiga atsilįepti į jo spau
doje iškeltas pastabas.

Pirmoji pastaba
Jis dedasi atstovaująs jaunajai 

lietuvių muzikų kartai, nes jis 
esąs tik 27 m. amžiaus lietuvis 
ir katalikas.

Džiaugiuosi, kad jis save tokiu 
laiko, ir kartu liūdžiu dėl jo sei
mui iškeltų priekaištų. Visų pir
ma, niekas seime nesvarstė baž
nyčių nelankvmo klausimo. Tai 
Kunigų Vienybės reikalas. Sei
me buvo pakartotinai pabrėžia
mas choru ugdvmo reikalas, ve.r- 
buojant įjuos mūsų jaunimą.

Antra, gaila, kad Al. Prižgili
tas, tardamasis atstovaująs jau
najai kartai ir apkaltinęs vyres- 
resniąją muzikų kartą, nesiteikė 
nurodyti,(kaip šią mūsų nykstan
čių chorų problemą išspręsti. 
Nemanau, kad jo mėgstamas 
“rock ir džazas” išspręstų šią 
problemą. Taip, pat nemanau, 
kad jo rečitalistinis vargonais 
grojimas patrauktų jaunimą 
jungtis į chorus. Jis paliktų prie 
vargonų sėdįs vienišas, kaip 
žvirblis čiulbąs ant stogo.

Mano supratimų, kad užtikrin
tume sėkmingą chorų prieaugli, 
šalia daugelio kitų priemonių, 
šiais laikais reikia jaunuolius as
meniškai kontaktuoti, pa
skambi nant jiem telefonu ir.ųtsi- 
lankant jų namuose. Juk ir Kris
tus, pasirinkdamas sau apašta
lus, juos, asmeniškai kontak
tavo.

Martin Radtkės paminklinės lentos atidengimo proga N. Y. miesto viešojoje bibliotekoje. 
Bibliotekos direktorius tarp lietuvaičių. Iš k. B. Radzivanienė, M. Klivečkienė, N. Umbra- 
zaitė, John Mackenzie Cory — bibliotekos direktorius, E. Žilionytė, G. Kumpikaitė, M. 
Žukauskienė, A. Mackevičienė. Nuotr. L. Tamošaičio

į muziko Albino Prižginto priekaištus 
ATSAKYMAS vargonininkų-muzikų seimui

KUN. LABAS
BUDRECKAS, M.M.

Antras klausimas
Al. Prižgintas šį klausimą su

formulavo, iškreipdamas seime 
pasisakiusių mintis taip: “Reko
menduojama, kad bažnytiniuose 
koncertuose lietuviai muzikai 
atliktų tik lietuviškas kompozi
cijas. Siūloma pasmerkti tuos, 
kurie atlieka nelietuvišką muzi
ką.”

Tokios rekomendacijos seime 
niekas nekėlė ir tokio pasmerki
mo niekas nesiūlė. Keli seimo 
dalyviai tik rekomendavo propa
guoti lietuvišką muziką prieš 
kitų tautų muziką, kad daugiau 
išgarsintų Lietuvos vardą. Taip 
darė tarptautinio garso lenkų 
kompozitorius Frederic Fran- 
cois Chopin, 1832 koncertuoda
mas Paryžiuje ir to koncerto pel
ną skirdamas paremti lenkų su
kilėliam prieš rusų valdžią. Juk 
tik tai ir davė jam impulsą 
sukomponuoti garsiuosius lenkų 
polonezus.

Neabejoju, kad kiekvienas 
muzikos instrumentas, jį tinka
mai panaudojus, galėtų tikti li
turginėse pamaldose. Tačiau 
praktikoje dar neteko man 
girdėti “rock ir džazo” muzikos 
tinkamo pritaikymo liturgijai. 
Tų instrumentų su įvairiais tarš
kalais, dzinguliukais ir būg
nais kurtinantis grojimas nu
smelkia giedojimą, kuris, toli 

na-

yra 
ir

gražu, jau ir taip nėra bendruo
meninis, bet veikiau yra besko
nis kelių besikraipančių jaunuo
lių gramozdiškas pasirodymas. 
Kas tinka pramoginiame teatre 
ar Afrikoje, netinka Dievo 
muose, o ypač lietuviam.

Džazo muzika tradiciškai 
svetima lietuvio dvasiai, 
todėl nereikia pataikauti “dža- 
zą” mėgstančiam jaunimui, bet 
jį reikia auklėti gero skonio ir 
aukštos kokybės bažnytine mu
zika.

Išeitos pusės, reikia taip pat 
atsižvelgti ir į jaunimo mėgsta
mą gitarų muziką. Reikia jau
nimui skirti sekmadieniniais 
bent vienas mišias, kad ir su gi
tarų muzikos palyda. Tačiau vi
sados reikia rūpintis, kad gitaris
tai būtų gerai paruošti, kad tikin
čiųjų bendruomenė giedoji
muose nebūtų išjungta, kad gi
tarų muzikos palyda nenusmelk
tų bendruomenės giedojimų, o 
svarbiausia, kad gitarų muzika 
tikrai tarnautų žmonių sielom 
pašventinti.

Kaip žmogus, išklausęs gero 
klasikinės muzikos koncerto, 
jaučia tam tikrą dvasios pakili
mą, taip kiekvienas asmuo, daly
vavęs liturginėse pamaldose, 
privalo išsinešti iš bažnyčios dar 
didesnį ir aukštesnį sielos prie 
Dievo pakėlimą, o ne nervų su
ardytą būseną.

Toliau, savo suformulavimo 
paaiškinime Al. Prižgintas iškil
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mingai tvirtina: “Aš žinąu; 
dvi muzikos rūšis: gerą muzi
ką ir blogą muziką. Bet aš tie-.’ 
skirstau muzikos į lietuvišką 
muziką ir visą kitą muziką.”

O vis dėlto reikėtų daryti skir-’ 
tumą tarp lietuviškos muzikoš^ 
ir kitų tautų muzikos. Siūlaū 
jam pasiskaityti kun. Teodoro 
Brazio studiją “Apie tautines , 
lietuvių dainų melodijas.” Gal , 
tada jis, susipažinęs su liętuvįų 
tautinės muzikos elementais. , 
suras lietuviškoje muzikoje dau- - 
giau teigiamų savybių ir priskięs 
ją prie geros muzikos. ( (

Juk kiekviena tauta stengiasi 
puoselėti savo liaudies |)ei(ląis; , 
vosios tautinės kūrybos anuzi- 
ką ir iškelti ją kitų tautų tarpe. , 
Taip pat ir mes lietuviai privg; . 
lome savo koncertuose duoti 
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pirmenybę lietuviškai muzikai.
Dėl to ano kun. T. Brązįio,, 

muzikologo ir profesoriaus  ̂
1924 pirmosios Dainų dienos, 
programoje atspausdinti paijagi; < 
nimo žodžiai tinka ir mūsų lai
kam: “Mes trokštame savo dai
nelių jausmingomis melodijomis 
prieš pasaulį pasididžiuoti. Ju( 
žavingos gaidos užgaus ne tik 

susipratusių tėvynės vaikų jaut
resnes širdžių stygas, bet, gal 
būti, uždegs ir svetimų sirenų 
suviliotų lietuvių sielose užge
susią tėvynės meilės liepsnelę.

f h • * ’

Trečioji pastaba
Al. Prižgintas pasigyrė esąs su 

aukštuoju mokslu ir mėgstąs 
abu — ir rock ir džazą, bet ne- , 
atrodo, kad jis yra susipažinęs 
su liturginės muzikos nuostatais 
apie įvairių muzikos instru
mentų naudojimą liturginėse ce
lebracijose.

Jo tvirtinimas manęs neste
bina. Juk tai yra gero ar blo
go muzikinio skonio dalykas; 
kaip sakoma, vienam patinka 
duktė, o kitam mama. Tačiau, 
parenkant muzikinių 
mentų vartojimą Bažnyčios li
turgijoje, negalima vadovautis 
asmeniniu patikimu ar nepatiki
mu, bet reikia vadovautis. įi^ųrj 
ginių nuostatų šiais principais:

1. Kat. Bažnyčios liturgijos 
tikslas yra: Dievo garbinimas, ir 
žmonių sielų pašventinimas per 
jų suartinimą su Dievu.

2. Žmonių suartėjimas sų Pie
vų bei jų sielų pašventini
mas įvyksta, kai jie aktyviai da
lyvauja liturginėse celebracijose 
sakramentalini ir dialoguodami 
kartu su celebrantu: žodžiais, 
veiksmais, maldomis, giesmė
mis ir muzikos instrumentais.

3. Vietos vyskupam priklauso
(nukelta į 4 p si.)

instru-

1 į; ■
Aviena duodama į stalą karšta.

' Troškinta aviena
Nuo mėsos nuimamos plėvės, nuplaunama, nusausinama, pa- 

mušama, supiaustoma mažais gabalais ir ištrinama druska ir čes
naku. Prikaistuvyje įkaitintuose riebaluose apkepama mėsa, už
pilama verdančiu vandeniu, įpiaustoma svogūnų, morkų, įmetama 
lauro lapelių, truputį pipirų ir uždengus troškinama, kol mėsa 
pasidarys minkšta. Baigiant įpilama pusė stiklinės grietinės.

Duodant į stalą, mėsa gražiai supiaustoma ir užpilama tuo 
pačiu padažu, kuriame ji buvo troškinama.

Prie jos tinka bulvės ir burokėliai.
5 /

Troškinti maltiniai su daržovėmis
2 sv. mėsos,
13 kiaušiniai,
1 stiklinė džiuvėsėlių,
1 svogūnas,
2 unc. sviesto,

.2 unc. taukų ar alyvos,
2 s v. bulvių,
2 sv. morkų,
1 stiklinė grietinės, druskos, pipirų.

Iš mėsos išrenkamos plėvės ir gyslos; ji sumalama ar smul
kiai sukapojama; smulkiai supiaustytas svogūnas pakepinamas 
svieste; du kiaušinių tryniai ištrinami su druska. Tas viskas su- „ 
maišoma su malta mėsa, įdedama džiuvėsėlių, maltų pipirų, 

| druskos ir gerai išminkoma, kol masė pasidaro vientisa. Po to 
J daromi pusiau apvalios formos nedideli maltiniai, padažomi iš

plaktame kiaušinyje, pabarstomi džiuvėsėliais ir karštuose rieba
luose, geriausia taukuose, apkepami iki rudos spal\'os.

Nuskustos bulvės supiaustomos griežinėliais ar kitokios for

mos gabalėliais, užpilamos verdančiu vandeniu ir palaikomos, kol 
pasidarys permatomos. Nuskustos morkos sutrinamos ant stambios 
trintuvės. Tada karščio nebijąs indas patepamas riebalais, ir į 
jį dedama eilė morkų, bulvių ir maltinių, kol viskas sudedama. 
Viršutinė eilė morkų ar bulvių. Ant viršaus uždedama sviesto ir 
troškinama karštoje krosnyje, kol daiž.ovės bus minkštos. Baigiant 
troškinti, supilama grietinė ir dar truputį pakaitinama, bet neuž- 
verdama.

Taip paruošti maltiniai duodami į stalą su visu indu.

Virta aviena
3 sv. mėsos,
2 svogūnai,
2 morkos,
2 lauro lapeliai,
6 pipirai, druskos.

Virimui tinka aviena su kaulais, geriausiai šonkauliai. Mėsa 
supiaustoma gabalais ir verdama daržovių sultinyje.

Mėsa dedama į verdantį sultinį ir verdama tol, kol pasida
rys minkšta; tik reikia saugoti, kad nepervirtų, nes tada neten
ka savo skonio. Išvirusi mėsa supiaustoma nedideliais gabalais ir 
dedama į pusdubenį: vienoje pusėje mėsa — antroje bulvės. Tin
ka svogūnų padažas, kurį geriausiai atskirai paduoti.

Prie virtos avienos tinka duoti: pabira ryžių košė, išvirta 
avienos sultinyje, virti makaronai, pupelės, grikių košė.

ZUIKIENA
Skaniausia zuikiena būna nuo lapkričio iki vasario mėnesio. 

Tuo metu zuikių mėsa sultinga ir riebi. Ir, be to, zuikiai esti 
tąsyk užaugę.

Ką tik nušauto zuikio mėsa valgiui netinka, nes raumenys 
kieti, tamprūs ir kvapas stiprus. Tai pašalinama paruošiant zui
kį tokiu būdu. Nušautas zuikis laikomas kelias dienas šaltoje vie
toje. Šaltu metu zuikio viduriai išimami, nes nuo jų mėsa gen
da, jis pakabinamas už paskutinių kojų ir šaltoje, vėjo perpučia
moje vietoje laikomas net iki dviejų savaičių. Jei oras nešaltas, 
taip laikomas tik kelias dienas.

Prieš vartojimą nulupamas zuikio kailis, pradedant nuo už
pakalinių kojų, nukertama galva ir kojos, nuimamos plėvės, ge
rai nuplaunamas šaltu vandeniu, nepaliekant kraujuotų vietų, 
apdedamas susmulkytomis prieskonių daržovėmis, stambiai su
trinta morka, kadugių uogomis, užpilamas acto marinatu, užden

giamas ir pastatomas šaltoje vietoje. Po kelių valandų ar net vi
sos paros išimamas iš marinato ir gaminamas įvairiais būdais.

Keptas zuikis
Kepti geriausiai tinka nugara ir paskutinės šlaunelės. Aukš

čiau nurodytu būdu paruošta zuikio mėsa prismaigstoma lašinu
kų, ištrinama druska, palaistoma sviestu ir kepama karštoje kros
nyje. Įdedama prieskoninių daržovių ir nuolat laistoma atsiradu
siu skystimu.

Kai mėsa pasidaro minkšta, užpilama 0,5 stiklinės išsuktos 
grietinės ir dar truputį pakaitinama. Zuikis kepa apie 1,5 valandos.

Duodama į stalą su keptomis bulvėmis ir troškintais burokė
liais. Padažas tinka tas pats, kuriame zuikis buvo kepamas. , . .

Padažo padauginimui virtas zuikio kepenis galima nutrinti 
ir sumaišyti su svieste pakepintais miltais (miltų imti 0,5 šaukš
to). Gerai ištrynus, praskiedžama sultiniu ir supilama į padažą.

Troškintas zuikis .
Paruoštas ir marinate išmirkytas zuikis nusausinamas, su

pjaustomas gabalais, prismaigstomas šviežių lašinukų, piaustytų 
pailgais ruoželiais, įtrinamas druska, apkepinamas keptuvėje ir 
troškinamas prikaistuvyje, į kurį dedama dvi uncijos sviesto, lau
ro lapelių, pipirų, petražolių, morkų. Viskas užpilama verdančiu 
vandeniu ir sandariai uždengus troškinama, kol mėsa pasidarys 
minkšta. Baigiant troškinti, užpilama 0,5 stiklinės grietinės ir 
įspaudžiama 0,5 citrinos sulčių.

Duodant į stalą, sudedama į pusdubenį ir užpilama tuo pa
čiu (perkoštu) padažu, kuriame buvo troškinama. Prie jos tinka 
troškinti, be grietinės, burokėliai ir keptos bulvės arba bruknių 
uogienė.

TRIUŠIENA
Triušiena yra balta, lengvai virškinama ir skani mėsa. Pa

plautą triušį reikia palaikyti 1-2 dienas; mėsa pasidaro skanes
nė ir trapesnė. Tik ką papiauto triušio mėsą vartojant, reikia ją 
keletą valandų pamarinuoti.

Virta apkepinta triušiena
3 sv. triušienos,
1 morka, svogūno, druskos,
2 unc. sviesto,
3 šaukštai grietinės. (Bus daugiau)
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PO CHICAGOS DANGUM
Posėdžiavo LB 

apygardos valdyba 
Jaunimo Centre spalio 1 įvy

ko LB Vidurio vakarų apygar
dos valdybos posėdis, kurį pra
dėjo pirmininkas Romas Kronas. 
Posėdy dalyvavo visi valdybos 
nariai.

Steigiamas knygų fondas, kurį 
tvarkys Fabijonas Valinskas. 
Knygos bus skirstomos lituanis
tinių mokyklų knygynam.

1975 vasario 1 Jaunimo Cent
re yra ruošiamas jaunimo vaka
ras su menine programa, kurių 
atliks Jaunimo Centro sambū
riai.

S. m. lapkričio 29-30 ir gruo
džio 1 Jaunimo Centre šaukiama 
LB apylinkių pirmininkų kon
ferencija.

Įsteigtas Simo Kudirkos 
fondas.

Bronio Railos pagerbimas
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 

centro valdyba visuomenei yra 
pristačiusi keletą iškilių žur
nalistų bei rašytojų. Pra
ėjusiais metais buvo pristatytas 
Vytautas Alantas, šį pavasarį 
— Antanas Gustaitis. Dabar gi 
neseniai, spalio 4, Tautiniuose 
Namuose buvo pagerbtas 65 me
tų amžiaus sulaukęs Bronys 
Raila. Ta proga buvo pristatytas 
jo naujas veikalas “Paguoda”.

Eglė Juodvalkytė pakvietė 
LŽS-gos c.v. pirmininką tėv. J. 
Vaišnį, SJ, atidaryti pobūvį. Tė
vas J. Vaišnys pasveikino gau
sius dalyvius ir žurnalistą — 
rašytoją Br. Railą.

Al g. Antanaitis apibūdino 
Br. Rail os kūrybą. Aktoriai Zi
ta Kėvalaitvtė ir Alg. Dikinis pa
skaitė jo kūrinių.

Bronys Raila, pasidžiaugęs 
gausiu būriu dalyvių, skaitė pa
skaitą apie tautos kultūrinius 
lobius ir jų puoselėjimą. Lietu
viai turi daugiau dėmesio 
kreipti į kultūrinę veiklą ir ne
pasiduoti aistrom bei tarpusavio 
kovom, kurios tarnaujančios 
okupantui.

Sveikino Balfo pirmininkė 
M arija Rudienė. Kalbą pasakė 
naujas, pabėgėlis iš Lietuvos — 
muz. Aloyzas Jurgutis. Jis pa
sakojo, kad Lietuvos jaunimas 
yra ryžtingas, kovingas ir nusi
statęs prieš rusiškąjį komuniz
mą. Sovietų Sąjunga nėra tokia 
galinga, kaip kas mano. Ją vei
kia Vakarų pasaulio įtakos. Kal
bėtojas kreipėsi į susirinkusius, 
kad padėtų atvykti į šį kraštą Lie
tuvoj likusiom jo žmonai ir duk
relei.

Po programos vyko skoningai 
paruoštos vaišės.

Daugelis įsigijo Br. Railos 
naują knygą. Rašytojas mielai 
rašėsi autografus.

Prasidėjo Balfo vajus
Spalio 5 Chicagos Savings and 

Loan Association patalpose įvy
ko gausus Chicagos apskrities 
Balfo darbuotojų suvažiavimas.

Suvažiavimą pradėjęs Balfo

apskrities pirmininkas Valerijo
nas Šimkus pakvietė Joną Jasai
tį pirmininkauti. Organizacijų 
atstovai ir Balfo pirmūnai buvo 
pakviesti į garbės prezidiumą.

Sveikinimo kalbas pasakė 
Lietuvos generalinė konsolė 
Juzė Daužvardienė, Balfo cent
ro valdybos pirmininkė Marija 
Rudienė, muz. Aloyzas Jurgutis, 
kuris, atvykęs iš Lietuvos, dabar, 
Balfo globojamas, gyvena Chica
goj, mokyt. Ona Zailskienė. 
Balfo skyrių pirmininkai pa
darė pranešimus.

Pabaigai žodį tarė V. Šimkus, 
primindamas, kad prasideda 
Balfo vajus.

Sutarta, kad spalio 7 Balfo dar
buotojai pradės lankyti Chica
gos lietuvių namus ir, eidami 
nuo durų iki durų, rinks aukas 
į vargą patekusiem lietuviam Si
bire, Lietuvoj ir visam pasauly.

Suvažiavimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Po programos darbų Balfo va
jaus globėja Filomena Pakel 
Balfo darbuotojam suruošė gra
žias vaišes.

Prezidento A. Smetonos 
pagerbimas

Marąuette Parke spalio 6 bu
vo gražus Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos minėjimas.

Po vėliavų pakėlimo, kuriame 
organizuotai dalyvavo Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės 
100 uniformuotų šaulių ir kitos 
organizacijos, Šv. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioj vy
ko iškilmingos pamaldos. Mišias 
aukojo klebonas kun. Antanas 
Zakarauskas. Gražų pamokslą 
pasakė Draugo redaktorius kun. 
Pranas Garšva. Dalyvavo vysk. 
V. Brizgys, visi parapijos ku
nigai, aštuonių organizacijų vė
liavos ir pilna bažnyčia tikinčių
jų. Su gražiomis giesmėmis pa
sirodė parapijos choras, kurį ve
da muz. VI. Baltrušaitis. Solo 
giedojo M. Momkienė. Pamal
dos baigtos Lietuvos himnu. 
Lietuvių evangelikų-liuteronų 
Tėviškės parapijos bažnyčioj pa
maldas laikė klebonas kun. A. 
Traki s.

Pagrindinis minėjimas vyko 
Marijos aukštesniosios mokyk
los salėj.

Sceną puošė Lietuvos vėliava, 
Vytis, Antano Smetonos pa
veikslas su gėlių puokšte ir aš- 
tuonios vėliavos.

Minėjimą pradėjo komiteto 
pirmininkas Mečys Valiukėnas. 
Himnus sugiedojo G. Mažeikie
nė.

Sveikinimo kalbą pasakė Lie
tuvos generalinė konsule J. 
Daužvardienė. Ji pasakojo, kaip 
iškilmingai buvo sutiktas ir pa
gerbtas A. Smetona Chicagoj 
1941 metais. Prezidentas kalbė
jo Amerikiečių dienoj Sold er 
Field stadijone; jo kalbos klau
sėsi apie 150,000 žmonių. Pa
gerbimo bankete Paliner House 
dalyvavo 1000 svečių. Konsule 
pasakė, kad Antanas Smetona 
nėra paskutinis Lietuvos prezi-

Amerikos Lietuvių Kongreso bankete. Nuotr. V. Noreikos

PHILADELPHIJOJ
“Šypsojos saulė, bet jos spin

duliai tarytum sudiev bekalbė
jo”. Tai Maironio lyriškas ru
denėlio vaizdas, kurį nūdien 
jau išgyvenam realybėj.

Ruduo žmogų pristabdo, pa
deda susitelkti rimtesniem dar
bam, pasukdama jo žingsnius į 
pastoges. Pilnėja lietuviška baž
nyčia, mokykla, salės, ir vasa
ros įspūdžių temos užleidžia 
vietą kultūrinių reikalų svarsty
mui.

Šia linkme pajudėjo ir mūsų 
lietuvių bendruomenė. Pirma
sis žingsnis buvo lituanistinės 
mokyklos mokslo pradžia. Ant
rasis — tai pirmojo Lietuvos pre
zidento Antano Smetonos 100 
metų gimimo sukakties proga 
surengtas iškilmingas minėjimas 
su puikiu banketu.

Šia pradžia pasekė eilė kultū
rinių parengimų, prie kurių 
verta nors trumpai sustoti, kad ir 
informacine prasme.

dentas. Lietuva atgaus nepri
klausomybę, išrinks naują prezi
dentą, kuris tęs garbingų pirrn- 
takūnų — A. Smetonos, A. Stul
ginskio ir dr. K. Griniaus— 
puoselėtas valstybingumo tra
dicijas.

Pagrindiniš kalbėtojas buvo 
rašytojas Vytautas Alantas, atvy
kęs iš Detroito. Jis Antaną Sme
toną apibūdino kaip kovotoją, 
mokslininką ir valstybininką, iš
vadoj pareikšdamas,
kad visi trys Lietuvos preziden
tai buvo garbingi ir visų trijų 
sukaktys turi būti pagarbiai mi
nimos.

Programai kūrybingai vadova
vo rašytoja Birutė Pūkelevi- 
čiūtė. Ji su dideliu įsijautimu 
paskaitė būdingas ištraukas iš 
Antano Smetonos raštų. Meninę 
programą atliko prezidento vai
kaitis pianistas Vytautas Smeto
na ir solistė Audronė Simonaity-

M. K. Čiurlionio minėjimas
Spalio 20, sekmadienį, 3 vai. 

p.p. Lietuvių Moterų Federaci
jos Philadelphijos klubas ruošia 
mūsų žymaus dailininko- 
kompozitoriaus M. K. Čiurlionio 
100 metų gimimo sukakties 
minėjimą.

Apie M. K. Čiurlionį kaip dai
lininką kalbės dail. R. Viesulas, 
o jo muzikinius kūrinius atliks 
pianistas A. Kuprevičius. Jau 
vien šių menininkų dalyvavimas 
programoj garantuoja, kad minė-

ROCHESTER, N. Y.
Rengiamas tradicinis 

koncertas
Jau 24 metai iš Rochesterio ra

dijo bangomis energingai veda
ma kova už lietuviškuosius 
idealus, skleidžiama lietuviška 
mintis, keliamas lietuviškos dai
nos grožis.

tė. Abu menininkai pasirodė 
gražiai. Publika atsidėkodama 
gausiai plojo.

Pabaigai B. Pūkelevičiūtė pa
skaitė iš A. Smetonos raštiško 
palikimo:

“Tikėkit, kad tauta atbus, nors 
aplink viskas sukaustyta. Kry
žius yra ne tiktai kančios sim
bolis, bet ir prisikėlimo —vil
ties ženklas. Jis primena, kad 
laisvėn einama vargų keliu.”

Akademija baigta Lietuvos 
himnu.

Prezidento minėjimu vi
suomenė ypatingai domėjosi. 
Gausiai rinkosi į vėliavų pakė
limą; buvo perpildyta bažnyčia; 
vos talpino svečius Marijos mo
kyklos erdvi auditorija.

Jaunimo Centre buvo suruoš
ta Antano Smetonos raštijos pa
roda, kurią aplankė keli tūkstan
čiai lietuvių, jų tarpe gausus 
skaičius lituanistinių mokyklų 
mokinių.

J. Kaunas

■ ♦ -------------niiiiii-į' iimiM

jimas bus aukšto kultūrinio ly
gio. Ta reta proga lietuvių vi
suomenė turėtų gausiai pasinau
doti, o kartu ir mūsų tautos ge
nijų tinkamai pagerbti.

Minėjimas įvyks 1906 Ritten- 
haus Squafe salėj.

nuspręsti, kokius muzikos in
strumentus įsileisti į Bažnyčios 
liturgiją, atsižvelgiant:

a) “Ar tie instrumentai yra 
tinkami šventam reikalui arba ar 
jie gali būti tokiam reikalui 
pritaikyti, ar jie gali išlaikyti 
šventovės kilnumą ir tikrai pri
sidėti prie tikinčiųjų dvasinio 
atnaujinimo.” (Lit. Konst. art. 
120).

b) “Leidžiant vartoti muzikos 
instrumentus, turi būti imama 
dėmesin individualinė liaudies 
kultūra ir jos tautinės tradicijos. 
Tačiau tie instrumentai, kurie, 
bendrai susidariusia nuomone,

stangų bei išteklių. Lietuvių yra tinkami vartoti tik pasau- 
radijo klubo vadovybės surink
ti narių mokesčiai ir rėmėjų au
kos nepadengia valandėlės išlai
kymo. Vien tik radijo stočiai 
už vienkartinę valandėlę tenka 
mokėti 45 dol., o jų per vie
nerius metus būna su viršum 50. 
Be to, turima daug ir kitokių iš
laidų. Nei klubo vadovybei, nei 
pranešėjam atlyginimas ne-

. mokamas.

Belaukiant solistės
O. Aleksaitės

Lapkričio 16 Šv. Andriejaus 
parapijos salėj vietos ateitininkų 
ruošiamame koncerte programą 
atliks neseniai iš Lenkijos atvy
kusi lietuvaitė solistė Ona Alek
saitė.

Solistė yra kilusi iš vadina-

Šis darbas nelengvas. Jis rei
kalauja ne tik daugybės dva
sinių, bet ir medžiaginių pa-

Šiai valandėlei išlaikyti spalio 
26, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Šv. Jurgio parapijos salėj (555 

Hudson Avė.) rengiamas kon
certas. Meninę programą atliks 
solistas R. Strimaitis, iš Kana
dos, ir vietinis lietuvių jaunuo
lių ansamblis, vadovaujamas R. 
Obalio. Be to, bus loterija ir 
bendras dalyvių pasilinksmini
mas. Gros orkestras Slibinas, su
organizuotas Kęstučio Lapino.

Klubo vadovybė maloniai 
kviečia visus lietuvius į šį kon
certą atsilankyti.

Tegu nenustoja skambėję lie
tuviškas žodis ir muzika Roches
terio ir apylinkių erdvėj!

Mšk. 

mojo Suvalkų trikampio. Savo 
lietuviškumą yra išlaikiusi gyvą 
»r svetur. Baigusi Varšuvos kon
servatoriją, dabar lanko kon
servatoriją Bostone, siekdama 
magistrės laipsnio. Amerikoj 
jau keletą kartų yra koncertavusi 
ir pelniusi pripažinimą kaip 
aukšto lygio menininkė.

Akomponuos pianistas Vyte
nis Vasyliūnas.

Ateitininkai šiuo parengimu 
nusipelno nuoširdaus padėkos 
žodžio už tai, kad, pakvietę 
dar nebuvusią viešnią, mus su
pažindins su nauja vokaline jė
ga, augusią ir brendusia svetur.

LB apygardos suvažiavimas
Lapkričio 2 Philadelphijoj, Šv. 

Andriejaus parapijos patalpo
se, įvyks LB Pietryčių apygar
dos apylinkių atstovų suvažiavi
mas. Visi, kurie domisi LB veik
la ir rūpesčiais, prašomi svečių 
teisėmis dalyvauti.

Ad. G.

ATSAKYMAS
(atkelta iš 3 psl.)

lietiškai muzikai, turi būti iš vi
so draudžiami liturginėse 
celebraciuo.se ir populiariose 
pridedamose pamaldose.”
(Apeigų Kongr. Instr. n. 70).

c) “Jei muzikos instrumen
tas yra vartojamas giedojimam 
akomponuoti, jis privalo būti 
vartojamas balsam palaikyti ir 
glaudesniam tikinčiųjų bend
ruomenės dvasiniam ryšiui su
stiprinti. Tačiau tų instrumentų 
garsas neturi nusmelkti-giedan
čiųjų balsų taip, kad jie negalė
tų bendrai kartu teksto tarti ar 
jį giedoti.” (Ten pat).

Dėl to Kat. Bažnyčia įsileidžia 
į savo liturgiją bet kurios rū
šies muziką (jei ji atsako nuro
dytiem reikalavimam): instru- 
mentalinę muziką (vargonus ir 
simfoninį bei dūdų orkestrą, jei 
tie orkestrai neturi daug muša
mųjų instrumentų; mūsų tautinį 
styginį instrumentą kankles bei 
jom labai artimas gitaras) ir įvai
rią vokalinę muziką (grigališkąjį 
choralą, polifoniją, menzūralinę 
homofoniją ir populiarias liau
dies giesmes, jei jos tinka litur
giniam celebruojamam mo
mentui).

APIE VASARĄ PRIE MARIŲ
2 I PAULIUS JURKUS

Dail. Viktoras Vizgirda, atvyk
damas atostogų, buvo atsivežęs 
nemaža drobės ir dėžę dažų, 
ir daugybę skaidrių su prožek
toriumi. Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, didelis menų mėgė
jas ir globėjas, jam davė vienuo
lyno trečiam aukšte kambarį su 
stogine Šviesa. Taip pasidarė 
tikra studija, kai dailininkas iš
dėstė savo drobes ir pradėjo 
tepti. Jis darbo, pareigos žmo
gus. Kiekvieną dieną čia kopė 
ir tapė. Bet jis taip pat žino
jo, kad yra aplinkui vasara ir kad 
jis pats yra atvykęs atostogauti.

Štai ir matai jo plačią šiaudi
nę skrybėlę, ryškių spalvų, 
stambių ornamentų marškinius. 
Išeinančius į pajūri. Matai ii 
besimaudantį, be\ aikštantį prie 
vandenų. Mielai jis šnekasi, 
bendrauja su visais tom pajū
rio valandom. Ir vakare jis sėdi 
sų draugais kavinaitėje, kur bai
giama dit na.

Pajudino jis ir savo skaidres. 
Jis pats gerai fotografuoja ir tel
kia lietuvių dailininkui kūriniu 

skaidres. Teko jam lankytis ir 
Lietuvoje ir ten nufotografuoti 
dailininkų darbus. Ir čia keliau
damas ir dailininkus lanky
damas, taip pat fotografavo.

Kelionė pas dailininkus
Vieną vakarą buvo paskelbta, 

kad dail. Viktoras Vizgirda 
kavinaitėje kalbės apie* lietuvių 
dailę ir rodys skaidres. Kviečia 
užeiti pas daugel lietuvių daili
ninkų ir.susipažinti su jų menu.

Kavinaitė dabar įrengta trečia
me aukšte, tame kampe, kur 
statmenai atsiremia sporto salė. 
Viršuje šiltoka, bet greitai čia 
įaugę buvo įtaisytas vėsintuvas, 
šioje kavinėje žmonės vakarojo, 
kortom lošė, žaidė šachmatais, 
gėrė kavą, sodę, valgė gardžius 
pyragaičius. Buvo čia muzikos, 
buvo ir šokiai suorganizuoti.

Dabar čia buvo paskaita apie 
lietuvių meną. Dail. V. Vizgirda 
buvo labai gerai techniškai su
si* rganizavęs, pasirengęs lyg 
koks nuolatinis paskaitininkas. 
Tini visas priemones, kad galėti] 

gerai, tiksliai ir greitai rodyti 
skaidres.

Aparatui pastatyti turi tokį tri
kojį. Ant jo pritaisyta platformė- 
lė, kurią gali lengvai iškelti ir 
pritaikyti, kad aparatas gerai ro
dytų. Šal imais įsirengia stalą, 
kur atsiveda laidus šviesai. Iš 
čia jis užgesina šviesas, įjungia 
aparatą ir rodo skaidres. Turi 
mažą švieselę ir lengvai skaito 
v isus užrašus.

Kas domisi daile, lietuviškos 
dailės raida, paskaita buvo į- 
domi ir objektyviai paruošta. 
Jis apžvelgė, kas dėjosi dailėje 
nuo 1932 metų, kai atsirado 
sąjūdžiai pradėjo išjudinti dailės 
gyvenimą. Jam pačiam teko 
aktyviai dalyvauti tų sąjūdžiu 
gv venime, parodose.

Pradėjęs nuo tų metų, palie
tė svarbiausius dailės įvykius, 
parodė daug skaidrių iš daili
ninkų, kaip jie seniau dirbo, 
kaip dirba dabar Amerikoje ir 
Lietuvoje. Prieš kiekvieną dai
lininką buvo ir jo portretas, foto
grafija. paskui ėjo kūriniai.

Lietuvoje dailininkai dirba 
suveržtose sąlygose, nes turi 
derintis prie nustatytų reikalav i- 
mų, tačiau ir ten vyksta labai 
spontaniška kūryba. Išaugo nau

ja dailininkų karta. Ir daug 
džiaugsmo suteikė tie jų darbai, 
jų kūrybiniai žygiai. Menas ir 
ten toli nužengė, sumodernėjo.

Savo paskaitos gale dailinin
kas Vizgirda buvo įdėjęs visą 
eilę skaidrių iš dabartinio gyve
nimo Lietuvoje. Jis pats pasi
sakė, kad jo tema specifinė, ne 
visiem vasarotojam įdomi, tai 
Lietuvos vaizdai yra įdomūs vi
siem. Čia buvo rodomi Vilniaus 
vaizdai, Kaunas ir kažkieno iš
fotografuotos užgavėnes prie 
Platelių, Žemaitijoje, kaip ten 
persirengę žmonės eina “žy
dais” pagal senus to krašto pa
pročius.

Atkeliauja smuikai
Šiemet daug dėmesio buvo 

skiriama vakarų kultūrinei pro
gramai. Buvo čia bent keli kon
certai, literatūros vakarai. Kiek
vienas, kuris čia atostogavo dvi 
sav aites, vis turėjo progos pa
tekti į tokią kultūrinę pramogą.

Štai ir atėjo žinia — atkeliau
ja smuikai. Kas tie smuikai, visi 
gerai žino. Tai Izidorius Vasy
liūnas, kuris nuolat šypsosi, 
nuolat nešioja baltą skrybėlę. 
Kiekvieną vasarą čia jis atveža 
savo smuiką ne vasaroti, bet 
koncertuoti. Drauge atvyksta ir 

kitas šeimos narys, tai ponia 
Elena Vasyliūnienė, kuri visada 
nešioja nepaprastai plačią skry
bėlę. Tiesiog stebiesi, kad tokių 
skrybėlių ir esama. Atrodo, kad, 
einant pro duris, reikia skrybėlę 
nusiimti, kitaip neįtilpsi.

žmogus rengiasi pagal savo 
poreikius, savo pasirinktu dra
bužiu išreiškia save. Ir ši didelė 
skrybėlė išreiškia Eleną Vasy- 
liūnienę. Prieš koncertus ji 
inęgsta scenos aukštumoje at
sistoti ir pakalbėti plačiais saki
niais, plačiais mostais. Štai supa
žindindama su Lokiu kompozi
toriaus kūriniu, ji mosteli per vi
sas epochas, per visus stilius, to 
laiko sielvartus ir džiaugsmus. 
Plačiai mojant, sunkiau sustoti 
ties konkrečiom detalėm, ties 
smulkmenėlėm, kada tas kūri
nys parašytas, kas jame išsakyta.

Jos dinamika ir mostai entu
ziastingai nuteikia ir publiką ir 
menininkus. Ir tuo metu, kai ji 
kalba, Izidorius Vasyliūnas tik 
šypsosi, nulenkęs galvą. Jis vi
sada toks.

Jų sūnus — Vytenis, koncertų 
palydovas, akompaniatorius. 
Stebina ir tai, jis yra fizikos dak
taras, parašęs savo tezę iš nau
jųjų satelitų sukimosi aplink /.e- 

mę. Jis dirba grynai mokslinį 
kietą darbą ir štai — taip lyriš
kai, taip jautriai paliečia piani
ną ir pažadina jo garsus. Jis labai 
jautriai palydi koncertuose ir 
smuikus ir dainininkus. Ar ne
nuostabu — tas mokslinis kietu
mas ir tas muzikinis minkštu
mas!

Šį kartą buvo ir antras smui
kas, kuriuo grojo kun. V. Valka
vičius, visus maloniai nustebin
damas savo pajėgumu.

Programoje buvo trys kitų tau
tų kompozitoriai ir pabaigai Ju
liaus Gaidelio sonata dviem 
smuikam ir fortepijonui. Ir ta 
sonata labai pradžiugino. Tokia 
savita, tokia jauki, lietuviška. Du 
smuikai, kaip du kaimynai, šne
kučiuojasi. Vienas traukia žemu 
balsu, o ant jo žaidžia, skuba 
aukštieji kito smuiko balsai. So
nata parašyta prieš porą trejetą 
metų. Ją tiesiog išprašė smuiki
ninkas Izidorius Vasyliūnas. Ir 
jei ne jis, nėjo prašymas, vargiai 
būtų atsiradusi ši sonata.

Užmiršti kitus autorius, kurie 
ten buvo groti, užmiršti ir anų 
smuikų kalbą, bet išsineši lietu
viško smuiko neužmirštamą po
kalbį.

(Bus daugiau)

celebraciuo.se
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AUKSINĖ SUKAKTIS 
ELIZABETHE

Kas New Yorko lietuviam 
yra Kultūros Židinys, tas Eliza- 
betho tautiečiam — Lietinių 
Laisvės salė. Skirtumas tik tas, 
kad New Yorke naujom patal
pom džiaugiamės dar nepilni 
metai, o Elizabethe sulaukta net 
auksinio jubiliejaus.

Daugybę lietuviškų parengi
mų, minėjimų ir pramogų matė 
ši salė. Brangi ji saviesiem, 
malonu joje burtis. Nenuostabu 
tad, kad, minint 50 metų nuo 
įsisteigimo sukaktį, jau iš anksto 
buvo sudarytas specialus šven
tės komitetas ir buvo kruopš
čiai ruoštasi.

Pats jubiliejus atšvęstas spalio 
5. Šventę atidarė minėjimo ren
gimo komiteto pirmininkas Pra
nas Kudulis ir po trumpo žodžio 
pakvietė programai vadovauti 
Valentinų Mėlinį, kurs yra ir šios 
įstaigos finansų sekretorius.

Solistė Ona Zubavičienė su
giedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Akomponavo inuz. Vin
cas Mamaitis. Invokacijų sukai-

Worcester, Mass.
Aušros Vartų lituanistinė mo

kykla mokslo metus pradėjo rug
sėjo 14. Pamokos vyksta Auš
ros Vartų parapijos patalpose, 
kurios duodamos nemokamai. 
Parapijai vadovauja kun. A. Vo- 
lungis. Šiais metais mokyklos 
vedėja yra Marija Bakšienė, dir
busi vaikų darželyje, Šv. Kazi
miero parapijos mokykloj. Vedė
jai talkina studentės A. Dabri- 
laitė ir B. Miliauskaitė. Pamokos 
vyksta kiekvienų šeštadienį nuo 
9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

Lietuvos vyčiai VVorcestery 
turi dvi kuopas — Šv. Kazimie
ro parapijoj 26-tų ir Aušros Var
tų parapijoj 116-tų. Abiejų kuo
pų delegatai dalyvavo vyčių sei
me Detroite, Mich. Ten atsto
vavo ne tik savo kuopom, bet ir 
Naujosios Anglijos apskričiai. 
Seime dalyvavo: A. Miner — 
116 kuopos pirmininkas, St. 
Grigas — iš 116 kuopos, R. Pin
kus—- iš 26 kuopos, H. Gillis 
— iš 26 kuopos.

A. Miner, R. Pinkus
ir H. Gillis buvo išrinkti į seimo 
prezidiumų.

Tretininkų draugijos vizitacija 
Šv. Kazimiero parapijoj įvyko 
spalio 6.

Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kroniką VVorcestery galima gau
ti pas J. J. Miliauskus, 54Coral. 
Tel. 755-1894. Knygoj aprašomi 
okupuotoj Lietuvoj katalikų per
sekiojimo faktai. Knygos kaina 
tik 2.50 dol. J.M.

bėjo Elizabethe lietuvių Šv. Pet
ro ir Povilo lietuvių parapijos 
vikaras kun. Juozas Pragul
iu ckas.

Vakaro vedėjas pristatė Ani
cetų Simutį, Lietuvos gene
ralinį konsulų New Yorke, kuris 
lietuviškai ir angliškai kreipėsi į 
vakaro dalyvius. Žodžiu taip pat 
sveikino ir Elizabethe burmist
ras Thomas Dunn. Perskaitytos 
kongresmano ir senatoriaus tele
gramos. Direktorių tarybos 
vardu sveikino Jonas Reedy.

Buvo pristatyti visuome
nei ir garbės stalo svečiai (iš 
publikos žiūrint, nuo dešinės 
kairėn): K. Jankūnas, P. Pu
renąs, K. Ožalas, Elizabethe 
burmistras, V. Mėlinis, P. Ku
dulis, Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis, I. Veblaitienė, kun. 
J. Pragulbickas, J. Reedy.

Aktorius Vitalis Žukauskas, 
gyvenus New Yorke, šia proga 
vakaro dalyviam suteikė kelioli
ka malonių minučių, prajuokino 
net ir labai rimtai nusiteiku
sius.

Ne tik svečiam iš New Yor
ko, bet ir vietiniam klausytojam 
prisistatė naujas meno junginys 
— vyrų kvartetas “Vyturiai”. 
Nors vardų jie jau ir turėjo, bet 
šis vakaras buvo oficialus jų sce
nos krikštas. Kvartetų sudaro šie 
balsingi vyrai: Valentinas Mėli
nis, Remigijus Mėlinis, Romas 
Didžbalis. dr. Darius Slavins-

HARTFORD,
CONN.

Lituanistinė mokykla pradėjo 
mokslo metus

Švyturio lituanistinė mokyk
la Hartforde rugsėjo 14 pradėjo 
naujus mokslo metus. Švč. Tre
jybės bažnyčion susirinko 50 
mokiniu, ju tėvai ir mokytojai. 
Čia jie išklausė mišių, kurias 
aukojo kun. Vytautas Biti
nas.

Po mišių bažnyčios salėj pra
sidėjo pamokos. Veikia septyni 
skyriai (grupės) ir vaikų darže
lis. Kitais šeštadieniais pamokos 
vyko ir vyks nuolatinėj vietoj — 
Baetshelder mokykloj, 757 
New Britain Avė. ir Nevvington 
Rd. sankryžoj.

Pamokos prasideda 9:30 vai. 
ryto ir tęsiasi iki 12:30 vai. po 
pietų.

Laukiama daugiau mokinių. 
Jaunimų prašoma registruoti pas 
mokyklos vedėjas Dalių Dzikie- 
nę arba Birutę Zabulienę.

Šiais mokslo metais mokykloj

kas. Dr. Slavinskas yra šio k\ ar
tėto vadovas, spiritus movens. 
o taip pat ir akompania
torius akordeonu. Pirmu išėjimu 
kvartetas padai navo: Mac u u s, 
maenus, Tylūs armonikos tonai. 
Ramunėlė (dr. Slavinsko kom
pozicija), Lopšinė, Teka saulė.

Aktoriui Vitaliui Žukauskui 
pakartotinai palinksminus pub
likų, kvartetas vėl grižo su nau
jom dainom: Pilki keleliai dun
da, Žydėk, žydėk (dr. Slavinsko 
kompozicija), Kai pamačiau aš ja 
ir Lietuva, šalis gražioji.

Vyrai dainavo tikrai nuošir
džiai, matėsi jų darbo gražūs 
vaisiai. Deja, ne visi publikoj 
juos įvertino. Ypač antros dalies 
metu kiek arčiau prie durų at
sirado ir šnekas mėgstančių. O 
gal protestavo — kodėl jie dai
nuoja ir neleidžia valgyti. Ir at
spėk publikos skonį: jei bus tik 
vakarienė be programos, tai 
pyks, kam nėra programos. Gir
di, pavalgyti ir namuose gali. Jei 
bus programa, tai vėl erzinsis, 
kad jiem valgyti neduoda ir 
reikia klausytis . . . Vis nuomo
nių įvairumas . . .

Akademinę dalį užbaigė trum
pu žodžiu Lietuvių svetainės 
prezidentas Kazys Ožalas.

Dabar buvo nešami gėrimai, 
karšti valgiai. Po sočios ir gar
džios vakarienės prie orkestro 
muzikos ir pasišokta.

Išskyrus tuos kuždesių ant
plūdžius, visa šventė vertintina 
kaip labai gerai pavykusi. —

K.B.

dirba šie mokytojai: Konstancija 
Raškevičienė, Virginija Alek
sandravičiūtė, Alfonsas Dzikas, 
Danutė Šliogerytė, Aldona Vitė- 
naitė, kun. Vytautas Bitinas, na, 
ir vedėjos — Dalia Dzikienė ir 
Birutė Zabulienė.

Bus naujas gubernatorius
Dabartiniam Connecticuto 

gubernatoriui Thomui Meskill 
išeinant į teisėjus, šiais metais 
Hartforde (sostinėj) ir visoj 
Connecticuto valstijoj bus ren
kamas naujas gubernatorius, 
į šį postų jau nominuoti du kan
didatai: respublikonas kong-
resmanas Robert Steele ir demo
kratė kongreso atstovė Ella 
Grasso.

Lietuviam žinomesnis yra Ro
bert Steele. Jis rūpinosi gauti iš 
valdžios lėšų laisvojo pasaulio 
radijo stotim — Free Europe ir 
Voice of America. Yra pasiuntęs 
protesto notų Australijos val-

Lithuanian Culture Center, Brooklyn, N.Y.
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Lietuvos pašto ženklų paroda 
Kultūros Židinyje

Spalio 27, sekmadienį, nuo 1 
vai. popiet iki 5 vai. Kultūros 
Židinio apatinėje salėje Nevv 
Yorko Lietuvių Filatelistų D-ja 
ruošia Lietuvos pašto ženklų pa
rodų.
Bus eksponuojamos d-jos narių 

rinkinių dalys, kurios anksčiau 
buvo išstatytos Chicagos, Toron
to filatelinėse parodose, t.p. ir 
Nevv Yorko didmiesty per įvai
rias tarptautines pašto ženklų 
parodas: Madison Square Gar
deli ir Hotel Americana.

Lietuvių visuomenė kvie
čiama atsilankyti ir susipažinti 
plačiau su šia laisvalaikio vad. 
“hobby”, kuri lietuvius mažiau 
domino ir daugiau buvo kita
taučių puoselėjama, net Lietu
vos pašto ženklų rinkime.

N. Y. Liet. Filatelistų D-ja turi 
netoli dviejų šimtų narių, išsi
sklaidžiusių po visų Ameriką ir 
net kituose kontinentuose, įvai
rių profesijų žmonių, daugiausia 
gydytojų, po to dvasiškių, inži-

džiai dėl Pabaltijo valstybių pri
pažinimo rusam.

Kandidatu į viceguberna- 
torius iš respublikonų yra nomi
nuotas Nathan Agostinelli. Jis 
yra Connecticuto valstijos kont
rolierius.

Šių naujų kandidatų išrinki
mu rūpinasi komiteto narys Juo
zas Balčiūnas. Jis yra trečios kar
tos lietuvis; kalba lietuviškai ir 
yra labai malonus ir paslaugus 
žmogus. Jo čia gimęs tėvas irgi 
kalba lietuviškai.

Jonas Bernotas

nierių ir profesorių. Yra kitatau
čių, kurie domisi Lietuvos pašto 
ženklais, kartu jos istorija ir pa
dėtimi.

D-ja leidžia periodinį biulete
nį anglų kalba. Iš to biulete
nio visi, kurie domisi Lietuvos 
pašto ženklais, gali pasisemti 
įvairių ir rimtų žinių. Iki šiol 
išėjo 89 paskiri numeriai.

Daugiau apie parodų, draugi
jų ir parodoj išstatytų įdomių 
ir vertingų medžiagą kitų kartų.

K.M.

PARODOS VOKAI
N.Y. Liet. Filatelistų Draugi

ja parodos proga išleidžia vokus, 
atžymėdama savo įsikūrimo ir 
veiklos dvidešimtmetį.

Vienas iš vokų vaizduoja pir
mojo nepriklausomos Lietuvos 
išleisto 10 skatikų pašto ženklą, 
kuris staigiai pasirodė Vilniuje 
1918 gruodžio 27. Jis buvo kar
tu su 15 skatikų ženklu išspaus
dintas vargingoj Martyno Kuktos 
spaustuvėlėje Vilniuje. Po 20 
ženklelių nedideliam lapely.

Antras vokas pavaizduoja pro
jektinį pašto ženklų, kurį sukū
rė dailininkas Juozas Gaučas, su 
Laisvės statula ir fone Lietuvos 
žemėlapio kontūrai. Apačioj Vil
niaus ir Kauno herbai. Projektas 
labai dailus, deja, nepriimtas. 
Šio dailininko yra keli ženklai 
išleisti, — Dariaus-Girėno 40 
centų oro pašto ženklas su Li- 
tuanica skrendančia per Atlantu, 
t.p. lakūno F. Vaitkaus oro 
pašto ženklų serija.

Šiuos vokus galima bus įsigy
ti parodos metu.

I
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SU BALIU PARAMSKU

Washingtone spalio 2 mirė 
teisininkas Balys Paramskas, 
67 metų amžiaus. Palaidotas 
spalio 5. Mirė nebeatgavęs sų- 
monės po širdies smūgio, kuris 
jį ištiko rugsėjo 29 jo paties kie
me.

Atsisveikinimas su velioniu, 
įvyko spalio 4 Gavvlers laidojimo 
namuose. Buvo susirinkę pei 
šimtų žmonių. Kalbėjo Lietuvos 
atstovas VVashingtone Juozas 
Rajeckas, labai gerai ir gražiai 
velionį įvertindamas kaip žmo
gų ir visuomenės veikėjų. Juo
zas Audėnas kalbėjo valstiečių 
liaudininkų, Varpo žurnalo ir 
varpininkų filisterių vardu, adv. 
Jonas Našliūnas iš Chicagos — 
artimųjų įvairių pažiūrų draugų 
vardu, VVashingtono LB apy
linkės pirmininkas dr. Jonas Ge
nys — L. Bendruomenės vardu, 
dr. Domas Krivickas — kongre
so bibliotekos bendradarbių var
du. Religines apeigas šermeni
nėj, Domininkonų bažnyčioj ir 
Cedarhill kapinėse atliko tėvas 
Tomas Žiūraitis, OP. Atsisveiki
nimui vadovavo dr. Antanas 
Vasaitis.

Balys Paramskas buvo gimęs 
1907 Rygoj. 1926, baigęs Šiau
lių gimnazijų, įstojo į Lietuvos 
universitetų ir, jį baigęs, gavo 
advokato teises. Pradėjęs studi
juoti, įstojo į studentų Varpo 
draugijų, kurioj ir bendrai aka
deminiame gyvenime buvo 
veiklus narv s. Buvo studentų 
atstovybės vicepirmininkas. G\-

ATSISVEIKINANT
1

vendamas Kaune, dirbo laikraš
čius ir knygas leidžiančioj Varpo 
bendrovėj. 1930-40 buvo jos di
rektorius. Visų laikų priklausė 
prie Lietuvos liaudi
ninkų sąjungos. Savo ideologi
nių demokratinių principų lai
kėsi iki mirties. Bendradarbiavo 
valstiečių liaudininkų spaudoj ir 
Naujienų dienrašty.

Bolševikų okupacijos metu 
dirbo Lietuvos banke, o vokie
čių okupacijos metu buvo Poli
grafijos tresto viršininkas. Nuo 
antrosios bolševikų okupaci
jos pasitraukė į Vakarus ir gy
veno Paryžiuj.

Administruodamas Varpo 
bendrovę, drauge su Felicija 
Bortkevičiene, įvedė daug spau
dos pagerinimų. Varpas pirma
sis įsigijo to meto modernias 
spaudos mašinas, kurios pagrei
tino ir pagerino spausdinimų 
tiek, kad Jono Kardelio redaguo
jamas Lietuvos Žinių dienraštis 
turėjo iš visų dienraščių di
džiausių tiražų. /

Iš Nevv Yorko atsisveikinti su 
velioniu buvo nuvykę J. Au
dėnas ir Pranas Dulevičius.

Velionis paliko giliai nuliū
dusius žmonų Nataliją, George- 
tovvn universiteto profesorę, 
dukrelę Danutę, daktarę — La
vai universiteto Kanadoj profe
sorę, ir uošvę R. Lelejevienę. 
Jo artimieji draugai ir visa Wa- 
shingtono lietuvių kolonija labai 
apgailestav o netekę artimo, nuo
širdaus ir veiklaus asmens.

Kr.
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cVrivM ... TO THE CELEBRATION!
• FREE GIFTS! • register for a 19" color tv sėt

ln Honor Of The Occasion — YOU N0W CAN EARN:

•EARN 7i/% 
MORE!

on 4 Yr. 
Certificates 
$4,000 Min.

Limited Anmversary Issue!

____________• i Dividends Compounded Daily!
On Ali Time Savmgs Accounts. w,thdrawals before Maturity

Our 50th Birthday 

Party Starts Friday 

Sept. 20th to Sat.

Oct. 19, 1974 
HOURS: 

Mon.-Thurs. 9 a.m. te 3 p.m.
Fn. ’ti! 7 p.m. - Sat. 9 te Noon

on 2 Yr. 
Certif icates 
$2,500 Min.

Passbook
Savirgs
Save or Withdraw 
Any Amount Anytime

eam the rate paid on Regular Savmgs Accounts, less 3 months interest
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AND LOAN ASSOCIATION

DAVIS AVENUE. KEARNY, NJ. 07032
I

— JAV LB garbės teismą 
dabartiniu metu sudaro šeši tei
sėjai: pirm. dr. Bronius Ne- 
mickas, 71-67 58th Rd., Mas- 
peth, N. Y. 11378, nariai dr. Jo
nas Genys, dr. Algis Makaitis, 
Edmundas Korzonas, dr. Tomas 
Remeikis ir Aleksandras Vakše- 
lis.

— Jonas Urbonas, JAV LB ta
rybos prezidiumo sekretorius, 
prieš porų savaičių išsiuntinėjo 
visiem tarybos nariam, garbės 
teismui, krašto valdybai, lietu
viškų laikraščių redakcijom ir 
radijo valandėlėm JAV LB ta
rybos antrosios sesijos eigos san- 
traukiį ir nutarimus. Vienas jų: 
JAV LB taryba paliko krašto val
dybai Marquette Parko ir Cice
ro apylinkėse bei Vidurio vaka
rų apygardoje vykstančius nesu
tarimus išspręsti administraci
niu keliu.

— Vasario 16 gimnazija, pa
gerbdama tėv. Alfonsą Bernato- 
nį, OFM Cap., jo amžiaus še7 
šiasdešimtmečio proga, savo 
ketvirtų klasę pavadino jo vardu. 
Jis yra vienas gimnazijos pagrin
dinių rėmėjų, suradęs apleistą 
Rennhof pastatą, prišnekinęs jį 
įsigyti Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenę ir čia perkelti Va
sario 16 gimnaziją. Sukaktuvi
ninkas tris kartus lankėsi JAV ię 
Kanadoj, rinkdamas aukas gim
nazijai. Jis taip pat yra veiklus 
visuomenininkas, jau 19 metų 
renkamas į Vokietijos LB tary
bos narius. Tėv. A. Bernatonis 
1950-65 vadovavo Vokietijos lie
tuvių sielovadai.

— III JAV ir Kanados Teatro 
Festivalis įvyksta Padėkos sa
vaitgalyje Chicagoj. Jame daly
vaus keturi draminiai vienetai: 
Chicagos LB Jaunimo Teatras, 
Los Angeles Dramos Sambū
ris, Rochesterio Jaunimo Teat
ras ir Hamiltono dramos grupė 
Aukuras. Šis III Teatro Festiva
lis yra dedikuojamas 30 m. trem
ties sukakčiai atžymėti.

— Kun. Vytautas MėmėWėš, 
Joliet vyskupijos kunigų senato 
prezidentas atstovavo savo vys
kupijai Illinois, Indianos ir Wis- 
consin kunigų senatų preziden
tų suvažiavime Madison, Wisc., 
rugsėjo 17-19.

— Stud. Emilija Pakštaitė su
tiko pravesti III Teatro Festiva
lio žymenų banketo programą. 
Vakaras įvyks paskutinę festiva
lio dienų— gruodžio L

— Juozui Stempužiui, Cle- 
veiand, Ohio, Lithuanian Vil- 
lage bendrovės pirmininkui, iš 
šių pareigų pasitraukus, nauju 
bendrovės pirmininku išrinktas 
adv. Alg. Širvaitis. J. Stempu- 
žis ir toliau pasilieka direktorių 
taryboj.

— Kun. dr. Kazimiero Matu
laičio, MIC, 80 metų amžiaus 
sukakties proga Londono lietu
vių parapijos taryba rugsėjo 15 
d. posėdy nutarė Socialinio ir 
sporto klubo patalpose sukaktu
vininkui surengti pagerbimd 
akademijų. Pagerbimas rengia
mas spalio 19. Kun. Matulaitis 
yra gimęs 1894 spalio 19. * *

— Stud. Emilija Pakštaitė rug
sėjo 21 pirmų kartų pažymėta 
kaip “Akademinių Prošvais
čių” — Draugo šeštadieniniame 
priede studentiško puslapio — 
nauja redaktorė. Stud. Jūratė 
Jasaitytė, tų puslapį redagavusi’ 
kelerius metus, iš tų pareigų pa-* 
sitraukė.

— Lietuvos laisvinimo reika
lam per Tautos Fondų rugpiūčid 
mėn. aukojo: po 100 dol.: J. 
Matijošaitis, Long Beach, Calif., 
ir W. J. Karkalonis, Reynolds- 
ville, Pa.; B. Paulionis, Clė- 
veland, Ohio; po 25 dol.: P. 
Mikšys, VVorcester, Mass., K. 
Balkus, Tallahesee, Fla., Pr. Ka
rulius, Cleveland, Ohio, Masha 
Virobiov, Nevv York, N.Y., V.E. 
Bražėnai, Fort Myers, Fla. Tau
tos Fondas nuoširdžiai dėkoja 
visiem aukojusiem. Paaukoję 25 
dol. ar daugiau, jei pageidauja, 
gali gauti per ištisus metus El
tos biuletenius. Tautos Fondui 
duodamas aukas Amerikoje gali
ma nurašyti nuo mokesčių. 
(Elta)
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SPORTAS
Lauko teniso pirmenybės
Rytų Sporto apygardos lauko 

teniso pirmenybės įvyks lapkri
čio 2-3 Somerville, N. J. At
siradus sunkumam gauti tenisui 
aikštes, pasirinkimas aikščių 
New Jersey vietovėj yra neblo
gas. Somerville yra prie rt. 22 ir 
rt. 202 sankryžos, apie valanda 
kelio nuo New Yorko. Pirmeny
bės vyks Somerville All-Weath- 
er teniso klubo puikiose aikš
tėse. Rungtynės bus pravestos 
vyrų, moterų, berniukų ir mer
gaičių grupėse. Visi Rytų apy
gardos tenisininkai kviečiami 
dėl pirmenybių registruotis pas 
Pr. Gvildį, 93 Wheeling Avė, 
Staten Island, N. Y., tel. 212- 
256-7871.

L. A. Klubo posėdis
Spalio 7 K. Židinyje įvyko 

L.A.K. valdybos posėdis, kuria
me aptarta klubo sportinė veik
la, finansinė padėtis ir atskirų 
sporto šakų problemos. Šiuo me
tu K. Židinyje penktadieniais 
jau vyksta šachmatininkų rung
tynės, antradieniais ir šeštadie
niais tinklininkų treniruotės, o 
futbolo komandos dalyvauja 
aukštesnės lygos pirmenybėse. 
Spalio 22 vėl prasidės krepši
nio, tinklinio, stalo teniso, plau
kymo ir mankštos treniruotės 
Franklin K. Lane gimnazijos sa
lėse. Visose sporto šakose jau
čiasi didelis trūkumas vadovų 
ir trenerių. Laikinai pareigom

i

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ-

Į LIETUVĄ 
SPECIALŪS 

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI

Su specialiais rublių pažymėji
mais j ūsą-' giminės gali įsigyti, 
ką tik nori, už dalelę regulia
rios, kainos.

Tai yra panašu, lyg kad 
eitumėte į krautuvę su 100 
dolerių ir gautumėte prekių už 
200 dol., 300 dol. ar net už 
daugiau. Specialūs rublių pažy-‘ 
mėjimai taip pat gali būti iš-; 
keisti į reguliarius rubliu^, 
naudojantis aukščiausiais tari
fais .

Pilnai garantuota, 

greičiausias pristatymas

Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė 2.55 dol. Ši vertė yra ga
lutinė. Jokių kitų primokėsimų.

prašykite mūsų nemokamo 
iliustruoto katalogo 
Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TIK PER
INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St. 

Flfth Floor 
New York, N. Y. 10010

Tel. 982-1530 
LABAI SVARBŪS
AUTOMOBILIAI

412

408

426

IE

IE

IE

Greičiausias pristatymas

ZHIGULI VAZ 2101 
$3440.00
Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
l$3947.00
ZHIGULI VAZ 2102 
Station VVagon $3795.00 
Eksporto modelis 
MOSKVITCH 
$3490.00 
MOSKVITCH 
$3210.00 
MOSKVITCH
STATION VVAGON 
$3643.00 
MOSKVITCH 427 IE 
Station wagon $3910.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 $2200.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 E NEW $2353.00 
Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai
Naudoti drabužiai

Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio

Šioje prekyboje mes turime 25 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų!

buvo paskirti šie vadovai: krep
šinio prieauglio ir mergaičių 
krepšinio — Pr. Gvildys, jaunių 
ir vyrų krepšinio — Alg. Šil
bajoris, stalo teniso — T. Jasai
tis, lauko teniso — V. Vebeliū- 
nienė, tinklinio — R. Vaičai
tis ir V. Vebeliūnienė, mankš
tos — V. Steponis. Trūksta vado
vo plaukymo šakoje ir ypač 
reikalinga pagalbos jaunių ir vy
rų krepšiniui. Šachmatininkam 
ir toliau vadovauja Ed. Staknys, 
o futbolininkam J. Vainius, G. 
Klivečka ir E. Remeza.

L. A. Klubo finansinė padėtis 
yra nebloga, ir klubas yra pajė
gus bent dalinai paremti atskirų 
sporto šakų kelionių bei sporto 
priemonių išlaidas. L.A. Klubas 
yra vienas iš pagrindinių ir pa
stovių Kultūros Židinio rėmėjų. 
Klubo organizuojamos ir veda
mos ketvirtadienių bingo sesijos 
'neša gražų pelną, kuris išimti
nai yra skiriamas K. Židinio sta
tybai ir išlaikymui. Lietuvių 
Atletų Klubas jaučiasi atliekąs 
didelį darbą jaunimo auklėjimo 
ir lietuviško centro išlaikymo 
srityse. Buvę sportininkai ir da
bartinių sportininkų tėvai kvie
čiami stoti į klubo narių eiles 
ir dalyvauti L.A. Klubo veikloje.

NEW BRITAIN, CONN.
Jauki choro gegužinė

New Britaino Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos choras rugsė
jo 8 Elzbietos Liudžiuvienės, 
dabartinės vargonininkės, ir 
Juozo Liudžiaus namuose — 
sode buvo surengę jaukią gegu- 
žinę. Dalyvavo tik choristai ir 
jiem artimi žmonės.

Šiemet gegužinė buvo vokiš- 
įko stiliaus: valgiai ir papročiai 
(buvo vokiški. Pernai tokia choro 
gegužinė buvo havajiška: visi 
gegužinės dalyviai buvo pasi
dabinę žalumynais ir havajiškais 
drabužiais.

Kaip pernai, taip ir šiemet 
valgių buvo iki soties.

Po vakarienės choras gražiai 
padainavo. Buvo dainuojamos ir 
vokiškos dainos.

Jonas Bernotas

Cėnausia dovana —metinė 
Darbininko prenumerata. Jei 
Jūsų draugų ir pažįstamų tarpe 

‘ kas nors dar neskaito Darbinin- 
u°, tai kaip dovaną jį užsaky
kite. Naujiem - skaitytojam pir
mų metų prenumerata tik 8i,d<?L

ANATOLIJAUS KAIRIO 
NAUJAS VEIKALAS

W |UU\TXkl įtektų likusias 16 partijų suloš- 
vien lygiomis ir jis būtų ma

čo laimėtojas dėl turimos per-
Veda Kazys Merkis

— Didmeistris Anatolijus Kar
povas po aštuonių partijų pir
mavo pasaulio pretendentų ma
če prieš Viktorą Korčnojų santy
kiu 2-0 (6 partijos baigėsi 
lygiomis, kurios neįskaitomos) ir 
reikia manyti, pirmavimo nebe- 
išleis iš savo rankų. Jam jau

svaros. Pati kova labai aštri, 
nes joje rungiasi jaunumas, pil
nas lakios minties, prieš 20- 
čia metų vyresnį ir patyrusį 
šachmatų vilką. Čia įdedame aš
tuntosios partijos dvi pozicijas: 
L po 41 baltųjų ėjimo K-Bl 
2. užbaigos stovį ir taipogi parti
ją-

i

DEXTER PARK
PHARMACY |HI

Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA A\ETlllE

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

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

i

Palaikyk lietuvišką spaudą. — 
Skaityk Darbininką!

MOVING STORAGE 
Reasonable Rates 
Šame Day Service 
First Month Free 

Call Us At 288-3277 
or 876-5454

KEY PUNCH & KEY VERIFY 
DATA SERVICES IN STATEN ISLAND

Reasonable Rates, C ourteous 1 
Efficient Service.

Principai has 35 Years Exp. in Field 
Call 212 761-4101

KOVOMNOr/BLAeK KORCHNOI/BLACK

FRENCH DEFENSE

RICH TERRACE AUTOMATIC 
TRANSMISSION CORP. 

For Automobiles, also Marine Divi- 
sion. Ali Parts in Stock Paragon- 

Warner Complete Rebuilding, One 
Day Service 

1020 Castleton Avė. Staten Island 
Call 212 447-1289

ROSLYN HEIGHTS Hl RANCH
3 Bedrooms, New Eat-in-Kitchen, 
Centrally A/C. Fully Finished Base- 
ment, Above Ground Pool, Low 
Taxes, Ali Appliances, W/W Carpet- 
ing 2 Zone Heated. $62,000. 516 484- 

5138

KARPOV/WHITE 10/4/74
Finai Position

White Black White
Karpov Korchnoi Karpov
1 P-K4 P-K3 19 B-Q3
2 P-O4 P-Q4 20 P-KN4
3 N-Q2 P-QB4 21 Q-B2
4 PxQP KPxP 22 QxB
5 KN-B3 N-QB3 23 R-K2
6 B-N5 B-Q3 24 N-B5
7 PxP BxBP 25 QxR
8 0-0 N-K2 26 R-Kl
9 N-N3 B-Q3 27 N-K7ch

10 P-B3 B-KN5 28 QxN
11 QN-Q4 0-0 29 K-N2
T2 Q-R4 B-R4 30 R-Q1
13 R-Kl Q-B2 31 Q-K2
14 P-KR3 B-N3 32 R-Q3
15 B-N5 P-QR3 33 Q-QI
16 B-KB1 P-R3 34 R-Q2
17 BxN NxB 35 P-N3
18 QR-Q1 N-B3 36 P-B4

Black White Black
Korchnoi Karpov Korchnoi
B-R4 37 RxP RxR
B-N3 38 QxR QxQ
BxB 39 PxQ PxP
QR-Q1 40 PxP K-B3
KR-K1 41 K-Bl K-K2
RxR 42 N-Q2 B-B2
B-B5 43 N-K4 P-B4
P-KN3 44 PxP PxP
NxN 45 N-B5 K-Q3
Q-N3 46 NxPch KxP
K-N2 47 P-N4 K-B5
B-Q3 48 N-B5 B-N3
B-B2 49 NxP K-N4
Q-K3 50 N-B5 KxP
B-N3 51 N-N3 K-R6
Q-K5 draw
R-Q3
P-KR4

HUDSON COUNTY AREA 
FOR DONATING PLASMA — RECEIVE 

$52.
PER MONTH

GIVE US A CALL (201) 434-6222

PLASMA TEC. LTD.

781 BERGEN AVĖ. JERSEY CITY, N.J.

!

BEAT THE HIGH COST 
OF MOVING 

AND 
HAULING INC.

Anything, Any Time, Anywhere 
Free Estimates 
24 Hour Service 

Call 212 864-4985

U-

A.J.K. CONSTRUCTION CO. 
We Specialize in AIITypes of Home 
Alteration, Carpeting Doors, etc., 

Free Estimates. 796-4404 
Call Any Time

EXTERMINATOR
IV SERVICE CONTROL AGAINST ALL HOUSE- : 
HOLD PESTS SPECIALIZE IN EXTERMINATING Į 
ANY KIND OR ROACHES, RODENTS AND PESTS. Į 
24 HOUR SERVICE TEL.: (212) 341-0039.

Į
2 

______ __________ - -'--į
i
3

FLAT RATE MOVERS
935 E. 163rd Street

Bronx, N. Y. Lic. & Bonded Hauling 
3 men & Van Commercial & Residen- 

tial Free Estimates Call 329-0900
— Vilniuj viešėjo iš Rytų 

Vokietijos Weimaro miesto mo
terų rinktinė. Pirmąjį susitikimą 
laimėjo vilnietės 6.5-3.5, o ant
rąjį — viešnios 6-4. Bendras 
rezultatas 10.5-9.5 vilniečių 
naudai.

— Lietuvos rinktinė buvo iš
vykusi į Gdanską (Lenkiją), kur 
sužaidė draugiškas rungtynes 
prieš vietos šachmatininkus, lai-

NEWARK, N.J.
Švč. Trejybės parapijos 

žinios
Newarko arkivyskupijos lietu

viškos parapijos spalio 27, sek
madienį, 4 v. popiet renkasi i 
Švč. Jėzaus Širdies katedrą. Ten 
bus šventoji valanda ryšium su 
šventaisiais metais. Katedra yra 
viena iš 12-kos bažnyčių, kurios 
numatytos lankyti šventųjų me
tų proga.

Autobusas eis iš Švč. Trejybės 
parapijos salės. Visi parapiečiai, 
kurie nori keliauti, prašomi sau 
vietą rezervuoti klebonijoje. 
Tel. 344-6847.

KARŪNA
Istorinė drama — poema 

Mindaugo laikų — nuo 1237 
iki 1268 metų — parašyta ei
liuota kalba ir susideda iš trijų 
savaimingų dalių.

Pirmoji dalis — Karūnos 
pavasaris, 3 v. legenda, vaiz- 

I , duoja Mindaugo kovas į karū
ną. Antroji dalis — Karūnos žie- 

I da i, 3 v. drama, apima krikšto, 
I karūnacijos ir jau suvienytos 
I valstybės problemas. Trečioji — 
I Karūnos vaisiai, 3 v. tragedija, 

sprendžia Mindaugo mirties, o 
kartu ir Lietuvos tragediją.

Viso KARŪNOJE yra 9 veiks
mai, 27 paveikslai, prologas ir 
epilogas, 318 puslapių, kietais 
viršeliais, didelio formato, me- . 

' niškai iliustruota ir gražiai iš- 
! leista. KARŪNA tinka vaidinti, 
'skaityti, deklamuoti mokyklose, 
parengimuose, minėjimuose, 

; graži, taisyklinga ir vaizdi kalba. 
Tai vertinga dovana švenčių, 
vardadienių, gimtadienių, mo
kyklos baigimo ar bet kuria kita 
proga savo vaikam, anūkam ar 
draugam, lietuviško teatro dar
buotojam.

KARŪNĄ išleido knygų lei
dykla DIALOGAS. Kaina $6.50 
su persiuntimu. Galima 
gauti DRAUGE, DARBININ
KE, KELEIVYJE, MARGI
NIUOSE, VAZNELIŲ PRE
KYBOJE, TERROJE, įvairiuose 

: spaudos kioskuose ir pas platin
tojus, arba užsisakyti tiesiai iš I 
leidyklos tokiu adresu: Leidykla • 
DIALOGAS, 8457 S. Pulaski , 
Rd., Chicago, III. 60652. C

iš

Metinis parapijos piknikas 
rugpiūčio 25 praėjo labai sėk
mingai. Klebonas prel. Jonas J. 
Scharnus padėkojo visam ko
mitetui už tokį sėkmingą jo 
darbą, visiem parapiečiam ir 
kaimynam, kurie atsilankė pik
nike ir jį parėmė.

)

ir

F.V.

mėdama abu susitikimus: 9-1 
8.5-1.5. Pirmoj lentoj vilnietis 
Piešina abu susitikimus baigė 
lygiomis su lenku Z. Plochu. 
Po du taškus pelnė kaunietis *”| 
Žitkus, panevėžietis Einoris, 
vilniečiai Survila, Kaušilaitė ir 
Kartanaitė, po 1.5 taško — šiau
lietis Uogelė, biržietis Šlekys ir 
vilniečiai Gefėnas bei Norman
tas.

— Bostono, Chicagos ir New 
Yorko lietuviai šachmatininkai 
susirenka pažaisti, pirmieji į So. • 
Bostono LPD ketvirtadieniais, 
Chicagos į Jaunimo Centrą 
penktadieniais ir New Yorko — 
į Kultūros Židinį, taip pat penk
tadieniais.

.  ........ ——  ■■■-■■ , ,
Dear Mrs. Podberezna:

I would very much likę to see 
you again. We met during the 
war, at a time when your friend, 
a Lithuanian lady, was siek in a 
hospital. She was a widow, suf- 
fering from cancer. My son and I 
were visiting your apartment 
once, when a bombing raid start- 
ed. We ran to hide in a church, 
which was near your apartment. 
Also, I met you again in con- 
neetion with the IRO, in Bad 
Reichenhall. A Red Cross 
commission was then checking 
those who desired to work in 
hospitals.

Please call me at 201 748-2086, 
or write to me: Mrs. Klaudia 
Chranevvycz, 40 Conger Street, 
301-B, Bloomfield, N. J. 07003.

FOUNDRY GRAY IRON 
EXPERIENCED JOURNEYMAN 
SOUEEZER FLOOR MOLDERS 

Mušt be able to pass physical examina- 
tion. Good wages. Fringe benef its. Pension 
plan.. Insurance package including major 
medical and steady work. Write or apply at: 

KENT FOUNDRY CO.
514 Butterworth Southvvest 
Grand Rapids, Mich. 49504

į

PRODUCTION HELPER
FULLTIME POSITION IS OPEN IN OUR CHEMICAL j 

PROCESSING DEPT FOR COMPOUNDER ASSIST- i 
ANT. 35 HR. WK., MON THRU FRI. PLEASANT Į 
WORKING CONDITIONS. ALL FRINGE BENEFITS. į 

1CO. LOCATED ON ROUTE 22 IN SPRINGFIELD, į
N.J. PLEASE TELEPHONE 686-3132 EXT. 22 FOR ’i 
INTERVIEVV.

«______ ___________________i

HANNIGAN’S MOVING & STORAGE

Darbininko spaudos kioske 
gausi nusipirkti lietuviškų kny
gų, plokštelių, atvirukų, įvairių 
lietuviškų papuošalų ir dovanų.

9 1/2 x 18 x 4 Rich Traditional Colors, 
Blues, Whlte, Rust, Belge, Amber, etc. 
$65.00. Postpald. Staisfaction Gųaranteed.

EXP. PAINTING & 
PAPER HANGING

We Specialize in Furniture Repair & 
Refinishing also Cabinet Spraying 
Reasonable Rates Call 24 Hours 

516 FR 4-0395

LIMITED EDITION NATIVITY SĖT 
So Delightfully Different are the tiny 
bird and birdnest nestled in the 
rail fence with the duck and donkey 
gazing upon Mary, Joseph, and the 
Christ Child. Carefully Handcrafted 
of Cathedral Glass and Lead.
A Very limited number is made each 
year. Each Signed and Dated by the 
Craftsman.

GODVVARD GLASS STUDIO 
10504 Indian Lake Blvd. S. Dr.

Indianapolis, In. 46236

r

GIRLS FOR PACKING

TELEPHONE (212) 721-9010

COMPANY IN OUEENS

APLANKYKITE
S C H R A G E R’S

. į ■

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą.
Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 
GERIAUSIOS KOKYRĖS 
ŽEMŲ KAINŲ

didelį pasirinkimą

SCHRAGER’s
Salionų komplektai, miegamųjų baldai, dinetės, bufe
tai, atverčiamos sofos, foteliai, atlošiami foteliai, taip 
pat kilimai, lempos, matracai vieniški baldai.

S C H R A G E R’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)

New York City Tel.: TR 9-0400

Atdara kasdien iki 8 vai. — antrad. ir šeštad. iki 6 vai. 
(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą)

Low Rates Free Estimates 
126-08 Liberty Avė. 

Richmond Hill 
Call (212) 738-0368 

For Fast Prompt Service

Air Conditioning & Heating 
Installation & Repą ir 

Commercial, Industrial & Homes, 
VINCE VELARDI 

2226 McDonald Avė.
Bklyn

CALL 212 ES 3-0202

CHARMINE MICHEL 
CONTRACTING 
975 Park Place 

Bklyn.
We Do Everything for the Home 

Ouality VVorkmanship 
Call 212 773-6687

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

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

r
I T A S

INVESTAVIMAS — TAUPYMAS
PASKOLOS — KELIONĖS
ŪKINIAI PATARIMAI
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI
TAKSŲ PILDYMAS
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

Litas Investing Co. Ine.
86-01 114th St., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6947

_■

J
T

• ■y

Litas Travel Service,
87-18 Lefferts B Iv., Richmond Hill, N.Y. 11418

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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KULTŪROS 
ŽIDINIO 
BALIUS

Žvilgterėjus į praėjusius me
tus, galima drąsiai sakyti, kad 
Kultūros Židinys pilnai pateisi
no į jį sudėtas aukas ir pastan
gas. Per tuos metus Židiny nuo
latos virė ir kunkuliavo lietuviš
kas gyvenimas — koncertai, me
no parodos, minėjimai, pagerbi
mai, organizacijų veikla, jauni
mo sambūriai, pamaldos, sporto 
žaidynės ir įvairūs pasilinksmi
nimai. Lietuviška dvasia čia vi
sados galėjo rasti vietos savo 
būdu pasireikšti ir klestėti. Ir čia 
dar tik pradžia. Po vasaros štai 
prasidėjo naujas sezonas — vėl 
visa eilė subuvimų, koncertų, 
suvažiavimų, parodų ir net ves
tuvių. Sunku rasti ne tik sa
vaitgalius, bet ir paprastas die
nas, kad Židinys nebūtų kuo 
nors užimtas. Prisiminus sva
jones, planus ir darbus, reikia tik 
džiaugtis jų sėkmingu vaisiumi - 
tikru lietuviško gyvenimo židi
niu.

Šio džiaugsmo antrojoj pusėj 
yra tačiau dar daug rūpesčių, 
nebaigtų darbų, neištesėtų paža
dų ir kasdieninės realybės. Tų 
rūpesčių sąrašas yra nemažas: 
kontraktoriaus neužbaigti staty

bos darbai, neapmokėtos sąskai
tos, remonto ir pagerinimo išlai-

APREIŠKIMO 
parapijos žinios

Montrealio Aušros Vartų pa
rapijos choras, atvykęs kon
certuoti į New Yorką, spalio 13 
giedojo Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje per 11 vai. mišias. 
Chorui vadovavo Mme Madelei- 
ne D. Roch. Drauge su Apreiš
kimo parapijos choru sugiedojo 
keletą giesmių, dirigavo Algir
das Kačanauskas ir M. Roch. Mi
šias aukojo kun. Stasys Yla.

Po pamaldų svečiai buvo pa
kviesti parapijos salėn vaišėm. 
Dalyvavo ir choristai, Kat. Mo
terų Sąjungos narės. Vaišes ren
gė pobūvio komitetas, kuriam 
vadovauja Marija Šalinskienė.

Svečius pasveikino klebonas 
kun. Pr. Raugalas, A. Kačanaus
kas, kun. L. Budreckas, A. Vak- 
selis. Drauge padainuota ir dai
nų. Svečiai greitai išskubėjo į 
Kultūros Židinį rengtis koncer
tui. (St. R.)

Metinės pamaldos už miru
sius bus Vėlinių dieną. Mišios 
prasidės 6:30 v. ryto ir tęsis iki 
9 v. koncelebracinių mišių. Iš 
vakaro, Visų šventų dieną, po 
6:30 v. mišių bus giedami miš
parai ir daroma procesija. Bus 
meldžiamasi už visus mirusius 
ir ypač už tuos, kurių vardai bus 
įteikti Vėlinių vokeliuose.

Mirusieji kunigai bus atsi
minti koncelebracinėmis mišio- 
mis lapkričio 3 d. 11 vai. Po pa
maldų, tuoj po sumos, parapijos 
salėje bus specialus mirusių 
dvasiškių minėjimas, paskui ka
vutė.

DANUTEI PENIKIENEI
mirus, jos vyrui Gerimantui, dukrelėms Dainai, Vidai ir 
Sigitai, giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią už
uojautą ir kartu liūdime.

Dalia ir Jaunis Gilvydžiai 
Franklin, Mich.

A.A. 
DANUTEI PENIKIENEI

mirus, gilaus skausmo ištiktiems vyrui Gerimantui ir 
dukrelėms, motinai Albinai Strimavičienei, broliui Vy
gantui su šeima, dėdei Kazimierui Krulikui ir visiems 
brangiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Felicijus ir Stasė Prekeriai 
Felicija D. Prekerytė-Broiun 
M i l da i r J onas Li etų v n inka i

i

dos, vidaus ir lauko įrengimų 
reikalai ir, pagaliau, pats pastatų 
kasdieninis išlaikymas. Per me
tus laiko paaiškėjo, kad K. Ži
dinio ūkinės išlaidos verčia 
nustatyti bent minimalų mokestį 
už pelną nešančius parengimus. 
Tokių parengimų tačiau nėra 
tiek daug. Organizacinė ir jauni
mo veikla ir toliau Židiniu nau
dojasi nemokamai. Vien tik pa
rengimų pajamos tokiu būdu 
nepajėgs sutelkti pakankamai 
lėšų Židiniui išlaikyti. Yra dar 
“bingo” sesijos, kurios, dėka ne
nuilstančių, savo laiką ir sveika
tą aukojančių geraširdžių, dar 
vis neša gražias pajamas. Be jų 
ir pats Židinys tikrai nebūtų bu
vęs pastatytas. Bet ar ilgai tas 
bingo darbas dar tęsis? Keičian
tis įstatymam, o pagaliau ir nuo
latiniam bingo darbininkam pa- 
vargstant, šis pajamų šaltinis 
gali pasibaigti. Reikia todėl tu
rėti pajamas ir iždą, iš kurio 
Židinys nuolatos galėtų pasi
semti ir niekad nenustotų žėrėti.

Žinia, kad Kultūros Židinys 
buvo pastatytas darbu ir auko
mis. Tos aukos plaukė ir kelia
vo kartais po truputį, kartais di
desniais kiekiais jau virš dešimt 
metų. Skaičiai susidarė dideli, 
iždas buvo pajėgus — Židinys 
buvo pastatytas. Dabar lyg ir nu
leidom rankas. Tai yra klaida. 
Tremtinių bendruomenė gali iš
likti gyva tiktai pasidalindama 
gerbūviu ir pasiaukodama 
bendram tikslui. Todėl ir aukos 
tebėra reikalingos, tebėra pra
šomos ir tebėra laukiamos. Tam 
tikslui Kultūros Židinio ad
ministracinis komitetas yra pa
siryžęs kasmet suruošti du ypa
tingus parengimus, kurių pelnas 
eitų Kultūros Židiniui išlaikyti. 
Pirmas parengimas — Kultūros 
Židinio rudens balius įvyksta 
lapkričio 16 d., 7 vai. vakaro.

Šis balius bus kartu ir K. Ži
dinio naudojimo metinės su
kaktuvės. Į balių kviečiami visi, 
kas tik gali Židinio išlaikymui 
paaukoti 50 dolerių. Kad įverti
nus ir kitus, nors ir labai prare
tėjusius aukotojus, baliui pa
kvietimus gaus visi, kurie jau 
nuo liepos 1 yra Židiniui paau
koję nemažiau 50 dolerių. Orga
nizacijos yra kviečiamos kelti 
baliaus klausimą valdybų posė
džiuose ir raginti savo narius, 
o pavieniai asmenys savo drau
gus ir pažįstamus kviesti į balių 
ir organizuoti stalus, kad ir vėl 
Židinys prisipildytų džiaugs
minga svečių minia. Kiekvienas 
asmuo, paaukojęs 50 dolerių, 
gaus ne tik pakvietimą į balių, 
bet taip pat nemokamą bilietą į 
kitą K. Židinio parengimą — di
dįjį pavasario koncertą, kurio 
programą Židinyje atliks garsi 
Metropolitan Operos solistė Ma
ralin Niska. Be to, pagal laimin
gą baliaus įėjimo bilietą, kuris 
nors asmuo laimės dovaną — 
kelionę ir atostogas į šiltąsias sa
las (per Lito kelionių įstaigą). 
Paties baliaus programą sudarys 
kokteilių vaišės, žymiųjų auko
tojų paminklinės lentos ati
dengimas, metinių minėjimas, 
šilta vakarienė ir šokiai prie gero 
orkestro, paįvairinant daini
ninkui Juozui Nakui.

50 dolerių auka neturėtų at
rodyti didelė, nes tikslas yra 
svarbus, o proga atnešti tą au
ką yra labai gera ir patraukli. 
Pajėgėme anksčiau — pajėgsime 
ir dabar. Mūsų sąžinės džiaugs
mas bus geriausias atpildas už 
šią auką.

Šiuo metu yra išsiuntinėti 
laiškai su kvietimais jungtis į 
aukotojų eiles ir atsilankyti į
K. Židinio balių. Rengėjų komi
tetas maloniai prašo į laiškus at
kreipti teigiamą dėmesį ir gali
mai greičiau atsiųsti atsakymus. 
Visi, kurie dėl pašto klaidų ar 
kitų techniškų kliūčių nėra gavę 
laiško, prašomi kreiptis tiesiog į 
Kultūros Židinį — Franciscan 
Fathers, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn,, N. Y. Tel. 235- 
5962.

Kultūros Židinys užpildė di
delę spragą mūsų gyvenime ir 
atnešė Nevv Yorko bei apylinkių 
lietuviam naują, daug žadančią 
ateitį. Šis lietuvybės branduo
lys jau neša ilgai lauktus vaisius, 
neš daugiau ir ateity. Pasilikime 
todėl Židinio draugais ir rėmė
jais. Alg.

BR. RAILA VAIŽGANTO
KULTŪROS KLUBO POPIETĖJE

Rugsėjo 29, sekmadienį, 4 v. 
popiet į Kultūros Židinio mažą
ją salę susirinko gerokai per 100 
žmonių pabuvoti su svečiu rašy- 
toju-žurnalistu Broniu Raila.

Popietę pradėjo klubo pirmi
ninkas P. Jurkus, supažindin
damas su programos eiga ir pa
kviesdamas poniai Railienei 
prisegti korsažą. Prisegė dr. M. 
Žukauskienė.

Apie svečią trumpai kalbėjo 
dr. V. Paprockas, studentavimo 
laikų bičiulis. Taip jis charakte
rizavo svečią:

A.A. DANUTEI PENIKIENEI ĮAMŽINTI 
KULTŪROS ŽIDINYJE AUKOJO:

100 dol.
Arvydas ir Onutė Vaišniai, 

Los Angeles, Calif.

Po 50 dol.
Marija ir Stasys Lūšiai, Brin- 

tree, Mass.
Aleksandra ir Julius Maldu

čiai, Queens Village, N.Y.
Nijolė ir Jonas Ulėnai, Dix 

Hill, N.Y.

Po 25 dol.
Mirga ir Dan Jonas Šulaičiai, 

Glen Cove, N.Y.
Brutenis ir Irena Veitai, Mil- 

ton, Mass.
Algirdas ir Eugenija Alksni

niai, Brockton, Mass.
M. ir S. Remeza, Nevv Rochel- 

le, N. Y.
A. ir D. Taurai, Huntington,

N. Y.
Danguolė ir Jurgis Biručiai, 

E. Northport, N.Y.
Ligija Simanavičienė, Pough- 

keepsie, N. Y.
M. ir V. Vygantai, Great Neck,

N. Y.
Marytė Šalinskienė, Wood- 

haven, N. Y.
J. ir V. Šileikiai, VVoodhaven,

N. Y.
Irena ir Vytautas Alksniniai, 

Flushing, N.Y.
Vanda ir Vytautas Vebeliūnai, 

Richmond Hill, N. Y.
Dana ir Jonas Bitėnai, Mel- 

ville, N. Y. *
A. ir M. Marijošiai, Fresh 

Meadovvs, N.Y.
Rasa ir Jonas Vazbiai, Mah- 

vvan, N. J.
A. ir V. Steponiai, VVood

haven, N. Y.

Po 20 dol.
R. ir N. Žukauskai, Yonkers,

N. Y.
J. ir J. Valaičiai, Great Neck, 

N. Y.
G. ir S. Bobeliai, Plainvievv, 

N. Y.
Ina ir Tadas Jasaičiai, Great 

Neck, N.Y.
Vytautas ir Irma Strolios, 

Edgevvater, N.J.
D. ir A. Bobeliai, Massape- 

qua Pk., N. Y.
Ina ir Pranas Gvildžiai, Staten 

Island, N.Y.
Algimantas Uknevičius,

VVoodhaven, N. Y.

Helen Kulber (k.) dėkoja 
Mary Ann Cassai, N. Y. 
miesto bibliotekos informa
cijos skyriaus atstovei, už 
plačiai paskleistą informa
ciją apie M. Radtkę. Taip 
pat ji padėkojo ir už anks
tesnę informaciją, kai bi
blioteka buvo surengusi 
Lietuvos statuto ir Sovietų 
draudžiamosios spaudos 
parodas. Nuotr. Binkins

“Nuo Ramiojo vandenyno pa
kraščių atkeliavo pas mus nera
mios sielos tautietis. Jis ieško 
teisybės. Gyvu žodžiu ir šmaikš
čia plunksna stengiasi atverti 
akis kitiem, kurie atitolo nuo gy
venimo realybės. Savo mintis jis 
pateikia sklandžia ir literatūri
nėmis puošmenomis išgražinta 
lietuvių kalba, padarydamas jas 
patrauklias ir labiau įsidėmėti
nas. Tuo jis atkreipė skaitytojų 
dėmesį ir tapo populiariu, mėgs
tamu autoriumi . . . Jokia nudai
linta charakteristika neapibū
dins mūsų svečio taip vaizdžiai,

.r? (nr." ■-

D. ir L. Gudeliai, Cos Cob, 
Conn.

A. ir B. Petrikai, VVilton, Conn.
Česlovas ir Veronika Janušai, 

Ozone Park, N.Y.
Dalia Bulgarytė, Brooklyn, 

N. Y.

Po 15 dol.
N. ir V. Draugeliai, Roches- 

ter, N. Y.
V. ir E. Remeza, Hollis Hills, 

N. Y.
G. ir J. Stankūnai, Fresh Mea

dovvs, N.Y.
Ed. ir Regina Verbai, Long 

Beach, N. Y.
Danutė ir Liūtąveras Siemaš- 

kos, Dix Hills, N.Y.
Bronė ir Antanas Reventai, 

VVoodhaven, N.Y.

Po 10 dol.
Irena ir Jonas Vilgaliai, Great 

Neck, N.Y.
V. ir J. Rūteniui, Merrick, N.Y.
A. ir D. Gašlūnai, Carinei, 

N.Y.
O. ir K. Bačauskai, VVoodha

ven, N. Y.
V. Sutkienė, Richmond Hill, 

N. Y.
Regina Kudžmienė, Little 

Neck, N.Y.
A. ir D. Samušiai, Richmond 

Hill, N. Y.
Mr. Mrs. Adams, Brooklyn, 

N. Y.
Sofija Skobeikienė, Richmond 

Hill, N. Y.
M. Ulėnienė, Brooklyn, N.Y.
Irena Žemaitaitienė, Norvvalk, 

Conn.
A. Vedeckas, Sprav Beach, 

N.J.
Dana Jakienė, Smithtovvn, 

N. Y.
Milda ir Sigitas Laukai, 

Huntington, Conn.
Aldona ir Klaus Pintsch, But- 

ler, N. J.
Peter K. Gobuzas, Nanuet, 

N.Y.

Už Kultūros Židiniui skirtas 
aukas lietuviai pranciškonai ir 
Kultūros Židinio išlaikymo ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja, o ve
lionės šeimai ir giminėm reiškia 
nuoširdžią užuojautą.

Lietuvių Diena, rengta Lietu
vių Bendruomenės Bostono 
apygardos, įvyko rugsėjo 29 Ro
muvos parke, Brocktone. Tai jau 
trečioji tokia šios apygardos die
na. Per praėjusius dvejus metus 
ji buvo rengiama Maironio par
ke, VVorcestery, bet, patalpom 
ten sudegus, šiais metais vyko 
Brocktone.

Atidaromojoj kalboj apygardos 
pirmininkas inž. Antanas Šku- 
dzinskas paminėjo, kad tokios 
dienos buvo pradėtos rengti 
Amerikoj prieš 60 metų. Pirmojo 
Pasaulinio karo metu, t.y. 1914
m., JAV lietuviai susirūpino ka
ro nusiaubtos tėvynės tautiečių 
likimu ir visoj Amerikoj rengė 
Lietuvių dienas, rinko aukas ir 
kėlė nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimo idėją. JAV Raudonojo 
Kryžiaus duomenimis tokių die
nų Amerikoj buvo surengta dau
giau kaip 400. Lietuvių dienos

kaip du magiški žodžiai: “Bro
nys Raila.”

Toliau jis priminė, kad svečias 
yra gavęs 1968 metais Ohio gy
dytojų draugijos 1000 dol. pre
miją už publicistinę ir žurna
listinę veiklą.

Apie “Paguodos” knygą, pir
mąją dalį, kalbėjo Leonardas 
Žitkevičius, apibūdindamas pa
čią knygą. Kalbėjo įdomiai, pri
siminė net Br. Railos poeziją, 
jo literatūrinę veiklą. (Šį pasi
sakymą spausdinsime Darbi
ninke atskirai).

Iš apibūdintos knygos iš
trauką paskaitė aktorius Vitalis 
Žukauskas ir jo žmona Marija 
Žukauskienė. Ištrauka lietė dra
maturgą Algirdą Landsbergį jo 
vieno veikalo pastatymo proga. 
Abu paskaitė ir ilgoką ištrauką 
iš Landsbergio dramos “Penki 
stulpai turgaus aikštėje”.

Šiltais plojimais buvo sutiktas 
Bronys Raila. Jis kalbėjo labai 
jautria kultūrine tema — kaip 
lietuvių tauta žiūrėjo į kultūri
nius reikalus praeityje ir dabar. 
Pravertė istorijos lapus ir apie 
juos kalbėjo labai dramatiškai ir 
baigė kviesdamas visom galiom 
ugdyti ir skleisti lietuvišką kul
tūrą, ne kardu kurti savo atei
tį, bet plačiašake kūryba ir 
mokslu įrašyti savo vardą naujų
jų laiku istorijoje.

Bronys Raila moka kalbėti. 
Jis savo paskaitą skaitė, bet skai
tė labai laisvai, nepražūdamas 
rankraščiuose, sugestyviai palai
kydamas kontaktus su publika. 
Jis kalbėjo apie 55 minutes, 
ir visai nenusibodo klausytis.

Visa programa užsitęsė tik 
1:45 vai. Pabaigoje klubo vice- 
pirm. Jonas Rūtenis padėkojo vi
siem programos dalyviam ir sve
čiui įteikė dovanėlę — Vaižgan
to raštų tomelį anglų kalba. To
melį pasirašė visi popietės daly
viai^

Paskiau buvo kavutė, kurią 
parengė Birutė Labutienė ir 
Giedrė Kulpienė. Visi dar pabu
vojo gerą valandą.

Gaila, kad nebuvo toje popie
tėje “Paguodos” knygų. Jos 
buvo išpirktos, o naujas užsaky
mas neatėjo. Buvo jo “Dialogas 
su lietuviais”. Knygą vienas ki
tas nusipirko, ir autorius visiem 
pasirašė į knygą.

Popietė praėjo pakiliai ir įdo
miai, palikdama visiem daug 
minčių.

-o-
Svečias buvo sustojęs pas dr. 

V. Paprocką. Spalio 3 išskrido į 
Chicagą. (p.j.) 

---------------- .------------- j
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buvo rengiamos visame pasauly. 
Popiežius Benediktas XV 1917 
vasario mėnesyje paskelbė Lie
tuvių Dieną per viso pasaulio 
bažnyčias ir buvo renkamos au
kos lietuvių šalpai.

Lietuvių dienos išjudino visą 
pasaulį ir turėjo didelę reikš
mę: Lietuva buvo pasauliui pri
statyta kaip atskira tauta nuo ru
sų, vokiečių ir lenkų, kurie visi 
savinosi Lietuvą, o lenkai laikė 
ją Lenkijos dalimi.

Po jo kalbos vyko tautiniai šo
kiai. Onos Ivaškienės vadovau
jamos kelios dešimtys mergaičių 
ir berniukų labai gražiai pašoko 
tautinius šokius. Tada vyko tink
linio varžybos tarp Bostono LSS 
“Grandis” ir amerikiečių Cam
bridge Volleyball klubo koman
dų. Laimėjo Cambridge. Visiem 
laimėtojų komandos žaidėjam 
buvo įteikta po statulėlę.

Tautinių šokių vadovei Onai 
Ivaškienei buvo įteiktas Lietu
vių B-nės atžymėjimas — Min
daugo medalis, o sporto vadovui 
Vytautui Eikinui — Trijų prezi
dentų medalis.

Šia proga buvo renkamos au
kos Simo Kudirkos reikalui ir 
Katalikų Šalpos Fondui. -

Diena buvo nepergeriausia. 
Visą naktį liko, o oro pranešė
jai pranešinėjo, kad bus lietus 
po pietų. Todėl ir dalyvių skai
čius šioje dienoje buvo neper- 
gausiausias.

Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros klubo valdybą 1974-75 
sudaro: pirm. Ramūnas Kondra- 
tas, vicepirm. Renata Špokevi- 
čienė ir Janulaitis, sekr. Nijolė 
Šležienė ir ižd. Rita Kapočiūtė. 
Susirinkimai vyksta ketvirtąjį 
mėnesio šeštadienį. Šių metų 
pirmasis klubo susirinkimas bu
vo rugsėjo 29. Prelegentu buvo 
istorijos profesorius Julius Sla
vėnas. Jis yra jaunas mokslinin
kas, dėstąs Buffalo universitete. 
Šia proga jis kalbėjo apie Pa
baltijo valstybes nuo prezidento 
Wilsono laikų iki dabar.

Pabaltiečių Dr-jos koncertai 
yra išvarę gilią vagą Bostono 
lietuvių kultūriniame gyveni
me. Buvo trejų metų pertrauka 
be koncertų. Šiais metais kon
certai vėl pradedami. Pirmasis 
vyks spalio 20, sekmadienį, 
5 vai. First and Second, Church, 
66 Marlboro St., Bostone. Prog
ramą atliks estai: vargonininkas 
Carl-Otto Mąrtson ir sopranas 
Eva Wilsjoii. Antras koncertas į- 
vyks gruodžio 6, 8 vai. vak., toj 
pačioj vietoj. Atliks latvių Phoe- 
nix Woodwind kvintetas su lie
tuvaite soliste Jūrate Veblaityte- 
Litchfield. Trečio koncerto pro
gramą 1975 kovo 21 d. 8 vai. vak. 
Longy School of Music, Edvvard 
Pickman Concert Hali, 1 Follen 
St., Cambridge atliks sol. Gina 
Čapkauskienė, akomponuojama 
Sauliaus Cibo.

Solistas Liudas Stukas litua
nistinės mokyklos “Rudens 
Vakare”. Bostono aukšt. litua
nistinės mokyklos ruošiamame 
bankete (“Rudens Vakaras”) 
meninę programą atliks solistas 
Liudas Stukas iš Nevv Jersey. 
Jis dainuos specialiai šiam va
karui parinktas dainas. Banketas 
įvyks spalio 19, šeštadienį, 7 vai. 
vak. So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos III aukšto salėj. 
Be meninės programos, bus 
gera vakarienė, veiks baras ir lo
terija. Šokiam gros latvių or
kestras. Tėvų komitetas malo
niai kviečia Bostono ir apylin
kės lietuvius bankete kuo gau
siau dalyvauti ir paremti litua
nistinę mokyklą. Bilietus ir sta
lus rezervuoti galima pas Rimą 
Bričkuvienę, tel. 265-6052 ir Ri- 
ną Dambrauskienę, tel. 1-587- 
8526.
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KULTŪROS ŽIDINIUI 
IŠLAIKYTI BALIUS

3 — Galimybę laimėti 2 asmenim savaitės 
atostogas Nassau ar Puerto Rico ir kelionę 
lėktuvu.

YORKE? j

♦

Lapkričio 16 d. 7 v.v.
Kiekvienas, paaukojęs 50 dol. nuo liepos 
iki lapkričio 16, gauna:

4 Atleidimo nuo mokesčių pažymėjimą.

1

Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis, Kinijos gen. konsulo 
kviečiamas, spalio 7 dalyvavo 
pamaldose prisiminti neseniai 
mirusį Kinijos ambasadorių 
Hondūro valstybei. Tas amba
sadorius buvo Kuo Ping Yu, 
anksčiau buvęs konsulu Nevv 
Yorke, buvęs net konsularinio 
korpuso sekretorius.

Dail. Natalijos Jasiukynaitės 
portretų ir vaizdų paroda vyksta 
spalio 14-28 dienomis The Pen 
and Brush galerijoje, 16 East 
lOth Street, Nevv Yorke. Galeri

ja atidara kasdien nuo 1 iki 5 
v. popiet. Priėmimas su šam
panu spalio 20, sekma
dienį, nuo 2 iki 5 v. popiet. 
Visi maloniai kviečiami atsilan
kyti. Dail. N. Jasiukynaitė dau
giausia reiškiasi amerikiečių tar
pe, yra surengusi parodų įvairio
se galerijose. Šioje parodoje iš
statyta nemaža portretų, jų tarpe 
— ir eilė žinomų lietuvių. Dai
lininkė į Ameriką atvyko prieš 
antrąjį pasaulinį karą, apsigy
venus Manhattane, įsijungė į 
amerikiečių dailininkų tarpą.

Rasos Navickaitės ir Antano 
Razgaičio sutuoktuvės buvo spa
lio 12 Apreiškimo parapijos baž
nyčioje, sutuokė kun. St. Yla. 
Linksmos vestuvių vaišės su 
lietuviškais vestuvių papročiais 

buvo Kultūros židinyje. Į vestu
ves buvo suvažiavę jaunimo 
iš Clevelando, Philadelphijos ir 
iš kitų miestų. Daug žmonių da
lyvavo ir iš Nevv Yorko.

Sol. Mečislovo Razgaičio kon
certas įvyks spalio 27 Laisvės sa
lėje, 269 2nd St., Elizabeth, N.J. 
Pradžia 5 vai. vak. Savo reper
tuare solistas turi ir naujų dai
nų. Akomponuos muz. Algirdas 
Kačanauskas. Programą ves ir 
savo feljetoną skaitys Vladas 
Tursa. Savo satyrines eiles 

10 dol. Pasigrožėję pastatais bei s*<aitys Leonardas Žitkevičius, 
spaustuve, išvyko namo. Kadai
se Pittsburgho lietuvių kolonija 
buvo,,labai gausi, bet dabar vis 
mažėja, nes ankstesnės kartos 
lietuviai išmirė, gi jaunimas iš
važinėjo į kitas kolonijas.

Už a.a. Marijonos ir Jono
Adomėnų vėles bus aukojamos 
mišios pas pranciškonus Kenne
bunkporte, Brooklyne ir Dan
gun ėmimo Marijos bažnyčioje 
Centerreach, N.Y., kur gyvena 

jų duktė Stella Licata. Ji mirties 
metinių proga už savo tėvus 

užprašė mišias. Jos bus aukoja
mos spalio 20.

1 — Pakvietimą j balių,
2 — Rezervuotą bilietą į Metropolitan operos 
solistės Maralin NISKA koncertą,

Auką prašom siųsti: Franciscan Fathers Bldg. 
Fund, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207

Aušros Vartų choras iš Mont- 
realio buvo atvykęs į Nevv Yorką 
ir sėkmingai koncertavo Kultū
ros Židinyje. Koncertą rengė 
Liet. Bendruomenės apygarda. 
Koncerto programą atliko mišrus 
choras, oktetas ir solistas Anta
nas Keblys. Chorui dirigavo 
Mine Madelein D. Roch, akom- 
ponavo Albinas Prižgintas. 
Po koncerto buvo šokiai ir 
vaišės. (Plačiau kitame Darbi
ninko numeryje).

Dail. Juozo Sodaičio tapybos 
kūrinių paroda buvo spalio 5- 
6 dienomis Kultūros židinio 
mažojoje salėje. Buvo išstatyta 
apie 40 darbų, parduota 12. Pla
čiau apie šią parodą kito Darbi
ninko meno puslapyje.

Juozas Toaras su žmona Brone 
ir sūnumi Gintautu, iš Pitts- 
burgh, Pa., lankydamiesi Nevv 
Yorke, aplankė Kultūros židinį, 
kuriam paliko 25 dol. auką. Taip 
pat Darbininko administracijoj 
įsigijo knygų ir plokštelių už vi
są šimtinę bei paliko spaudai

Nevv Yorko akademikai jau 
pradėjo savo veiklos sezoną rug
sėjo mėnesio^ųęjga. Šioje suei
goje pasikeitė sesių pirmininkė. 
T. n. Aldonai Daukantienei iš
sikėlus 
valstiją, 
perėmė 
laitytė. 
sėkmės.

A. a. Ievai Trečiokienei, ilga
metei Balfo darbuotojai, mirus, 
jai prisiminti LB Nevvarko apy
linkės valdyba skiria Balfui 20 
dol. auką ir reiškia užuojau
tą vyrui Albinui Trečiokui, LB 
veikėjui.

gyventi į New Jersey 
pirmininkės pareigas 
t. n. Marytė Matu- 

Sesei Marytei linkime

N.Y. SKAUTAMS
REMTI KOMITETAS

MALONIAI KVIEČIA
VISUS ATSILANKYTI

Į JŲ RENGIAMĄ

BALIŲ

i n

< «'

Š. M. SPALIO MĖN. 19 D. ŠEŠTADIENI 8 VAL. VAKARO 
KULTŪROS ŽIDINYJE

AUKA $12.50 ASMENIUI STALAS 10-ČIAI ASMENŲ 
ŠOKIAMS GROS A M O U R ORKESTRAS

PAS

A. MICIULĮ 212 441-1131

H. MIKLĄ 516-HU 2-0196 V. KULP4 212-VI6-1056

STALUS UŽSISAKYTI IKI ŠA1. SPALIO MĖN. 14 'D.

L. A. Klubas praneša, kad jau
nųjų sportininkų mankštos ir 
plaukymo treniruotės vėl prasi
dės spalio 22, šį antradienį, 7 
vai. vak. Prašoma susirinkti į 
Franklin K. Lane gimnazijos sa
lę ir užregistruoti vaikus sporto 
sesijom. Labai svarbu sudaryti 
pakankamą skaičių norinčių 
naudotis plaukymo baseinu, 
nes nuo to priklausys salės nuo- 
mojimo kaina. Mokestis už pir
mą vaiką sezonui (iki gegu
žės mėn.) yra 10 dol., už antrą ir 
trečią po 5 dol., o už ketvirtą 
ir daugiau — nemokamai.

Giedrė Montvilienė, inž. Vido 
Montvilos žmona, studijuoja 
portretinę tapybą. Spalio 12 jos 
vyro tėvai, Jurgis ir dr. Halina 
Montvilai savo namuose suren
gė gražias vaišes, sukvietė daug 
bičiulių ir dailininkų ir taip su
pažindino su savo marčios kū
ryba. Buvo iškabinta apie 20 
portretų, nutapytų ramiam 
realistiniam stiliuje. Portretuose 
tiksliai pagaunamas panašumas. 
Giedrė Montvilienė yra Zenono 
ir Valentinos Ūselių dukra. Jos 
tėvai yra dalyvavę ne kartą 
bendrinėse dailės parodose; Va
lentina Ūselienė yra akvarelistė, 
gi Zenonas Ūselis — dirba pas
tele. Jų dukra, paveldėjusi tėvų 
polinkius, pasuko į labai retą 
sritį — portretą. Jos nedomina 
nei naturmortai, nei peisažai, o 
tik žmogaus studijos. Visi sve
čiai linki jaunajai dailininkei ir 
toliau1 vystyti savo talentą ir iš
augti 'į didelę portretistę. •;

Skautam remti komitetas savo 
tradicinį balių rengia spalio 19 
Kultūros Židinyje.

Juozas Sodaitis gavo antrąją 
premiją už savo paveikslą “Aud
ra ateina”, išstatytą metinėj 
Transit Authority Art Associa- 
tion parodoj “Art In Subvvav”. 
Ši paroda vyksta požeminių 
traukinių stotyje (57th St. ir 
Avenue of the Americas) Man
hattane. Joje su 172 darbais da
lyvauja 35 dailininkai.

MASPETHO ŽINIOS
Maspetho lietuvių Viešpaties 

Atsimainymo bažnyčioj paskuti
niu laiku susituokė dvi lietuvių 
poros: Kęstutis Bileris su Astra 
Ruzgaite ir Rimas Liktorius su 
Milda Didžiulyte. (

Lietuvos Vyčių 110 kuopos 
junjorai spalio 9 išsirinko naują 
valdybą: pirmininkas Frank Va-, 
salka, vicepirmininkas Arūnas 
Stungurys, sekretorius William 
Sidtis, iždininkė Marija Stungu- 
rytė. Kuopa turi virš 10 narių. 
Juos, globoja vyčiai Mariann ir 
Philip Skabeikiai. Du iš jun- 
jorų — buvęs pirmininkas Wil- 
liam Sidtis ir dabartinis Frank 
Vasalka — gavo iš ugfnagesių 
atžymėjimą už rašinius tema 
kaip apsisaugoti nuo gaisro.

Šventųjų Metų proga V. Atsi
mainymo bažnyčioj bus specia
lios pamaldos spalio 23, trečia
dienį. 1 vai. po pietų bus iš
statytas Švč. Sakramentas. Or
ganizacijų nariai pasirinkdami 
valandas budės visą laiką. 7 vai. 
vak. bus koncelebracinės mišios. 
Pamokslą sakys pranciškonas tė
vas Pijus.

Kario žurnalo šventė rengia
ma sausio 20. Bus atžymėta 20 
metų kaip Karį leidžia Nevv Yor
ko ramovėnų skyrius. (Praeita
me Darbininko numeryje buvo 
klaidingai pranešta, kad toji 
šventė bus sausio 12 ir kad bus 
atžymėta Kario 25 metų sukak
tis.)

Maironio lituanistinė mokykla 
šiais metais mini 25 metų savo 
veiklos sukaktį. Ta proga numa
tomas surengti specialus pobū
vis sukakčiai atžymėti.

Maironio mokyklos mokytojų 
ir tėvų komiteto posėdis šau
kiamas spalio 26, šeštadienį, 
tuoj po pamokų, Kultūros Židi- 
n yj e.______ __________________ .

.į?* LAISVĖS ŽIBURIO 
RADIJO 

U^KONCERTAS-BALIUS
spalio 26, šeštadienį, Kultūros Židinyje,

361 Highland Blvd., Brooklyn

Programoje: Clevelando vyrų oktetas,vadovaujamas 
Ryto Babicko, 

solistė Irena Grigaliūnaitė

t

PRADEDAMAS BALFO 
VAJUS NEW YORKE

Praeitą pavasarį sudaryta nau
ja Nevv Yorko 100-jo skyriaus 
Balfo valdyba, kaip kasmet, taip 
ir šiemet, skelbia aukų rinkimo 
vajų nukentėjusiem ir į vargą pa- 
tekusiem lietuviam šelpti. Vajus 
prasidės šių metų spalio 15 ir 
baigsis 1975 sausio 24. Tam tiks
lui bus išsiuntinėti laiškai su 
prašymu savo auka prisidėti prie 
labdaringos Balfo veiklos. Ta 
pati valdyba prašo ir tų, kurių 
adresų ji neturėjo, ir dėl to lai
ku šio prašymo nepasiuntė, au-

PASKAITA: “ŠIRDIES LIGOS 
IR JŲ KOMPLIKACIJOS”
Kultūros Židinyje, Brooklyne, 

N.Y., 361 Highland Blvd., spalio 
20, sekmadienį, 4 vai. popiet, 
dr. Antanas Butkus iš Cleveland, 
Ohio, skaitys paskaitą tema: Šir
dies ligos ir jų komplikacijos 
bei kraujo indų žaizdos.

Dr. A. Butkus jau 10 metų 
vadovauja Clevelando garsiose 
klinikose lipidų tyrimų laborato
rijai. Klinikos pasižymi trimis 
pagrindinėmis medicinos tyri
mų šakomis: širdies kraujo ligų, 
dirbtinųjų organų ir imunologi
jos. Širdies kraujo ligų indų ty
rimas yra suskirstytas į keletą 
sričių: dtherosclerosis, thrombo- 
sis, aukštas kraujo spaudimas 
ir k.

Dr. A. Butkus yra parašęs 
per 30 mokslinių darbų tarptau
tiniuose mokslo žurnaluose. At- 
herosclerosis tyrimų srityje yra 
apdovanotas aukso medaliu, ku
rį paskyrė Amerikos Patalogų 
Sąjunga Bostono konferencijos 
metu.

Šiemet dr. A. Butkus gavo 
National Institute of Health ir 
vietinės Širdies Ligų Draugijos 
stipendijas specialiai studijuoti 
ląstelių membranos pasikeiti
mus ir jų diagnostinę reikšmę 
širdies kraujo indų ligom nu
statyti. Š. m. rugsėjo mėn. Tarp
tautinėje Riebalų tyrimo konfe
rencijoje Milane ir Esphino 
mieste Portugalijoj dr. A. But
kus skaitė pranešimą apie savo

Gintaro ansamblis atvyksta į 
Nevv Yorką ir lapkričio 9 kon
certuoja Kultūros Židinyje. Po 
koncerto prie jaunuoliško or
kestro muzikos jaunimo šokiai. 
Koncertą ir šokius rengia N.Y. 
skautų ir skaučių tuntai.

For Rent tvvo apartments 
four and three rooms in Ridge
vvood, N.Y., at reasonable price. 
Call tel. 381-2497.

Pavergtos Lietuvos pogrin
džio leidinys Kronika anglų kal
ba “Christ Behind Wire” Nr. 5, 
“Out of the Depths” Nr. 6 ir 
“Desecrated Shrines” Nr. 7 gau
nama Darbininko administraci
joje. Kaina po 1 dol. su persiun
timu. Taip pat gaunama lietu
viškai (septyni numeriai) dide
lio formato knyga “Kronika”, ku
rios kaina 2.50. Rašykite Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N. Y. 11207.

programos balius ir šokiai, grojant ukrainiečių 
“Černienko” orkestrui

įėjimo auka Laisvės Žiburiui - 6 dol.

Baliui stalus 10-čiai asmenų ar mažiau galima užsakyti skambinant:

New Yorke

i
Pradžia 7 vai. punktualiai

BIRUTEI LABUTIENEI VI 7-5550
LIUDVIKAI KULIKAUSKIENEI 845-6722 
ANTANUI DIRŽIUI TA 7-8789
VLADUI VASIKAUSKUI VI 7-1286
ROMUI KEZIUI 229-9134

koti lietuvių šalpos reikalam. 
Aukas siųskite Balfo 100-jo sky
riaus iždininkui šiuo adresu: 
Petras Montvila, 85-66 98 St., 
VVoodhaven, N. Y. 11421.

Šiam gailestingumo darbui, 
Brangus Broli, Sese, lietuvi, ne
pagailėk didesnės aukos. Praei
tyje, būdamas tremtyje ar varge, 
gal būt ir tu tiesei savo ranką, 
prašydamas pagalbos, maisto, 
drabužių ar afidevito atvykti į šį 
kraštą. Dabar, būdamas pakan-! 
karnai viskuo apsirūpinęs, nepa
miršk labdaringo Balfo darbo, į 
kurį ištiestos daugelio mūsų 
brolių ir sesių pagalbos prašan- 
čios rankos. Dėl to palengvink 
jų vargus savo auka. Yra tūks
tančiai lietuvių, kurie alksta ir 
kenčia šaltį Sibire, Li-etuvoje, 
Europoje ir net čia J V. Jie pra
šo Balfo pagalbos. Balfas ir da
bar, kaip ir anksčiau, turi juos 
šelpti savo tautiečių surinktomis

tyrimų rezultatus ir dalyvavo 
diskusijose NATO organizuoja
mose membranos struktūros ir aukomis, nežiūrint kur būtų jo 
jos fiziologijos srityje dirban
čių mokslininkų tarpe.

Dr. A. Butkus atsakys ir į klau
simus. • 5 7

Kviečiami visi Nevv Yorko ir jo 
apylinkių lietuviai atsilankyti. 
Po paskaitos laisvi pasikalbėji
mai prie kavutės. . .ž ;

Rengia ALTS Richmond Hill 
skyrius.

centras: Nevv Yorke ar Chica- 
goje. Varge esantieji negali lauk
ti, jiem reikia tuoj padėti. Bal
fas daugiau sušelps, jei mes visi 
savo gausiomis aukomis prisidė
sime.

Už aukas iš anksto nuošir
džiai dėkoja Balfo 100-jo sky
riaus valdybos vardu

Pirmininkė Janė Gerdvilienė
- r. u..................... ......... .

SPALIO MĖNi 20'0^ 4 VAL. PO-PIETŲ
! KULTŪROS ŽIDINYJE

DR. ANTANO BUTKAUS 
PASKAITA 

ŠIRDIES LIGOS IR JŲ PRIEŽASTYS 
Paskaitininkas atsakinės į klausimus

Po paskaitos kava 
Visus maloniai kviečia rengėjai

ALTS-gos II Richmond Hill Skyrius
1

; i

DAIL. NATALIJOS JASIUKYNAITĖS 
PORTRETŲ — VAIZDŲ

?l < ..i ; '.k '

PARODA
VYKS SPALIO 14-28

The Pen and Brush Galerijoje 
16 East 10th Street, New York, N.Y.

VINCUIMAMAIČIUI (201) 351-9057 
ANTANUI RUGIUI (201) 525-3340

Priėmimas su šampanu
Spalio 20, seknriadienį, nuo 2 iki 5 vai. popiet

Galerija atidara nuo 1 iki 5 v vai. popiet kasdien

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

New Jersey

BRONEI MACIJAUSKIENEI (201) 892-&15
I
l

Pilno stalo rezervacija garantuojama nupirkus 4 bilietus ar daugiau.

Namie gaminto maisto bufetas ir geri gėrimai abiejose Kultūros 
Židinio salėse.

Visuomenė nuoširdžiai kviečiama atsilankyti!

Laisvės Žiburio Radijas
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