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Savaitės 
Įvykiai

Po JAV rinkimų — 
nemaža naujų veidų

Pereitą savaitę įvykę JAV rin
kimai rodo, kad šiemet ameri
kiečiai balsuotojai labiau pasi
sakė už demokratus ir už jaunes
niuosius.

Atstovų Rūmuose iš 435 vietų 
demokratai laimėjo 43 naujas 
vietas, nors vidurkis nepre- 
zidentiniuose rinkimuose opozi
cijos partijos naudai yra tik 30. 
Senato 34 renkamose vietose 
demokratai laimėjo tik 3 naujas 
vietas, nors panašus vidurkis 
buvo 4. Renkant 35 naujus gu
bernatorius, demokratai laimėjo 
4 naujus, nors vidurkis buvo 6.

Naujame kongrese demokra
tai turės stambią jėgą — dvie
jų trečdalių daugumą (290) At
stovų Rūmuose ir 60 iš 100 se
natorių. Demokratai guberna
toriai valdys net 36 valstijas. 
Respublikonai tačiau turi JAV 
prezidentą Ford.

Amžiaus atžvilgiu senatorių 
30-39 metų buvo 2, naujame 
senate bus 4, 40-59 m. amžiaus 
buvo 57, bus 63, virš 60 m. bu
vo 41, bus 33.

Atstovų Rūmuose 25-39 metų 
kongresmanų buvo 38, bus 78, 
40-59 m. buvo 287, bus 274, 
virš 60 metų buvo 110, bus 83.

New Yorko valstijoj buvęs 
gubernatorius respublikonas 
Wilson pralaimėjo prieš demok
ratą kongresmaną Carey. Gene
ralinis prokuroras Lefkowitz ir 
senatorius Javits apgynė savo 
pozicijas. Valstijos seime per
rinktas senatorius Marti n J. 
Knorr iš Brooklyno, nuoširdus 
lietuvių draugas. Laimėjo ir 
draugiškas assemblymanas Fre- 
derick D. Schmidt.

Kalbant apie lietuvių draugų 
laimėjimus, su gailesčiu tenka 
konstatuoti, kad Chicagos lietu
viškame rajone pralaimėjo Ame
rikos lietuvių draugas kongres- 
manas Hanrahan.

Respublikonai kandidatai 
nepatenkinti prezidento Ford 
skuba suteikti buvusiam pre
zidentui Nixon pilną klaidų do
vanojimą. Tai pakenkę jų rinki
minėj kovoj.

Demokratų partija laikoma 
turinti specialų talentą laimėti 
sritinių valdžios įstaigų parei
gūnų rinkimuose. Tačiau JAV 
prezidento rinkimuose per pas
kutinius 30 metų demokratai ab
soliučia dauguma laimėjo tik 
vieną kartą, t. y. 1964 Lyndon 
Johnson prieš Barry Goldwater.

-o-
Popiežius Paulius VI, kalbė

damas audiencijoj Maisto pasau
linės konferencijos nariam, 
pabrėžė reikalą, kad turtinges
ni kraštai padėtų badaujantiem 
ir vargšam, bet pasisakė prieš 
girhdymo kontrolės priemones.

Buv. prezidento Richard 
Nixon sveikatos stovį ir ligonio 
pajėgumą liudyti Watergate by
loj nustatys teisėjo John J. Sirica 
iniciatyva parinkta gydytojų gru
pė.

Prezidento Ford prašymo 
taupyti gazoliną ir nevažiuoti 
greičiau negu 55 mylios per 
valandą daugelis amerikiečių 
nesilaiko. Dvylikoj valstijų pas
kutinių dviejų savaičių laikotar
py buvo padaryti tyrimai ir rasta, 
kad dienos metu daugiau negu 
70 procentų vairuotojų varo savo 
automobilius greičiau negu pre
zidentas pageidauja. Pabaudų 
už greitą važiavimą šiemet iš
rašoma bent dvigubai daugiau 
negu pereitais metais. Antra ver
tus, gazolino stotys įvairiom 
priemonėm vilioja pirkėjus, 
duoda jiem dovanėles, o taip pat 
stengiasi mažinti gazolino kai
nas ir prailginti pardavinėjimo 
valandas.
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SIMAS KUDIRKA NEVV YORKE
Jaučiuosi, kaip iš pragaro patekęs į saulėtą dieną

Simas Kudirka, jūrininkas, 
dėl kurio buvo tiek kovota, tiek 
sukelta triukšmo, kurio vardas 
nuskambėjo per visą pasaulį, 
jau išvaduotas iš Sovietų kalėji
mo, jau jis ir jo šeima New Yor
ke. Į JAV atskrido lapkričio 5, 
spaudos konferenciją turėjo 
lapkričio 7 Waldorf Astoria vieš
butyje, New Yorke.

Pirmosios žinios
Jau bus dvi, trys savaitės, kaip 

New Yorke sklido žinios, kad Si
mas Kudirka ir jo šeima tuoj 
atvažiuos. Jau jis buvo išleistas 
iš kalėjimo, buvo grįžęs į Lietu
vą ir sustojęs pas savo motiną 
Mariją Šulskienę Griška
būdyje, Suvalkijoje. Su juo ir 
Marija Šulskiene palaikė tele
foninius ryšius Gražina Kuli- 
kauskaitė-Paegle ir jos vyras dr. 
Rolandas Paegle, Seamen’s 
Education Federation pirminin
kas. Visais reikalais rūpinosi 
neišsenkamos energijos Daiva 
Kezienė, Americans for Simas 
komiteto pirmininkė ir JAV Lie
tuvių Bendruomenės visuome
ninių reikalų tarybos narė. Ji 
palaikė ryšius su amerikiečių 
valdžios atstovais, nuolat jiem 
primindama ir reikalaudama, 
kad nebūtų užmirštas Simo Ku
dirkos, išduoto jūrininko, rei
kalas.

Iš to komiteto ir sklido žinios, 
kad Simas Kudirka greitai išva
žiuos. Išvažiuos su visa šeima. 
Prieš kokhį savaitę jau buvo 
skelbiama, kad tik poros dienų 
klausimas. Paskui visa pritilo.

Spaudos konferencijoje lapkričio 7 Waldorf Astoria viešbutyje, iš k.: kongr. Hanrahan 
sekretorė Berty Berger, Genė Kudirkienė, jos sūnus Evaldukas, Marija Šulskienė, senato
rius Buckley, Simas Kudirka, už jo stovi Daiva Kezienė, toliau senatorius Javits, Gra
žina Paegle, Lolita Kudirkaitė, advokatas Fredi Schlafley. Nuotr. V. Maželio

Sovietų žydų emigracija per 
1974 pirmus 10 mėnesių suma
žėjo 37 procentais palyginus su 
pereitų metų tuo pačiu laikotar
piu. Iš viso 14,822 sovietų žy
dai šiemet pravažiavo Vieną pa
keliui į Izraelį, kai pernai per 
tą patį laiką pravažiavo 23,845 
žydai.

Amerikos paštas neišlipa iš 
nuostolių. Nors pašto ženklų 
kainos kyla, bet pašto patarnavi
mas silpnėja, nesuvedama galo 
su galu. Iš kongreso jau girdima 
balsų, kad naujasis kongresas tu
rės apsispręsti ir nubalsuoti ap
čiuopiamą pagalbą JAV pašto 
administracijai. Pinigų šaltinis 
šiuo atveju — piliečių mokes
čiai.

Su pietine Saharos dykumos 
dalim besiliečią kraštai džiau
giasi sulaukę rudeninio lietaus. 
Po kelerių metų sausros lietus 
teikia nors šiek tiek vilties su
laukti derliaus, nors pilnai ir 
neužteks pramaitinti septyniose 
valstybėse susitelkusius 25 mili
jonus gyventojų.

Atrodė, kad gal sukliuvo vizos, 
gal kur nesutarė didieji politi
kieriai.

Lapkričio 5, antradienį, Ame
rikos įvairių pareigūnų rinkimų 
dieną, New Yorko radijo stotys 
ėmė skelbti, kad esą Simas Ku
dirka jau išskridęs iš Maskvos į 
Ameriką, bet tos žinios nepa
tvirtino nei Maskva, nei JAV 
ambasada Maskvoj. Tai buvo 
prisegama kiekvieną kartą prie 
kartojamos žinios.

Kurie analizuoja politines ži
nias, tuoj išskaitė, kad Kudirka 
jau turi būti išskridęs. Visi nepa
tvirtinimai reiškia, kad nebūtų 
Simas Kudirka sutiktas triukš
mingai, kad nebūtų kokių de
monstracijų, nukreiptų prieš So
vietų Sąjungą. Vis tas deten- 
te . . .

Apie antrą valandą po pietų 
Darbininko redakciją pasiekė ži
nios, kad Kudirka ir jo šeima, 
viso 5 žmonės, yra pakelyje į 
New Yorką. Atskrenda Pan- 
amęrican lėktuvų linija, skri
dimo numeris 73, nusileidimo 
laikas 3:20, Kennedy aerodro
me. Publika nepageidaujama, 
bet spaudos atstovai įsilei
džiami. Labai gaila, kad redak
cijos atstovai negalėjo išvykti į 
Kudirkos sutikimą, nes tuo metu 
per redakcijos stalus ėjo baigia
mieji išleidžiamo numerio dar
bai. Rankos ir dėmesys buvo ki
tur prirakinta. Buvo per maža 
laiko persiorganizuoti. Re
dakcija tik tiek veikė, kad tele

Šventųjų 1975 metų 
kelionės į Romą reikalu :

Daug kas teiraujasi, ar 1975 
įvyks lietuvių kelionė į Romą, 
kuriuo laiku , kiek atsieis ir t.t.

Seniai norėjom visuomenę 
apie tai painformuoti, bet iki šiol 
iš lėktuvų bendrovių negalėjom 
gauti kainų sąlygų. Tikimės, kad 
galėsim apie tai pranešti šį me
nesį.

Numatoma, kad Amerikos ir 
Kanados lietuviai iš New Yor
ko skris atskiru (chartered) lėk
tuvu. Išskristume birželio 19 ar 
20 ir grįžtume liepos 7. Taip pat 
numatoma, kad iš New Yorko 
bus skrendama į Frankfurtą. Bū
tų aplankyta Vasario 16 lietuvių 
gimnazija. Autobusais per pieti
nę Vokietiją, Šveicariją ir Ita

fonais nukreipė nemaža žmonių 
į aerodromą.

Kennedy aerodrome
Į aerodromą buvo susirinkę 

per 50 žmonių. Pasitikti buvo at
vykęs Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis, Vliko pirm. dr. K. 
Valiūnas su šeima, įvairių orga
nizacijų atstovai. Lėktuvas vėli
nosi apie pusę valandos. Kai 
praėję muitines ir atlikę forma
lumus, Kudirkai pasirodė 
bendroje salėje, publika sukėlė 
ovacijas, ėmė šaukti: “Valio Si
mas!” Į lietuvių triukšmą rinko
si ir visi salės žmonės pažiū
rėti, kas čia atvyko. Ašaringas ir 
jaudinantis susitikimo mo
mentas. Simas su visais pasi
sveikino, išsibučiavo. Įteiktos 
pirmosios sutikimo dovanos. 
Šaulių atstovai (jo vardu čia yra 
pasivadinusi kuopa) įteikė jam 
mažą vėliavėlę (žaliam dugne 
šaulių ženklas).

Atskrido jie ne tiesiai iš Mask
vos, bet per Frankfurtą, per Vo
kietiją. Pirma ten buvo susto
ję. (Ten buvo nuleistas ir Sol
ženicynas, kai jį išvarė iš So
vietų Sąjungos.)

Atskrido ir visi Simo Kudirkos 
šeimos asmenys: žmona Genė, 
33 metų, dukra Lolita 14 metų, 
sūnus Evaldas 8 ir pusės me
tų, motina Marija Šulskienė 67 
metų.

Tą patį vakarą juos pasiėmė 
globoti dr. Rolandas ir Gražina 
Paeglės, kurie palaikė telefoni- 

^niųs ryšius. Visi ir buvo per
vežti į Locust, N.J. Palydėjo jį

liją būtų pasiekta Roma birže
lio 27. Grįžtant iš Romos, norin
tieji galėtų aplankyti Liurdą.

1975 metų kelionė į Romą bū
tų ypatinga tuo, kad tomis pat 
dienomis Romoj susitiktų lietu
viai iš įvairių pasaulio šalių. 
Ta proga įvyktų Pasaulio Lietu
vių Katalikų Bendrijos konfe
rencija. Viena diena būtų skirta 
susitikti iš įvairių šalių atvyku
siem lietuviam kunigam. Visi 
kartu lankytume šventoves, visi 
kartu dalyvautume Šventojo Tė
vo audiencijoj.

Kai tik viskas paaiškės, vi
suomenė bus plačiai pain
formuota per lietuvių laikraš
čius ir kitais būdais.

Jeigu būtų organizuojamos ir 
kitos grupės, visiem patartume 
suderinti laiką, kad visi susitik
tume tomis pat dienomis Ro
moj.

Vysk. Vincentas Brizgys

Simas Kudirka. Nuotr. V. Maželio

Daiva ir Romas Keziai. Kelei
viai po kelionės buvo labai iš
vargę.

Kitą dieną, lapkričio 6, per te
leviziją jau parodė juos atvyku
sius pas Paegles. Jo atvykymą 
aprašė laikraščiai.

Spaudos konferencijoje
Pirmasis didesnis Kudirkų 

susitikimas su spauda, televizi
jos, radijo stotimis buvo suor
ganizuotas ketvirtadienį, lap
kričio 7, VValdorf Astoria viešbu
tyje, Liudviko XVI centre, 4 
aukšte. Konferencija buvo 11 vai.

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS ŽODIS 
SIMO KUDIRKOS REIKALU

Simui Kudirkai su šeima atvy
kus į laisvės šalį — JA Valsty
bes, JAV LB krašto valdyba jau
čia pareigą viešu padėkos žo
džiu paminėti latvių tautos vyrą 
R. Briezę, drąsiai iškėlusį Simo 
Kudirkos tragedijos faktą, lietu
vius studentus Clevelande, savo 
pavyzdžiu išvedusius mases į 
gatves demonstracijom, Bostono 
lietuvių komitetą, garsinusį Si
mo Kudirkos šuolį į laisvę, mūsų 
rašytojus J. Gliaudą ir A. Rukšė
ną, įprasminusius Simą Kudirką 
literatūros kūriniuose, Seamen’s 
Education Federation, Ameri
cans for Simas, su šio sąjūdžio 
vadove, LB visuomeninių reika
lų tarybos nare D. Keziene, 
dr. R. Paegle su žmona Graži
na ir kitus, daug prisidėjusius 
prie Simo Kudirkos gelbėjimo 
akcijos.

Simo Kudirkos 1970 lapkričio 
23 tragišką šuolį lydėjo demon
stracijos ir rūpestis pagelbėti 
Sovietų nuteistam lietuviui jūri
ninkui. Vėliau tas rūpestis virto 
intensyviom pastangom jį išva
duoti iš Sovietų kalėjimo. Ir čia 
su giliu dėkingumu tenka sumi
nėti eilę JAV Atstovų Rūmų bei 
Senato narių, Valstybės departa
mentą ir patį prezidentą Fordą, 
kurių dėka galim dalintis 
džiaugsmu, kad Simas Kudirka 
su visa šeima yra laisvės kraš
te — Amerikoj, kurios pakrantėj 
į Atlanto bangas krito jo kraujo 
lašai, kai jo šuolis į laisvę 1970 
pasibaigė tragiškai.

Dabar, sveikindami Simą Ku
dirką, galim ne tiktai palinkėti 
jam laimingų dienų šioj laisvės 
šaly, bet kartu išreikšti ir savo 
pasididžiavimą juo bei padėką 
už jo herojišką laikymąsi sovie
tiniame teisme, iš kurio atskam
bėjo jo žodžiai:“ . . .Aš savo Tė
vynės Lietuvos neišdaviau!”

Į konferenciją atvyko visa Ku
dirkos šeima. Jie pirmieji ir 
buvo salėje. Visi prieš konferen
ciją turėjo progos susipažinti ir 
pasikalbėti. Konferencijoje da
lyvavo amerikiečių spaudos at
stovai, televizija, radijo stotys, 
Liberty radijas, pabaltiečių laik
raščių redaktoriai, jų veikėjai, 
Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis, Aušra Zerr-Mačiulaitytė 
ir R. Česonis, abu JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos 
vicepirmininkai iš Phila- 
delphijos, iš Washingtono Ame
rikos Balso atstovas J. Blekaitis, 

(nukelta i 2 psl.)

Su Simo Kudirkos atvykimu 
mūsų pareiga juo rūpintis dar 
nėra pasibaigusi: mes turim 
pagelbėti jam čia įsikurti. Todėl, 
sveikinant Simą Kudirką ir dė
kojant visom LB apylinkėm bei 
jų valdybom, Talkos Lietuvai 
komisijom bei atskiriem asme
nim už pinigines aukas ir darbą, 
tenka priminti, kad Simo Kudir
kos Fondas laukia visų lietuvių 
aukos. Aukas siųsti: Simas Ku
dirka Fund, Nr. 153026-7, Li
berty Federal Savings and Loan 
Association, 202 N. Broad St., 
Philadelphia, Pa. 19102.

Tenelieka nė vieno lietuvio, 
nep ris idėjų si o prie Simo Kudir
kos gelbėjimo!

JAV LB Krašto Valdyba 
Philadelphia, 1974 lapkričio 9

MIELI LIETUVIAI,

Lapkričio 5 diena yra didelio 
džiaugsmo ir moralinio teisin
gumo laimėjimo diena viso pa
saulio lietuviams.

Šia dieną visų lietuvių pastan
gomis, po beveik ketvertų metų 
nepavargstančio ir užsispyrusio 
kovojimo, Simas Kudirka ir jo 
šeima atgavo laisvę ir atskrido į 
Ameriką. Jis yra simbolis visų 
lietuvių laisvės troškimo. Tegul 
jo pavyzdys dar stipriau sujun
gia visus lietuvius vieningai 
Lietuvos laisvinimo kovai.

Sveikiname Simą Kudirką ir jo 
šeimą Amerikoje ir kartu džiau
giamės jų laisve. Amerikos Lie
tu viii Taryba skelbia lapkričio 
mėnesį Simo Kudirkos mėne
siu ir prašo visus lietuvius ne
pailstamos pagalbos mūsų 
didžiojo tikslo — Lietuvos lais
vės greitesniam atsiekimui.

Dr. Kazys Bobelis
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas
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Simą Kudirką sveikina Aušra Zerr-Mačiulaitytė, JAV LB krašto valdybos vicepirmininkė. 
Kairėje Algis Rukšėnas. Nuotr. V. Maželio

SIMAS KUDIRKA DĖKOJA Dainų ir tautinių šokių šven
tės. Buvo planuota ruošti būsi-

LIETUVIŲ BENDRUOMENEI
Simas Kudirka, atvykęs į JAV 

ir apsistojęs pas Paeglius, tuoj 
telefonu paskambino LB krašto 
valdybos pirm. Juozui Gailai už 
krašto valdybos ir visos JAV LB 
pastangas jo ir jo šeimos laisvi
nime ir už įsteigtą jo vardo fon
dą. Ilgesniame pasikalbėjime 
palygino savo asmeninę kančią 
ir tragediją su visos lietuvių 
tautos tragedija, išreikšdamas 
viltį, kad, jei jo kančios taip ste
buklingai pasibaigė, pasibaigs ir 
Lietuvos Golgotos kelias, tik ne- 
praraskim vilties.

Organizaciniai reikalai. Spalio 
pradžioj JAV LB krašto valdybos 
telefonais susisiekė su visų apy
linkių pirmininkais. Pokalbio 
tikslas buvo patirti apylin
kių nuotaikas, painformuoti apie 
Simo Kudirkos fondą, laikraščių 
platinimo vajų ir ruošiamą apy
linkių pirmininkų suvažiavimą 
Chicagoj. Pasirodė, kad daugu
moj Rytinio pakraščio apylinkių 
valdybos nenorinčios siųsti savo 
atstovų į suvažiavimą Chica
goj, bet pageidavusios panašaus 
suvažiavimo Bostone ar New 
Yorke. Todėl buvo nutarta Padė
kos dienos savaitgalį Chicagoj 
suruošti tik Vidurio Vakarų, 
Ohio ir Michigan apygardų ri
bose esančių apylinkių pirmi
ninkų ar atstovų suvažiavimą, gi 
ateinančių metų pradžioje su
šaukti suvažiavimą Rytuose.

Finansiniai reikalai. Rugsėjo 
24 krašto valdyba gavo II 
mokslo ir kūrybos simpoziumo 
finansinę apyskaitą, kontrolės 
komisijos aktą ir pinigų likutį. 
Simpoziumo pajamos siekė 
19,407 dol., išlaidos 18,710.99 
dol. Krašto valdyba simpoziu
mui buvo skyrusi 2,000 dol., iš 
kurių atgavo 1,022.96 dol. V. Va
karų apygardos kontrolės ko
misijos nariai A. Būga ir K. Doč
kus, patikrinę pajamų ir išlaidų 
atskaitomybės dokumentus, 
rado juos vestus tvarkingai.

Simo Kudirkos fondas paleng
va auga. Spalio pabaigoj Liberty 
Federal Banke jau buvo netoli 
5,000 dol. Aukos daugiausia 
ateina iš pavienių aukotojų. Iki 
šiol stambesni aukotojai: B. 
Mickevičius iš Michigan City,

Ind. — 100 dol., Mrs. E. Eide- 
nas iš Dės Plaines, III. — 100 
dol., P. Indreika iš Chicagos— 
50 dol., K. Pakulis iš Rehoboth, 
Dėl. — 40 dol., Hartfordo Ra- 
movėnų skyrius per G. Mackų 
— 378 dol.

Bendruomenės mėnesio re
zultatai yra žymiai geresni nei 
praeity. Nors dar ne visos apy
linkės atsiskaitė, tačiau prisiun
čiamos sumos yra stambesnės; 
apskritai, apylinkėse parodytas 
didesnis aktyvumas ir dėmesys 
krašto valdybos aplinkraščiam ir 
prašymam. Ypatingai vykusiai 
Bendruomenės mėnesį atžymėjo 
Vakarų apygarda Californijoj, 
vadovaujama J. Čingos, ne tik 
surinkusi aukų krašto valdybai ir 
S. Kudirkos fondui, bet taip pat 
surengusi prasmingą kultūrinį 
minėjimą.

Visuomeniniai reikalai. Vi
suomeninių reikalų taryba jau 
yra gavusi eilę prašymų iš asme
nų, norinčių dirbti Radio Liber
ty įstaigose Vokietijoj ir JAV, lie
tuviškų transliacijų paruošime. 
Taip pat Radio Liberty įstaigai 
yra įteiktas sąrašas lietuvių 
radijo valandėlių ir kvalifikuotų 
asmenų, kurie galėtų paruošti 
medžiagą iš savo gyvenamų vie
tovių ir apskritai iš išeivijos gy
venimo transliacijom į pavergtą 
Lietuvą. Visus ryšius su Radio 
Liberty įstaiga palaiko vicepirm. 
Aušra Zerr.

Pirm. Alg. Gečys paruošė ir 
kongr. J. Eilbergui įteikė do
kumentais paremtą medžiagą, 
paneigiančią kaltinimus lietu
viam dėl žydų naikinimo pereito 
karo metu. Pažymėtina, kad 
kongr. J. Eilberg yra labai įta
kingas emigracijos-natūraliza- 
cijos reikaluose; jis buvo vienas 
iš tų, kurie reikalavo, kad Valsty
bės departamentas kreiptųsi į 
Sovietus įrodomosios me
džiagos prieš JAV gyvenančius 
pabėgėlius, įtariamus žydų žu
dymais. Kitiem Kongreso 
ir Senato nariam, taip pat žy
mesnių laikraščių redakto
riam siuntinėjama Vliko paruoš
ta ir LB visuomeninių reikalų 
tarybos papildyta trumpa ap
žvalga apie žydus Lietuvoj.

mą dainų šventę Toronte, Kana
doj, o tautinių šokių šventę Chi
cagoj, tačiau Muzikų ir Vargoni
ninkų Sąjungos suvažiavime, 
dalyvaujant ir tautinių šokių in
stituto pirmininkei J. Matulai
tienei, nutarta abi šventes rengti 
kartu 1976 New Yorke. Šven
tės rengimo komiteto pirminin
ku buvo pakviestas dr. J. Stukas. 
Pradėjus ieškoti šventei vietos 
New Yorke, susidurta su 
sunkumais. Žinomas Madison 
Sąuare Garden ne tik per dide
lis, bet ir dėl nepaprastai aukš
tos nuomos tapo neprieinamas. 
Surastas mažesnis ir susisiekimo

atžvilgiu patogus Koliziejus, 
kurio nuoma siekė 8,000 dol., 
tačiau besitariant paaiškėjo, kad 
turi būti samdomas amerikiečių 
personalas ir bendros išlaidos 
siektų apie 25,000 dol. Tokiai 
padėčiai esant ir kitų patalpų 
New Yorke neradus, nutar
ta abi šventes ruošti 1976 
Chicagoj, Darbo dienos savait
galį. Rengimo komiteto pirmi
ninku pasilieka dr. J. Stukas, gi 
Chicagoj bus sudarytas pagalbi
nis komitetas techniniam 
darbam.
Tautinių šokių instituto veikla. 

Instituto valdyba, vadovaujama 
J. Matulaitienės, sparčiai ruo
šiasi ateinančiai šventei. Turėti 
posėdžiai Detroite, Montrealy, 
Hamiltone; juose aptartas šven

tės repertuaras, muzika, leidi
niai, pasitobulinimo kursai, gru
pių kartotekos sudarymas ir 1.1. 
Visos tautinių šokių šventės vy
riausia meno vadove pakviesta 
Galina Gobienė iš Detroito. Re
pertuarui parinkta 12 šokių, ku
rie dabar tvarkomi išspausdini
mui ir siuntinėjimui. Institutas 
pasiryžęs išleisti leidinį su šokių 
aprašymais; jo išleidimas atsi
eitų apie 3,000 dol., ir jį tektų 
finansuoti LB krašto valdybai. 
Su muz. Z. Lapinu tariamasi 
dėl muzikinių juostelių ir tauti
nių šokių plokštelės išleidimo. 
Ateinančią vasarą numatyta su
ruošti tautinių šokių mokytojam 
ir vadovam pasitobulinimo kur
sus Dainavoj ar Detroite.

Pagerbtas A. Musteikis, kurio 
pastangomis jau ne kartą Det
roite buvo suorganizuoti kultū
riniai renginiai, savo prasmingu
mu išėję iš vietinės kolonijos ri
bų. Štai ir spalio 13 surengtas
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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 Forest 
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- 
conditioned, A. J. Balton-Baitrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

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

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 Bakino 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.

SIMAS KUDIRKA 
NEW YORKE

(atkelta iš 1 psl.)

iš Chicagos Margučio radijo 
vedėjas P. Petrutis, dr. F. Zum- 
bakis, dr. J. Valaitis.

Parengtas konferencijai stalas 
buvo apkrautas mikrofonais, 
magnetofono aparatais. Ant stalo 
šono buvo didelėm raidėm už
rašyta “Welcome Kudirka”.

Į konferenciją jį atlydėjo abu 
New Yorko senatoriai — Javits 
ir Buckley. Simą pasodino stalo 
centre, iš abiejų šonų susėdo se
natoriai. Paskui prie stalo buvo 
pasodinti: visa šeima — Kudir
kos vaikai, žmona, motina, Gra
žina Paegle, Paeglių advokatas 
Fredi Schlafley, kuris tvarkė 
Simo Kudirkos reikalus, kon- 
gresm. Hanrahan sekretorė, Ber- 
ty Berger, nes kongr. Hanrahan 
labai daug prisidėjo prie Si
mo bylos.

Konferenciją pradėjo dr. Ro
landas Paegle trumpu žodeliu. 
Toliau jai vadovauti pakvietė 
Daiva Kezienę. Ji pristatė visus 
sėdinčius už stalo ir po to pa
kvietė latvį Robertą Briezę, ku
ris buvo ant Vigilant laivo, kai 
vyko Simo išdavimas. Jis pir
mas pradėjo kalbėti apie įvykį. 
Briezė pirmas pasisveikino su 
Simu, su senatoriais, visais ki
tais dalyviais. Buvo pakvietus ir 
Algis Rukšėnas, kuris parašė 
apie anuos įvykius puikią kny
gą “Day of Shame”. Autorius šią 
knygą įteikė Simui Kudirkai.

Spaudos konferencijoje iš k. šen. Buckley, Daiva Kezienė, Simas Kudirka, šen. Javits, 
Gražina Paegle. Nuotr. V. Maželio

Kalba senatoriai
Buvo pakviesti žodelį tarti 

abu senatoriai. Jie pasveikino 
Simą ir jo šeimą, po tiek var
gų atvykusią į Ameriką, prisi
minė ir tai, kad reikia dėti pa
stangų ir iškovoti lengvesnes 
emigracijos sąlygas iš Sovietų 
Sąjungos.

Kalba Simas Kudirka
Apšviestas prožektorių ir susi

jaudinęs, kalbėjo ir Simas Kudir- , 
ka. Jo kalbą vertė Daiva Ke
zienė. Pradėjo tuo, kad jaučiasi 
kaip sapne, nes daug pergy
venta, staigiai viskas pasikeitė. 
Pirmiausia padėkojo visiem, 
kurie padėjo jam iš ' sovietinio 
kalėjimo atvykti į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Jis negalė
jęs net įsivaizduoti, kad tiek 
daug draugų turi Amerikoje. 
Po trumpo šio pareiškimo lietu
vių kalba jis paskaitė angliš
kai porą sakinių. Sakinių mintis 
— padėka padėjusiem atvažiuoti 
ir “God bless You.”

Klausimai
Toliau galėjo kiekvienas pa

klausti. Į klausimus jis atsakė 
lietuviškai, tuoj pat juos vertė 
Daiva Kezienė. Štai tie pa
grindiniai klausimai:

— Ar nebuvo priešiškų jaus
mų Amerikai po išdavimo?

— Ne, tokių jausmų nebuvo 
nei laive, nei sovietiniuose la
geriuose, nes myliu laisvę, o 
JAV — yra laisvės šalis. Čia 
buvo susitikusios skirtingos 
jėgos — iš vienos pusės kultū
ringas žmogus, o iš kitos — so
vietų pilietis, atstovaująs pus
laukinei vyriausybei.

— Koks gyvenimas kalėjimuo
se?

— Apie tai nenoriu kalbėti. 
Jei pasakysiu, tai mano žodžiai 
bus per maži, kad galėčiau pa
vaizduoti tą baisumą. Daug yra 
knygų parašyta apie gyvenimą 
Sovietų Rusijoje, bet gaila, kad 
ne visi atkreipia į tai dė
mesį. Rusijos gyvenimas atitin
ka ir jos kalėjimus. Jei visi skai
tytų ir apmąstytų Solženicyno 
Gulag Archipelago, tai būtų su
žinota daug tiesos. Prašykite So
vietų valdžios, kad jum leistų 
nuvažiuoti ten ir laisvai pava
žinėti, kaip aš dabar važinėju 
Amerikoje, ir tada įsitikinsite, 
ar sakau teisybę.

— Koks jausmas dėl JAV ir 
Sovietų detente?

— Sunku atsakyti, aš tik dvi 
dienos čia. Reikia pauzės. Jau-
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MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SU'PERIOR 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 veikia 

• 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. t ;

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

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

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam į Lietuvą.

(Polyester-Knits yardas 2.50,
Amel Jersey jardas 89 c. )

AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas) 

Ridgevvood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046 
(Traukinio stotis VVyckoff, Autobusas Putnam) 
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus 

Monika Macežlnskaitė, sav.

Lietuviško stiliaus paminkle 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticųt 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines)
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelę vieta 
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• 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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Simui Kudirkai atvykus
Simas Kudirka, politinis kali

nys, labiausiai žinomas visame 
pasaulyje lietuvis, atvyko į Jung
tines Amerikos Valstybes. Šio 
laisvės krašto žemę jis palietė 
1974 lapkričio 5, antradienį, 
apie 3:40 v. popiet Kennedy 
tarptautiniame aerodrome New 
Yorke.

Tai daugiau panašu į sapną, 
ne į tikrovę. Prieš porą mėne
sių jis buvo sunkiausiame So
vietų Sąjungos kalėjime, prira
kintas prie sunkaus darbo. Ir iš 
to pragaro štai jį ištraukė į lais
vę, ištraukė su visa šeima — 
žmona, dviem vaikais, moti
na. Ir kokios reikėjo tvirtos ran
kos, kad galėtum pasiekti tokius 
tolimus ir baisius kalėjimus. Ir 
tai padaryta, sapnas paverstas 
realybe, visų dideliu džiaugs
mu.

Ištraukta iš kalėjimo todėl, 
kad buvo pakelta labai daug 
triukšmo, kad laimingu būdu 
buvo surasti motinos metrikai. 
Už jų buvo ir užsikabinta ir at
vesta iki laisvės. Buvo didelė 
dramatinė įtampa, jo reikalu net 
prezidentas Fordas kalbėjo su 
Brežnevu.

Visur yra sunku kalinį išva
duoti, dar sunkiau išvaduoti po
litinį kalinį Sovietų Sąjungoje. 
Bet Sovietai nenorėjo gadinti 
santykių su Amerika, Sovietai 
nori geresnių prekybos ryšių. 
Tų santykių, prekybos naudai 
jie ir išleido Simą iš kalėjimo 
ir leido net išvykti su šeima į 
JAV.

Amerikos valdžios pastangos 
buvo gražios ir tvirtos, jos nu
plovė aną gėdą, kai Simas buvo 
išduotas. Šis vyriausybės mostas 
tikrai vertas pagyrimo.

O Amerikos valdžios viršū
nės buvo pasiektos todėl, kad 
lietuviai labai vieningai daly
vavo šioje byloje, kad jie išvystė 
pastovų ir didelį spaudimą.

Nuo Atlanto iki Pacifiko buvo 
išjudinta visa lietuviška bend
ruomenė, buvo išjudinti ir 
Australijos, Pietų Amerikos lie
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tuviai. Kur tik gyvena lietuviai, 
visur rengė demonstracijas, ku
rios pasiekė Amerikos spaudą, 
televiziją. Simo Kudirkos išdavi
mo nelaimė davė progos pri
minti ir Lietuvos išdavimo ne
laimę. Ir taip ėjo per viso pa
saulio laisvąją spaudą. Tai buvo 
geriausia propaganda, kurios 
nenupirksi nei už dolerius.

Panašus visų lietuvių sąjūdis 
buvo tik po pirmojo pasaulinio 
karo, kai Lietuva žengė į nepri
klausomybę. Ir tada visi Ameri
kos lietuviai išėjo padėti savo 
tautai.

Tai buvo visų lietuvių dide
lių pastangų ir kovos gra
žiausi metai. Į kovą įsijungė vi
sos organizacijos, rengė demon
stracijas, rinko parašus, rašė pe
ticijas, siuntė laiškus, informavo 
spaudą, televiziją. Tokie Lie
tuvos vyčiai kiek daug laiškų 
parašė Kudirkos reikalu. Rašė 
mokyklų mokiniai, mokiniai net 
siuntinius siuntė. Tai visa ce
mentavo mus, sujungė mus nau
jai kovai ir už Simą ir dėl Lie
tuvos nepriklausomybės.

Ar nėra tai pirmas kartas, kai 
į mūsų kovą įsijungė ir nemaža 
kitų tautų žmonių. Amerikiečių 
tarpe buvo sąjūdis už Simo lais
vę. Štai pirmą kartą savo byloje 
mes turėjome tiek daug draugų 
iš kitų tautų tarpo.

Simo Kudirkos istorijos lapas 
skleidžiamas. Iš kalėjimo jis 
išleistas į laisvę, į laisvąjį pa
saulį. Kalėjimai, išdavimai jį pa
darė herojumi, padarė kovo
jančios tautos simboliu. Visi 
tačiau džiaugiamės jo laisve, jo 
atvykimu. Visi nuoširdžiai svei
kiname, sveikiname susijau
dinę, nes tai mūsų kovų brolis. 
Visi jam linkime kuo geriausiai 
įsikurti ir džiaugtis šia rasta lais
ve. Visi taip pat trokšte trokš
ta, kad jis ir toliau išlaikytų tos 
kovos dvasią, kovos dėl švieses
nių tautos dienų, dėl jos laisvės.

2 —--------------------------------------

Pentekostalistai tiki ir skelbia, 
kad Kristaus mokinių išgyveni
mas Sekminių dieną yra nor
malus visų krikščionių išgyve
nimas. Todėl visi turi siekti pa
našių išgyvenimų per “Šv. Dva
sios krikštą”. Jie skelbia, kad iš
orinis Šv. Dvasios pasireiškimas 
yra kaip tik kalbų dovana (glos- 
solalia). Daugelis pentekostaliz- 
mo skelbėjų moko, kad be šios 
dovanos nesą nė tikro “Šv. Dva
sios krikšto”.

Iš kuklaus Topeka būrelio 
1906 pentekostalistai greitai iš
plito. Los Angeles, Calif., pente- 
kostalistų apaštalu buvo “Holi- 
ness” pamokslininkas negras 
W.J. Seymour. Netrukus pente- 
kostalistų sąjūdis greitai plėtėsi 
Jungt. Amerikos Valstybėse, kur 
šiandien yra virš 2 mil. narių.

Iš karto Parham ir Seymour 
neturėjo minties įsteigti naują 
Bažnyčią, o tik atnaujinti istori
nę protestantų Bažnyčią. Bet kai 
ši atmetė pentekostalistų sąjūdį, 
jis virto atskira protestantų Baž
nyčia — sekta.

Pentekostalizmas pasiekė ir 
Europą. Jau 1906 pentekostalis
tų buvo Skandinavijoje, vėliau 
Anglijoje ir kituose Europos 
kraštuose. Pamažu pentekosta
listai paplito po visą pasaulį. 
Ypač daug jų yra Pietų Ameri-

Edvardas Šumanas, jungtinio baltų komiteto koordinatorius 
Washingtone, diskutuoja Baltijos valstybių rezoliuciją su 
kongresmanu Frank Annunzio (Dem. III.). Šalia Mrs. Donna 
Šumanas.

CHARISMATIKŲ KLAUSIMU
J. VAIŠNORA, MIC

koje ir Afrikoje. Skaitoma, kad 
šiandien pentekostalistų yra 
centrinėje Amerikoje apie 1 mil. 
(8 proc. visų protestantų), o 
Brazilijoje virš 4 mil.

2. Neo - pentekostalizmas. 
Prieš keliolika metų pentekosta
listai nutraukė ryšius su protes
tantų Bažnyčiomis ne tik Ame
rikoje, bet ir Anglijoje, Vokie
tijoje ir virto atskira protestantų 
sekta. Kai kurie pentekostalistai, 
norėdami išlikti savo Bažnyčio
je, sudarė vad. “maldos būre
lius”, kuriuose irgi gaunamas 
“Šv. Dvasios krikštas” ir kalbų 
dovana. Taip susiformavo vad. 
neo-pentekostalistų grupė, kar
tais vadinama “kalbų sąjūdžiu” 
(tongues movement). Kai kurie 
pentekostalistų pastoriai į šį są
jūdį įtraukė savo parapijas ir pa
sidarė neo - pentekostalizmo 
apaštalais, propagandistais, pvz. 
D. Bennet — episkopalas, H. 
Bredessen — reformatas, L. 
Christensen — liuteronas; Ang
lijoje M. Harper — anglikonas, 
Vokietijoje A. Bittlinger — liu
teronas ir kiti.

Neo-pentekostalistai protes

tantai paprastai po sekmadienio 
pamaldų bažnyčioje, arba kitose 
savaitės dienose, renkasi į priva
čius namus, į pentekostalistų 
maldos susirinkimus. Jei pas
torius yra jų grupės narys, jis yra 
ir sueigos vadovas. Kitu atveju 
susirinkimo vadovai yra pasau
liečiai, jau gavę “Šv. Dvasios 
krikštą” ir pripažįstami tokiais, 
kaip turį vadovavimo charizmą.

Dauguma protestantų Bažny
čių yra nepalankios šiam są
jūdžiui. Griežtą pasmerkimą yra 
padaręs Kalifornijos episkopalų 
vyskupas James A. Pike. Jis savo 
ganytojiškame laiške 1963.V.2 
rašė: “ . . .the imbalances and 
overemphasis of this (Pentecost- 
al) system of thought and 
practice presents the Church 
with heresy in embryo”. Toliau 
jis įspėja: “ . . .that there be no 
services or meetings in our 
Churches or in homes or else- 
where for which the expression 
or promotion of this activity i s 
the purpose or of which it is a 
part. Nor do I believe that our 
clergy should lead or take part 
in such gatherings under vvhat- 
ever auspices” (J.A. Pike, Pas
tarai Letter regarding Speak- 
ing in Tongues” in “Pastarai 
Psychologie”, 1964.V).

Buvo atvejų, kada pastoriai 
dėl savo užsispyrimo platinti 
neo-pentekostalizmą buvo pri
versti atsisakyti iš pareigų. Kiti 
pasiliko savo vietose ir tęsia 
neo-pentekostalizmo mokslą bei 
praktikas toliau. Suskaitoma, 
kad neo-pentekostalistų pasto
rių yra apie 1700. Jų apie 700 
yra episkopalai, o 1900 kitų sek
tų-

Tačiau tarp pirminių ir neo- 
pentekostalistų ryšys visiškai 
nenutrūko. Tuo ryšiu yra 1953 
D. Shakarian įsteigtas “Full 
Gospel Business Men’s Fellovv- 
ship International”. Tai klubas 
panašus į Rotary, kuriam pri
klauso tik pasauliečiai. Ši orga
nizacija laikosi biznierių kon
vencijų technikos ir propaguoja 
pentekostalizmą tarp aukštos 
klasės prekybininkų, ekono
mistų ir yra tipiška pirminio po
būdžio pentekostalistų organi
zacija. Jai gali priklausyti visi 
krikščionys ir dalyvauti jų mitin
guose, kurie vyksta ištaiginguo
se viešbučiuose ar panašiose 
konvencijų vietose. Tokie mitin
gai yra tipiškas pentekostalizmo 
sekimas su maldomis, giesmė
mis ir charizmų praktika. Po 

mitingo tie, kurie nori gauti 
“Šv. Dvasios krikštą”, yra pa
kviečiami į atskirą kambarį, kur 
tęsiamos maldos ir jau gavusieji 
“Šv. Dvasios krikštą” deda rai
kąs ant kandidatų galvų, kad 
ir jie būtų “pakrikštyti Šv. Dva
sia”.

3. Katalikai pentekostalistai. 
Neo-pentekostalistai buvo tiltas 
per bedugnę, skyręs pirminius 
pentekostalistus nuo katalikų. O 
katalikų pentekostalistų pradžia 
tokia.

Pasiskaitę porą knygų apie 
neo-pentekostalistų sąjūdį (John 
Sherill, They Speak with other 
Tongues ir David Wilkerson, 
The Cross and the Switchblade) 
keturi Duquesne universiteto 
profesoriai pasauliečiai 1966 
pradėjo lankyti protestantų neo- 
pentekostalistų sueigas Pitts- 
burgho priemiestyje, norėdami 
pasimokyti, kaip gaunamas “Šv. 
Dvasios krikštas”. Po kelių 
seansų du tų profesorių prašė 
sueigos dalyvių, kad melstųsi už 
juos ir dėtų rankas ant jų galvų. 
Kai tai buvo padaryta, juodu pa
juto tipišką pentekostalistų išgy
venimą ir pradėjo “kalbėti kal
bomis”, — reiškia gavo “Šv. 
Dvasios krikštą”. Dabar juodu 
pradėjo organizuoti pentekosta
listų profesorių ir studentų gru
pes Duąuesne universitete. Ir 
čia sąjūdis pasiekė Notre Dame 
ir kitus universitetus, parapijas, 
vienuolynus (ypač moterų) viso
je Amerikoje. Taip susidarė 
“Catholic Pentecostal Move
ment”, dažniau vadinamas “Ca
tholic Charismatic Renewal”.

Kaip matome, šis katalikų tar
pe atsiradęs naujas sąjūdis savo 
šaknis turi protestantų pente
kostalistų aplinkoje ir jo pradžia 
nėra tokia savaiminga, vien Šv. 
Dvasios inspiruota. Kaip ten be
būtų dėl jo kilmės, peritekos- 
talistai katalikai greitai plinta. 
Kai 1967 metiniame suvažiavi
me buvo tik 90 atstovų, 1971 
į penktąjį metinį suvažiavimą 
Notre Dame susirinko jau apie 
4000 registruotų dalyvių, kurių 
ketvirtadalį sudarė kunigai ir 
vienuoliai-vienuolės iš Ame
rikos, Kanados ir kitų kraštų. 
O 1973 birželio 1-3 suvažiavi
mo dalyvių buvo virš 20,000, 
jų tarpe apie 700 kunigų, keli 
vyskupai ir vienas kardinolas 
(Suenens).

(Bus daugiau)

TAUPI ŠEIMININKĖ
Spaudai paruošė dipl. agr. I. Sinkevičiūtė.
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Maltas kepenėlių kepsnelis
Paukščio kepenėles perplauti ir 1 — 2 vai. pamirkyti pie

ne. Užkaitinti vieną stiklinę pieno ir, įdėjus kepenėles, pakaitin
ti 10 min. Išėmus gerai sutrinti. Dėti vieną kaiušinio trynį, 2 
šaukštus džiuvėsėlių, 3-4 šaukštus pieno, truputį miltų, šaukštą 
lydyto sviesto; visa tai gerai ištrinti iki purumo. Dėti išplaktą 
kiaušinio baltymą ir lengvai išmaišyti. Mažą formelę ištepti svies
tu, išbarstyti džiuvėsėliais, sudėti pagamintą masę ir nekarštoje 
(350) krosnyje kepti 5 min.

Iš tokios masės galima kepti ir kepenėlių maltinukus.
Jei šis valgis gaminamas suaugusiam žmogui, įdedama tru

putį pipirų ir paspirgintų svogūnų; kepama paukščio riebaluose.
Greita* būdas Vienas kepenėles perplauti išilgai pusiau, leng

vai peiliu truputį pamušti, pabarstyti druska, džiuvėsėliais ir 
karštuose riebaluose abipus trumpai apkepti.

Įdarytas žąsies kaklas

1 žąsies kaklas,
1 stiklinė miežinių kruopų,
1 kepenėlės, skilvys,
0,5 svogūno, žąsies riebalų,
1 šaukštas džiuvėsėlių, pipirų, druskos.

Į numautą žąsies kaklo odą prikimšti miežinių kruopų įda
ro, ir, abu galus užsiuvus, ištroškinti arba iškepti.

Nenupiautą žąsies kaklą taip pat galima įdaryti. Tuo at
veju per padarytą gūžyje piūvį atkirsti kaklo kaulą ir jį išim
ti. Kaklo odą ir gūžį prikimšti įdaro ir kepti kartu su žąsimi.

Duodant į stalą, žąsies kaklą supiaustyti griežinėliais ir 
užpilti kepsnio sultimis.

Įdarui skirtas miežines kruopas užplikyti riebiu sultiniu 
ar karštu vandeniu, kad išbrinktų. Po to pridėti smulkiai supiaus- 
tytas paspirgintas kepenėles, skilvį, svogūną, žąsies riebalus, pi
pirų ir druskos. Viską gerai išsukti, atskiesti sultiniu, kad masė 
nebūtų kieta, ir sukrėsti į žąsies kaklą.

Vietoje miežinių kruopų įdaro, žąsies kaklą galima įdaryti 
tarkuotų bulvių įdaru.

Sutarkuoti 3-4 nuvalytas žalias bulves, pridėti spirgintų 
žąsies riebaluose svogūnų, druskos ir išmaišyti.

LAUKINIAI PAUKŠČIAI
Laukiniai paukščiai skirstomi į stambiuosius ir smulkiuo

sius. Prie stambiųjų priskiriama laukinės žąsys, antys, kurtiniai, 
tetervinai, kurapkos ir jerubės. Prie smulkiųjų — tilvikai, slan
kos, putpelės ir kt.

Laukinių paukščių mėsa yra tamsesnė ir liesesnė, negu na
minių, bet ji turi daugiau ekstraktyviųjų medžiagų. Kad mėsa 
būtų skanesnė, nušautą neišvalytą paukšti reikia 1 — 2 dienas 
palaikyti šaltoje vietoje.

Laukinių paukščių mėsa skaniausia yra kepta. Smulkūs lauki
niai paukščiai kepami uždengtuose induose, nes tada jų mėsa 
būna sultingesnė ir kvapesnė. Smulkius paukščius prieš kepimą 
galima suvynioti į plonai atpiautų šviežių lašinių griežinius, arba 
krūtinės ir šlaunelių raumenis prismaigstyti lašinių gabalėliais. 
Prieš prismaigstant, paukštį reikia trumpam pamerkti į karštą 
vandenį.

Troškinta laukinė antis arba žąsis
1 laukinė antis arba žąsis,
6 kvepiantieji pipirai,
6 kartieji pipirai,
0,5 šaukštelio mairūnų,
2 svogūnai, druskos,
1 šaukštas sviesto,
5 džiovinti baravykai,
1 stiklinė grietinės, sultinio.

Paruoštą kepimui antį įtrinti druska ir, supiausčius gabalais, 
apkepinti svieste arba nepiaustytą kepti krosnyje, kol gražiai pa
gels. Tada sudėti visus prieskonius ir apvirtus baravykus, įpilti 
stiklinę sultinio, pridėti grietinės ir uždengtame inde troškinti 
krosnyje. Galima troškinti nededant grybų ir grietinės.

Duoti į stalą su virtais skryliukais, juos užpylus sviestu ir 
pabarsčius tarkuotu sūriu. Atskirai duoti šviežių kopūstų salo
tas, marinuotus vaisius, keptus ar raugintus obuolius.

Tokiu pat būdu troškinti ir laukinę žąsį.

Kepta laukinė antis arba žąsis
Nuvalytą, ir gerai išplautą antį nusausinti, įtrinti druska, 

grūstais pipirais, tarkuotu muškato riešutu, kmynais, smulkiai su- 
piaustytais petražolių lapeliais ir palaikyti pusvalandį. Prieskoniai 
pašalina ne visai malonų specifinį kvapą.

Taip paruoštą antį kepti krosnyje, dažnai palaistant sultimi. 
Jei sulčių mažai, įpilti karšto vandens ar sultinio. Antis kepa 
apie vieną valandą.

Duoti į stalą su keptomis bulvėmis, troškintais kopūstais ar 
keptais obuoliais.

Kurapkos su grietine
Nuvalytas kurapkas panerti 1 minutę į verdantį vandenį, 

išėmus pasūdyti, krūtinės bei šlaunelių raumenis prismaigstyti 
lašinių gabaliukų ir apkepti svieste kol paviršius gražiai paraus. 
Tada dėti į keptuvą, pabarstyti prieskoninėmis daržovėmis, 
apvirtais grybais, užpilti 2 stiklines sultinio ir uždengtame inde 
troškinti. Baigiant troškinti pridėti grietinės. Duoti į stalą su kep
tomis bulvėmis ir bruknių uogiene.

Galima duoti įvairios salotos su alyva.

Įdarytos kurapkos
3 kurapkos,
0,5 sv. geros veršienos, 
1 svogūnas,
1 šaukštas džiuvėsėlių,
2 tryniai, pipirų, druskos,
1 šaukštas miltų,
0,5 sv. sviesto, prieskoninių daržovių.

Veršieną sumalti mėsai malti mašinėle, sudėti svieste pa
spirgintus svogūnus, džiuvėsėlius, pipirus, druską ir viską gerai 
suminkyti. Ta vientisa mase prikimšti kurapkas. Užsiuvus aptep
ti sviestu ir sudėjus į indą apkepti. Kai pasidarys rausvos, įpil
ti stiklinę karšto sultinio ar vandens, pabarstyti prieskoninėmis 
daržovėmis ir uždengus troškinti apie 30 min. Kurapkas padalin
ti išilgai pusiau, prieskonius išimti, sudėti miltus ir užvirinti. Duo
ti į stalą su keptomis bulvėmis, užpiltomis padažu. Kas nemegs- 
ta padažo, užpilti lydytu sviestu. (J?U.S daugiau)
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BRONYS RAILA —
NETIPIŠKAS LIETUVIS
Kalba, pasakyta Kultūros Židinyje New Yorke vykusioje Vaižgan
to Kultūros Klubo popietėje, joje viešint rašytojui ir žurnalistui 
Broniui Railai. _____________________________________________

LEONARDAS ŽITKEVIČIUS

Štai prieš akis knyga — Pa
guoda. Čia pat ir jos autorius 
— mūsų mielas svečias iš Kali
fornijos Bronys Raila, netipiškas 
lietuvis rašytojas ir žurnalistas.

Jei taip, tai štai ir klausimas: 
koks gi lietuvis yra tipiškas? 
Atsakymą išpešu maždaug iš vi
durio šios knygos. Autoriaus žo
džiais tariant, “tipiško lietuvio” 
sąvoka “istorijos tarpsniuose 
yra didžiai kintanti norma. Tos 
sąvokos turinį galų gale nustato 
ne tik praeities, bet ir dabar
ties, o vėliau ir ateities “tipin
gas lietuvis”. Deja, tas tipiškas 
lietuvis ne visuomet buvo būti
nai tik geras, taurus, narsus, 
stiprus, savo tautai ištikimas, pa
siryžęs mirti už jos laisvę, auko
tis tautinei bendruomenei ir 1.1. 
Būta ilgų nuopolio, išsigimimo, 
klydinėjimų ir' mizerijos lai
kotarpių. Amerikoje pvz. “tipiš
kas”, t.y. skaičiumi gausiausias 
ir būdingiausias lietuvis žlunga 
ir nuskęsta svetimose marėse, o 
lieka tik pavieniai individualis
tai. labai “netipiški” . . .”

Be jokios abejonės, pavienis 
individualistas, labai netipiškas 
lietuvis Amerikoje yra ir Bronys 
Raila. Tam teigimui patvirtinti 
cituoju išpešą iš knygos pra
džios: “Aš praradau marias lai
ko, visus laisvalaikius ir daug 
energijos, nespėjęs ir raidiškai 
negalėjęs ekonomiškai žydin
čios Amerikos laikotarpiu gau
siau medžiagiškai aprūpinti šei
mą ir savo artėjantį poilsį. To
kie dalykai man nerūpėjo, net ir 
ne visi draugai teigiamai vertino 
mano pamišimą.”

Mano įsitikinimu, tas pamiši
mas vertintinas teigiamai. Tai į- 
rodo jo šešios knygos, paleistos 

s* į pasaulį jam gyvenant Ameri
koje. Jų sąrašas: Tamsiausia 
prieš aušrą (1960), Iš pasken
dusio pasaulio (1962\ Laumių 
juosta (1966), Versmės ir verpe
tai (1970), Dialogas su lietu
viais (1970) ir šioji (šiemet iš
leistoji) Paguoda (Akimirksnių 
kronikos 4, pirma dalis, Nidos 
Knygų Klubo leidinys, viršelio 
dailininkas — Kostas Jezerskas, 
432 psl., kaina 5 dol.).

-o-
Šių knygų autorius išėjo į 

literatūrinę viešumą jau labai 
seniai, daugiau negu prieš ke
turiasdešimt metų, būdamas dar 
labai labai jaunas. Prisimenam 
jį kaip Remarque vertėją, bet 
labiausiai kaip poetą, paleidusį 
į pasaulį savo eilių rinkinį — 
Barbaras rėkia. Prisimenam jo 
posmus, kaip šis (cituoju, ne vi- 

< sai tiksliai, iš atminties):

KURIE DRAMOS VEIKALAI PARINKTI?

Trečiajame JAV ir Kanados 
teatro festivaly bus suvaidinti 
šie dramos veikalai:

Anatolijaus Kairio trijų veiks
mų futureska “Mano senelis” 
lapkričio 27, trečiadienį, 8 vai. 
vak. Režisuoja Darius Lapins-

Anatolijus Kairys, LB Kultū
ros tarybos pirmininkas, 
teatro festivalių organiza
torius ir judintojas. Nuotr. 
A. Noreikos

Eksp re sas i nternacionalinis
Iš tolo atbliauna
Ir margą šunį, šunį nacionalinį 
į du gabalus piauna.
Arba šis:
Pasauli, bulvėm penimas,
Tau švinta naujas, nuostabus 

gyvenimas.
Tai geri posmai, nes blogų 

nebūtų galima atminty išnešioti 
beveik visą pusę šimto metų.

Poetas Bronys Raila tada buvo 
vadinamojo “berno kulto” atsto
vas; berno, demonstruojančio 
savo neprosytas kelnes (lietuvių 
literatūroj tai buvo nauja ir gra
žu).

Barbaras rėkia turėjo pasiseki
mą. Radosi ir daugiau poetų, 
norinčių rašyti panašiai, kaip 
Raila. Vienas jų, Antanas Virbic
kas, pasirodė su neblogu eilių 
rinkiniu — Bokštai iš toli. Jame 
šalia berno kulto pasireiškė dar 
ir mergos kultas (irgi gražu).

-o-
O dabar— Paguoda. Ką ji duo

da? Į šį atsitiktinai pririmuotą 
klausimą tinkamai atsako čia ci
tuojama išpeša iš Draugo dien
raščio Naujųjų leidinių skyriaus: 
“Vėl viena tų, šmaikščiu stiliu
mi parašytų, spalvingųjų Bronio 
Railos knygų, kurių puslapiuose 
atsispindi mūsų kultūrinio, poli
tinio ir visuomeninio gyveni
mo vingių vingeliai ir juos vin
giuojančių žmonių škicai bei 
portretai. Tai gyvoji dabarties ir 
netolimos praeities istorija, ku
rią skaitant, nei miegas, nei nuo
bodulys neima.”

Paskutinieji citatos žodžiai 
nusako ir mano paties kriterijų: 
knyga yra gera, jei ji nėra nuo
bodi. O Railos knyga yra net 
įdomi. Dėl to ji yra tikra pa
guoda skaitytojui, nors ir turinti 
pesimistinių minčių.

Knyga pradedama įžanga — 
Rašau skaitytojam. Toliau yra 
šie skyriai: Epochos pakopom, 

(Tušti?) ginčai, Tarp sodžiaus ir 
miesto, Kritika ir laikas, Žmonės 
ir pėdsakai. į skyrius įtalpinta 
vienur mažiau, kitur daugiau 
straipsnių.

Straipsniai rašyti 1950-1972 
metų laikotarpy. Daugelis jų 
turėtų būti jau pasenę, nebeak
tualūs. Tačiau taip nėra. Raila 
nesensta. Kodėl? Atsakymas pa
prastas: moka rašyti.

Su daugeliu Railos minčių 
skaitytojui tenka sutikti. Bet jų 
esama ir tokių, su kuriomis kai 
kurie skaitytojai nesutiks. Aš, 
pavyzdžiui negaliu sutikti su šioj 
knygoj randamu rašytojų Liūnės 
Janušytės ir Stasio Anglickio 
literatūriniu nužeminimu.

-o-
N e n agri nė dam as s t rai p s n i ų 

kas. Vaidina Chicagos LB Jau
nimo Teatras. Lapkričio 28, ket
virtadienį, 5 vai. popiet kartoja
mas tas pats veikalas.

Vinco Kudirkos šešių paveiks
lų satyra “Viršininkai” lapkričio 
29, penktadienį, 8 vai. vak. Sce
nai pritaikė Jurgis Jankus. Re- 
žizuoja Andrius Cieminis. 
Vaidina Rochesterio Jaunimo 
Teatras.

Vytauto Alanto trijų veiksmų 
komedija “Šiapus uždangos” 
lapkričio 30, šeštadienį, 8 vai. 
vak. Režisuoja Elena Dauguvie- 
tytė-Kudabienė. Vaidina Ha
miltono dramos grupė Aukuras.

Jurgio Gliaudos trijų veiks
mų drama “Naktis” gruodžio 1, 
sekmadienį, 2 vai. po pietų. 
Režisuoja Dalila Mackialienė. 
Vaidina Los Angeles Dramos 
Sambūris.

Visi veikalai bus vaidinami 
Chicagoj, Jaunimo Centro salėj, 
5620 So. Claremont Avenue.

Žymenų vakaras įvyks toj pa
čioj salėj gruodžio 1, sekmadie
nį, 6 vai. vak. Programoj: reži
sierių pagerbimas, aktorių pri
statymas, žymenų įteikimas, 
meninė dalis, vaišės, muzika ir 
kt. — JAV LB Kultūros Tarybos 
inf.

tematikos, noriu čia sužymėti ke
letą savo įspūdžių knygą be
skaitant.

“Katedros aikštė Vilniuje gali 
būti gražiausia pasaulyje — jei
gu ją mylėsi ir tuo tikėsi”, sako 
autorius ir tuoj pat priduria, kad 
jam gražiausias pasaulyje miškas 
esąs Rozalimo pušynas. Paskai
tai ir stebiesi, kad jam, daug mė
tytam ir vėtytam, taip arti prie 
širdies Rozalimas. Ir ta Daugy
venė, prie kurios gyvenęs ir 
poetas Henrikas Radauskas, ku
rio poezijoj negirdėti jos ajarų 
šlamėjimo ... Tai Aukštaitija. 
Bet Radauskas — ne aukštaitiš
kas poetas. Ir ne žemaitiškas. 
Universalus. Taip mąstau skai
tydamas šią knygos vietą ir tuoj 
prisimenu tris neuniversalius, 
tipiškai aukštaitiškus šio šimt
mečio poetus: Antaną Miškinį, 
Alfonsą Keliuotį, Praną Kozulį. 
Tik tuos tris. Daugiau nesu
randu. Kiti, nors ir aukštaičiai, 
nėra tipiškai aukštaitiški.

“Nedera mum būti per rim
tiem šiais nerimtais laikais”, 
sako autorius kitoj vietoj. Sutin
ku ir nenoriu būti labai rimtas. 
O kad laikai nerimti, visai aišku 
jau iš tos vienos ‘detentės’, taip 
dažnai vartojamo prasmingo 
žodžio, vedančio Ameriką į be
prasmybę. Tik ne visai man aiš
ku, kodėl autorius vienoj šios 
knygos vietoj lyg ir pasmerkia 
“komikus” (atseit, Mickey Mou- 
sus). Aš juos mėgstu ir skaitau, 
kasdien vis labiau toldamas nuo 
politikos.

Įdomu palyginti Bronį Railą 
su jo vienamečiu jaunystės drau
gu Petru Cvirka, apie kurį šioj 
knygoj rašoma. Cvirkai (jau (mi
rusiam) Vilniuje pastatytas dide
lis paminklas. Ir tenka sutikti su 
autorium: “Man gaila skulpto
riaus ir jo sunaudoto granito. 
Tėvynės laisvę spiaudžinsiam ir
išdavusiam paminklas stovės

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ
SIDABRINĖ SUKAKTIS

1949 prieš pačias Kalėdų 
šventes Toronte, Kanadoj, pa
sirodė pirmutinis Tėviškės Ži
burių savaitraščio numeris. Jį 
leido ir tebeleidžia Kanados lie
tuvių katalikų draugija Žiburiai. 
Pirmuoju redaktorium buvo a.a. 
prof. dr. Adolfas Šapoka, miręs 
1961 kovo 9.

Šių metų Tėviškės Žiburių 
Nr. 40 (spalio 24) yra jubilieji
nis numeris. Jame savo įspū
džius su skaitytojais pasidalina 
buvę ir esą to laikraščio kūrė
jai bei darbuotojai — A. Rinkti
nas, B. Sakalas, Pr. Alšėnas ir 
kiti.

Spalio 27, sekmadienio po
pietės metu, Anapilio sodybos 
patalpose Tėviškės Žiburiai mi
nėjo savo sidabrinę 25-erių 
metų sukaktį.

Iškilmes vedė buvęs Kanados 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas dr. Silvestras Čepas. Me
ninėj daly jam talkino Gabija 
Juozapavičiūtė.

Iškilmių invokaciją atliko 
Anapilio parapijos klebonas 
kun. P. Ažubalis. Po jo trumpą 
žodį tarė vienas iš Tėviškės 
Žiburių organizatorių — B. Sa
kalas. Savo kalboj trumpai pa
minėjo 1949 vykusį Kanados lie
tuvių suvažiavimą Montrealy, 
iškilusius nesklandumus ir su
važiavimo skilimą; tai ir privedė 
prie antrojo savaitraščio Kanadoj 
įkūrimo.

Po to kalbėjo dabartinis redak
torius kun. dr. P. Gaida. Jis dė
kojo visiem savaitraščio rėmė
jam, spaustuvės darbuotojam, 
korespondentam ir skaityto
jam. Tik dėka jų savaitraštis gy
vuoja ir klesti. Šiandieną oku
puota Lietuva yra dideliu kalėji
mu mūsų tautai, gi mum, išei
viam, dideliu ilgesiu. Tėviškės 
Žiburiai neturi tikslo auginti 
piktžolių. Jų tikslas aptarnauti 
kiekvieną lietuvį. Savaitraščio 
ateitis esanti viltinga. Pragyve
nom 25-rius metus, susilauksim 
ir auksinio jubiliejaus, gal ir dei
mantinio ir net šimtmetinio. Iš
reiškė padėką pirmajam redak
toriui a.a. dr. A. Šapokai už 
suteiktą pavadinimą ir savaitraš
tį, o kun. P. Ažubaliui už duotą 
ir duodamą pastogę. Padėko
jo Stasiui Jagėlai už 1000 dol. au
ką.

Bronys Raila kalba Vaižganto klube Nevv Yorke.

ten tik tol, kol jį saugos užgro- 
bikų policija ir kariuomenė. Nė 
dienos ilgiau!” Mūsų svečias 
Bronys Raila, kurio seniai nebe
būtų buvę gyvo, jei būtų jį pa
grobę užgrobikai, savo raštais 
pasistatė sau kitokį paminklą — 
netipiško lietuvio patrioto.

-o-
Tegyvuoja Bronys! Tegyvuoja 

ir jo miela žmona Daneta, kuriai 
jis paskyrė ir šią knygą, “per 
daugelį metų austą darbą”!

Tėviškės Žiburius sveikino 
gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas, 
R. J. Simanavičius — Kanados 
Liet. Bendruomenės ir radijo 
bei televizijos programos vardu, 
Katalikų Centro valdyba, Kuni
gų Vienybė, Toronto apylinkės 
valdyba, Londono, Ont., lietu
viai, kredito kooperatyvas Pa
rama ir Prisikėlimo bankelis, 
Kanados Moterų D-ja, Tautos 
Fondas, Toronto šaulių kuopa, 
Šv. Kazimiero parapija Londo
ne, Ont., Delhi, Ont., Lietuvių 
Katalikų D-ja ir Anapilio para
pijos Moterų D-ja. Visi šie svei
kintojai įteikė Tėviškės Žibu
riam ir mažesnę ar didesnę pi
niginę auką.

Tėviškės Žiburių iškilmėse iš 
Chicagos dalyvavo Lietuvių 
Žurnalistų S-gos pirm. kun. J. 
Vaišnys ir ižd. J. Janušaitis. Kun. 
Vaišnys sveikino visus susirin
kusius ir Tėviškės Žiburius L.Ž. 
S-gos ir Laiškų Lietuviams var
du. Janušaitis perdavė Vlado 
Ramojaus-Būtėno ir Margučio 
radijo vedėjo P. Petručio linkė
jimus.

Minėjime daugiausia pasi
žymėję jaunieji žurnalistai buvo 
apdovanoti iš Žurnalistų S-gos 
fondo pinigine dovana. I-oji pre
mija (100 dol.) teko Antanui 
Šileikai, Il-oji (75 dol.) — Ramu
tei Birgelytei ir IlI-oji (50 dol.) 
— Algiui Čepui (visi iš Toronto).

Vakarienė su vynu truko apie 
pusantros valandos. Vakarienės 
metu Žiburių d-jos pirm. P. Bra- 
žiukas pranešė, kad šiemet re
daktoriui kun. P. Gaidai suka
ko 60 metų. Ta proga jis re
daktorių apdovanojo dail. Teles- 
foro.Valiaus paveikslu, o susirin
kusieji sugiedojo jubiliatui dar
bingų ir ilgiausių metų. Kun. 
Gaida visiem širdingai dėkojo.

Be to, vakarienės metu savo 
įspūdžius iš lietuvių gyvenimo 
Brazilijoj papasakojo iš Sao Pau
lo atvykęs kun. H. Šulcas. Jis 
dėkojo Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoj, kur jis išmoko lietu
vių kalbą. Iki 12 metų jis lietu
viškai nemokėjo.

Atsiųsta paminėti
Vincas Jonikas — SKAM

BUTIS. Eilės mokslo metams.
Autoriaus leidinys. Tiražas 500 

egzempliorių. Spausdino sale
ziečių spaustuvė Romoje 1974 
metais. Kietais viršeliais. 72 psl. 
Kaina 2 dol. Gaunama pas auto
rių, 102-15 91 Avė., Richmond 
Hill, N. Y. 11418.

Autorius — žinomas poetas, į 
viešumą išėjęs 1947 Vokietijoj 
savo eilių rinkiniu “Trys margi 
laiškeliai”. Vėliau paskelbė ir 
daugiau rinkinių, taip pat ir savo 
poezijos rinktinę “Lydėjau vieš
nią vėtroje”. Kritikų buvo pri
imtas nevienodai, bet ir griežtie
ji rado jo poezijoj vertingų pos
mų.

Rašė ir eiles vaikams. Iš tokių 
eilių yra sudarytas ir šis rinki
nys. Lyginant jį su “nevaikiš
kais” rinkiniais, šis negali su 
anais konkuruoti. Dažniausiai 
čia tik moralai, kartais dirb
tiniai ir nesklandūs, net ir ne
vaikiški. Geriausias posmas, 
nors ir nevaikiškas, yra šis:

Pasakysiu, gal patiks: 
Jei bėda tave ištiks, 
Iš draugų tik vienas liks, 
Ir tas pats būsi pats.

Marija Saulaitytė — ŠEŠTOJI 
DIENA. Poezija. Dedikuota 
Vilniui. Viršelis ir aplankas dail. 
Alfredo Stanevičiaus. Aplanke 
— autorės atvaizdas. 80 psl. 
Kaina 3 dol.

Tai ketvirtoji autorės poezijos 
knyga. Kitos: Kai mes nutylam 
(1967), Viena saulė danguje 
(1971), And You (1972).

Stiprios minties, neklasikiniu 
ritmu sklandžiai sueiliuota poe
zija. Tai gali paliudyti ši citata:

Baltos mėnesienos neprigijo: 
neužauginome naktų.
Miegas be sapno nesaldus, 
kaip nesaldus ir sapnas 
be nakties.
Trumpuose eilėraštukuose į 

skaitytoją subtiliai prabyla 
tai, kas juose neišsakyta. Galima 
sutikti su autore (citata iš kny
gos aplanko):

Eilėraščiuose, šalia pačių 
žodžių, prasmės turi

tyla,
tai, kas išleista, 
nutrauktos eilutės, 
neužbaigta mintis.

Nes taip yra ir gyvenime.

Meninę programos dalį atliko 
solistė Danutė Stankaitytė iš 
Chicagos ir Draugo redaktorius 
rašytojas Aloyzas Baronas. Dai
nomis bei humoristiniais eilė
raščiais jie linksmino toron
tiškius apie valandą.

Iškilmes uždarė Žiburių d-jos 
pirm. Bražiukas.

Iškilmėse dalyvavo apie 350 
svečių.

A.L.S.

RAŠYTOJAI
_IR KNYGOS___

— Rašytoja Birutė Pūkelevi- 
čiūtė savo kūrybą gruodžio 7 
skaitys Los Angeles mieste LFB 
sambūrio organizuojamame li
teratūros vakare. Ta pačia proga 
aplankys ir San Francisco lietu
vius ir skaitys savo kūrybą LB 
apylinkės organizuojamame li
teratūros vakare. Rašytoja taip 
pat yra pakviesta ir sutiko pa
kalbėti Los Angeles lituanisti
nės mokyklos mokiniam ir 
moksleivių ateitininkų kuopai.

— Rašytojas Aloyzas Baronas 
skaitys savo poeziją Toronte, Ka
nadoj, lapkričio 30 įvyk
siančiame Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Studentų Sąjungos su
važiavimo bankete.

— -N. Kudirkos Viršininkai, 
satyrinė drama, bus suvaidinta 
lapkričio 23 Rochester, N.Y., 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
salėj. Režisuoja Andrius Cie
minis.

— Mariaus Katiliškio apsa
kymų knyga “Apsakymai” 
spaustuvėj jau surinkta. Knygą 
žadama išleisti dar šiais metais. 
Keliolikos apsakymų knygą lei
džia Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas.

Petro Jurgėlos parašyta “Lie
tuviškoji skautija” pradėta rinkti 
pranciškonų spaustuvėje. Veika
las bus didelis ir turės apie 200- 
700 nuotraukų. Knygą leidžia 
LSS pirmija, visais leidimo rei
kalais rūpinasi A. Samušis.

— Rašytoja Alė Rūta-Arbienė, 
Santa Monica, Calif., kviečiama 
LB Vakarų apygardos valdybos, 
sutiko sudaryti kultūrinių pa
šnekesių komisiją viešiem ko
lektyviniam pašnekesiam lietu
viškais klausimais organizuoti. 
Komisijos pirmininkė kitus na
rius kviesis iš abiejų LB apy
linkių.

— Dr. Henrikas Lukaševičius, 
New Haven, Conn., pirmasis 
lietuviškojo Vilniaus universite
to teisės mokslų daktaras, žino
mas spaudos darbuotojas, ilga
metis skautų organizacijos vei
kėjas, paruošė spaudai naują 
knygą “Pasaulis, kuriame gyve
nau”. Knygą leidžia Akademi
nės skautijos leidykla.

— Literatūros vakarą Cleve- 
land, Ohio, vasario 1 rengia 
moksleiviai ir studentai ateiti
ninkai.

ANATOLIJAUS KAIRIO 
NAUJAS VEIKALAS

KARŪNA
Istorinė drama — poema iš 

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
duoja Mindaugo kovas į karū
ną. Antroji dalis — Karūnos žie
dą i, 3 v. drama, apima krikšto, 
karūnacijos ir jau suvienytos 
valstybės problemas. Trečioji —- 
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 
leidyklos tokiu adresu: Leidykla 
DIALOGAS, 8457 S. Pulaski 
Rd., Chicago, III. 60652.
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Žurnalistai spaudos konferencijoje. Kairėje Tėv. K. Bučmys, ranka pasirėmusi Jūratė 
Kazickaitė. Žurnalistai klausinėjo Simą Kudirką prie autobuso, kai jie važiavo iš Waldorf Astoria viešbu

čio aplankyti Angelų Karalienės parapijos bažnyčios.

Pokalbyje su žurnalistais. 7 TV kanalo atstovė (d.), kairėje Jūratė Kazickaitė verčia Simo at
sakymą. Už Simo neatpažintas žurnalistas. Prie Angelų Karalienės parapijos bažnyčios durų filmuotojai, žurnalistai. Ties viduriu baltu 

paltu Genė Kudirkienė, jos dešinėje matosi Evalduko galva ir Lolitos nugara (su megz
tuku), kairėje Marija Šulskienė, Simas Kudirka, Romas Kezys, kleb. kun. A. Petrauskas, toliau 
kun. A. Račkauskas.

SIMAS KUDIRKA 
NEW YORKE
(atkelta iš 2 psl.)

čiuos, kaip išėjęs iš pragaro ir 
papuolęs į saulėtą dieną. Neno
riu sutirštinti spalvų. Viena aiš
ku, — tuos, kurie liko kalėji
muose ir koncentracijos stovyk
lose, reikia gelbėti visom išga
lėm. Reikia kovoti visiem. Rei
kia prašyti Kūrėjo pagalbos, kad 
pergalė būtų mūsų pusėje.

— Ar koncentracijos stovyklo
se žinoma apie Solženicyno kny
gą?

— Žinoma.

— Ar reikėjo ką pasirašyti 
išvykstant?

— Prieš išduodant išvažia
vimo vizą, gavau blanką, kur 
reikėjo pasirašyti, kad laikysiuos 
kai kurių paragrafų, tarp jų buvo, 
— kad nešmeišiu Sovietų Sąjun
gos. Aš sakau tik tiesą ir neme
luoju.

Vienas iš spaudos konfe
rencijos dalyvių, atrodo, kad 
baltietis, paklausė apie Baltijos 
kraštus. Simas Kudirka taip atsa-

Visos nuotraukos 
V. Maželio

kė: — Lietuva, Latvija, Esti
ja yra sudėjusios už laisvę dides
nes aukas nei kitos pavergtos 
tautos, kiti pavergti kraštai. 
Mūsų nedaug, mes mirštame, 
gelbėkite mus!

Po konferencijos
Po konferencijos atskirai dar 

pasikalbėjo ir konferencijos da
lyviai, radijo stotys užsirašė jo 
pranešimus. Radio Liberty ko
respondentam kalbėjo rusiškai, 
amerikiečių stočiai kalbėjo per 
vertėją.

Tuoj buvo suorganizuota ke
lionė Į Angelų Karalienės para
pijos bažnyčią, Brooklyne, kur 
buvo krikštyta Marija Šulskienė.

Buvo specialus autobusas ir 
nuvežė visus korespondentus.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje

Čia buvo du svarbūs momen
tai. Klebonas kun. A. Petrauskas 
parodė metrikų knygas, kur įra
šyta, kad čia pakrikštyta Marija 
Šulskienė.

Šis įrašas buvo pagrindinis ar
gumentas visoje byloję, ir Mari
ja Šulskienė, rami ir išmintinga

Angelų Karalienės parapijos klebonijoje žiūri į metrikų kny
gą, kur įrašyta Kudirkos motinos krikštas. Kairėje klebonas 
kun. A. Petrauskas, Genė Kudirkienė (matosi tik jos ranka), 
dukra Lolita, sūnus Evaldas, Simas Kudirka ir Marija 
Šulskienė, motina.

Simas Kudirka ir latvis Robertas Brieze, kuris matė, kaip 
Vigilant laive buvo išduotas Simas. Jis pirmas ir iškėlė 
visą išdavimo reikalą.

Simas Kudirka Angelų Karalienės bažnyčioje uždega padėkos 
votyvinę lemputę.

moteris, susijaudinusi sušuko:
— O Dieve, kas galėjo tikė

ti, kad ši metrika sūnų išgelbės 
iš kalėjimo?

Po to bažnyčioje Simas Kudir
ka uždegė žvakeles, visi buvo 
suklaupę prie altoriaus grotelių. 
Visą šią ceremoniją nufilmavo 
televizijos stočių atstovai.

Iš čia dar visi važiavo į Jung
tines Tautas, iš lauko pažiūrė
jo į didžiulius pastatus. Paskui 
visi grįžo atgal į Waldorf Asto
ria viešbutį, iš kur spaudos 
atstovai išsiskirstė.

Televizijoje
Tą patį vakarą visi pagrindi

niai New Yorko kanalai parodė 
Simą Kudirką spaudos konfe
rencijoje, mieste, Angelų Ka
ralienės bažnyčioj. Labai gražiai 
ir patraukliai perdavė 2-ras ka
nalas. Aprašė įvykius visi.Nevv 
Yorke išeiną dienraščiai. Tiks
liausiai aprašė New York Times.

Visi keleiviai prie grotelių Angelų Karalienės parapijos bažnyčioje. Iš k. M. Šulskienė, 
G. Kudirkienė, S. Kudirka ir jų vaikai Evaldas ir Lolita. Juos šventu vandeniu pašlaksto kun. 
A. Petrauskas, tos parapijos klebonas.
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LABIAU SUSIRŪPINTI 
GIEDOJIMAIS

K. SENKUS

Daugiau ar mažiau giedama ir 
dainuojama visose tautose. Pa
linkimas giedoti ar dainuoti, 
galima sakyti, yra žmonių pri
gimtyje. Giedoti, dainuoti, mu
zikuoti yra kūrybingo džiaugs
mo ženklai. “Palaiminta (laimin
ga) tauta, kuri moka džiūgauti; 
jos vaikai vaikščioja, Viešpatie, 
tavo veido šviesoje” (Ps. 88,16). 
Iš tikrųjų laiminga tauta, kuri 
moka giedoti ir dainuoti. Ji tuo 
liudija apie savo turimą gaiva
lingumą, gyvybinį veržlumą ir 
kūrybinį sugebėjimą.

Senovėje lietuviai, kaip žino
me, giedodami meldėsi, garbino 
Dievą ir kartu mokėsi lietuviš
kai skaityt. Kantičkos, anuometi
nės giesmių knygos, turėjo būti 
išleistos labai daug kartų, kad 
patenkintų norinčius giedoti. 
Senoji tradicija reiškė, kad gali
ma arba reikia giedoti kiekviena 
proga. Kiekvienos apeigos, kur 
tik susirenka grupelė ar daugiau 
žmonių, yra susiejamos su gies
mėmis, ir stengiamasi giedoti. 
Šita tradicija gyva ir dabartinė
je Lietuvoje. Apie tenai vartoja
mų giesmių gausą aiškiai kalba 
“L iturginismaldynas” 
(Vilnius-Kaunas 1968). Jame, 
šalia daugelio maldų, yra 
200 su viršum giesmių tekstų. 
Su juo reikėtų mums išsamiau 
susipažinti. Dabartinėje Lietu
voje žmoniųgiedama ne kelios ir 
vis tos pačios giesmės, bet atski
roms apeigoms priderintos, 
kiekvienai progai parinktos. Tai 
reiškia, tenai žmonių giedojimai 
seka arba papildo liturginę min
tį, savo melodijomis arba muzi
ka suiškilmina kiekvienas apei
gas, viešas bažnytines arba gry
nai lietuviškai liaudiškas.

Lietuvoje giedojimas yra ne 
tiek “pasirodymas”, bet tikra 
malda, esminė lieturgijos apei
gų dalis.

-o-
Žinome gerai, kad lietuviai 

gieda ir svetur, išeivijoje. Bet 
jų giedojimas apsiriboja mažu 
giesmių skaičiumi (4-6). Jas gie
da visur ir kiekviena proga tas 
pačias. Daugelis jas taip “įsi
mylėjo”, kad be jų nebesijaučia 
gerai . . .

“Bad Godesberge taip gražiai 
sugiedojo” — neseniai gyrėsi 
vienas lietuvių moterų suvažia
vimo dalyvis. Tenai “pamaldų 
metu skambėjo lietuviškos šven
tos giesmės: Pulkim ant kelių, 
Prieš Tavo altorių, Marija, Mari
ja ir kitos” — taip ano dalyvio 
susižavėjimą patvirtina K. Šim. 
reportažas, išspausdintas Euro
pos Lietuvyje, Nr. 39, 4 pušį. 
Reportažuose apie kitus suva
žiavimus, kur prisimenamas gie
dojimas, galime skaityti tą patį. 
Gi lietuviai reporteriai, kurie 
tokį giedojimą laiko jau visiems 
žinomu dalyku ir kuriems įgriso 
tai kartoti, praeina tylomis net 
pro pačias pamaldas.

Dėlei šitos išeivių “tradicijos” 
kunigas K. Senkus eilę kartų pa
tyrė ir mažiau malonių situacijų, 
kai jis — rengėjų prašytas — 
stengėsi į “standartinį” gie
dojimo repertuarą įtraukti ir vie
ną kitą naują giesmę. Čia gali
ma suminėti Liet. Studijų Savai
tes Europoje ir V. Vokietijos lie
tuvių katalikų, kunigų ir pasau- 
liškių, suvažiavimus. Apie tokį 
“standartinį” giesmių repertua
rą liudija kun. K. Pugevičius 
Darbininke, 1974, Nr. 39, 4 pusi. 
Yra ir daugiau liudininkų su at
viromis akimis ir neužkimštomis 
ausimis.

Publika Laisvės Žiburio koncerte spalio 26 Kultūros Židinyje. Nuotr. v. Maželio

“Kam gi čia tų naujų gies
mių . . . Imkime žinomas įprasti
nes!” — įtikinėja vienas “tradi- 
cionalistas”. “Žmonės nori vėl 
išgirsti jų mėgstamiausias ...” 
— argumentuoja panelė daktarė. 
“Naujos neskambės taip gražiai, 
kaip tradicinės ...” — įtikinėja 
garsaus lietuvių giedojimo mė
gėjas. Šitie ir kiti įrodinėjimai, 
žinome, turi šiek tiek pagrin

do. Geriau bent Šiek tiek giedo
ti, netu visuomet tylėti.

Kad lietuviai gieda ir nori gie
doti, yra aiškus ženklas, kad jie 
dar gyvi. Tačiau turime būti 
sau patys teisingai kritiški. Kyla 
klausimas: Ar lietuviai išeiviai 
savo “tradiciniu” giedojimu ne- 
apsigauna? Gal jie gieda labiau 
“demonstruodami”, pasirody- 
dami prieš kitus, negu melsda
miesi? Čia prisimintini garsūs 
“bytlių” koncertai bažnyčiose, 
kur triukšmas nustelbia nusitei
kimą maldai.

Kad lietuviai gražiai — garsiai 
— gieda ir mėgsta taip giedo

ti, tai žino net kitataučiai. Pvz. 
vokiečiai iš pokarinių laikų Vo
kietijoje, Tiubingene, Hanau ir 
kitur, tai prisimena gana gerai. 
Meno srityje kūrinio grožis, de
ja, ima blukti ir jo vertė mažėja, 
kai tas pats kūrinys vartojamas 
nuolat, kur tinka ir kur netinka. 
Žinoma, jis turi būti vartojamas 
tenai, kur kito neturima ir ne
norima be jo apsieiti, nes bū
tų lyg nejauku, netvtlrkoj . . .

-o-
Naujų giesmių nesimokant ir 

negiedant, pasidaroma nuobo
džiais, ypač tenai, kur sekmadie
nis po sekmadienio kartojamos 
vis tos pačios, nes paįvairinti nė
ra kaip. Nereikia stebėtis, kad 
jaunoji karta arba ir inteligenti
jos atstovai, kurie dar eina iš vie
no su savo tėvų tradicija, paga
liau ima bodėtis, nutyla ir visai 
nebegieda ... nė tų “tradici
nių”.

Mažas giesmių skaičius kalba 
taip pat apie dvasiškai kultū
rinį suvargimą, nuskurdimą 
religinėje srityje. Dainų srityje 
tokio bado dar nematyti. Mažo 
skaičiaus giesmių giedojimas ir 
jų “iš peties traukimas”, dar pa
laikomas tam tikro veržlumo ar
ba noro “demonstruoti”, negali 
būti labai giriamas, kai žiūrima 
į giesmę kaip maldą, kaip Dievo 
ir šventųjų, o ne savęs pačių 
garbinimą. Kai giedama tik save 
parodant, garbinamas ne Die
vas.

Kai kas įsitikinęs tvirtina, kad 
daugiau giesmių nebereikia: 
“tradicinės” giesmės žinomos 
atmintinai, jos gražiai skamba, ir 
kunigai, vadovaują liturgijos 
vykdytojai, patenkinti ir kitokių 
nebereikalauja; o be to, “tra
dicinėms” giedoti nereikia nė 
pasiruošimo . . .

Paviršutiniškai žiūrint, tai gali 
atrodyti teisybė. Nes kunigas, li
turgijos vykdytojas arba atsakin
gas centrinis pamaldų vadovas, 
naujų giesmių neprašo, neieško, 
nereikalauja; neretai jis giedoji
mo reikalu iš anksto nepasirūpi
na, su giedojimo vadovu nesi- 
taria . . . Dažnas kunigas pats 
remia tokią “gražią tradiciją” 
giedoti žinomiausias giesmes, 
nežiūrint, ar jos tinka, ar ne. Se
novėje “Pulkim ant kelių” gie- 
dovavo iš tikrųjų suklaupę, par
puolę prieš Dievą ant kelių ir 
nusižeminę. O šiandien šitą 
giesmę “traukia” (gal būt, išdi-

Baigiant Laisvės Žiburio radijo koncertą spalio 26 Kultūros Židinio salėje, Clevelan
do oktetas drauge dainuoja su New Yorko oktetu. Kairėje solistė Irena Grigaliūnaitė ir Cleve
lando vyrų okteto vadovas Rytas Babickas. Nuotr. V. Maželio

NEW YORKE LANKĖSI 
CLEVELANDO OKTETAS

Laisvės Žiburio radijo valan
da surengė koncertą spalio 26 
Kultūros Židinyje. Programą at
liko Clevelando vyrų oktetas ir 
solistė Irena Grigaliūnaitė. 
Akomponavo jų vadovas Rytas 
Babickas.

Oktetas yra daugiau pramogi
nės — lengvosios, arba estradi
nės, muzikos puoselėtojas. Ir šio 
koncerto programoje vyravo to
kios dainos. Oktetas susi
dainavęs ir lankstus. Pradžioje 
ėjosi kiek nuobodokai, bet pas
kui išsilygino ir gavo savo tem
pą. Geriausiai praskambėjo bi- 
sui skirtos dainos, apie kreivą 
žmogelį, apie lietų.

Dainos, paimtos iš dabartinės 
estradinės Lietuvos muzikos, 
nuobodžios. Jos visos panašios, 
kažkuo nudažytos, žodžiai lyg 
būtų atėję iš senos gadynės, 
kažkaip ir muzika atsilikusi. Kai 
palygini tos pačios paskirties 
dainas, sukurtas amerikiečių 
muzikų, pamatai, koks didelis 
tų dviejų pasaulių skirtumai 
Amerikiečių, apskritai vakarie
čių, sukurtoji muzika yra daug 
laisvesnė, individualesnė, la
biau išbaigta, turi daug įdomes
nius tekstus. Tai ir koncerte to
kių dainų klausytis nepabosta, 

džiai) stovėdami, panašėdami į 
tą Evangelijos prilyginime mini
mą fariziejų.

Daugelyje vietų, kur nėra uo
laus vargonininko, vargiai įma
noma bent grupę žmonių iš
mokyti kitokių ar naujų giedo
jimų. Tenai reikėtų prisiminti 
ir pasiguosti, kad senoje Lietu
voje taip pat amžiais nebuvo 
kiekvienoje parapijoje vargoni
ninkų, kaip ir šiandieninėje oku
puotoje tėvynėje. Tačiau žmo
nės giedojo kiekviename kaime, 
kiekvienoje pirkioje, kiekviena 
religine proga. Todėl anuomet 
reikėję daugelio kantičkų, gies
mių knygų. Žinoma, giedojo, 
kaip kas mokėjo, kaip šiandien 
Lietuvoje gieda, nežiūrint viso
kių varžymų.

-o-
Kad lietuvių giedojimai vėl 

plačiai atgytų ir sužydėtų, 
reikia kunigų, vargonininkų, 
muzikų ir visų kitų glaudesnio 
bendradarbiavimo. Reikia, kad 
vadovaujantieji mūsų visuome
nės asmenys į savo garbingą 
veiklą įplanuotų ir su giedoji
mais surištus klausimus. Reikia 
imti garsiau šaukti, negu vienas 
Vargonininkų-Muzikų Sąjungos 
narių būrelis pajėgia. 

visur neša įvairumas. Tokio kū
rybinio įvairumo pasigendi, kai 
klausai anų okupuotoj Lietu
voj kompozitorių sukurtų dainų.

Jie padainavo
Oktetas pradėjo J. Stankūno

— Dainos kviesliu. Kaip sakė
si, šia daina pradeda visus savo 
koncertus. Toliau girdėjome: 
liaudies dainą, harm. J. Švedo
— Anoj pusėj Nemunėlio, liau
dies dainą, harm. K. Griauz
dės — Alutis, liaudies daina, 
harm. J. Tallat-Kelpšos — Dau- 
noj lilio čiūto , E. Balsio —Ka
riūno daina.

Su soliste Irena Grigaliūnaitė 
oktetas padainavo: B. Gorbuls- 
kio Meilės dainą iš filmo “Mei
lė ir skarda”, M. Petrausko Gau
džia trimitai, A. Bražinsko — Ža
lioji banga. Su sol. A. Gyliu- 
J. Raudonikio — Ištark mano 
vardą; solo M. Motiejūnas, R. 
Bublys ir oktetas atliko T. Ma- 
kačino — Pypkės dūmai, V. Bag
dono — Žemaičių daina.

Po pertraukos girdėjome: D. 
D. Olivieri — Tik negrįžk, M. 
Noviko — Laivai (solo V. Žie- 
donis), vienas oktetas atliko: 
J. Lennon ir P. McCartney — 
Vakare, V. Youmans — Gėlės 
mėnesienoj iš “Flying down to 
Rio”. Su soliste Irena Grigaliū
nai te — A. Jakavičiaus — pasku
tinis tango, M. Wilson — Lida 
Rose iš “The Music Man”. To
liau: K. Weil — Kas praėjo, 
negrąžinsi, iš “The Three Penny 
Opera”, F. Loewe — Maria iš 
“Paint Your Wagon” (solo V.

KENNEBUNKPORT, 
MAINE

Vasarotojų choras

Vasarotojų choras yra pasida
ręs Kennebunkporto tradicija. 
Kas bent kartą yra dalyvavęs 
šiame chore arba buvęs koncer
te, žino, kokia nuotaika susida
ro vasarvietėj ir kaip šventadie
niškai yra nusiteikę vasarotojai.

Šiemet koncertas įvyko rug
piūčio 13. Pavėluotai, atsi
žvelgiant į tradiciją, bet taip jau 
buvo. Choro dalyviais- buvo: 
sopranai — L. Jankauskienė iš 
Mountainside, N.J., Birutė Koži- 
cienė iš Libertyville, III., P. Mi
lerienė iš Norwood, Mass., A. 
Staknienė iš Jamaicos, N. Y., B. 
Stravinskienė iš Chicagos, III., 
Danutė Vakarė iš Chicagos, E.V. 
iš Bostono; altai — O. Budni- 
kienė iš Elizabetho, N. J., K. 
Kučiauskienė iš Baltimorės, 
Md., G. Mačinskienė iš Storrs, 
Conn.; tenorai — I. Kučiauskas 
iš Baltimorės, Md., J. Zdanys 
iš Hartfordo, Conn.; bosai — P. 
Brazdžionis iš Manchesterio, 
Conn., Justinas Bruožis iš Wor- 
cesterio, Mass. Chorui dirigavo 
Izidorius Vasyliūnas; pianinu 
palydėjo Vytenis Vasyliūnas.

Į Kennebunkporto pranciško
nų sodybą suvažiuoja vasaroto
jai iš Chicagos, Worcesterio ar 
Baltimorės, kurie metų metais 
dirba savo choruose; jiem įsi
jungti į naują, trumpai veikian- 

Žiedonis) ir F. Loevve — Su 
trupučiuku sėkmės iš “My Fair 
Lady”.

Publika triukšmingai plojo. 
Bisui, kaip minėta, oktetas 
padainavo dvi komiškas dainas, 
kurios buvo geriausiai atliktos.

Sol. Irena Grigaliūnaitė turi 
ne taip stiprų, bet malonų balsą, 
derinasi į vyrų oktetą.

Gi tą oktetą sudaro: pirmieji 
tenorai—Mindaugas Motiejūnas, 
Algirdas Gylys, antri tenorai — 
Gytis Motiejūnas, Raimondas 
Butkus, baritonai—Džiugas Sta- 
niškis, Mečys Aukštuolis, bo
sai — Valdas Žiedonis, Romas 
Bublys.

Programą pranešinėjo Regina 
Rūta Žymantaitė. Pabaigoje į- 
sijungė ir Laisvės Žiburio vedė
jas Romas Kezys. Padėkojęs vi
siem programos dalyviam, jis 
privedė prie New Yorko okteto, 
kuris dabar nebeveikia. Jis į sce
ną pakvietė to okteto dalyvius. 
Ir nuostabu, jie visai gerai pa
dainavo. Tai buvo įrodymas, kad 
jie gali dainuoti, kad tą oktetą 
reikia atgaivinti.

Buvo pakviestas ir Clevelan
do oktetas, ir visi drauge padai
navo porą dainų, kurios nu
skambėjo labai pakiliai. <

Tokia koncerto užsklanda ki
tiem atrodė negera, girdi, rimtą 
koncertą pavertė į gegužinę. 
Koncertas lieka koncertu, sve
čiai lieka svečiais. Jiem nuo
taikų gadinti nereikia. Kiti, prie
šingai, buvo tos nuomonės, kad 
abiejų vienetų susitikimas įnešė 
daugiau bičiulystės ir jaukumo.

Po koncerto buvo šokiai ir vai
šės. Koncerto tikslas buvo su
telkti lėšų Laisvės Žiburio radi
jo valandai išlaikyti. Žmonių 
buvo per 300. Nuotaika buvo 
puiki. Reikia tikėtis, kad šiam 
kilniam tikslui bus šis tas atli
kę. (p.j.) 

tį vienetą nėra sunku. Šio cho
ro prasmė yra įspūdy ir nuotai
koj, kurią jis sukelia ir kurią 
išgyvena klausytojai.

Mišrus choras padainavo J. 
Naujalio “Lietuva brangi”, Bro
niaus Budriūno “Tėviškėlę” ir 
partizanų dainą “Stoviu aš pari
mus”. Nežinomo autoriaus 
“Mergaitę” ir A. Bražinsko “Ne
munėlį” padainavo moterų cho
ras.

Atkreiptinas dėmesys į Bronės 
Stravinskienės ir Igorio Ku- 
čiausko duetą. Retai kada su
skamba taip natūraliai ir papras
tai liaudies daina, kaip kad ji su
skambėjo juodviem dainuojant. 
Tai “Bernelis tinginėlis” ir “Ei
kime mudu abudu”. I. Kučiaus
kas, kaip ir jo žmona yra Bal
timorės choro dalyvis; kaip 
teko sužinoti, jis ir pats yra ve
dęs chorą ir» dabar prašomas to 
darbo imtis, bet atsisako. Be Jo
kių pretenzijų, paprasta ir nuo
širdi Br. Stravinskienė buvo jam 
gera talkininkė, o klausytojam 
buvo malonu jų dueto klausytis.

Kadangi nebuvo gaidų pia
nistui, Vytenis Vasyliūnas im
provizavo akompanimentą, spal
vingai išgaudamas laivelio plau
kimą, vėjelio pūtimą.

Č. Sasnausko “Karvelėlė” atli
ko mišrus choras, solo partijas 
atliekant Kučiauskui ir Br. Stra
vinskienei. Tai gerai žinoma, 
lietuviškai širdžiai miela daina, 
kurią yra dainavę profesionalai 
dainininkai. Pabaigoj girdėjom 
tris patriotines dainas — S. Na-

Į IŠ MUZIKŲ
Į VEIKLOS

— Chicagos Lietuvių Operai 
1975 balandžio 19, 20 ir 26 
Chicagoj statant G. Donizetti 
operą “Meilės eleksyras”, dai
nuos solistai G. Čaokauskienė,
M. Momkienė, S. Wicik, A. Bra
zis ir Arnoldas Vokietaitis.

— Emilijos Pakštaitės vado
vaujamas lietuvių liaudies in
strumentų ansamblis buvo pa
kviestas groti Robie House (Chi
cagos architektūros paminklas), 
kur Hyde Parko Meno centras 
ruošė ypatingą priėmimą. Susi
rinkę meno kritikai ir svečiai 
domėjosi kanklėmis, p. Pakšto 
rageliu, lietuvaičių drabužiais 
bei liaudies dainomis. “Sun- 
Times” dienraštis minėjo E. 
Pakštaitės lietuvaičių kanklių 
muziką labai palankiai.

—Sol. R. Strimaitis iš Toron
to, Ont., Kanados, spalio 26 
dalyvavo Rochester, N.Y., Liet. 
Radijo klubo vakaro meninėj 
programoj. Jis padainavo lietu
vių ir kitataučių kompozitorių 
dainų ir kai kurių operų ištrau
kas. Akomponavo muz. St. Gai- 
levičius.

— Solistės Onos Aleksaitės 
koncertas Philadelphijoj įvyks 
lapkričio 16. Koncertą Šv. An
driejaus parapijos salėj rengia 
vietos ateitininkai.

— Lietuvių Operos balius 
Chicagoj lapkričio 23 įvyks pir
mą kartą su specialiais laimėji
mais Lietuvių tautiniuose na
muose.

— Sol. Pr. Ragienės rečitalis 
Chicagoj, Jaunimo Centre, įvyks 
lapkričio 24. Ruošia Liet. gyd. 
dr-jos moterų pagalbinio viene
to stipendijų fondas.

— Muz. St. Gailevičius To
ronte šiais metais švenčia 70 
metų amžiaus sukaktį. Jam pa
gerbti ruošiama akademija — 
koncertas. Tos akademijos 
metu numatyta padainuoti kele
tą jo sukurtų dainų. Organizuo
jamas specialus choras tik tam 
vienam pasirodymui. Į šį chorą 
kviečiami visi Varpo, Šv. Jono ir 
Prisikėlimo buvusieji ir esantie
ji choristai. Šiam chorui vado
vauti pakviestas sol. Vaclovas 
Verikaitis. Šio laikinojo choro 
pirmininkas yra J. Simanavičius. 
Akademija — koncertas įvyks 
lapkričio 30 Anapilyje, prie To
ronto.

— Solistė Birutė Kemėžaitė 
atliks programą LDK Birutės dr- 
jos Chicagos skyriaus tradici
niame koncerte Chicagoj, Lietu
vių Tautiniuose namuose, lap
kričio 30. Po vakarienės gros 
“Vyties” orkestras.

— Muz. Aloyzas Jurgutis ir 
sol. Audronė Simonaitytė atliks 
meninę programą Chicagoj per 
Jaunimo Centro tradicinę vaka
rienę gruodžio 8.

— Muz. S. Sližys 1974 gegu
žės mėn. priimtas į Michigan 
operos teatro chorą, kuriam va
dovauja Raynold Allvi'n. Operos 
teatras stato operą “Boris Godu- 
nov” Detroite ir Flinte.

— “Perkūnas”, New Yorko vy
rų choras, lapkričio 24 dainuos 
Bostone LKVS Ramovės ren
giamame Lietuvos kariuome
nės minėjime. Chorui vadovauja 
muz. Vytautas Strolia.

— Vytauto Puškoriaus piano 
rečitalis įvyks gruodžio 8 Cleve- 
land, Ohio, Lietuvių Namuose. 
Rengia Ateities klubas.

vieko “Leiskit į tėvynę”, J. Gu
davičiaus “Kur giria žaliuoja” ir 
Č. Sasnausko “Apsaugok, Aukš
čiausias”.

Koncertui pasibaigus, malonų 
žodį tarė Tėvas Leonardas And- 
riekus, OFM. Po to buvo vaišės 
choristam ir jų šeimų nariam 
pranciškonų provincijolo tėvo 
Jurgio Gailiušio, OFM, globoj.

Choristai išsiskirstė iki kitų 
metų, belaukdami vėl susitikti, 
jei bus tokia Dievo valia. Ken- 
nebunkportas darosi vis labiau 
lankomas, kaip lietuviškojo žo
džio ir lietuviškos kūrybos tvir
tovė.

Elena Vasyliūnienė

z-
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LIETUVIU FONDO FINANSINIS STOVIS
Informuojam lietuvišką vi

suomenę, kad Lietuvių Fondo 
finansinis stovis yra mažiau pa
liestas infliacijos, negu pana
šių JAV veikiančių fondų finan
sai.

Atmesdami Naujienų redakto
riaus ir Naujienų paskelbtų 
straipsnių kaltinimus, klaidingą 
bei nepatikrintą informaciją 
apie Lietuvių Fondo investaci- 
jas ir vadovaujančius asmenis, 
lietuvių visuomenei pranešam:

1. Tik LF tdryba, susidedanti 
iš 18 narių, išrinktų visuotinio 
LF narių metinio susirinkimo, 
yra atsakinga už LF pagrindinio 
kapitalo investavimą, o ne val
dyba ar kuris nors vienas jos na
rys, kaip tai neteisingai rašoma 
Naujienose.

2. Investavimą vykdo kom
petentingi amerikiečių inves
tavimo bendrovės specialis
tai, bendradarbiaujant su LF 
investavimo komisija, kurią su
daro keturi nariai, daugiausia su 
šia verslo šaka susipažinę.

3. LF pinigai investuojami ne 
į spekuliatyvines akcijas (bend
roves), bet į konservatyvines. 
Pastarosios sudaro JAV pramo
nės, industrijos, technologijos 
bei ūkinės pažangos pagrindą.

4. Iki 1973 investuoto į akci
jas kapitalo kasmetinės pajamos 
siekė 7-9%, o bankuose tik 5-6%. 
Taip investuotas kapitalas iki 
1974 pradžios davė 300 
tūkstančių dol. pelno, kuris bu
vo paskirtas pirmos svarbos lie
tuviškiem reikalam. Be minėtos 
sumos, per pastaruosius 7 metus 
LF vadovybė galėjo kasmet dar 
skirti po 12-18 tūkstančių dol. 
administracijos ir vajų išlaidom 
padengti. Šios išlaidos siekė tik 
apie 2% visų metinių pajamų. 
Su tomis minimalinėmis išlaido
mis, bet su dideliu fondo la
bui pasišventimu ir auka fondas 
išaugo veik iki milijono.

5. Šiuo metu LF turi investa
vęs į JAV iždo vertybių popie
rius ir komercines trumpalaikes 
paskolas (obligacijas) arti 40% 
pagrindinio kapitalo, gaudamas 
aukštus 9-10% palūkanų, o kita 
dalis — korporacijų akcijose.

6. Visiem žinoma, kad šian
dien dėl pasaulio politinės bei 
ūkinės nepastovios ir nepalan
kios konjuktūros visi kraštai per
gyvena ūkinės krizės periodą. 
Dėl to ir JAV korporacijų akci
jos šiuo metu yra gerokai nukri
tusios. Tačiau dar nereiškia, 
kad į jas LF investuoti pinigai 
yra žuvę. JAV negali neprogre
suoti, negali ilgiau pasilikti stag
nacijoj. Užkluptą krizę jos nuga
lės. Vyriausybė jau padarė pir
muosius žygius ta kryptimi.
Krašto industrija ir visas ūki

nis, ekonominis progresas vėl 
pradės kilti. Kartu ir korporacijų 
akcijos kils.

1975 pradžioj LF nariai ir 
spaudos atstovai gaus, kaip ir 
kiekvienais metais, 1974 gruo
džio 31 LF smulkią informaci
ją apie fondo pagrindinio kapita
lo investaciją, administraciją ir 
pelno paskirstymą. Tas žinias 
bus galima panaudoti diskusi

Chicagos O’Hare aerodrome Balfas pasitiko neseniai iš okup. Lietuvos pabėgusį muz. prof. 
Aloyzą Jurgutį. Iš k.: inž. A. Rudis — A. Jurgučio sponsorius, Balfo direktorius J. Mackevi
čius, Balfo direktorė D. Bobelienė, Vliko pirm. dr. K. Valiūnas, Chicagos Balfo apskri
ties pirm. V. Šimkus, muz. A. Jurgutis, Balfo centro valdybos pirmininkė M. Rudienė — pasi
rūpinusi visais reikalingais dokumentais ir įkurdinimu Amerikoje, Balfo įstaigos sekre
torė Gr. Giedraitytė. Nuotr. V. Noreikos

jom spaudoj. Anoniminiai ir ne
objektyvūs straipsniai bei ten
dencingi vedamieji Naujienose 
Lietuvių Fondo nesugriaus. Bet 
kokius lietuvių organizacijų 
pozityvius darbus privalom rem
ti, ne žlugdyti.

Manom, kad šis pranešimas 
apie Lietuvių Fondą padės lie
tuviškai visuomenei susidaryti 
teisingą vaizdą apie Lietuvių 
Fondą. Kviečiam kiekvieną 
finansiškai pajėgų lietuvį su 
šimtine ar daugiau įsijungti į LF 
narių eiles ir būti pirmojo mili
jono narių sąraše.

Lietuvių Fondas yra mūsų 
visų pasididžiavimas ir stipri

PADĖKIME AUKA IR TALKA
Bendrojo Amerikos Lietuvių 

Šalpos Fondo steigėjai, tur būt, 
tikrai negalvojo, kad, praėjus 
trisdešimčiai metų, jų sukurta 
šalpos organizacija taip pat 
bus reikalinga ir svarbi, kaip ir 
pirmaisiais metais, tik ją įkūrus. 
Pasikeitė gyvenimo sąlygos, pa
sikeitė šalpos reikalingieji, bet 
nepasikeitė šalpos reikšmė ir 
prasmė.

Pasaulyje nėra krašto, kuria
me būtų nežinomas ar nereika
lingas šalpos darbas. Juo kultū- 
ringesnis kraštas, juo šalpos 
veikiajame gyvesnė. Nes aukš
tesnės kultūros žmogus greičiau 
atjaučia į nelaimę patekusį ir 
jam stengiasi padėti.

Turėdami bendrinę šalpos or
ganizaciją, mes parodom, kad ne 
savo valstybės ribose gyvenan
tieji lietuviai rūpinasi ne tik sa
vimi, bet ir kitur gyvenančiais 
į nelaimę patekusiais savo tau
tiečiais.

Veiklos apimtis
Prieš trisdešimtį metų Balfą 

įkūrus, veiklos apimtis buvo la
bai aiškiai apčiuopiama: šelpti 
pokario Europoje gyvenančius 
lietuvius, rūpintis jų iš Europos 
išvykimu ir padėti stipendijomis 
Europoj studijuojantiem. Nė 
kiek neabejodami galim tvirtin
ti, kad Balfas to laiko sąlygose 
atliko nepaprastai didelį patar
navimą dėl rusiškosios okupa
cijos turėjusiem palikti savo 
kraštą lietuviam.

Daug padėjo tautiečiam dra
bužių ir maisto siuntiniai, vais
tai, darbo ir buto garantijos ir, 
svarbiausia, viltį keliąs jausmas, 
kad Amerikos lietuviai jais rūpi
nasi.

Šiandieninė Balfo veiklos 
apimtis nesusiaurėjo, bet prasi
plėtė. Šiuo metu nereikia rūpin
tis maisto ar drabužių siuntinių 
masiniu persiuntimu į Vokietiją 
ar kitus Europos kraštus, bet rei
kia rūpintis atskirais asmenimis. 
O tokių asmenų yra visuose 
kraštuose, kur tik gyvena lietu
viai. Išskiriant Australiją ir Nau
jąją Zelandiją, iš Balfo paramos 
prašančių yra iš visų kitų kraš
tų-

Balfas rado būdus, kaip padė
ti už geležinės uždangos gyve- 

finansinė jėga lietuvybei rem
ti dabar ir ateity.

Galvojant apie LF, reikia ži
noti, kad LF yra išeivijos lietu
vių kraitis atsikursiančiai lais
vajai nepriklausomajai Lietu
vai. Šia proga dar dera prisimin
ti vieną iš mūsų šūkių: LIETU
VIAI ESAME VISI, LIETUVIŲ 
FONDE AR ESI?

Dr. J. Valaitis
Tarybos pirmininkas

Dr. A. Razma
Valdybos pirmininkas

P. Kilius
Investavimo komisijos pirm.

nantiem lietuviam. Pasirodo, 
kad šalpa yra efektingas veiks
nys ir labai nemalonus Lietuvos 
okupantui. Ne vieną savų laik
raščių puslapį skyrė Balfo api- 
barimui ir net specialią knygą 
išleido — Atsargiai, Balfas.

Gausūs drabužių siuntiniai 
pasiekia Lenkijos valdžioj gyve
nančius lietuvius. Ne paslaptis, 
kad vadinamajame Suvalkų Tri
kampy pragyvenimas yra labai 
sunkus, o taip pat ir lietuvybė 
dabartinėj Lenkijoj perse
kiojama ne mažiau, kaip ir Pil
sudskio laikais. Todėl ateinanti 
parama iš Amerikos lietuvių yra 
ne vien medžiaginė, bet ir tau
tinės gyvybės išlaikymo stip
rintoja. Parama rodo, kad lenkų 
valdžioj gyvenantieji lietuviai 
yra ne vieni. Juos remia laisvo
jo pasaulio lietuviai.

Vis daugiau atsiranda paramos 
reikalingų asmenų pačioj Ame
rikoj. Čia ne tiek svarbi Balfo 
medžiaginė parama, kiek reika
lingi patarimai ir nurodymai, iš 
kur reikiamą paramą galima 
gauti. Nors dažnai pasitaiko, kad 
reikia ir apčiuopiamos me
džiaginės paramos.

Prie Balfo centro valdybos su
daryta speciali komisija, kuri 
duos patarimus ir nurodymus, 
kaip reikiamą paramą galima 
gauti iš amerikiečių įstaigų.

Anksčiau Balfas priklausė Ca
re organizacijai. Prieš devyne
rius metus Balfo ryšiai su Care 
nutrūko. Dabar ryšiai atnaujinti 
ne tik su Care, bet ir su kelio
mis kitomis amerikiečių organi
zacijomis, kurios rūpinasi už 
JAV ribų gyvenančiųjų šalpa. 
Balfo dalyvavimas šių organiza
cijų tarpe yra labai naudingas 
reiškinys, nes gali ateiti laikas, 
kad jos Balfui labai padės. Pa
vyzdžiui, Simo Kudirkos klausi
mas. vienoj organizacijoj buvo 
svarstomas net tris kartus, o mes 
apie tai net nežinojom. Ir ne
galėjom žinoti, nes ji apie Bal
fą irgi nežinojo. Dabar Balfas yra 
šios organizacijos nariu, o ji yra 
amerikiečių šalpos organizacijų 
federacija.

Vienas kitas jau praslysta pro 
geležinę uždangą, ir jais rūpina
si Balfas. Balfas rūpinasi ir Bra
žinskų reikalu, o taip pat kas

Lietuvių Fondo vadovai Clevelande. Susirinkimo metu buvo 
surinkta 6000 dol. Iš k. dr. G. Balukas, M. Lenkauskie
nė — įgaliotinė Clevelande, dr. A. Razma. Nuotr. V. Bacevi-
čiaus

mėnesį siunčia 200 dol. Vasario 
16-tosios gimnazijai, neskaitant, 
kad persiunčia rėmėjų būrelių 

ir atskirų asmenų aukas. Neuž
mirštas ir Kudirka.

Praslydusieji pro geležinę už
dangą patenka į Balfo globą. 
JAV ir Sovietam susitarus, kad 
kas metai iš sovietinio “rojaus” 
galės išvykti apie 60,000 asme
nų, suprantama, kad išvykstan
čiųjų skaičiuj bus ir lietuvių. 
Be abejo, jais rūpintis turės 
Balfas. Susitarimą priėmus, pir
mąją dieną Vilniuj užsiregistra
vo išvykti keturi lietuviai. O 
kiek užsiregistravusių yra iki da
bar?

Reikia pinigų
Nelengva išvardyti, ką atlieka 

Balfas. Tačiau verta priminti, 
kad Balfo centro valdyba admi
nistraciniam ir organizaciniam 
reikalam stengiasi padaryti kiek 
galima mažiau išlaidų. Pinigų 
reikia šalpai. Šelpiamųjų skai
čius ne mažėja, bet didėja.

Balfo pajamos yra rudens va
jaus metu surenkamos aukos. 
Be šių aukų Balfas negalėtų 
veikti, o veikla būtinai reikalin
ga; atrodo, kad ateity jis bus dar 
reikalingesnė. Todėl nepagai- 
lėkim Balfui aukos. Būkim dos
nūs.

Lengviau yra duoti, nei pra
šyti. Balfas prašo, bet prašo ne 
sau; ne dėl to, kad būtų veikla 
dėl veiklos, bet kad galėtų padė
ti į nelaimę patekusiem tauti- 
čiam. O pagalbos daugelis lau
kia.

LB KRAŠTO VALDYBOS VEIKLOS I 
KRONIKA

(atkelta iš 2 psl.)

spaudos atgavimo minėjimas ir 
ta proga išleistas į lietuvių vi
suomenę atsišaukimas spaudos 
platinimo reikalu rado plataus 
atgarsio mūsų spaudoj. Krašto 
valdyba, įvertindama A. Mustei
kio įnašą į Amerikos lietuvių 
kultūrinį gyvenimą ir reikšdama 
jam gilią padėką už talką Lietu
vių Bendruomenei, apdovanojo 
jį LF medaliu. Medalį įteikė 
pirm. J. Gaila, dalyvavęs suruoš
tame spaudos atgavimo minė
jime ir ta proga paskelbęs LB 
spaudos platinimo vajų.

Krašto valdybos posėdžiai ir 
nutarimai. Krašto valdyba rugsė
jo 9 ir spalio 14 turėjo posė
džius, kuriuose aptarė eilę eina
mųjų reikalų. Nutarta atei
nančiais metais vėl išleisti anglų 
kalba leidinį apie žmogaus tei
sių pažeidimus Sovietų okupuo- 
toj Lietuvoj 1974 metais. JAV Bi- 
Centennial komisija buvo davu
si sutikimą ir į savo oficialią 
programą įtraukusi dr. A. Kučo 
stambaus veikalo apie lietuvius 
Amerikoj išleidimą. Staiga jos 

planai pasikeitė: pinigai, skirti 
JAV 200 metų paminėjimui, 
skirstomi atskirom valstijom, 
kad pastarosios savo ruožtu tą 
sukaktį minėtų. Maža vilčių, kad 
kuri valstija sutiktų tą veikalą fi
nansuoti, o reikalui daug bu
vo sugaišta laiko, nes vicepirm.

Zerr ir vicepirm. R. Česo
nis ne kartą lankėsi Washingto- 
ne buvusioj Bi-Centennial į- 
staigoj.

Southem Illinois universite
tas yra gavęs 19,000 dol. pagal 
Tautų Praeičiai Tirti Įstatymo 
programą, skirtą Baltų teatro stu
dijom. Yra numatyta pastatyti

Organizacinis stiprėjimas
Manau, kad nedaug newyor- 

kiečių žino, jog savo laiku 
vien New Yorke veikė 16 sky
rių. Anuo metu, ieškant para- į 
mos Balfui iš amerikiečių įstai
gų, skyrių skaičius buvo svarbi 
priemonė paramai gauti. Skyrių 
skaičiaus prasmė ir dabar yra ne
sumažėjusi. Tačiau nėra reikalo 
tą skaičių išpūsti ar be reikalo 
didinti. Svarbu, kad kiekvienoj 
lietuvių gyvenamoj kolonijoj 
veiktų Balfo skyrius.

Vietoj gyvenant, skyrių suor
ganizuoti nesunku. Reikia tik 7 
narių, kad skyrius būtų įsteig
tas. Suprantama, kad Balfo cent
ro valdyba visų lietuvių koloni
jų pasiekti negali ne dėl to, kad 
nenori, bet kad perdaug tai atsi
eina. Todėl, nelaukdami paragi
nimų, kur yra didesnė lietuvių ! 
santalka, patys organizuokim | 
Balfo skyrius.

Šiuo metu veikia 46 Balfo ; 
skyriai, o skyrių numeriai siekia i 
146. Šimtas skyrių nustojo veik- j 
ti. To priežastim dažniausiai yra į 

kolonijos gyventojų veido pasi- ( 
keitimas. Bet yra kolonijų, kur i 
Balfo skyriai be jokios priežas- i 
ties nustojo veikti. Galėčiau su- Į 
minėti ir pavyzdžių.

S
Balfo organizacijos veikla į 

mum labai reikšminga ir svarbi. : 
Su laiku Balfo reikšmė ir svarba ; 
darbus didesnė. Todėl padėkim j 
Balfui auka ir talka.

Jonas Jasaitis !

anglų kalba Škėmos ar Lands
bergio veikalus, kurie būtų 
vaidinami didesnėse baltiečių 
gyvenamose vietovėse. Lietu
viai studentai, suinteresuoti dra
mos studijomis ir apskritai šia 
programa, gali kreiptis į LB 
kultūros tarybą ar tiesiogiai į mi
nėtą universitetą šiuo adresu: 
Dr. A. Straumanis, Department 
of Theatre, SlU-Carbondale, III. 
62901.

Krašto valdybą savo raštuose 
naudotą stilizuotą lietuvišką vytį 
nutarė pakeisti natūraliu vyčiu. 
Posėdy buvo priimtas N.Y. gy
venančio dail. J. Juodžio vyčio 
projektas, kuris ir bus naudoja
mas LB raštuose ateity.

Valdybos nariai palyginti 
daug važinėja įvairiais kultūri
niais ir politiniais reikalais. 
Pirm. J. Gaila dalyvavo vargoni
ninkų ir muzikų seime New Yor
ke, spaudos atgavimo sukakties 
minėjime Detroite, LŽS Detroi
to skyriaus popietėj VVindsore. 
Vicepirm. A. Zerr lankėsi Radio 
Liberty įstaigoj Nevv Yorke lie
tuviškų transliacijų reikalu. Ji 
taip pat aplankė porą amerikie
čių knygų leidyklų, ieškodama 
galimybių išleisti veikalam apie 
Lietuvą. Visuomeninių rei
kalų tarybos narė D. Kezienė ir 
vicepirm. A. Zerr buvo nuvy- 
kusios į VVashingtoną, kur ap
lankė eilę senatorių ir išreiškė 
padėką už pastangas S. Kudirkos 
laisvinime, gi kongr. Hanrahan 
apdovanojo LF medaliu. Lietu
vos laisvinimo veiksnių konfe
rencijoj White Plains dalyvavo
R. Česonis, J. Gaila, A. Gečys, 
A. Gureckas, B. Raugas; taip pat 
į LB delegaciją buvo pakviestas 
Batuno pirm. K. Miklas. Spau
dos konferencijoj su Kudirkais 
Nevv Yorke dalyvavo A. Zerr ir 
R. Česonis.
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— White Plains, N.Y., spa
lio 27-28 įvykusioje Lietuvos 
laisvinimo darbo konferencijoj 
JAV Lietuvių Bendruomenei at
stovavo Krašto valdybos pirm. J. 
Gaila, LB Visuomeninių reikalų 
tarybos pirm. Alg. Gečys, Kraš
to valdybos vicepirm. B. Raugas 
ir R. Česonis, ir K. Miklas, 
Batuno vykdomasis pirm., JAV 
LB ryšininkas prie Valstybės 
Dept. Alg. Gureckas konferenci
joje dalyvavo PLB sudėtyje.

— JAV Atstovų Rūmų narys 
Ronald A. Sarasin (Conn.) JAV 
LB Informacinės Tarnybos di
rektorei Aušrai Mačiulaitytei- 
ZeiT prisiuntė laišką, informuo
jantį apie 1974 metų Pavergtųjų 
Tautų Savaitės sėkmingumą. 
Surinktomis žiniomis, PT Savai
tės proga pareiškimus Kongrese 
padarė 8 JAV senatoriai ir 42 at
stovų rūmų nariai. Proklamaci
jas išleido 13 gubernatorių ir 12 
miestų burmistrų. Iš labiausiai 
talkinusių minimi kolumnistas 
Thomas A. Lane ir Kudirkos 
byloje daug padėjęs advokatas J. 
Fred Schlafly.

— Dr. Jonas Žmuidzinas, 
JAV LB tarybos narys ir LB va
karų apygardos valdybos vice
pirmininkas, stipriau pajudino 
Simo Kudirkos bylos klausimą 
laiškais kreipdamasis į Valsty
bės sekretorių H. Kissinger, JAV 
senatorių Alan Cranston ir 
Atstovų rūmų narį kongr. Carlos 
T. Moorehead. Iš jo gautųjų 
atsakymų įdomiausias yra Vals
tybės sekretoriaus padėjėjo C.C. 
Laise. Rašoma, kad JAV amba
sada Maskvoje, Valstybės Dept. 
pritariant, priėmusi ir patvirti
nusi sūnaus vardu Kudirkos mo
tinos įteiktą prašymą ir pripaži
nusi Simą JAV piliečiu.

— “Pelkių Žiburėlio” literatū
rinė valandėlė lapkričio 7 pradė
jo naują sezoną. Ištraukoje iš 
Balio Sruogos dramos “Baisioji 
naktis” dalyvavo aktoriai: Mari
ja Lemešytė, Emilija Pakštaitė, 
Leonas Barauskas, Algimantas 
Dikinis ir Juozas Valentinas. 
“Pelkių žiburėlis” Chicagoj gir
dimas Margučio radijo bango
mis tarp 5 ir 6 vai. vakaro.

— Dr. Antanas Valiuškis, Pro- 
vidence, R.I., LB apylinkės val
dybos pirmininkas, JAV LB Vi
suomeninių reikalų tarybos 
pirm. Alg. Gečio prašomas, iš
vystė spaudimą į savo senato
rių John O. Pašto re lietuvių 
kalba radijo transliacijų per Ra
dio Liberty įvedimo reikalu. 
Nuo šen. Pašto re priklausęs lėšų 
lietuviškom transliacijom pa
tvirtinimas. Dr. Valiuškiui pri
siųstame laiške šen. Pastore ra
šo, kad 1975 metų lietuvių kalba 
transliacijom yra paskirta 75,000 
dol. suma. Transliacijos bus vyk
domos kasdien ir jų ilgis bus 
nuo pusės iki vienos valandos. 
Jos bus pradėtos ne vėliau kaip 
1975 sausio mėnesį.

— Emilijos Josen, LB Pho- 
enixo apylinkės valdybos pirmi
ninkės, pastangomis įtakingas 
vietos dienraštis “The Arizona 
Republic” spalio 26 laidoje iš
spausdino vedamąjį straipsnį 
“Būk pasveikintas, Kudirka”, 
Straipsnyje aprašoma Kudirkos 
byla, iškeliamos lietuvių pastan
gos paveikti Kongreso narius ir 
Valstybės departamentą. 
Straipsnis baigiamas suminint, 
kad “amerikiečiai turi Kudirkos 
šeimą šiltai pasitikti” ir kad 
“ . . .mes visi turime Kudirkos 
atsiprašyti už prieš keturis me
tus padarytą klaidą, sulaikiusią 
jį nuo pasiekimo laisvės krašto”.

— Julijos Stelmokienės Ku
dirkos reikalu laišką išspausdino 
Philadelphijoje leidžiamas 
“The Evening Bulletin” spalio 
23. Džiaugiamasi Kudirkos pa
leidimu iš Sibiro kalėjimo ir 
reiškiama viltis jį greitai matyti 
Amerikoje. Rūpestis Kudirka yra 
įrodymas, kad “tikėjimas, artimo 
meilė ir tiesa dar tebėra gyvi 
mūsų gyvenime”. J. Stelmo- 
kienė yra Philadelphijos LB 
apylinkės pirm. arch. Jono 
Stelmoko žmona.
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' ' Į kalnus
Viehą saulėtą dieną, lydi

ma inž. V. Venckaus, kėliausi į 
Avila kalną. Kėlėmės lyno keltu
vui Šis kalnas yra aukščiausias 
iš Caracas supančių kalnų, jis 
turi 7,262 pėdas aukščio. Keltu
vu važiuojama 10 minučių. 
Giedriam orui esant, matosi kal
nai, paplūdimiai ir šiek tiek Ve- 
necuelos sostinės.

Diktatūros laikais pačioje kal
no viršūnėje buvo pastatytas ap
skritas labai ištaigus viešbutis. 
Dabar jis uždarytas. Kitame 
kalno gale yra čiuožykla, kuri 
dabar neveikia. Yra ir garažai ir 
didžiulis restoranas. Ten baisiai 
tuščia. Gausi tik alaus, degtinės 
ir sumuštinių. Atsigėrę alaus, 
vėl keliavome į slėnį.

Į bavarų koloniją
Maloni ponia Jeloveckienė 

pasiūlė nuvežti į Colonia Tovar. 
Tai yra pusantros valandos ma
šina nuo Caracas.

Ten yra įsikūrę bavarai. Maž
daug prieš šimtą metų Venecue- 
los vyriausybė pasiūlė bavaram 
atvykti į Venecuelą ir pažadėjo 
padėti įsikurti. Kai jie atvyko, 
niekas jų nepasitiko, nesuteikė 
jokios pagalbos. Iš uosto išėjo 
pėsti ir rinkosi sau tinkamesnę 
vietą. Čia jie ir įsikūrė. Klima
tas buvo geras, gera ir žemė, o 
jie buvo darbštūs. Tai ir sukūrė 
gražią bavarišką koloniją. Vieno
je kalno viršūnėje yra ir mažas 
miestukas. Viskas čia pastatyta 
bavarų stiliuje. Maistas irgi jų 
pačių augintas ir pagamintas.

, Sveikai pagaminto maisto pro
duktų apsipirkti čia atvažiuoja 
ir Caracas ponios. Kas mėgsta 
kalnų ramybę, atvyksta čia ir 
vasaroti. Čia geriausią viešbutį 
turi lietuvis.

Lietuvio viešbutis
Jis .yra ponios Bieliukienės 

Brbli’s. Jis' nuvyko į tą kalną pa- 
šfgrdžėti. Sutiko ten mėlynakę 
blondinę vokietaitę ir paklau
sė: ar moki virti? Ta atsakė: 
moku gerai virti. Tada jis tarė 
jai: gerai, susituokime, mylėtis 
mes mokėsim.

Per dvi savaites jie apsivedė. 
Šiandien jie turi viešbutį. Ten 
yra keli vieno aukšto, bavarų 
stiliaus namukai turistam. Kiek
viename name yra du butai, o 
bute du kambariai su dviem lo
vom ir kitais baldais ir vonios 
kambarys. Aplinkui pušys. 
Žemiau — kiemas automobiliam 
pastatyti ir didelis namas su 
restoranu. Pro restorano langus 
matai visą bavarų koloniją.

Restorane viskas bavariška. 
Kabo medinis laikrodis, pastaty
ta alaus bačkutė, patarnautojos 
su bavarų drabužiais.

b*

APIE VASARĄ PRIE MARIŲ
PAULIUS JURKUS

Nutiko taip, kad prie mūsų 
stalo kartą vėlinosi Tėv. Tomas 
Žiūraitis, domininkonas, mokslų 
daktaras. Tuo metu buvo pa
siūlyta, kad dailininkas Kazi
mieras Žoromskis imtų ir nuta
pytų jo portretą. Koks įdomu
mas tapyti vienuolį domininko
ną baltame abite! Ir dar
Tėvą Žiūraitį!

— Jokiu būdu, — atsakė dai
lininkas, pastatęs ūsiukus, — 
esu labai užimtas.

Su tais žodžiais į valgomąjį 
įžengė dailių manierų Tėv. 
Tomas Žiūraitis, surinkdamas 
visų dėmesį. Sklaistydamas ran
kas, jis įsitvirtino prie stalo. Ir 
štai antrame ar trečiame sakiny
je kilo kalba apie portretą. Ta 
kalba nesibaigė, nors mes ir bai
gėme pietus. Kas tuos kilnius 
vyrus suvedė pokalbiui? Jie 
neišsiskyrė, dar valandėlę šne
kėjosi ties pušim.

Ir tada dailininkas pakeitė sa
vo planus, ištempė didelę drobę 
ir pradėjo tapyti Tėv. Tomą 
Žiūraitį. Įsikūrė bibliotekoje, 
priešais valgomojo duris. Pro 
langų aptemdymo plyšius ga

Ponia Jeloveckienė čia suti
ko savo vyro mokslo draugą, 
atvykusį atostogauti su žmona. 
Jis yra vienos ligoninės direkto
rius, abu venecuel iečiai. Jis yra 
mulatas. Sunkia anglų kalba jis 
papasakojo, kaip jis draugauja su 
dr. Jelovecku.

Po pietų nuėjom į mažytę 
medinę bažnytėlę, paskui į ke
pyklą apsipirkti, vėl grįžom į 
restoraną kavos išgerti. Gaila, 
nebuvo šeimininko. Norėjau 
pamatyti tą lietuvį, kuris taip 
gražiai įsikūrė tarp bavarų.

Šiamejo viešbutyje atostogau
ti pigu ir gera. Butuką ir tris 
kartus valgyti per dieną gausi už 
10 dol. Tamanaco Inter-Co ilti
ne ntal viešbutyje, kuriame bu
vau sustojusi, padorių pusryčių 
nepavalgysi be trijų dolerių.

Patekom į audrą
Ponia nusipirko bavariškų 

produktų. Apie penktą valandą 
grįžom į Caracas. Tik išvažiavus 
pradėjo debesuoti ir kilti migla. 
Debesys ėjo žemiau kalnų. Grei
tai pradėjo lyti. Užėjo tokia aud
ra su migla, su debesim, kad 
visiškai nieko nesimatė. Lietus 
pylė kaip iš kibiro.

Pirmą kartą pergyvenau to
kią baisią audrą. Reikėjo va
žiuoti į pakalnę. Iš vienos pusės 
buvo labai aukšti kalnai, o iš 
kitos pusės džiunglių bedugnė. 
Jei kas važiuos iš užpakalio ir 
trenks į mūsų mašiną, tai mes 
nudardėsime į bedugnę!

Buvo ir baisu ir nejauku!
Pagaliau šiek tiek pragiedrė

jo. Nors smarkiai lijo, bet kelias 
šiek tiek matėsi. Artinantis prie 
Caracas, kelias paplatėjo ir lie
tus šiek tiek aprimo.

Dar niekada nemačiau tokių 
lietaus padarytų krioklių. Nuo 
kalnų liejosi gana plati ir didelė 
srovė, tiesiog ištisi kriokliai puo
lė į žemumas.

Abi stebėjomės. Ir ponia 
sakė, kad ji, nors laikas nuo laiko 
važiuoja apsipirkti pas bavarus, 
tokios kelionės dar netu
rėjusi. Sakėsi daugiau be vyro 
nevažiuosianti.

Bet dar ne viskas buvo. Ant 
greitkelio buvo didelis judėji
mas, mašina prie mašinos. Mūsų 
mašina, kaip ir keletas kitų, už
kaito. Reikėjo sustoti. Šiaip 
taip pasiekėm kelio pakraštį ir 
sustojom. Vis dar lijo ir žaibavo.

Šiek tiek atvėsinę motorą, vėl 
pajudėjom. Bet koks važiavimas 
— rodos, tik vietoje stovi. Ta
da ponios nurodymu iš maišo 
ištraukiau medžioklines dešre
les. O jos buvo gerai išrūky
tos ir gardžios.

Mašina vėl per daug užkaito. 
Vėl reikėjo sustoti. Ponia išlipu
si norėjo atidaryti motorą, tada 

lėjai įžiūrėti baltą drobę, kaip 
ten pamažu ryškėja rankos, vei
das, kėdė, knygų lentynos.

Vienuolio atostogos ritosi į 
galą, o sumanymas toks didelis, 
didelė drobė, didelis portretas, 
pilna figūra. Kiek reikia darbo 
valandų, kol atbaigsi. Taip daili
ninkas net du seansus kasdien 
dirbo su modeliu ir pats vienui 
vienas stovėjo prieš drobę ir 
tapė. Tokius laukus reikia apeiti, 
uždėti tonus, pustonius, atbaigti 
šviesos ir šešėlių efektus. Pamir
šo dailininkas, kad čia pat yra 
jūra, gundančios kriauklės. Dir
bo ir dirbo.

Vieną dieną paskelbė, kad 
portretas baigtas ir kad bus jo 
pristatymas, arba apžiūrėjimas. 
Bus šampano vakaras. Žinia, ne
mažas sujudimas. Ypatingai prie 
mūsų stalo. Čia kiekvienas val
gis buvo paįvairintas portreto 
tema.

Tą vakarą susirinko į gražią 
ir jaukią biblioteką beveik visi 
vasarotojai. Susirinko pasitikti 
dar vieno paveikslo toje pa
veikslų šalyje. Ne abstraktas, ne 
jūros vaizdas su valtim ir žuvė-

Akademinis skautų sąjūdis Chicagoje iškilmingai atšventė savo veiklos 50 metų sukaktį. 
Iškilmingo minėjimo metu prie garbės stalo: iš d.: Korp! Vytis pirm. Vacys Garbonkus, Ak. 
skaučių drvės pirm. V. Sabaliūnaitė, Ateitininkų Federacijos vadas dr. P. Kisielius, 
PLB pirm. Br. Nainys, Lietuvos gen. konsule J. Daužvardienė, vysk. V. Brizgys, dr. T. Remei- 
kis, J. Dainauskas, Lit. instituto pirm. dr. J. Gimbutas, dr. K. Aglinskas, “Draugo” red Br. 
Kviklys, Korp! Neo Lithuania pirm. J. Lendraitis, ASS vadijos pirm. E.D. Korzonas, Vydūno 
jaunimo fondo valdybos pirm. V. Mikūnas, Ak. skautų leidyklos vedėjas R. Dirvoms. 
Nuotr. A. Gulbinsko

PO CHICAGOS DANGUM
G. Gudauskienės kūrinių 

koncertas
Kompozitorės Giedrės Gu

dauskienės kūrinių koncertas 
spalio 20 Jaunimo Centre su
traukė daug muzikos mėgėjų. 
Susidomėjimas buvo didelis.

Pradžioj G. Gudauskienė 
trumpu įvadiniu žodžiu supa
žindino publiką su savo muzi
kinės kūrybos laikotarpiais.

Solistai B. Dabšienė ir R. 
Dabšys su įsijautimu padainavo 
daug muzikinių kūrinių. Piani
nu akomponavo R. Apeikytė.

Visas koncertas buvo skirtas 
G. Gudauskienės kompozici
jom. Svečiai gėrėjosi jų gausu
mu ir melodijų įvairumu.

Be to, solistė J. Šalnienė leng
vai padainavo “Apynėlį” ir kitus 
kūrinius.

Koncertas buvo aukšto lygio. 
Jį suruošė Illinois Lietuvių Gy
dytojų Draugijos moterų pa- 

atėjo mandagus vyriškis, atidarė 
motorą ir įpylė vandens. Tada 
nors ir iš lėto važiuodamos ga
lėjome stumtis pirmyn. Pasiekė
me mano viešbutį. Vietoj pus
antros valandos važiavome tris 
valandas.

Mašina buvo įkaitusi, reikė
jo ir jai pailsėti. Pakviečiau po
nią į viešbutį ko nors išgerti. 
Ji sutiko. Pirmiausia paskam
bino savo vyrui, kad jau esame 
čia. Jis jau buvo susirūpinęs. 
Tada apsitvarkę nuėjome į vieš
bučio barą, atsisėdom kamputy
je ir užsisakėm konjako, nes bu
vom sušalę. Kalnuose vakare 
šalta.

Nors ponią Jeloveckienę paži
nau čia Caracas, bet ši kelio
nė, ta didelė audra mus labai 
suartino, rodos, mes jau seniai 
seniai pažįstamos.

(Bus daugiau)

drom, bet — portretas. Drobė
je vienuolis ir mokslo vyras.

Domininkono vienuolio abi
tas baltas. Jis ir užėmė didžiau
sią plotą drobėje. Aplink šią bal
tą masę dailininkas įvedė daug 
judrios spalvos. Nutapyta kėdė 
su drožinėjimais, kėdės atrama. 
Už jų knygų lentyna, kur knygų 
nugaros spalvotos. Tai suteikė 
paveikslui iškilmingumo ir jė
gos, atliepė ir nutapytam asme
niui.

Paveikslas buvo pasitiktas su 
kalbom, sveikinimais, tostais. 
Tai vėl viena graži vasaros pra
moga, kuri galima tik šitame dai
lininkų krašte.

Vienuolis išskubėjo į savo na
mus, į Washingtoną, o daili
ninkas atsikvėpė ir grįžo prie 
tiesioginio darbo, prie savo te
kančių minčių apie abstraktą, 
kriaukles ir našlaitėles. Taip jis 
dirbo sau visą vasarą, toli toli 
palikęs didelio miesto didelius 
karščius.

Dailininkė iš New Yorko
Iš New Yorko kasmet atvyksta 

ir dail. Regina Ingele-
vičienė, atvyksta su visu šeimos 
hektaru. Jų tiek daug, kad turi 
važiuoti dviem mašinom. Dvi 
dukros, dviejų dukrų vaikai, dr. 
Vi. Ingelevičius. Ir visi laikosi 

galbinio vieneto valdyba, kuriai 
vadovauja pirm. A. Grinienė.

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės šventė

Marquette Parke spalio 27 
įvyko graži šaulių šventė. Vytau
to Didžiojo rinktinė šventė 20 
metų veiklos sukaktį.

Šventė prasidėjo vėliavų pa
kėlimu. Susirinko apie 300 uni
formuotų šaulių. Dalyvavo 14 
vėliavų. Gausūs šaulių būriai at
vyko iš Clevelando, Detroito, 
Toronto ir kitų vietovių.

Išsirikiavę šauliai ir šaulės 
nužygiavo į bažnyčią. Ten vyko 
iškilmingos pamaldos. Buvo pa
šventinta Vytauto Didžiojo rink
tinės vėliava.

Po pietų šauliai ir svečiai pri
pildė erdvią parapijos salę, į ku
rios sceną buvo sunešta 14 vė
liavų.

Malvina Giedraitienė sugie
dojo himnus. Klebonas kun. A. 
Zakarauskas sukalbėjo invokaci
ją-

Lietuvių Šaulių Sąjun
gos Tremtyje centro valdybos 
pirmininkas Vincas Tamo
šiūnas pašventintą rink - 
tinės vėliavą įteikė Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės pirminin
kui Vladui Išganaičiui. Sudaly
tas garbės prezidiumas. Keli 
šauliai ir visuomenininkai ap
dovanoti šaulių garbės ženklais. 
Garbės narys Alfonsas Valatkai- 
tis paskaitė šaulių įsikūrimo is
torinę apžvalgą. Pirmininkas V. 
Išganaitis dėkojo sveikintojam 
už pasakytas kalbas ir gražius 
linkėjimus. Pagerbtos išneša
mos vėliavos.

Meninei programai vadovavo 
A. Budreckas.

Clevelando šaulės — Nora 
Braziulienė, Liliana Čaplins- 
kienė ir Ona Mikulskienė — 

viename būryje. Tai tikrai pasi
džiaugi ta vienybe.

Atvykus į šį pajūrį, dailinin
kę irgi pagauna tas pats akme
nėlių ir kriauklių šišas. Renka 
jas ir iš jų padaro gražias sa
gas, kuriom apdovanoja savo 
bičiulius. Tai tikri originalūs 
kūriniai, kurie . priklauso šio 
krašto stiliui ir nuotaikai. 
Kartais ji škicuoja pajūryje, pie
šia žmones, kaip jie stoviniuoja, 
vaikščioja prie vandenų. Kokių 
drobių ir teptukų neatsiveža, 
net mašinoje pristinga vietos 
tokiem daiktam. Reikia vežti lė
les, dviratukus, žaislus. Jie svar
besni, nes skirti tiem, kurie atei
na į šį jūros peisažą. Dailinin
kė labai rūpinasi ir labai pri
žiūri tuos savo anūkėlius. li
tai tikrai gražus menas. Šią vasa
rą jos linksmą nuotaiką buvo 
nustelbusi liga, kuri pagavo ją ir 
keletai dienų privertė laikytis 
atokiau.

Buvo tokia viena šeima iš 
Long Island, N. Y. Tai Nilson iš 
Commack. Ji gimusi ir augusi 
Brooklyne, gana gerai kalba lie
tuviškai. (Ji yra Alice’s Florist 
Shop savininkės Zupkienės se
suo.) Atvažiuoja čia su visa šei
ma. Jos vyriausia dukra jau lan
ko meno mokyklą. Motina tuoj 
atidarė mašiną ir parodė jos dar
bus, jos akvareles. Tai puikūs 

pasirodė su trio; akomponavo 
Genė Korsokienė. Dainavo 
VD šaulių rinktinės vyrų ir mo
terų oktetai. Svajūnas Rutkaus
kas, jaunas berniukas iš Rock- 
fordo, akordeonu pagrojo rinkti
nių muzikos kūrinių.

Po programos šauliai ir svečiai 
nuvyko prie vėliavų; giedant 
himną, jos buvo nuleistos.

Po vėliavų nuleidimo prasi
dėjo šventiškas balius su šampa
nu. Šaulių moterų vadovė S. Ce- 
cevičienė su šaulėmis suruošė 
karališką vakarienė. Buvo priga
minta šaltų ir šiltų valgių, sta
lai lūžo nuo įvairių patiekalų.

Po vakarienės vyko nuotaikin
gi šokiai, kuriem grojo visų 
mėgstamas A. Ramonio orkest
ras.

Į gražios šventės nuotaiką 
buvo įneštas disonansas. Asmuo, 
“trijose asąbose” pasiskelbęs 
pirmininku, sveikino nežinomos 
krašto valdybos vardu. Tai bu

vo grubus išsišokimas, nes pro
gramoj tokio punkto nebuvo; 
gaila, kad pirmininkas jo ne- 
sudraudė.

Akademinės skautijos 50 metų 
sukaktis

Jaunimo Centro didžiojoj salėj 
spalio 19 buvo paminėta akade
minės skautijos 50 metų su
kaktis.

Susirinkusius skautus aka
demikus, kurių buvo apie 250, 
pasveikino prof. dr. T. Remei- 
kis. Vėliavas įnešus, invokaciją 
sukalbėjo kun. A. Kezys, SJ. 
Buvo pagerbti mirusieji nariai. 
Atidaromąją kalbą pasakė fil. 
Edmundas Korzonas. Pagrindi
nis kalbėtojas buvo iš Bostono 
atvykęs Lituanistikos Instituto 
pirmininkas Jurgis Gimbutas.

Sukakties proga akademikai 
skautai susilaukė daug sveikini
mų. Žodžiu sveikino: vysk. V. 
Brizgys, gen. konsule J. Dauž

darbai, su talentu ir jėga pa
daryti.

Jei toks jaunimas eina piešti į 
gamtą, tai tikrai jis turi būti 
“nepagydomai susirgęs” menu. 
Sėdėti kelias valandas su dažais, 
pieštukais, piešti ir kažkuo rū
pintis, kai kiti tuo metu vaikš
tinėja pajūriais, pamariais, tai 
tikrai nėra taip paprasta. Žmogų 
šaukia į tą sritį, žmogų traukia 
nesulaikomai. Taip ir auga ta
lentai, naujieji dailininkai. Ir ši 
mergaitė menui skyrė savo jau
nystę ir savo jėgas.

Žmonės iš Clevelando
Kai čia žydėjo baltieji krūmai, 

kai pradėjo kvepėti liepos, taip 
ir pajutau: atvažiuos dailininkė 
Nijolė Palubinskienė su visa 
šeima. Ji turi atvažiuoti. Kaip iš
kęs neaplankius savo vasaros 
draugų, o tie draugai yra žvejų 
namai, prieplaukos, valtys, vė
žių bučiai, senos daržinės. Visa 
tai yra kartkartėm piešus, įsisa
vinusi jų detales ir juos pami
lusi. Taip jų ir išsiilgsti, išsi
ilgsti pajūrio, žuvėdrų, pajūrio 
kvapo, to palaiminto vasaros tin
gumo.

Neapsirikau. Pirmiausia pa
mačiau jų šeimos didžiausiąjį. 
Tai sūnus Tomas, išaugęs lyg 
koks milžinas stipruolis, atletas. 
Sportininkas. Blondinas. Įkan

vardienė, PLB pirmininkas inž. 
Br. Nainys, Ateitininkų fede
racijos vadas dr. P. Kisielius, 
Neo-Lithuania korporacijos 
pirm. Jurgis Lendraitis, Frater- 
nitas Lithuanica korp. 
pirm. dr. K. Aglinskas, Pieno vy- 
rijos globėjas prof. St. Dirman- 
tas. Daug sveikinimų gauta raš
tu.

Meninę programą atliko solis
tė Dana Stankaitytė, akompo- 
nuojant filisteriui A. Vasaičiui. 
Klausytojai sutiko juos šiltai. So
listė gražiai padainavo tris A. 
Klovos, tris K. V. Banaičio ir 
po vieną R. Wagnerio ir G. Ver
di kūrinių.

Spalio 20 mišias Jėzuitų kop
lyčioj aukojo ir pamokslą pasakė 
kun. A. Kezys.

Po pamaldų buvo padėtas vai
nikas prie paminklo žuvusiem 
už Lietuvos laisvę. Po to gausus 
akademikų skautų būrys aplan
kė šešis savo organizacijos miru
siųjų kapus Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse.

Gražus namų savininkų 
balius

Marąuette Parko parapijos 
salėj spalio 26 įvyko lietuvių na
mų savininkų nuotaikingas ba
lius.

Baliaus programai vadovavo 
pirmininkas J. Skeivys.

J. Stonkus pristatė svečius, 
kurių tarpe buvo klebonas kun. 
A. Zakarauskas ir valdžios pa
reigūnai.

Po to vyko meninė programa. 
Pianinu paskambino dvi sesutės
— Liuda ir Kristina Nikolik.

Po to vyko menėnė programa. 
Pianinu paskambino dvi sesutės
— Liuda ir Kristina Nikolik. 
Aldonos Valeišaitės išraiškos šo
kui studijų šokėjos — Vida Ga- 
linaitė, Danutė Buškytė ir Da
nutė Brusokaitė — pašoko kele
tą išraiškos šokių.

Vėliau buvo šaltų ir šiltų val
gių vakarienė ir šokiai. Svečiai 
ilgai vaišinosi, šoko ir dainavo.

J. Kaunas

NEWARK, N.J.

Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos salėj spalio 20 įvyko iš
kilmingi pietūs su šokiais mi
nint parapijos 73 metų sukaktį. 
Programai vadovavo Vladas Au
dėnas, invokaciją sukalbėjo prel. 
Jonas J. Scharnus. Pietų metu 
buvo pravestas specialus vajus 
naujam parapijos salės stogui. 
Dalyviai buvo gana dosnūs, ir 
klebonas dėkingas visiem auko
tojam, dalyviam, komitetui, o 
taip pat ir šeimininkėm.

Prel. J. Scharnus paskelbė 
Švč. Trejybės parapijos metinę 
apyskaitą. Pajamų turėta 
40,336.75 dol., išlaidų 36,263.35 
dol. Likutis 4,073.40 dol.

Prel. Igno Kelmelio penkto
sios mirties metinės atžymėtos 
mišiomis spalio 7.

Tradicinis blynų festivalis ir 
šokiai įvyks lapkričio 24, sek
madienį. — F.V.

din atsirado ir dukra Lina, irgi 
išaugusi per metus.

Atvykę įsikuria tame pa
čiame kambary. Tai yra pir
masis namas po kairės, įėjus 
pro akmeninius vartus. Kamba
rys prie gatvės, galinis. Jis turi 
langus net iš trijų pusių. Čia 
girdi, kaip gatve sriūva maši
nos, vakarų pusėje tarp tirštų la
pų matai ir besileidžiančią sau
lę. Čia jie visi keturi ir išsi
dėsto su knygomis, radijo apara
tu.

Ant kambario sienos priešais 
langus kabo toks austas paveiks
las, “gobelenas”. Vaizduo
jama čia žiema ir stirnos. Nuo
stabi idilė, kuri nuolat kartojama 
ir neskoningai padaroma. Šio 
paveikslo vienos sirnos akis 
žvaira. Ir tai dailininkę Nijolę 
labai erzina. Ji sako:

— Atsiguli ir į tave špokso 
ta žvaira stirnos akis. Ar ne 
pasiutimas? Turi savo galvą už
sikloti, kitaip neužmigsi. Tik kai 
vaikai užgesina šviesą, baigias ir 
tos žvairos akies turtūros.

Nijolė čia atvyko su krepše
liu, kur buvo tušai, plunksnos, 
popieriai. Visas dailininkės la
bas. Abi su dukra ne kartą 
važiavo į pakrantes, prie akme
nų, prie senų namų, į prieplau
kas ir ten piešė, škicavo.

(Bus daugiau)
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AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA INFORMUOJA
Delegacija į veiksnių 

konferenciją
Amerikos Lietuvių Tarybos 

centro valdyba savo patalpose 
Chicagoj spalio 23 turėjo posėdį. 
Buvo nuodugniai aptarti Lietu
vos laisvinimo veiksnių kon
ferencijos (spalio 26 ir 27) rei
kalai. Priimtas Altai skirtas pa
ruošti Lietuvos laisvinimo ilga
laikių darbų ir priemonių pla
nas. Jame numatomi glaudūs vi
suomenės ryšiai su Vliku, peti
cijos tarptautiniuose forumuose, 
kreipimasis į įvairių šalių vy
riausybes, tautinių ir asmeninių 
skriaudų dokumentavimas, san
tykiai su okupantų pavergtų tau
tų atstovais, tarptautinio pobū
džio leidyklos organizavimas, 
ateities politinės sąrangos studi
javimas ir kt.

Delegatais į veiksnių kon
ferenciją buvo parinkti T. Blin- 
strubas, kun. V. Bagdanavičius , 
dr. V. Šimaitis, dr. J. Valaitis.

Sėkminga Lietuvos laisvinimo 
veiksnių konferencija

Su gražiu pasisekimu spalio 
26-27 praėjo Lietuvos laisvini
mo veiksnių konferencija. Joj 
dalyvavo Vilko, diplomatinės 
tarnybos, Altos, Lietuvių Bend
ruomenės ir Lietuvos Laisvini
mo Komiteto atstovai; iš viso 24 
asmenys. Posėdžiai vyko White 
Plains kolegijos patalpose, neto
li New Yorko. Pasikeisdami pir
mininkavo Vliko pirm. dr. J. K. 
Valiūnas, Altos delegacijos 
pirm. T. Blinstrubas,, PLB pirm, 
inž. Br. Nainys.

Buvo apsvarstyti trys pa
grindiniai klausimai, kurių dis
kusijom pagrindą sudarė trys pa
skaitos: Vliko atstovo St. Lūšio 
“Lietuvos laisvinimo darbo 
samprata ir bendravimas su 
pavergtos Lietuvos lietuviais”, 
Altos atstovo kun. V. Bagdana- 
vičiaus “Lietuvos laisvinimo il
galaikių darbų ir priemonių pla
nas” ir PLB pirmininko inž. Br. 
Nainio “Lietuvos laisvinimo 
einamieji specialūs darbai. bei 
žygiai”.

Tiem klausimam giliau aptarti 
buvo sudarytos trys komisijos, 
kurių suformuluoti siūlymai bu
vo išdiskutuoti bendram po
sėdy. Priimti bendri nutarimai. 
Bendrus visų veiksnių nutari
mus paskelbs speciali komisija.

535 laiškai valdžios žmonėm
Amerikos lietuvių kongreso 

nutarimai buvo perteikti JAV 
vyriausybės žmonėm, senato ir 
kongreso nariam. Altos centro į- 
įstaiga tuo reikalu išsiuntinėjo 
535 laiškus.

Lietuva informuojama apie išei
vių darbus

Plačios informacijos apie 
Amerikos lietuvių kongreso dar
bus buvo raštu ir įkalbėtu žo
džiu perteiktos Madrido, Ro
mos ir Liberty radijui transliuo
ti į Lietuvą. Tas informacijas pa
ruošė Juozas Prunskis. Ameri
kos Balso transliacijom medžia
gą parūpino iš Washingtono į 
Chicagą tam reikalui atvykęs 
tos įstaigos tarnautojas R. Saka- 
dolskis.

Bendras lietuvių protestas
Amerikos lietuvių kongreso 

priimtos protesto rezoliucijos 
prieš Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių inkorporavimo pripa
žinimą Altos centrinės įstaigos 
persiųstos Australijos ir Naujo
sios Zelandijos ministeriam pir
mininkam ir opozicijos vadam.

Washingtono žmonės prieš 
tautų pavergėjus

Kongresmano D. J. Flood pa
siūlymu Congressional Record 
1974.X.9 išspausdino sąrašą 
valdžios žmonių, kurie Paverg
tų Tautų savaitės proga padarė 
pareiškimus prieš pavergėjus ir 
už pavergtųjų išlaisvinimą. Ta
me sąraše, šalia JAV prezidento, 
yra 8 senatoriai, 43 atstovų rūmų 
nariai, 13 gubernatorių, 12 di
džiųjų miestų burmistrų, eilė 
dienraščių bei kitų periodinių 
leidinių, net ir valstijų parla
mentų, kaip pvz. Illinois.

Kongresmanas Flood pažymė
jo, kad tas sąrašas dar nepilnas, 
ir pabrėžė, kad “mūsų laisvės ir 
žmonių teisės bus visada rimta
me pavojuje, kol pavergtos tau
tos pasiliks pavergtomis”.

Amerikiečiai apie Sovietų 
kolonializmą

Plačiai skaitomas, įtakingas, 
gerai informuotas žurnalas U.S. 
News and World Report savo su
glaustų pasaulio apžvalgų sky
riuje Worldgram 1974.IX.9 pa
reiškė ekspertų nuomonę, kad 
Sov. Sąjunga praktikuoja kolo
nializmą ir imperializmą. Užė
musi Estiją, Latviją, Lietuvą, 
valdo jas geležine kumštim, dar 
neigdama, kad tai imperializ
mas.

Parėmė Altos iškeltus laisvės 
reikalavimus

Kongreso atstovo Edw. Der- 
winskio siūlymu Congressional 
Record spalio 12 išspausdino 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininko dr. K. Bobelio raštą

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas dr. K. Bobelis ir 
aktorė Rūta Kilmonytė, vadovavusi banketui. Nuotr. P. Maletos

BALTIMORE, MD.
Šv. Alfonso parapija lapkričio 

10 mokyklos salėj surengė meti
nius pietus. Buvo linksma ir 
jauki nuotaika. Žmonių prisirin
ko gana daug. Parapijos kunigai 
iš sakyklos ir per pietus padėko
jo visiem, kurie surengė pietus, 
ir tiem, kurie dalyvavo. Pel
nas skiriamas mokyklos naudai.

Lietuviškos vestuvės bus lap
kričio 16 Lietuvių Svetainės di
džiojoj salėj. Programą atliks 
pasižymėjęs Grandies ansamb
lis iš Chicagos. Baltimorės Lie
tuvių Bendruomenė rengia šį 
koncertą. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Po koncerto bus šokiai. Veiks 
bufetas. Bilietai jau išparduoti.

Austrių vakarienę rengia Šv. 
Alfonso suaugusiųjų klubas lap
kričio 23 Šv. Alfonso mokyklos 
salėj. Be austrių bus ir kitų ska

TORONTE
Prisikėlimo parapijos 

žinios
Sekmadienio popietėj susirin

kę lietuviai skaito ir diskutuoja 
tik ką gautą Prisikėlimo parapi
jos laišką.

Paties klebono tėvo Augusti
no Simanavičiaus, OFM, rašy
tas laiškas pradžioj skamba kiek 
pesimistiškai. Matyti, kad galu
tinai atsisakoma nuo planuotos 
bažnyčios statybos. Bet, anot 
klebono, pasilikti dabartinėj 
bažnyčioj, kuri iš tikrųjų yra tik 
salė, daugeliui parapiečių irgi 
nesąs priimtinas sprendimas.

Toliau klebonas siūlo bažny
čią atnaujinti. Padaryti platų, 
atskirą įėjimą iš kiemo pusės, 
kad būtų lengviau, ypač laidotu
vių metu, pasiekti bažnyčią. Pa
traukti altorių arčiau suolų ir 
virš altoriaus prakirsti stogą, ap- 
šviečiant altorių dienos šviesa. 
Pasukti suolus įžambiai, kad iš 
abiejų pusių suolai būtų atsukti 
link altoriaus. Pakeisti apšvieti
mą ir paįvairinti lubas, kad bū
tų meniškiau ir šviesiau. Į lan
gus įdėti vitražus ir sienas apkal
ti taip, kad rastųsi visai kitoks 
vaizdas. Įvesti gerą ventiliaciją, 
kad žiemos ir vasaros metu ne
būtų tvanku. Pagerinti garsiakal
bių sistemą ir bažnyčios takus 
iškloti kilimais. Įėjus į bažny
čią, būtų visai kitokia nuotaika. 
Kilimai ir antrieji langai (su
dėjus vitražus) padarytų bažny
čią ramią ir tinkamą susikaupi
mui. Tas visas projektas atsieitų 
apie 75,000 dol. 

kongresmanui Derwinskiui, ku
riame Altos pirmininkas prašo 
nedaryti nuolaidų prekyboj su 
Rusija, kol ji nepakeis savo emi
gracinių suvaržymų. Emigraci
jos laisvė yra viena iš tų žmo
gaus teisių, kurias taip brutaliai 
paneigia Sovietų Sąjungos vy
riausybė. Savo tame laiške dr. K. 
Bobelis pažymi: “Kokių gi re
zultatų galėtų pasiekti Europos 
saugumo konferencija, besiek
dama laisvo idėjų ir žmonių 
pasikeitimo tarp Rytų ir Vakarų, 
jei JAV, tos pagrindinės laisvės 
gynėjos, savo dvišale sutartimi 
su Sovietų Sąjunga tų principų 
išsižadėtų? Kita vertus, kaipgi 
galėtų būti laimingi Amerikos 
žmonės, pirkdami iš Sovietų Są
jungos importuotus dalykus, ži
nodami, kad bent dalis tų dalykų 
yra pagaminta vergų darbo, 
atliekant tai nežmoniškose sąly
gose?” 

nių valgių. Pradžia 8 v.v. Ren
gimo komitetas kviečia visus 
gausiai atsilankyti.

Padėkos dienoje ir šiais me
tais bus aukojamos ypatingos 
padėkos mišios Šv. Alfonso baž
nyčioje. Parapijos mokyklos vai
kučiai giedos per tas mišias. 
Kunigai kviečia visus daly
vauti tose mišiose.

Uršulė Žaliagirienė, ankstes
nės kartos lietuvė, ilgai gyvenus 
Baltimorėj, po sunkios ligos 
mirė lapkričio 1 Šv. Agnietės li
goninėj. Velionė buvo susipra
tusi lietuvė, uoliai lankė lietu
višką bažnyčią ir lietuviškus 
parengimus, kai sveikata leido. 
Mišios už jos sielą aukotos 
lapkričio 4 Šv. Alfonso bažny
čioj. Palaidota Meadowridge ka
pinėse. Nuliūdime liko dukra 
Frances ir eilė anūkų.

Jonas Obelims

Parapijos laiškas pereina iš 
rankų į rankas. Jį visiem per
skaičius, prie stalo sėdintieji 
pietautojai pritaria klebono pla
nui. Tikrai būtų metas kiek ap
tvarkyti ir papuošti savąjį švent- 
namį, kuris didesnei torontiečių 
daliai tarnavo jau su viršum dvi
dešimt metų. Bet į grupelės po
kalbį įsiterpia vienas prie to pa
ties stalo sėdįs asmuo. Pradėjęs 
kalbėti, jis sako, kad, nežiūrint, 
kiek tas planas būtų geras, rei
kėtų jį pasvarstyti ir iš praktiš
kosios pusės. Ypatingai šiuo, vis 
didėjančio, iš miesto išsikėli- 
mo metu. Į visą reikalą žiūrint 
iš ekonominės pusės ir svarstant 
parapijos finansinį pajėgumą. 
Juk kiekvienas rūpestingas šei
mininkas, planuodamas naują, 
su stambesne išlaidą susijusį už
simojimą, pirmiausia pagalvos 
apie turimą skolą. O parapija 
turinti dar apie 50,000 dol. sko
los. Aišku, būtų gražu, kad mūsų 
prasikūrę parapiečiai aktyviau 
prisidėtų prie savos bažnyčios 
papuošimo. Bet šiuo atveju pri
simena ne visai malonus, prieš 
keletą metų darytas ir su dides
nėm išlaidom susijęs žemutinės 
salės pagražinimas. Tuomet 
buvo priimtas vieno architekto 
ekstravagantiškas planas. Dėl to 
salės sienos buvo iškaltos faneri
niais kubais ir prizmėm. Nežiū
rint, kad salė neteko turėtos erd
vės, kad ji gavo egzotinę iš
vaizdą, tas pakeitimas atsiėjo 
21,000 dol. O visai patenkinti-* 
nas ir kai kuriais atvejais net 
priimtinesnis papuošimas būtų 
atsiėjęs pusę tos kainos.

S. Pranckūnas

Murray Seeger, Los Angeles Times Washingtono biuro 
vedėjas, kalba Amerikos Lietuvių kongrese. Nuotr. P. Maletos

MAIRONIO LITUANISTINĖS
MOKYKLOS PLANAI

Mokytojai, tėvų komitetas ir 
LB apygardos valdybos atstovė 
dr. A. Radzivanienė aptarė mo
kyklos programą, parengimus, 
atostogas, finansinius ir kitus 
reikalus. Mokyklos vedėja Dana 
Bobelienė pranešė mokyklos 
šventas dienas ir atostogas vi
siem mokslo metam: pamokų 
nebus lapkričio 30 ir gruodžio 
28, dvi žiemos atostogų savaitės 
bus vasario mėnesį.

Toliau vedėja nusiskundė, 
kad ne visos klasės turi moti
nas globėjas, kurios palaikytų 
ryšį tarp tėvų ir mokytojų. Bū
tu serą, kad tos motinos globė-' 
jos būtų iš artimos apylinkės 
mokyklai, nes čia daugiausia yra 
mokinių. Šiuo laiku yra tik trys 
globėjos: p. Stankūnienė — 
darželio, p. Senkienė — 1 skyr., 
p. Reventienė — 3 skyr. Kiti 
visi skyriai dar neturi globėjų. 
Būtų gera, kad galinčios moti
nos pasisiūlytų tam darbui.

Tėvų komitetas ir mokytojai 
sutarė, kad bus tėvų susirinki
mas gruodžio 1 nuo 9 iki 10:30 
v., o nuo 10:30 iki 11:15 tėvai 
galės lankytis klasėse. Ypatingai 
žemesnių klasių mokiniai nori, 
kad tėvai juos aplankytų. Dau
gelis mokytojų pabrėžė, kad mo
kiniai nusivilia, jei jų tėvai 
neaplanko.

Toliau diskusijos nukrypo į 
du pramatytus parengimus: 
vienas bus kaukių balius sausio 
12, o kitas bus Maironio mo
kyklos 25 metų sukakties minė
jimas balandžio 26.

Buvo aptarta kaukių baliaus 
programa. Visai programai vado-

— Toronto, Ont., Lietuvių 
Bendruomenės . pastangomis 
pradėti lituanistiniai gimnazi
jos įskaitų kursai. Jie vyksta ant
radienių vakarais vienoj To
ronto vakarinės dalies gimnazi
joj. Šiais metais yra dvi gru
pės. Viena grupė apima XI gim
nazijos klasę, kita — XII ir XIII 
klasę. Žemesnei grupei lituanis
tiką dėsto Ieva Adomavičienė, 
aukštesnei — Antanas Rinkimas. 
Abiejose grupėse yra 42 studen
tai. Administraciniu direkto
rium yra p. Teseckas. Kursų dės
tytojam algos mokamos iš To
ronto Boardof Education lėšų.

— Medžio šaknų skulptūros 
parodą Toronte, Prisikėlimo pa- 
rapijos parodų salėj, surengė Ka
nados L. K. Moterų Dr-jos cent
ro valdyba spalio 19-20. Daly
vavo ir tų skulptūrų autorius 
Pranas Baltuonis.

— JAV didesni laikraščiai 
paskutiniu metu prapliupo 
straipsniais apie okup. Lietuvą. 
Paskutinis jų yra “The New 
York Times” lapkričio 4 — “Ar- 
chitecture in Vilna Sets Soviet 
Face”. Straipsnis pradedamas 
tuo, kad “Lietuvos sostinė Vil
nius laimėjo šių metų Lenino 
premiją už pastangas rasti pakai
talą nuobodžiam Sovietų ar
chitektūros vienodumui gyvena
mųjų namų statybos srity”. Vy
tautas Stoškus, miesto planavi
mo instituto direktorius, pa
sakęs: “Pastatėm sau tikslą 
vengti monotoniškumo ir siekti, 
kad kiekvienas pastatas atro
dytų skirtingas”. Tačiau ne 
vien gyven. namų statybos sri
tyje, sako autorius, bet ir kitoj 
architektūroj Lietuva esanti pa
vyzdys Sovietų Sąjungai. (E)

— Algimanto Gečio, JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
reikalų tarybos pirmininko, ilgą 
laišką, faktais papildantį anks
čiau Kudirkos klausimu rašiusį
T. Laurence Berry, išspausdino 
Philadelphijoje leidžiamas mi
lijoninio tiražo “The Evening 
Bulletin” spalio 17. Laiške su
minima Kudirkos bylos eiga, pa- 

’ leidimas iš kalėjimo, prašoma 
talkos pagelbėti Kudirkai su šei
ma atvykti į JAV-bes. Pristato
mas JAV LB įkurtas Simo Ku
dirkos Fondas ir jo paskirtis. 
Šio A. Gečio laiško išdavoje, 
Kudirkos Fondą parėmė visa ei
lė Philadelphijos apylinkėje 
gyvenančių nelietuvių kilmės 
amerikiečių.

vaus vedėja. Ji taip pat rūpin
sis vaikus paruošti kaukių pasi
rodymui. Gražina Janušienė or
ganizuoja lėlių teatrą. Vakaro 
žaidimais rūpinasi E. Ošlapie- 
nė, o žaidimus praves Marytė 
Matulaitytė, J. Vazbys, St. Kar
mazinas ir kiti. Tėvų komite
tas rūpinasi loterijomis ir kitais 
reikalais.

P. Jurkus pranešė, kad, mi
nint 25 metų sukaktį, reikėtų 
išleisti leidinį, kuriam medžia
ga yra beveik visa surinkta. 
Toks leidinys atsieitų apie 1500- 
2000 dol. Klausimas, iš kur gauti 
pinigų tam leidiniui.

Mokykla šiuo metu neturi pi
nigų leidiniui, ir be jo, pakė
lus mokslo mokestį 25 procen
tais, nebus pakankamai pinigų 
padengti visom išlaidom. Jei 
kitos išlaidos nepakils, išskiriant 
nuomą, kuri iš 1000 pakilo į 
2000 dol., tai šiais metais iš
laidų bus apie 9,200 dol. Iš 
mokslapinigių tikimasi surinkti 
8,860 dol. Dar trūks 340 dol. 
Tikimasi, kad bus galima gauti 
aukų ir pelno iš parengimo, jei 
gerai praeis kaukių balius. Tada į 
gal liks pinigų ir mokytojų al
gom pakelti. Mokytojų algos yra 
tos pačios jau daugelis metų. 
D. Bobelienė ir J. Kregždienė 
pareiškė, kad jos moko ne dėl 
algų, bet iš pasiaukojimo. Žino
ma, didesnės algos gal paleng
vintų išspręsti mokytojų trū
kumą.

Praeitais metais mokykla turė
jo 1,489.21 dol. pajamų šalia 
mokslapinigių. Tos pajamos su
skirstyta taip: parengimo pel
nas — 1,047.31; palūkanos
117.90, aukos — 314 dol., ki
tos — 10 dol.

Praeitais metais buvo su
rinkta daug mažiau aukų nei 
anksčiau. Didžiausias aukotojas 
buvo Great Necko LB — 96 
dol. ir New Yorko ateitininkų 
sendraugių kuopa — 55 dol. Ki
tos visos aukos buvo mažesnės.

Būtų gera, kad organizacijos 
ir pavieniai žmonės aukotų. Ke
liant mokestį už mokslą, mes ap
krauname tuos pačius tėvus, ku
rie rengia parengimus, suneša 
maistą ir patys nusiperka ir dar 
priedo — veža vaiklis į mokyk
lą.

Jei lietuvybė gyvuos 20-40 
metų šiame krašte, tai tik dėl 

■to, kad lituanistinės mokyklos 
ruošia žmones, kurie, mokėdami 
skaityti lietuviškai ir mylėdami 
tėvų gimtąjį kraštą, turės galimy
bės palaikyti ryšį su Lietuva ir 
atsivežtomis lietuvių kultūrinė
mis vertybėmis. J.R.

— Dr. P. G. Pamataitis, JAV 
LB Santa Monikos Talkos Lie
tuvai komisijos narys, ne viena 
proga jau yra iškėlęs Lietuvos 
reikalus amerikiečių spaudoje. 
Spalio 19 jo ilgą laišką patalpi
no “Los Angeles Herald 
Examiner”. Laiške rašoma, kad 
nors šaltasis karas yra pasibai
gęs, tebeegzistuoja susikertan
čios filosofijos ir jas iššaukęs 
elgesys. Sovietai tebevykdo 
žiaurumus prieš žymius asme
nis, Rusijos žydus, katalikus ir 
t.t. Maskvos pažiūros į užsienio 
politiką aiškiai gali būti supran
tamos prisiminus 1968 metų Če
koslovakiją ir jos vedamą Arti
mųjų rytų politiką. Amerika ne
turi pamiršti savo 200 metų 
nepriklausomybės laikotarpyje 
išaugintų principų ir idealų. Au
torius pasisako prieš kviečių 
pardavimą sovietam, su jais pre
kybą, ypač prieš refinerijų sta
tymą ir transporto gerinimą Si
bire. Į minėtas mintis dr. Pama
taitis sėkmingai įveda Kudirkos 
įvykį, pristatydamas jį kaip 
“detente” politikos auką.

— Baltų Taryba Vokietijoj 
rugpiūčio 17 pasiuntė protesto 
raštą Australijos ambasadoriui 

• Bonnoj, kai Australijos vyriausy
bė pripažino Baltijos valstybes 
Sovietų Sąjungai. Raštą pasirašė 
Tarybos pirmininkas R. Liepinš 
(latvis), generalinis sekreto
rius dr. P. Karvelis ir narys El- 
mar Reisenberg (estas). (E)

— Lietuvių Veterinarijos gy
dytojų draugijos valdyba rengia 
draugijos veiklos 25 metų minė
jimą gruodžio 7, šeštadienį, 7 
vai. vak. Jaunimo Centro kavi
nėj, Chicagoj. Programoj numa
tyta trumpa akademija, vakarie
nė ir šokiai.

— III Teatro Festivalio reper
tuaras jau baigiamas ruošti ir ne
trukus bus paskelbtas visuome
nės žiniai. Jis apims 5 dienas: 
nuo lapkričio 27 iki gruodžio 1. 
Visi vaidinimai, žymenų vakaras 
ir kt. vyks Jaunimo Centre.

— Simo Kudirkos fondui LB 
Detroito apylinkės valdyba per 
trumpą laiką surinko 750 dol. 
Tam pačiam tikslui aukas renka 
ir St. Butkaus šaulių kuopa.

— JAV LB garbės teismo 
sąstatas: dr. Jonas Genys, Ed
mundas Korzonas, dr. Algis Ma- 
kaitis, dr. Tomas Remeikis, An
tanas Šantaras ir Aleksandras 
Vakselis. Edmundas Korzonas, 
kaip vyriausias amžiumi teisėjas, 
JAV LB tarybos prezidiumo pa
prašytas sušaukti garbės teismo 
teisėjų posėdį ir išsirinkti gar
bės teismo pirmininką.
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r APLANKYKITE 
S C H R A G F. R’S
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I
I KALĖDINIAI DOVANŲ SIUNTINIAI 

Į LIETUVĄ

Prieš sudarant dovanų siuntinius savo giminėm Lietuvoje, 
nepamirškime pasiųsti žemiau išvardytų prekių, kurios ypač yra ten 
naudingos ir pageidaujamos.

I

DEXTER PARK 
PHARMACY IHI

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A\BlUE 

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

WE DELTVER
Mlchigan 2-4130

ANTIOUES VVANTED
IF IT LOOKS OLD AND YOU THINK IT HAS 

VALUE ... Give us a call at:
(516) 437-5151

EASTLAKE ANTIOUES
270 JERICHO TPKE. FLORAL PARK

t.

•L-

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą.
Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 
GERIAUSIOS KOKYBĖS 
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 Citu Tel.: TR 9-0400

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

I

SPORTAS
Treniruotės K. Židinyje

Šiemet vakarinės Franklin K. 
'Lane sporto sesijos neįvyks, nes, 
miestui nepaskyrus lėšų, gimna
zijos sporto salės vakarais lieka 
uždarytos. Lietuvių Atletų Klu
bas praneša, kad jaunųjų sporti
ninkų treniruotės vyks Kultū
ros Židinio salėse šia tvarka:

Pirmadieniais —jaunių C gru
pės (gimę 1961 ir jaunesni) 
krepšinis ir jaunučių D — pra
dedančiųjų (9-12 m.) krepšinis 
bei stalo tenisas. Antradieniais 
— mergaičių ir vyrų tinklinis. 
Trečiadieniais — jaunių B (gi-

i 
i 
I 
j 

mę 1959 ir jaunesni) ir jau
nių A (1956 ir jaunesni) bei 
vyrų krepšįnįs. Ketvir
tadieniais — visų amžiaus gru
pių stalo teniso lygos rungtynės 
ir mergaičių krepšinio treniruo
tės. Penktadieniais — šachmati
ninkų treniruotės. Šeštadieniais 
— vyrų tinklinis (tiktai esant 
laisvai salei). Kiekvieną dieną, 
išskyrus šeštadienius, treni
ruotės prasideda 7 vai. vakaro, 
o šeštadieniais — 10 vai. ryto. 
Mokestis už K. Židinio patalpų 
naudojimą bus nustatytas 
liau. Visi prašomi laikytis 
statyto tvarkaraščio.

vė-
nu-

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETUVĄ 
SPECIALŪS 

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI

Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali įsigyti, 
ką tik nori, už dalelę regulia
rios kainos.

įai 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

Futbolas
Pereitą sekmadienį abi 

Klubo komandos savo aikštėje 
atidavė taškus priešininkui Ba- 
varians. Rezervinė pralaimėjo 
1:4, o pirmoji 0:2. Negalint da
lyvauti keliem žaidėjam, pirmo
sios komandos sąstatas šį kartą 
buvo silpnesnis, negu paprastai. 
Likusieji tačiau laikėsi, kaip 
įmanydami, kad išvengtų skau
desnės pasekmės.

Šį sekmadienį rungtynės vėl 
mūsų aikštėje prieš Clarkstown 
klubą. Pirmam rate prieš Clarks- 
town pralošta 0:3. Mūsų koman
da turėtų pasirodyti pilnoj sudė
ty, kad išvengtų pakartotino pra
laimėjimo.

L.A.

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

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. 

Fifth Floor 
New York, N. Y. 10010

Tel. 982*1530 
LABAI SVARBŪS
AUTOMOBILIAI

412

408

426

i

IE

IE

IE

Greičiausias pristatymas

ZHIGULI VAZ 2101 
$3440.00
Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
$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 89.900,00
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 E NEW $2353.00 
rrašykite 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!

— Pasaulio pretendentų dvi
kovoje Viktoras Korčnojus lai
mėjo pirmąjį tašką, įveikęs Ana
tolijų Karpovą devynioliktoj par
tijoj. Padėtis 3-1 Karpovo nau
dai, belikus penkiom partijom. 
Dvidešimtoji po 45 ėjimų buvo 
nutraukta apylygėj padėty, ir pa
našu, jog baigsis remizu, nors 
Karpovas turi pėstininką vir
šaus. Čia toji padėtis:

■LACK/K0RCHNOI

Stora crimplene medžiaga su ornamentais, tinka moterų 
eilutėm arba suknelėm. 1 jardas kainuoja ......................... $
Lygi crimplene medžiaga suknelėm. 1 jardas........................$
Crimplene medžiaga su blizgučiais. 1 jardas..................... $
(Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 jardų viename siuntinyje). 
Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga 3 1/4 jardo 
Labai gera eilutei angliška medžiaga. 3 1/4 jardo..........
Moterų paltam medžiaga, stora, vilnonė. 3 jardai. 
Minko kailis moteriškam paltui ............................................
Nailono kailis moteriškam paltui. 3 jardai.........................
Vyriški arba moteriški užsisegami megztutai. (Cardigans). 
Vyriški nailono marškiniai........................................................
Sulankstomi lietsargiai, labai geri..........................................
Vilnonės gėlėtos skarelės, arba Cashmilon skarelės su

blizgučiais................................... ...........................................

6.00
5.40
7.80

$50.00
$43.00
$30.00
$50.00
$36.00
$16.50
$ 9.50

$8.00

$ 7.20

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, 
televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių prekių, 
kurių iš čia negalima pasiųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo naudojimui “Olym- 
pia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras).

421 Hackney Rd., London, E. 2. England.
Telef. 01 739 8734 or 460 2592

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. Reikalaukite 
mūsų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

— Bostono tarpklubinėse 
Lietuvių II sužaidė lygiomis 
prieš Bostono universitetą, bet 
neatsilaikė prieš Brandeis uni
versitetą, pralaimėdama 1.5-3.5. 
Mum taškus pelnė jaunuoliai: 
Tomas Girnius pustaškį antroj 
lentoj ir Leonas Navickas pilną 
tašką penktoj lentoj. Kitos rung
tynės įvyks lapkričio 22, prieš 
Boylston klubą.

Užprenumeruok Darbininką 
savo draugam gimtadienių, 
vardinių irkitų švenčių proga.

— Anglijos vardą šachma
tuose dabar kelia jos jaunimas. 
Tony Milės, 19 metų, šiemet 
laimėjo pasaulio jaunių pir
menybes Maniloje. Greta jo 
stipriai reiškiasi Raymond Kee- 
ne, Michael Stean ir William 
Harston. Pastarasis šachmatų 
olimpiadoje sulošė lygiomis 
prieš žymiausią sovietų did
meistrį Anatolijų Karpovą.1 Pa
teikiame partiją:

Sicilian Defense
Hartston Karpov Hmton Karpov
WMto Black WMt» Black

1 P-K4 P-QB4 22 BxB/6 BxB
2 Kt-KB3 P-K3 23 PxB R-Kt4
3 P-04 PxP 24 QR-K R-KB4
4 KtxP Kt-QB3 25 B-K5 Kt-B3
5 Kt-QB3 P-QR3 26 B-R R-Q
6 B-K2 O-B2 27 R-B Q-Kt2
7 0-0 Kt-KB3 28 Q-R4 P-B3
8 K-R B-K2 29 BxP R-KB
9P-B4 P-Q3 30 B-K5 Kt-Kt4

10 B-K3 0-0 31 P-R4 KtxB
11 Q-K B-Q2 32 PxKt/K5 Kt-B2
12 Q-Kt3 P-QKt4 33 Q-K7 R/B-B2
13 P-OR3 QR-Kt 34 Q-Q6 K-Kt2
14 P-K5 Kt-K 35 Q-B6 Q-Kt6
15 B-Q3 P-Kt5 36 KR-Q Q-Kt7
16 Kt-K4 PxRP 37 O-B2 Q-Kt5
17 PxRP P-Kt3 38 Q-B4 0-Kt7
18 Kt-KB3 Kt-R4 39 Q-B2 Q-Kt5
19 B-04 B-QKt4 40 Q-B4 Q-Kt7
20 PxP KtxP drawn
21 Kt-B6ch ’ BxKt L

--------------------------------------------------- į
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Palaikyk lietuvišką spaudą. — | 
Skaityk Darbininką!

JOSEPH BIGGS 
Floor Scraping 
Floors Scraped 

Finished Reasonable 
Install any Flooring 
Call (212) 778-7610

JAMES & JACKSON 
24 Hour Service 

Oil Burner Service & Repairs 
MO2 MO4 MO6 Oil & Gas Burners 

CALL MO 2-3759 or 771-5133 
533 West 149th Street 
Basement Apt. N.Y.C.

i
t
i 
I 
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ACTIVE DELIVERY 
SERVICE 

Pickups to Airports 
Railroad Terminais 
Reasonable Rates.

Call 212-498-7797 or Dl 2-7071 
Mr. Bob Nance

I

i

I 
l

B & W PROFESSIONAL 
HOUSECLEANING 

Commercial and Industrial and 
’ Homes. 1 time or regular service, 
i bonded insured personnel. Leave 
j your housecleaning to B&W Profes- 
: sional Housecleaners. Call: (212)471- 
| 1372

I*
i 

t

Siickers
1.00 PLŪS 10 C. MAILING

CALL FOR OUANTITY RATES
IRA ROSENBERG, INC.

41 E. 42 ST., Rm. 1617, N.Y.N.Y. 
986-9440

LIFE JACKETS
Very Good Condition, Likę New. 

$3.00 Each
Call 212 373—8191 Jerry or Bob

i

I

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

Free Estimates. 796-4404 
Call Any Time

MAC’S PEŠT CONTROL 
Industrial-Commercial and Homes 

Termite and Pešt Control
5 Rochester Avė. Bklyn, N.Y. !

Telef.: 212-756-3272

Introduction to Modern Li- 
thianian. Puikus lietuvių kai- i 
bos vadovas su 40 pamokų, gra- • 
matikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ir nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė 
išmokti. Parengė L. Dambriū- 
nas, A. Klimas ir W. R. Sch- 
malstieg. Išleido lietuviai pran
ciškonai Brooklyne, 479 psl., 
kietais viršeliais. Kaina 9 dol..

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

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

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated with PODAROGIFT, Ine.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran
zistoriams, magnetofonams (tapė recorders) ir daug kt. 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

KREIPKITE DĖMESĮ Į NAUJA ADRESĄ:
488 MADISON AVENUE (tarp 51 ir 52 g-vės)

FLOOR 2 Ist New York, N.Y. 10022
Tel.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street

So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Flllmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St.
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road 
Irvlngton, N J. 07111 — 762 Sprlngfleld Avenue 
Irvlngton, N.J. 07111 — 1082 Sprlngfleld Avė.
Orand Raplds, Mich. 49504 — 636-38 Brldge St. N.W. 
Hamtramck. Mlch. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenue 
Hartford, Con. 06106 518 Park St.
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street
Lee Angeles, Calif. 90022 — 960 8. Atlantlc Blvd.
New H a ve n, Conn. 06511 — 1329 Boulevard
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Pamalė, N.J. — 176 Market Street
Paterson, N.J. 07505 — 60 Broadway 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St.
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
Plttsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero Št.
VViterbury, Conn. 905 Bank Street
Fort Wayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd.

VVoodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Avė. 
VVorcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

Tel.: AL 4-5456
CH 3-2583

268-0068
TL 6-2674
B R 8-6966
WA 5-2737 

884-1738
ES 2-4685 

374-6446
G L 8-2256 

365-5255 
246-9473

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

373-8783
G R 2-6387 

345-2028
PO 3-4818

Tel.: GL 5-9586
HU 1-2750 

Fl 6-1571
PL 6-676?

432-5402
441-4712

SW 8-2868
Rl 3-0440
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JOSEPH TORIELLO 
PAINTER 

Inside & Outside Ouality 
VVorkmanship 

108-15 49th Avė. Corona 
Call (212) 699-4518

JAMES McOUADE
91-48 91 st Street 
VVoodhaven, N. Y. 

Carpentry — Painting 
Paneling 

Ouality VVorkmanship 
Call 212 849-6187

A—1 OUALITY PAINTING 
In & Out, Fully Insured, Call 

JOHN MALOUPIS
212 523-3702

Scaffoid Lic N.Y.C. LICENSE 4484

i

SAM’S ROOFING 
Ali Types of Repairs 

Roofs-SIding-Leaders-Gutters 
Deal Directvvith Mechanic 

Phone (201) 759-7028

VIC UNDERVVATER VVORLD 
Fresh & Salt VVater Tropical Fish, 

Snakes & Lizards 
2076 Highvvay 88 East 1 Mile East of 

Laurelton Circle 
Bricktovvn, N.J. Phone 201 899-1920

i

PARKSIDE AGENCY
690 Flatbush Avė. Bklyn, N.Y. 

Domestic Help
Call 212 284-1115 For Fast Prompt

Service

GENERAL CONTRACTOR
ANYWHERE IN NORTHERN N.J. OR N.Y.C. 

INTEREST RATES HIGH? D0WN PAYMENTS 
MAKE BUYING A NEW HOME IMPOSSIBLE? 
WHY NOT REMODEL OR ADD ON. NO JOB TOO 
SMALL. LOW WINTER RATES, FREE ESTIMATES. 

CALL AL (201) 791-0832

•
i 
j
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CHARMINE MICHEL 
CONTRACTING 
975 Park Place 

Bklyn.
We Do Everything for the Home 

Ouality VVorkmanship 
Cali 212 773-6687

HANNIGAN’S MOVING & STORAGE

Low Rates Free Estimates 
126-08 Liberty Avė. 

Richmond Hill 
Call (212) 738-0368 

For Fast Prompt Service

1
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; Geriausia dovana — metinė 
> Darbininko prenumerata. Jei 
! Jūsų draugų ir pažįstamų tarpe 
i kas nors dar neskaito Darbinin- 
j ko, tai kaip dovaną jį užsaky- 
? kitę. Naujiem skaitytojam pir- 
į mų metų prenumerata tik 8 dol.

TAKE YOUR GROUP ON A HIGH 
ADVENTURE TOUR—

I present a 1 hour lecture on: Discovering the 
Story Book Istands of Martha’s Vineyard and 

"Chappaquiddick. See Scenic Island Beauty — * 
Quaint Vlllages, Historic Points — scenos of 
Movie “Jaws” Travel U.S. Reasonable fee and ■ 
expenses. Contact:

Mr. Alan D. Duckworth
• Chappaquiddick Island, P. O. Bok 549 -į-

Edgartown, Mass. 02539 i
Tel. 1-627-5061

LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko
las su žemu procentu, moka dividendus apsidraudusiem. Kreiptis: 
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421. 
Telef. Ml 7-6637.

I
• - -- - - - - -- - - - ------  .

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

-r“ *1

i

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. VEBELIONAS

(212) 441-6947

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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SUSITIKIMAS SU SIMU 
KUDIRKA ŠI PENKTADIENĮ 
KULTŪROSŽIDINYJE

Didi darbai laukia Simo Ku
dirkos — Straipsniai didžiuo- 

' siuose žurnaluose ir laikraš
čiuose, specialios televizijos 
programos; atrodo, ir knyga bus 
rašoma. Visa tai kai kurie žmo
nės jau planuoja ir vykdo. Bet 
tai mažo būrelio žmonių darbai 
ir rūpesčiai. Ką gi didžiojo lie
tuvių masė gali padaryti? Mes 
galime ir turime parodyti mū
sų vieningą susiklausymą, mora
linę paramą Simo ateities dar
bam, materialinę paramą jo ir jo 
šeimos įsikūrimui. Visa tai bus 
galima atsiekti šį penktadienį, 
lapkričio 15, Kultūros Židinyje, 
Brooklyne, kur įvyks pirmasis 
lietuvių visuomenės susitikimas

NEWARK, N.J.
KUN. PETRO 

TOTORAIČIO DIENA
Newarko LB apylinkės val

dybos iniciatyva, talkinant ki
tom organizacijom, lapkričio 3, 
sekmadienį, įvyko prieš metus 
mirusio kun. Petro Totoraičio 
diena. Jam buvo skirtos dešim
tos valandos pamaldos, kurių 
metu klebonas prel. J. Scharnus 
gražiai pavaizdavo velionį kaip 
kunigą.

Tuoj po pamaldų parapijos 
salėje velioniui pagerbti įvyko 
akademija. Pradžiai newarkiškis 
Br. Balčiūnas patraukliai paskai
tė O. B. Audronės, F. Kiršos, 
V. Mačernio progai tinkamos 
poezijos.’(Vienas Audronės eilė
raštis parašytas specialiai šiai 
progai.)

Po to Antanas Masionis iš Pa
tersono labai reljefingai ir įtai
giai pristatė velionį Kaip lietu
vį patriotą ir geros širdies bei 
ekumeninės dvasios žmogų. Sa
vo paskaitą labai įspūdingai bai
gė, retrarisliuodaihas iš juostelės 
paties kun. Totoraičio žodžius, 
kadaise Vasario 16-sios pro
ga pasakytus per Lietuvos At
siminimų radiją. Ta staigmena 
nevienam dalyviui spaudė aša
rą.

Lietuviškiesiem reikalam 
visada paslaugi solistė I. Stankū- 
naitė-Silva, savo tėvelio palydi
ma pianinu, subtiliai padainavo 
tris lietuvių liaudies dainas. 
Beje, per pamaldas bažnyčioje 
giedojo solistai M. Razgaitis ir 
L. Stukas.

Po akademinės dalies velio
nio sesers Marcelės dosnumu, 
talkinant newarkiškėm Šmi
tienei, Maleckienei ir kitom po
niom, dalyviai buvo skaniai pa
vaišinti. O dalyvių ir bažnyčio
je ir salėje buvo didelis apstas, 
kaip retai kada. Be vietos pa- 
rapiečių matėsi ir iš Clark, iš 
Lodi, iš Patersono.

Akademiją gražiai pravedė 
Nevvarko LB apylinkės pirmi
ninkas V. Audėnas. Jis ir dau
giausia rūpinosi, kad lapkričio 
3-ji Newarke taptų kun. Petro 
Totoraičio diena. Akademijos 
proga V. Butvydo iniciatyva 
Lietuvių Fondui surinkta 
$345.25, kurie bus LF įnešti ve
lionio vardu.

su Simu Kudirka. Ateikime visi 
— jauni ir seni; vyrai ir moterys. 
Pradžia 8 vai. punktualiai. Ne
vėluokime. Įėjimas į šį Kudir
kos vakarą yra laisvas. Tačiau 
visi yra prašomi šia proga įteik
ti auką Simui. Prie įėjimo bus 
renkamos aukos jo šeimos įsikū
rimui palengvinti.Rengėjai 
prašo, kad dar prieš ateinant vi
si būtų paruošę vokelius ir su 
savo auka drauge duotų pavar
dę ir adresą, kad Kudirka už 
jūsų auką galėtų padėkoti. Bus 
ir aukų lapai. Aukų reikalus tvar
ko Vladas Vasikauskas. Skautai ir 
ateitininkai kviečiami atvykti su 
uniformomis. Maironio ir kitų 
lituanistinių mokyklų mokiniai 
kviečiami atvykti organizuotai. 
Jaunimo reikalus šiame pobūvy
je tvarko Ramutė Česnavičienė.
Organizacijos prašomos atsineš
ti vėliavas. Vėliavų reikalus 
varko Aloyzas Balsys. Moterys 
prašomos pasipuošti tautiniais 
drabužiais.

Teskęsta Simas gėlėse ir mū-

sųlinkėjimuose jam ir jo šeimai 
laimės šiam krašte. Nuimki- 

Jme nuo jo pečių finansinį rū
pestį, kad Simas galėtų atsiduoti 
vien lietuvos laisvės kovos dar
bui.

Bus proga Simo užklausti ir 
kiekvienam su juo asmeniškai 
susipažinti. Klausimai bus pri
imami tik raštu. Būtų gera, kad 
norį klausti klausimus, juos pa
siųstų raštu Laisvės Žiburio ra- 
dio adresu, arba prie progos 
įteiktų Romui Keziui.

Po susitikimo su Simu bus ga
lima atsigaivinti ir pasižmonėti 
apatinėje Kultūros Židinio salėj. 
Šiuos reikalus tvarko Petras Pa
gojus ir Dionyzas Pranckevi- 
čius. Garbės svečių sąraše šį 
kartą tebus tik vienas asmuo — 
Simas Kudirka ir jo šeima. Mes 
visi kiti šį kartą pabūsime eili
niais dalyviais. Jokiom organiza
cijom ar asmenim kvietimai ne
bus siuntinėjami. Tautinė sąžinė 
turėtų kiekvieną traukti šį 
penktadienį į Kultūros Židinį 
susitikti su Simu Kudirka. — R.

Svečiai iš Argentinos Darbininko redakcijoje — Klemen
sas Puolis ir jo žmona Angelė, už jų stovi iš k. Amelija 
Sinusienė, Helena Zedar už Flushing, Anelė Zabiela iš Long 
Island City.

DR. VLADUI INGELEVIČIUI
85 METAI

Kor.

LB Queens apylinkės narių 
susirinkimas įvyko spalio 27 
apylinkės pirmininko A. Ošlapo 
namuose, Rego Park, N. Y. Šis 
rudeninis susirinkimas buvo pa
darytas vietoj praeity darytų pik
nikų. Nors buvo ir kitų paren
gimų, tačiau susirinko apie 20 
narių su svečiais. Buvo skelbta 
pradžia 3 v. popiet, bet dėl smar
kiai vėluojančių narių prasidėjo 
tik 4 v. Susirinkimą atidarė ir 
trumpą žodį tarė apylinkės pirm. 
Ošlapas. Sakė, kad tai nėra me
tinis susirinkimas ir nebus jokių 
pranešimų bei apyskaitų, o tik 
narių susitikimas, pabendra
vimas ir kultūrinė valandėlė. 
V-bos narės kultūros reikalam 
Rožės Mainelytės iniciatyva, šio 
vakaro kultūrinę programą at
likti buvo pakviestas aktorius 
Vitalis Žukauskas. Čia jį pristatė 
pirmininkas. Žukauskas savo są
moju linksmino šio vakaro susi
rinkusius. Po to buvo jam pa
dėkota. Po kultūrinės valandė
lės buvo vaišės, per kurias buvo 
pasisvečiuota, pasivaišinta, pasi
kalbėta. Vaišių metu buvo suži
nota, kad rytoj yra Vitalio Žu
kausko gimimo diena. Tad buvo 
palinkėta jam ilgiausių metų. 
Vakaras praėjo gyvai iki 8 v., 
kada reikėjo skirstytis, nes ry
tojaus dieną — darbas. Geros 
vaišės buvo paruoštos šeiminin
kės E. Legeckienės su talka 
ponios Sutkienės. Vaišių išlai
dom padengti nariai dosniai su
aukojo. Už tai buvo išreikšta 
padėka. Metinis visuotinas na
rių susirinkimas bus 1975 pava
sarį.

Lietuviškų kalėdinių kortelių 
galima gauti Darbininko admi
nistracijoj. Dėžutė su 12 korte
lių religiniais arba tautiniais mo
tyvais su lietuviškais pasveikini
mais su persiuntimu 1.50 dol., 
arba 10 spalvotų kor
telių kitokios rūšies 2.50 dol. 
Prašom laiku užsisakyti, kad 
laiku galėtumėt išsiųsti. Dar
bininko administracija, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Lapkričio 11 pulkininkui 
Vladui Ingelevičiui suėjo 
metai. Gyvena Great Necke, 
prie pat New Yorko miesto ri
bos. Gyvena su visa šeima — 
žmona dail. Regina Ingele- 
vičiene ir dviem dukrom — 
Mara Vygantiene ir jos šeima ir 
Gina Kudžmiene, kuri gyvena 
gretimame name. Jis dar tvirtas 
ir darbingas, seka lietuvišką 
gyvenimą, skaito 
knygas, atsilanko 
parengimus.

Jis gimė 1889
Beržuonyse,
Gimnaziją baigė 1908 Petrapily
je ir tais pačiais metais įstojo 
į Karo Medicinos Akademiją, 
kurią baigė 1913. Tarnavo rusų 
kariuomenėje nuo 1913 iki 1917. 
Į Lietuvą grįžo 1918 vasarą, 
stojo į Lietuvos kariuomenę 
savanoriu, organizavo ka
riuomenės sveikatos tarnybą, 
kurį laiką buvo karo sanitarijos 
viršininkas, paskui jo padėjėjas 
iki pat Lietuvos kariuomenės 
išformavimo 1940. Nuo 1934 iki 
1940 atstovavo Lietuvai tarp
tautiniame karo medicinos 
kongresų komitete ir pats daly
vavo tuose kongresuose 1932 
ir 1934 Liege, 1936 Ženevoje, 
1937 Bukarešte. Karo medicinos 
ir cheminio karo klausimais rašė 
Mūsų Žinyne, Medicinoje. Buvo 
ilgametis L. R. K. Gailestingų
jų Seserų Mokyklos lektorius.

Jis buvo vienas iš Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus steigėjų 
1919, nuo 1919 iki 1944 jis dir
bo L.R.Kryžiaus valdyboje su 
1932-1938 metų pertrauka. Vo
kiečių okupacijos metais 1941- 
1944 faktinai ėjo L. R. Kryžiaus 
pirmininko pareigas Savitarpi
nės pagalbos priedangoje. Į Vo
kietiją pasitraukė 1944. Karui

lapkričio 11 
Rokiškio apskr.

laikraščius ir 
į lietuviškus

pasibaigus, atgaivino
L.R.K. veiklą ir iš Bregenzo 
(Austrijoje) atnaujino ryšius su 
į^rptaūtiftiu Raud. kryžiumi Že
nevoje. Liet. Raud. Kryžiuje Vo
kietijoje jis dirbo iki 1949, kada 
išemigravo į Ameriką. Čia įsigijo 
gydytojo teises ir dirbo New 
Yorke.

D r. V. Ingelevičius yra vege
taras, Lietuvoje buvo vienas 

Lietuvos vegetarui 
dabar jis dažnai 
vegetarų kongre-

pat yra vienas iš 5

steigėjų
draugijos, 
dalyvauja 
suose.

Jis taip
korporacijos Fraternitas Lithua- 
nica steigėjų.

Vardinių, gimtadienio korte
lių su lietuviškais sveikini
mais gaunama Darbininko ad
ministracijoj. Kortelių yra dviejų 
kainų: po 20 ir po 25 c. kiek
viena (įskaitoma ir persiunti
mas).

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, deda- 

įmas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1975 metams

Vardas ir pavardė

Adresas

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus tik 
$8.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $10.00.

Siunčiu už prenumeratą $. 
Už kalendorių $
Spaudai paremti $
Siunčiu skolą už 1973-4 m.$

i

P.S. Kai kurie skaitytojai yra paprašyti apsimokėti prenumeratą 
už 1973-4 metus, bet nekreipia dėmesio. Nesulaukus mokesčio, 
Darbininkas bus nutrauktas pagal pašto reikalavimą. DARB. ADM.

---------------- -----------------------------------------------------------_-------------------------------------------------------------------------------------------------------- l

A. a. Bronei Young mirus, 
buvę bendradarbiai, Creative 
Homemakers, Ine., per Jadvygą 
Kregždienę, aukoja 5 dol. Kul
tūros Židiniui. Širdingas ačiū.

Kultūros Židinio parengimų

KALENDORIUS

Lietuvių Piliečių Draugija So. 
Bostone rengia savo gyvavimo 
75 metų sukaktį lapkričio 17. 
Ši Lietuvių Piliečių D-ja yra, tur 
būt, pati didžiausia lietuvių or
ganizacija Naujojoj Anglijoj na
rių skaičiumi. Draugija globoja 
lietuvius šachmatininkus jau 25 
metai. Čia turi savo būstinę ir 
skautai. Draugija prenumeruoja, 
turbūt, visus lietuviškus laikraš
čius. Iš savo pajamų skiria aukas 
įvairiem lietuviškos veiklos 
reikalam, o taip pat ir spaudai. 
Draugijoj nariais yra visų kartų 
lietuviai: ankstieji ateiviai, jų 
vaikai, vėlesni ateiviai ir jų vai
kai. Šiame sukakties minėjime 
meninę programą atliks vilnietė 
solistė Birutė Ona Aleksaitė, 
kuri paskutiniuoju laiku koncer
tuoja įvairiose lietuvių kolonijo
se. Jai akomponuos Vytenis Va- 
syliūnas.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo sukakties minėjimas rengia
mas Lietuvių Piliečių D-jos sa
lėj, So. Bostone lapkričio 24.

Vliko seimo banketas įvyks 
gruodžio 7 Statler viešbuty.

Pabaltiečių koncertas įvyks 
gruodžio 6 First and Second 
Church, Marlboro St., Bostone.

Vasy liūnų koncertas įvyks 
gruodžio 15 Jordan Hali patal
pose.

v. po-

suei-

akto-

Lapkričio 16 — Kultūros Ži
dinio balius.

Lapkričio 23 — gen. kon
sulo A. Simučio pagerbimas.

Gruodžio 1 — Šventųjų Metų 
minėjimas — koncertas 4 
piet.

Gruodžio 7 — skautų 
gos.

Gruodžio 8 — dramos
riaus Stasio Pilkos rečitalis.

Gruodžio 15 — LMKF New
Yorko klubo rengiama rankdar
bių paroda.

Gruodžio 21 — skautų Kūčios.
Gruodžio 28 — rezervuota 

skautam akademikam.
Gruodžio 31 — N. Metų suti

kimas. Rengia LB apygarda.

Tas ne lietuvis, kurs tėvynę 
Bailiai, kaip kūdikis, apleis; 
Kursai pamins, ką bočiai gynė 
Per amžius milžinų keliais.

Maironis

Stefanie Pugh, Darbininko 
skaitytojos Eleonoros Staknis- 
Pugh dukra, sulaukusi 22 m. am
žiaus, spalio 31 mirė Horton 
Memorial ligoninėj, Middle- 
town. Spalio 26 jaunuolė buvo 
sunkiai sužeista trijų automobi
lių susidūrime. Baigusi Long 
Beach aukštesniąją mokyklą, 
Stefanija Ohio universitete kaip 
stipendijuota lankė medicinos 
fakultetą. Vėliau susidomėjo 
puodų gamyba ir Hempsteade 
išmoko šio naujo meno ir plana
vo atidaryti nuosavą puodų 
krautuvę. Grįžus iš atostogų Eu
ropoj, vyko į savo mamytės gim
tadienio iškilmes ir buvo kely 
paliesta nelaimės. Nuliūdime 
liko tėvai, brolis William Cali- 
fornijoj, .4 seserys Kristi
na — Long Beach, Robertą — 
Floridoj, Melanie ir Loreta — 

tėvų namuose. Velionė pa
laidota lapkričio 4 Pinelawn 
Memorial kapinėse.

ŽIEMOS EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
Išvyksta 1974 GRUODŽIO 20 dieną Ir grįžta 1975 SAUSIO 3 d. 

(Leningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga, Helsinkis)

IS BOSTONO IR NEW YORKO

Kaina $853.00

Vykstantiem iš Chicagos — 119.00 daugiau
Vykstamiem iš Clevelando — 64.00 daugiau

Darbininko spaudos reikalam 
paremti prisiuntė po 10 dol.
L.M.F.K. Hartfordo klubas, S. 

Balsys, B’klyn, N.Y., P. Karosas, 
New Britain, Conn., H. Ga- 
gienė, Woodhaven, N. Y., 5 dol. 
T. K. Jasaitis, Great Neck, N.Y., 
2 dol. E. Zailskas, B’klyn, N. Y. 
Spaudos rėmėjam dėkoja Darbi
ninko administracija. Pranešda
ma, kad šiomis dienomis bus iš- 
išsiuntinėtas visiem skaitytojam 
1975 m. jubiliejinis Darbininko 
kalendorius. Prašom ta proga 
skaitytojų apmokėti prenu
meratą ir kartu prisiųsti auką ka
lendoriaus išlaidom apmokėti 
bei spaudai paremti, nes tik ge
radarių dėka ji yra išlaikoma.
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Išnuomojami modernūs butai 
3 ir pusės bei 4 ir pusės kam
barių. Patarnavimui naudojamas 
keltuvas. Prie pat traukinėlio 
stoties ir krautuvių. Informacijai 
skambinti 259-3642.

Parduodamas Motelis. Našlė 
parduoda motelį, esantį 7 mylios 
į pietus nuo Dover, Delaware, 
prie “dual highway”. Šeši uni
tai, moderniškai įrengti. Gra
žus gyvenamas namas savinin
kui. Keturi akrai žemės. Kaina 
$60,000.00. Dėl informacijų ra
šykite arba skambinkite:Antonia 
Seinon (Simonavičius) “Friend- 
lv Motei”, Rt. 13, Felton, Dėl. 
19943. Tel. 302 284-9988.

l

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESIVĖLUOKITE!

Kelionės į Lietuvą 1975 METAIS prasideda GEGUŽĖS mėnesį. 
Patartina registruotis iš anksto

Kreipkitės į:

TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE

393 West Broadvvay, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127

Tel. (617) 268-8764
Savininkė: Aldona Adomonienė

(Prices quoted are effective November 1, 1974. Air fares subject 
to government approval)
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ILGIAUSIAI IŠLIEKANTI DOVANA!
Kalėdų dovanoms išleidžiama daug pinigų mažaverčiams daiktams, 
o kodėl nepasirinkti niekada savo vertės neprarandančių dovanų?

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai (šios dienos 
vertė apie $600.00) parduodama tik už ...........................
VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai (šios dienos vertė 
apie $60.00) parduodama tik už .......................................
MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai (šios dienos vertė $100.00) 
parduodama tik už ..................................................................
ENCYCLOPEDIA LITUANICA (Lituanistinė Enciklo
pedija anglų kalba), 6 tomai (šios dienos vertė $200.00) 
parduodama tik už ................................................................

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
395 W. Broadvvay, P. O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127,
Telefonai: darbo metu (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759

$299.00

$25.00

$42.00

3-
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SOUTH BOSTON SAVINCS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wes+ Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur -tūkstančiai- taupo milijonus’
ALFRED W. ARCHIBALD, Pręsident

šio banko direktorių taryboje yra adv. .Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas-—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regula* a/c — 5% % • 1 year Term Deposit - 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

--------  Ali Accounts Compounded Daily--------
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DARBININKAS
gNEW
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‘YORKE
Simas Kudirka su šeima sek

madienį, lapkričio 10, dalyvavo 
lietuviškose pamaldose Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje.

Gintaro ansamblio koncertas 
buvo lapkričio 9 Kultūros Židi
nio didžiojoje salėje. Kon
certas praėjo su dideliu pasise
kimu, buvo pilna salė publikos, 
labai daug jaunimo. Po koncerto 
buvo jaunimo šokiai. (Plačiau ki
tame Darbininko numeryje).

Skautų-čių suvažiavimas vyko 
lapkričio 9 ir 10 Kultūros Židi
nyje. Buvo suvažiavę daug jau
nimo iš visų aplinkinių miestų, 
dalyvavo koncerte, jaunimo pa
maldose, iškilmingoje sueigoje. 
Pamaldose dalyvavo ir Gintaro 
ansamblis. (Plačiau skautų sky
riuje.)

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

lapkričio 24, sekmadienį.

Koncelebruotos mišios Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj 11 vai.

ij
Tuoj po pamaldų tos pačios parapijos salėje minėjimas

— akademija. j
— Paskaitą skaitys Antanas Diržys <
— Meninėje programoje: pianistė Aldona

Kepalaitė, Irena Veblaitienė, Bronius
Balčiūnas j

— Sceną dekoruoja — dail. Jurgis Juodis

Minėjimą rengia ir visus atsilankyti kviečia

Redakcija ....... (212) 827-1352
Administr.......... (212) 827-1351
Spaustuvė ...... (212) 827-1350
Vienuolynas ..(212) 235-5962
K. Ž. salė .....  212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kultūros Židiniui išlaikyti ba
lius vyksta šį šeštadienį, lapkri
čio 16 Kultūros Židinyje. Pra
džia 7 v. Pirma bus koktei
liai mažojoje salėje, paskui vaka
rienė didžiojoje salėje. Kas daly
vauja šiame baliuje, gauna ir bi
lietą į Metropolitan operos solis
tės Maralin Niska koncertą, ku
ris Kultūros Židinio naudai ren
giamas pavasarį. Skiriamos dvi 
durų premijos — kelionė dviem 
asmenim į Karibų salas. Šokių 
metu dainuoja Juozas Nakas.

Kompozitoriaus Aleksand
ro Kačanausko, muziko Algirdo 
Kačanausko tėvo, 15 metų mir
ties sukaktis bus prisiminta 
koncęlebracinėmis mišiomis 
lapkričio 17, sekmadienį, 11 vai. 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje.

Pianistės Aldonos Kepalaitės 
koncertas bus šį sekmadienį, 
lapkričio 17, Town Hali. Pradžia 
6 v.v. Programoje Bacho, Cho- 
pino, Scriabino, Debussy ir 
Liszto kūriniai. Koncertą rengia 
Norman Seaman. Jau eilė metų, 
kaip A. Kepalaitė koncertuoja 
šioje Town Hali salėje, susilauk
dama gražių spaudos įvertini
mų. Lietuviška visuomenė kvie
čiama tą vakarą dalyvauti kon
certe.

Aniceto Simučio, Lietuvos 
generalinio konsulo, pagerbi
mas jau visai arti — lapkričio 
23, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Kultūros Židiny. Trumpa akade
minė dalis, meninėj programoj 
dainuos New Yorko vyrų choras 
Perkūnas ir šoks New Yorko 
lietuvių tautinių šokių grupė, 
vadovaujama J. Matulaitienės. 
Karšta vakarienė su gėrimais. 
Auka 15 dol. nuo vieno asmens. 
Atskiras vietas ar pilnus stalus 
užsisakyti iki lapkričio 18 skam
binant E. Andriušienei VI 7- 
4477 arba G. Stankūnienei 479- 
2913. Norį sveikinti konsulą raš
tu sveikinimus siunčia R. Ke- 
ziui, 217-25 54th Avė., Bayside,
N. Y. 11364.

Visos parapijos, priklausan
čios vikariatui D (kuriam pri
klauso visos lietuviškos parapi
jos Brooklyne), lapkričio 17, šį 
sekmadienį, St. James katedroj 
turės bendras pamaldas, kurių 
tikslas duoti žmonėm progą 
laimėti visuotinius atlaidus 
Šventųjų Metų proga. Pamaldos 
pradedamos 3 vai. po pietų. Mi
šias koncelebruos vyskupas ir 
vikariatui D priklausančių pa
rapijų kunigai. Pamaldom vado
vaus vyskupas Mugavero. Vi
suotinius atlaidus bus galima 
pelnyti ir Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčioj gruodžio 
1, Advento pirmą sekmadienį. 
Po sumos bus bendros mal
dos, reikalingos atlaidam pel
nyti. Po to bus palaiminimas 
Švenčiausiu Sakramentu. Visi 
skatinami dalyvauti pamaldose, 
atlikti išpažintį ir priimti Šv. 
Komuniją.

Tėv. Rafaelis Šakalys, OFM, 
besirūpinąs tretininkų reikalais, 
iki šiol gyvenęs Brooklyno pran
ciškonų vienuolyne, perkeltas į 
Kennebunkport, Maine.

Tėv. Placidas Barius, OFM, 
lietuvių pranciškonų vicepro- 
vincijolas, iki šiol gyvenęs Ken
nebunkport, Maine, perkeltas į 
Brooklyno vienuolyną, kur tal
kins spaustuvės darbuose.

Šeštoji dailės paroda ren
giama vasario mėnesį, tuoj po 
Vasario 16 minėjimo. Paroda 
bus Kultūros Židinio abiejose 
salėse. Rengia LB apygarda.

Gediminas ir Laima Kurpiai, 
Mississauga, Ontario, a.a. Danu
tei Penikienei atminti aukoja 20 
dol. Kultūros Židiniui. Nuošir
dus ačiū.

Vietoj kalėdinių atvirukų 
siuntinėjimo Darbininko skaity
tojai kviečiami prisiųsti auką 
spaudai remti ir tuo pačiu svei
kinti artimuosius ir draugus per 
laikraštį. Anksčiau prisiuntusieji 
bus laiku patalpinti laikraštyje. 
Prašom kartu su auka pridėti ir 
sveikinimo tekstą, kuris bus pa
talpintas Darbininke. Taip pat 
vietoj kalėdinių atvirukų siunti
nėjimo galite aukoti Kultūros 
Židiniui išlaikyti. Tai su sveiki
nimu irgi bus paskelbta Darbi
ninke.

Kultūros Židinio Balius (vyksta 

Šį Šeštadieni, Lapkričio 16 d.
7 v.v. — koktelių vaišės,
8 v.v. - trumpa oficiali dalis ir paminklinės lentos atidengimas, vaišės, laimingo

baliaus dalyvio pristatymas ir kitos nepramatytos staigmenos.

Stalus ir vietas rezervuotis pas komiteto nares:
J. Vytuvienę, telef. VI6-2980,1. Alksninienę, telef. TU 6-5695 arba pas savo organizacijos 
atstovą Kultūros Židinio Administraciniame Komitete.

Šokiam gros AMOUR orkestras su solistu JUOZU NAKU.

Linden, N. J., Moterų Są
jungos 53 kuopa per A. Liud- 
vinaitienę 20 dol. auką paskyrė 
Darbininko spaudos darbam bei 
kultūriniam reikalam. Už auką 
dėkoja Darbininko administ
racija.

Aniceto Simučio

Lietuvos generalinio konsulo New Yorke, 
65 metų amžiaus proga

PAGERBIMAS
įvyks

1974 lapkričio 23, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Akademija, meninė dalis, vakarienė, šokiai 
įėjimo auka 15 dol. asmeniui.

Čekius rašyti "Lithuanian American Community Ine." vardu

Vietas užsisakyti iki lapkričio 18 pas
E. ANDRIUŠIENĘ VI 7-4477 arba
G. STANKŪNIENĘ 479-2913

Juozo Kuncaičio, Patrios lei
dyklos bendradarbio, pavardė 
buvo praleista tos leidyklos 
bendradarbių užuojautoje, kuri 
buvo pareikšta Vladui Norkui 
mirus, atspausta Darbininko 41 
nr. Už korektūros klaidą redak
cija atsiprašo.

NEW YORKO ORGANIZACIJŲ 
ATSTOVŲ JUNGTINIS KOMITETAS

Ramovėnai, birutietės, kūrėjai 
savanoriai, šauliai

Simas Kudirka New Yorko miesto gatvėje po spaudos kon
ferencijos. Nuotr. V. Maželio

SVEIKAS, 
SIMAI

Pasimatymas su Simu Kudirka 
Įvyks šį penktadienį, lapkričio 15 d., 
8 v.v. Kultūros Židinyje, 361 Highland 
Blvd., Brooklyne.

Įeinant bus renkamos aukos 
Kudirkos šeimai. Čekius rašyti “Si
mas Kudirka Family” vardu. Organi
zatoriam būtų palengvinta, jei auko
tojai įteiktų aukas vokeliuose, drauge 
duodami savo pavardę ir adresą.

Visus kviečia dalyvauti

N.Y. IR N.J. ORGANIZACIJŲ KOMITETAS
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