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A. SACHAROVAS SKELBIA
LIETUVOS DVASIŠKIŲ RAŠTĄ
PASAULIO OPINIJAI

Savaitės 
įvykiai

Graikijos parlamento rinki
mus didele dauguma laimėjo da
bartinio ministerio pirmininko 
Const. Caramanlis naujos demo
kratijos partija. Jis ir sudarė 
naują vyriausybę. Graikai pasi
sakė už pastovumą ir prieš kraš
tutinumus. Pažymėtina, kad 3 iš 
4 balsuotojų pasisakė už Graiki
jos pasilikimą sąjungoj su Va
karais.

JAV vyriausybei patikinus Iz
raelį, kad Sirija jo nepuls, įtem
pimas Golan aukštumų fronte at
slūgo, nors Izraelis ir paskelbė 
dalinę mobilizaciją.

Prezidento Fordo paskelbtoji 
amnestija bėgliam iš kariuome
nės ir vengusiem karinės tarny
bos buvo sutikta abejingai. Am
nestija baigiasi 1975 sausio 31.

Sov. Sąjunga perka didelius 
javų kiekius užsieny dėl to, kad 
ji yra įsipareigojusi kasmet eks
portuoti apie 5 mil. metrinių 
tonų javų savo sąjungininkam, 
kaip Kubai, Lenkijai, Čekoslo
vakijai ir Š. Korėjai; taip pat ir 
dėl to, kad išplėtė mėsinių gy
vulių šėrybą ir kad ji ir dabar 
didesnes pinigų sumas skiria 
sunkiajai pramonei ir ginklavi
muisi, kaip žemės ūkio kėlimui.

Solidarumui su Palestinos iš
laisvinimo organizacija pareikš
ti Izraelio užimtame vakarinia
me Jordano krante vyksta nuo
latinės demonstracijos.

Demonstruodama, kad ji gins 
Siriją nuo užpuolimo, Sov. Są
junga į Sirijos Latakijos uostą 
pasiuntė kelių dienų vizitui vai
ruojamais sviediniais ginkluotą 
kreiserį, naikintoją ir povande
ninį laivą.

Pasaulinėj maisto konferen
cijoj Romoj buvo nutarta įsteig
ti JT priežiūroj veikiančią pa
saulio maisto tarybą kovai su 
badu koordinuoti. JAV vyriausy
bė, laukdama, kad ir iš aliejaus 
eksporto praturtėjusieji kraš
tai prisidėtų prie kovos su badu, 
tvirtų pasižadėjimų dėl savo įna
šų nedavė.

Nors Brazilijoj vykusiuose 
parlamento rinkimuose laimėjo 
opozicijos demokratinis sąjūdis, 
tačiau tai neturės įtakos vyriau
sybės politikai, nes parlamentas 
yra bejėgis.

Sovietinės įstaigos leido mo
derniem menininkam daly
vauti meno parodoj kartu su 
režimui tarnaujančiais dailinin
kais,

Turkijos naują vyriausybę 
iš technokratų, nepriklausomų 
senatorių ir profesorių sudarė 70 
metų amžiaus nepriklausomas 
senatorius Sadi Irmak.

JAV angliakasių streikas vis 
dar tebevyksta.

JAV paštas pranešė, kad nepa
kankamai apmokėti laiškai ir 
siuntiniai bus grąžinami siuntė
jui.

Suezo kanalo atidarymu la
biausiai pasinaudos Sov. Sąjun
ga, nes Indijos vandenyne jos 
laikomas karo laivynas galės bū
ti aprūpintas iš Juodosios jūros 
uostų. Dabar jis aprūpinamas 
aplinkiniu keliu iš Vladivostoko.

JAV katalikų vyskupų konfe
rencijos nauju pirmininku iš
rinktas Cincinnati arkivyskupas 
Joseph Louis Bernardin, linkęs 
į liberalizmą ir pritariąs kunigų 
ir pasauliečių vykdomom socia
linėm programom. Buvęs pirmi- 
mininkas kard. Krol ypač griež
tai pasisakė prieš abortus ir pa
reiškė, kad Katalikų Bažnyčia 
esanti pajėgi atsispirti įvairiem 
bandymam.

JAV Kongreso Ways & Means 
komitetas nutarė sumažinti pa
jamų mokesčius 40 milijonų as
menų, uždirbančių iki $15,000 
per metus, ir iki 1979 panai
kinti aliejaus bendrovėm 
teikiamas mokesčių privilegijas.

VELNIŠKAS MASKVOS PLANAS
Pasakoja lietuvių kalbos kursų Vilniaus 
universitete dalyvis
1974 metų vasarą Vilniaus 

universitetan buvo nuvykęs 
būrelis užsienio lietuvių pasito
bulinti lituanistikoje. Tokie pat 
kursai veikė ir 1973 metais. Per
eitų metų laidos kursantai savo 
įspūdžius papasakojo “Akira- 
čiams”, šių metų — komunis-

Prancūzijoj didėja darbininkų 
nepasitenkinimas dėl vyriausy
bės vykdomų kovos prieš in
fliaciją priemonių.

Italijos naują vyriausybę suti
ko sudaryti Aldo Moro iš krikš
čionių demokratų ir respubliko
nų partijų. Socialistai ir soc. de
mokratai pažadėjo tokią vyriau
sybę paremti parlamente.

JAV kariniai sluoksniai susi
rūpinę, kad JAV teikiama ginklų 
pagalba Izraeliui palieka JAV 
armijos dalis nepakankamai ap
ginkluotas. Šiuo metu armijai 
trūksta 1850 tankų. Šis trūkumas 
galės būti pašalintas tik per tre
jus metus. Šiuo metu Izrae
liui siunčiami tankai yra imami 
iš armijos dalių.

Prancūzija pradėjo Egiptą 
ginkluoti savo Mirage naikin- 
tuvais-bombo nėšiais.

JAV, D. Britanija, Prancūzija 
ir Italija JT vykstančiuose de
batuose dėl Palestinos pareiškė, 
kad jos rems tokį Artimųjų Ry
tų problemos sprendimą, kuris į- 
galins Izraelį taikingai gyventi 
jo prieš 1967 karą turėtose sie
nose. Tokį nusistatymą remia ir 
visos kitos Bendrosios Rinkos 
valstybės.

JAV sutiko parduoti Sirijai 
lengvomis sąlygomis už 22 mil. 
dol. 75,000 tonų kviečių ir 
25,000 tonų ryžių.

Portugalija reikalauja iš JAV 
už naudojimąsi Azorų salose 
esančiomis bazėmis ekonomi
nės pagalbos. Per šią bazę yra 
teikiama pagalba Izraeliui.

JAV, D. Britanijos, Irano, Pa
kistano ir Turkijos karo laivai, 
norėdami pademonstruoti prieš 
Sov. Sąjungą savo jėgą, vykdo 
Arabų jūroj didelio masto karo 
pratimus. Indija dėl to pareiškė 
savo susirūpinimą.

Daug rašiusi apie energijos 
trūkumus Vakaruose, Sov. S-gos 
spauda įspėjo savo skaitytojus, 
kad rūpestingai taupytų kiek
vieną aliejaus kilogramą.

F.I. Fedičeva, Leningrado 
teatro pirmaeilė baletininkė, 
sausio mėn. ištekėjusi už ameri
kiečio šokėjo ir pareiškusi norą 
išvažiuoti į JAV, nežinomų vyrų 
savo bute buvo sumušta iki są
monės netekimo.

JT pilnaties posėdžiuose buvo 
priimtos dvi rezoliucijos, kurių 
viena suteikia Palestinos gy
ventojam teisę į nepriklauso
mybę, o antroji suteikia Palesti
nos išlaisvinimo organizacijai 
pastovaus stebėtojo teises Jungt. 
Tautose. Šias rezoliucijas rėmė 
visos Arabų valstybės, Sov. S-ga 
ir jos satelitai, Kinija, Ispanija, 
Portugalija ir daugelis trečiojo 
pasaulio valstybių.

JAV prezidentas Fordas, lan
kydamasis Japonijoj, aptarė 
bendras JAV ir Japoniją liečian
čias problemas, bet jokių susita
rimų ar įsipareigojimų nepa
darė. Pietų Korėjai pažadėjo 
neatitraukti Amerikos kariuome
nės ir ginti ją užpuolimo at
veju; pareiškė, kad P. Korėjos 
vyriausybės vykdomos represi
jos prieš opoziciją apsunkina P. 
Korėjai duodamos karinės pagal
bos vykdymą.

Egipto pasitikėjimas JAV 
Valstybės sekretoriaus Kis- 
singerio tarpininkavimu yra ge
rokai nukritęs, ir Egiptas vis la
biau krypsta Maskvos pusėn, 
laukdamas iš ten politinės, eko
nominės ir karinės pagalbos. 

tų propagandiniame leidinyje 
“Gimtajame krašte”. Pasisekė 
surasti vieną kursus lankiusį as
menį, kuris panorėjo pasikal
bėti ir su “Darbininko” bend
radarbiu. —(Red.)

-o-
Kuriuo būdu užmezgėte ry

šius su Vilniaus universitetu?
Per atvykstančius iš Lietuvos į 

Ameriką turistus. Beveik visi, 
kurie atvyksta į mūsų miestą, 
atsilanko ir mūsų namuose.

Iš kur jie gauna Jūsų adre
są?

Aš nežinau. Visai nepažįstami 
ir negirdėti žmonės, vos atvyks
ta į mūsų miestą, tuoj pat mums 
skambina. Vienas iš jų ir pasiū
lė vykti.

Okupaciniam režimui palan
kioje spaudoje buvo rašyta, kad 
kandidatus į kursus turi reko
menduoti “pažangūs” asmenys 
arba komunistinės organiza
cijos. Kas jus rekomendavo?

Aš nežinau, nes niekieno re
komendacijų neprašiau. Manau, 
kad rusų informatoriai Ame
rikoje buvo palankiai apie mane 
ir mano šeimą nušvietę.

Kodėl Jūs gavote leidimą, o 
kai kas negavo?

Greičiausiai nulėmė mano 
veikla organizuojant atvažia
vusiųjų koncertus ir mano tėvų 
nusistatymas, kad Lietuvoje 
nesą taip bloga.

Kas painformavo apie priėmi-
mą?

Audiencijoje pas pop. Paulių VI Šv. Sosto delegatų prie tarptautinių organizacijų pasitarimų 
proga. Popiežius sveikina prel. dr. A.J. Bačkį, jų tarpe stovi Vatikano valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas arkivysk. Benelli.

VACLOVO SEVRUKO 
PAREIŠKIMAS, KODĖL JIS BADAUJA

Didelio dėmesio susilaukė Vac
lovo Sevruko bado streikas. Pro
testuodamas prieš žmogaus tei
sių laužymą, prieš religijos per
sekiojimą Lietuvoje, prieš jo 
draugų įkalinimą Lietuvoje, jis 
lapkričio 12 paskelbė bado strei-. 
ką. Tuo metu atėjo laikas emi
gruoti į JAV. Taip lapkričio 14 
jis atvyko į New Yorką iš Ro
mos ir čia toliau tęsia bado 
streiką. New Yorke jis buvo at
vykęs į Kudirkų sutikimą Kul
tūros Židiny, apsilankė ir Lie
tuvos gen. konsulo A. Simučio 
sukakties pagerbime ir buvo vi
sų šiltai sutiktas.

Jis ir toliau badauja, sukelda
mas visų didelį dėmesį. Štai jis 
dar kartą pakartoja, kodėl jis pro
testuoja ir badauja:

“Tarybų Sąjungos režimas tik 

Sovietų pasiuntinybė iš Wash- 
ingtono. Paskui, prieš pat išva
žiavimą, du sovietų tarnautojai 
asmeniškai.

Kas jie tokie?
Lietuvis Mališauskas ir antras 

rusas.
Ar teko vykti į Washingtoną?
Ne, jie atvyko į mūsų namus.
Ar visus būsimus kursantus 

jie lankė?
Taip, kiek žinau, visus. Žinau, 

kad lankė bent du mano pa
žįstamus asmenis, kuriems lei
dimo vykti į Vilnių nedavė. 
Jiems pasakė, kad jie patys būtų 
tinkami, bet laikinai neleidžia
ma dėl tėvų praeities nusikalti
mų. Bet liepė turėti vilties, 
nes, jei ir toliau palankiai laiky
sis tarybinės santvarkos atžvil
giu, tai tėvų nuodėmės bū
siančios dovanotos ir į kursus 
būsią priimti.

Šių metų kursantų tarpe buvo 
tokių, kuriems pereitais metais 
prašymai buvo atmesti, nes per 
tuos metus jie patys ar jų tėvai 
pasirodė verti tarybinės Lietu
vos pasitikėjimo. Todėl tarybinė 
valdžia praeities nuodėmes do
vanojo.

Kas apmokėjo kelionę ir pra
gyvenimą Vilniuje?

Kelionę iš Amerikos iki Mask
vos apmokėjau savo pinigais, o 
nuo Maskvos ir kitas visas kelio
nes Lietuvoje ir Rusijoje ir taip 
pat pilną išlaikymą padengė 
imi versite tas. Bet prieš grįžtant į 
Ameriką, pasikvietė į savo kabi- 

tada gali įgauti žmonišką veidą, 
jei ten įvyks Niurnbergo proce
sas, kuris pasmerks kruviną 
praeitį ir nusikaltimus ir nu
brėš gaires, kaip statyti naują 
visuomenę humanizmo princi
pais. Tik tada bus galima galvo
ti, kad Tarybų Sąjungoje yra 
socializmas. Ir mano, kaip mark
sisto, pareiga yra stengtis padė
ti ir čia ir ten, kad žmonės su
prastų, jog negalima statyti žmo
nių laimės net vieno žmogaus 
nelaimės sąskaiton. Todėl aš 
jaučiu pareigą ne tik gvildenti 
visuomenės teoriją, bet taip pat 
jaučiu pareigą ginti žmonių tei
ses, kur jos pažeidžiamos. Ka
dangi aš lietuvis, kadangi aš gy
venau Lietuvos disidentų gyve
nimą, tai mano pirma pareiga 
ginti žmones, kurių balsą mes 
girdime “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikoje”. .

Pasaulinei Bažnyčių Tarybai,
Katalikų Bažnyčios 1974 metų 

Sidodo Dalyviam Romoj, 
Pasaulio Visuomenei!

Maskvos Žmogaus Teisių Gy
nimo Komitetas gavo penkių 
Lietuvos katalikų dvasiškių pa
sirašytą atsišaukimą.

Aš skiriu labai daug reikšmės 

netą kursų vadovas doc. Jonas 
Balkevičius ir pažadėjo kelionės 
išlaidas grąžinti.

Ar grąžino?
Taip.
Kada ir kur?
Grįžus į Ameriką.
Ar grąžino ir kitiems?
Nežinau. Manau, kad kai ku

riems.
Kas jus Vilniuje sutiko?
Vilniaus universiteto ir Ryšių 

su užsienio lietuviais komiteto 
atstovai.

Kur apgyvendino?
Studentų bendrabutyje.

Bendrabutis buvo tuščias.
Kaip kursai buvo suorgani

zuoti?
Iš ryto būdavo po dvi pamo

kas, o po pietų lankydavome 
įvairias įstaigas, muziejus, bib
liotekas; vežė ir į Kauną, Le
ningradą, porą kolchozų, Rum
šiškes ir kitur.

Kaip buvote susitvarkę ad
ministracine prasme?

Buvo kursų vadovas doc. Jo
nas Balkevičius, inspektorius — 
Vilniaus universitete tobuli
nąs komputerius iš Amerikos 
atvykęs dr. A. Avižienis, kursų 
lektoriai ir kursantų seniūnės.

Ar seniūnes jūs patys iš savo 
tarpo išrinkote?

Ne, paskyrė kursų vadovybė.
Dėl ko jas, o ne kitus?
Nežinau. Manau, kad jomis la

biausiai pasitikėjo.
Koks kursų lygis akademine 

prasme?

(nukelta į 2 psl.)

-o-
Vaclovas Sevrukas š. m. bir

želio 13 atskrido Vienon. Jam 
vieno piliečio kvietimu buvo 
leista išvykti į Izraelį.

Vienoje jis pareiškė, kad jis 
ne žydas, kad nenori vykti į 
Izraelį. Iš ten jis buvo perkel
tas į pabėgėlių stovyklą Italijon, 
iš kur jau imigravo į JAV.

LIETUVIŲ FONDAS 
PRADĖJO ANTRĄJĮ 
MILIJONĄ DOLERIŲ

Lietuvių Fondo valdybos po
sėdy lapkričio 19 pranešta, kad 
tą dieną Lietuvos Fonde neju
damo kapitalo buvo 1,002,630 
dol. Antrojo milijono pradžiai 
pirmą tūkstantinę įteikė “Para
mos” savininkai Jurgis Janušai- 
tis ir Jurgis Mažeika. Pirmąjį 
milijoną baigiant, paskutinę 
tūkstantinę įnešė “Vagos” bend
rovės dalininkai: dr. P. Kisielius, 
dr. A. Razma, dr. J. Šalna, dr. K. 
Šukys, dr. E. Deckienė, inž. V. 
Mastis ir P. Abromaitis. 

jų dokumente iškeltiem klausi
mam ir todėl to jų atsišaukimo 
kopiją siunčiu jum ir drauge 
skelbiu ją pasaulio opinijai. Aš 
prašau jus imtis ginti tuos žmo
nes, kurie buvo suimti vien už 
jų religinius įsitikinimus. Jie 
bus Sovietų Sąjungoj teisiami 
netolimoj ateity.

(pas.) A. Sacharov, Akademikas 
1974 spalio 17

-o-
Lietuvos Katalikų Dvasiškiai 
Žmogaus Teisių Gynimo Ko
mitetui SSSR, Maskva

ATSIŠAUKIMAS 
(KREIPIMASIS)

1973-1974 Lietuvoj buvo areš
tuoti čia suminėti asmenys.

1973 lapkričio 19 buvo suim
tas Petras Pliuira. Antrasis suim
tasis — Povilas Petronis.

1973 gruodžio 4 — Virgilijus 
Jaugela; suimtas remiantis Liet. 
SSR Baudž. Kodekso 68 straips
niu.

1974 balandžio 24 — Juozas 
Gražys, remiantis Lietuvos SSR 
Baudž. Kodekso 68 straipsniu.

1974 rugpiūčio 27 buvo suim
ta Nijolė Sadūnaitė, remiantis 
tuo pačiu Liet. SSR Baudž. Ko
dekso 68 straipsniu.

Buvo areštuota ir daugiau 
asmenų, tačiau jų pavardžių 
mum nepavyko sužinoti.

Sovietų Sąjungos valdžios 
organam visai nebūtų reikalo su
iminėti žmonių, jei Lietuvoj 
būtų leidžiama spausdinti pa
kankamą skaičių tikintiesiem 
reikalingų maldaknygių ir ka
tekizmų ir bent minimumą gy
vybiškai reikalingos religinės li
teratūros ir tikintieji nebūtų dis
kriminuojami. Maldaknygių na
miniu būdu gamintojai yra kal
tinami, remiantis Liet. SSR 
Baudž. Kod. 162 straipsniu, kaip 
užsiimą nelegalia pramone. Tai 
netiesa. Suimtiesiem visai nerū
pėjo jokia pramonė ar pasipel
nymas, bet jiem rūpėjo bent iš 
dalies parūpinti tikintiesiem 
reikalingų maldaknygių.

Kiti suimtieji yra kaltinami pa
gal Liet. SSR Baudž. Kod. 68 
straipsnį, kuriuo yra baudžiami 
asmenys už laikymą ir platini
mą subversinės literatūros, no
rinčios nuvertinti sovietų val
džią (sistemą). Tokia literatūra, 
pagal Sovietų Sąjungos milicijos 
organus, yra Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika!

Bet argi galima Liet. Kat. Baž
nyčios Kroniką vadinti subver- 
sine literatūra? Juk joj yra pa
duodami tikri faktai, kaip sovie
tų valdininkai pažeidžia tikin
čiųjų teises ir tuo būdu laužo 
sovietiškus įstatymus. Liet. Kat. 
Bažnyčios Kronika nelaiko savo 
tikslu nuversti ar susilpninti so
vietų valdžią Lietuvoj, bet ji, 
kaip vienintelė vieša tribūna, 
nurodo faktus, kuriais yra lau
žomi sovietų įstatymai, ir reika
lauja, kad valdžios organai tų 
įstatymų laikytųsi. Tokiu būdu 
Liet. Kat. Bažnyčios Kronika ne
daro jokios žalos visuomenei ar 
sovietų sistemai. Priešingai, 
tuo būdu jiem padeda. Todėl jo
kiu būdu negalima taikyti Liet. 
SSR Baudž. Kod. 68 straipsnio 
už Liet. Kat. Bažnyčios kroni
kos laikymą ir platinimą.

SSSR Baudž. Kod. 106 straips
nis leidžia laikyti suimtą asme
nį be teismo tik iki 9 mėnesių, 
tačiau dalis čia suminėtų suim
tųjų be teismo jau yra laikomi 
beveik vienuolika mėnesių.

Sovietų valdžios organai, ku
rie laiko areštuotus minėtus as
menis, patys laužo sovietų įsta
tymus, t.y. SSSR Konstitucijos 
125 str., Liet. SSR Baudž. Kod. 
106 straipsnį, arba neteisėtai 
juos taiko, pvz. Liet. SSR 
Baudž. Kod. 68 straipsnį. Tai tu
rėdami galvoj, mes laikom be
prasmišku dalyku kreiptis į So
vietų teisines įstaigas. Todėl 
mes kreipiamės į SSSR Žmo
gaus Teisių Gynimo Komitetą ir 
į pasaulio sąžinę.

Užstokit nekaltus suim
tuosius! Paleiskit, kad jie būtų 
teisiami! (Pasirašė penki Lietu
vos katalikų kunigai.)

(Elta)
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VELNIŠKAS MASKVOS PLANAS
(atkelta ii 1 psl.)

Atsakymą norėčiau formuluoti 
taip: kiek to mokslo buvo, tai 
ir tas buvo atremtas į bolševi
kinę propagandą. Gramatikos, 
sintaksės ir fonetikos pratybos 
buvo vedamos tuo pačiu meto
du, kaip ir mūsų lituanistinėse 
pradžios mokyklose. Daugiau
sia diktantai, vienam rašant len
toje. Paskui taisomos klaidos. 
Pratybiniai pavyzdžiai negalėjo 
apsieiti be propagandos. Bet is
torijos, literatūros, geografijos 
pamokose nieko nebuvo, ko mus 
mokė Amerikos lituanistinėse 
mokyklose ir kursuose. Sovieti
nis mokslas visai kitoks. Net to
kie dėstytojai kaip dr. Sauka ir 
dr. Jurginis neapsėjo be propa
gandos, o V. Areškos mokyme 
mokslo tebuvo gal tik 10%. Gal 
objektyviausiai išsilaikė dr. Jo
nas Palionis, kalbos moky
tojas. Per visus kursus nepri-

klausomos Lietuvos laikotarpis 
nepaminėtas nė vienu geru žo
džiu.

Kaip buvo sutvarkyti popie
čiai? ......

Kaip minėjau, mus vežiodavo 
į įvairias vietas. Nuveža, suso
dina su pareigūnais prie dide
lio stalo ir tie mus šviečia. Mū
siškiai duodavo kuklius klausi
mėlius, o gerai pasiruošę propa
gandistai atsakymus lengvai su
rasdavo. Tik dabar aš suprantu, 
kaip mūsų jaunimo visuomeniš
kas paruošimas labai atsilikęs.

Tose išvykose kaip tik ir vyko 
pagrindinė mūsų indoktrina- 
cija. Rodė lietuvių partizanų 
žiaurumus vaizduojančius fil
mus, vedė į ateizmo muziejų 
ir į įvairias, vietas, kur, kaip jie 
sakė, hitlerininkai su buržuazi
niais nacionalistais žudė žmo
nes. Kur tik lankėmės, vis mus

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Dėl Encyclopedia Britannica ir LB politikavimo

Ne pirmą kartą keistavardis 
Skirpstas Dirvos nuolatiniame 
skyrelyje “Šis bei tas” puldinė
ja Lietuvių Bendruomenę. Š. m. 
lapkričio 20 Dirvos laidoje 
Skirpstas savo trijų skirsnių 
rašinėlyje, padejavęs dėl Lietu
vos išnykimo iš Encyclopedia 
Britannica, pakaltina LB vado
vybę, pabrėždamas: “Šiuo kart 
paaiškėjo, kaip yra apsileidusi 
mūsų LB vadovybė, nes net dr. 
A. Klimas ir kultūrinių skyrių 
redaktoriai nebežino, kieno čia 
buvo pareiga budėti ir ką reikia 
kaltinti.”

Savo rašinį pradėjęs Encyclo
pedia Britannica reikalu, Skirps
tas baigia: “Iš tiesų, kas ta tar
pusavio kova? . . . Tai LB vado
vų nesugebėjimas savai bendri
jai taikiai vadovauti ...”

Pacituoti Skirpsto sakiniai 
ryškiai parodo, ko jis siekia. 
Gal ir nereikėtų į tai kreipti 
dėmesio, gal užtektų tylaus ap
gailestavimo, kad pikta bei ten
dencinga valia prieš LB labiau 
ir įžūliau braunasi į mūsų spau
dos puslapius. Tačiau yra per 
skaudu, kad panašūs išpuoliai 
randa vietos toje periodinėje 
spaudoje, kurios likimu LB va
dovybė rodo susirūpinimą ir 
organizuoja praktišką talką jai 
paremti, paskelbusi spaudos va
jų-

Patikslinant Skirpsto teigi
mus, reikia pasakyti, kad platus 
ir šakotas LB darbas yra planin
gai ir logiškai surikiuotas į atski
rus sektorius. Ir į Skirpsto klau
simą “Ar esame tik palaida, pri
mityvi masė, ar organizuota 
bendruomenė?” — ta organiza
cinė LB darbų padala duoda aiš
kų atsakymą. Tačiau, nežiūrint į 
tai, Skirpsto keliamą Encyclope
dia Britannica faktą reikia įsidė
mėti, kaip pamokantį apvyzdį, 
kad šitokių negerovių galimam 
iškilimui būtų tinkamai pasi
ruošta. Ir kai jis klausia “Ar LB 
vadovų tarpe visą laiką turėjo
me, kas nuolatos ir pastoviai 
veiktų mūsų kultūros vagose?”

— reikia pastebėti, kad valdy
bom besikeičiant visada gali 
pasitaikyti, kad pereinamuose 
laikotarpiuose viename ar kita
me bendruomeninių darbų sek
toriuje gali.pasidary ti pertraukė
lė, bet didžioji LB sėkmė kaip 
tik ir glūdi bendruomenės dar
bo žmonių kaitoje ir darbininkų 
ištekliuose, nors pasikeitimo 
metu darbai ir stabteli. Tačiau 
Skirpstas dabartinę LB visą va
dovybę suvaro prie tariamai 
politinių darbų, pakaltindamas 
apsileidimu kultūrinėse pastan
gose. Čia ir yra ta Skirpsto 
sąmoningoji tendencija visiem 
LB darbam segti politinę eti
ketę.

Spaudos etika reikalauja, be- 
’ formuojant visuomenės nuotai
kas vienokiu ir kitokiu klausi
mu, kad būtų vadovaujamasi 
neiškraipytais, teisingais faktais. 
Faktas yra, kad LB vadovybė, 
jei turime galvoje JAV LB kraš
to valdybą, savo veikloje vado
vaujasi LB įstatais ir LB tary
bos nutarimais. LB pagrindiniai 
ir giminingi darbai vykdomi at
skirų tarybų: švietimo, kultūros 
ir visuomeninių reikalų. Pasku
tinioji kaip tik ir yra atsakinga 
už tuos mūsų Lietuvos laisvės 
rūpesčius, kuriuos jūs, ponas 
Skirpstai, ir vadinate politika, 
arba politikavimu. Iš šios darbų 
padalos matyti, kad visa LB 
vadovybė, net ir norėdama, ne
gali tik “politikuoti”, nes atski
rose LB darbų srityse yra tiek 
reikalų, kad ten niekad nėra nei 
perdaug rankų, nei perdaug gal
vų. Netenka abejoti, kad Skirps
tui žinomas ir LB tarybos nuta
rimas, 1970 įpareigojęs LB kraš
to valdybą organizuoti visuo
meninių reikalų tarybą ir pradė
ti dirbti Lietuvos laisvinimo 
darbą; jam tikriausiai žinoma ir 
Lietuvių Charta; jam turėtų būti 
žinomi ir per trumpą laiką atlik
tieji JAV LB darbai Lietuvos 
laisvinimo pastangose. Čia LB 
nepolitikuoja, nes politikavi-

vedžiodavo būreliuose, kad su 
pašaliečiais nepasikalbėtume. 
Tik Leningrade davė daugiau 
laisvės. Mūsų išvykose mus ly
dėdavo keli neaiškūs tipai. Įky
riausias iš jų — tai Vilius Balt- 
rėnas, “Gimtojo krašto” ko
respondentas.

Koncentruotos indoktrinacijos 
didelę dozę gavome “Gim
tojo krašto” redakcijoje iš Kaza
kevičiaus ir Meškausko lūpų. 
Jie vaizdavo laimingą Lietuvos 
ateitį socialistiniame kelyje ir 
keikė vaduotojus.

Lankantis “Šešupės” kolcho
ze, vienas kolchozininkas tyliai 
man pašnibždėjo, kad paprašy
tume nuvežti į gretimą kolcho
zą; tada, sako, pamatytumėte tik
rą kolchozą. Šitas, sakė, pavyzdi
nis.

Ar iš kursantų neatsirado to
kių, kurie tai propagandai pasi
priešintų?

Atsirado tik vienas. Rodos, jo 
pavardė Kaminskas. Iš Australi
jos. Jo klausimai erzino mūsų 

mas mūsų sąlygose nėra įmano
mas. Politikavimas prasidės ta
da, kai Lietuva bus laisva, kai 
galės veikti ir varžytis politinės 
partijos, skelbdamos savo prog
ramas . . . Taigi dabar LB ne po
litikuoja, bet stengiasi vykdyti 
nepertraukiamą vientisą ir šven
tą kiekvienam lietuviui pareigą: 
talkinti Lietuvos laisvės pastan
gose. Šiose pastangose LB vi
suomeninių reikalų tarybos įna
šo tik aklas nemato.

Skirpstas, ir kultūros tarybos 
pirmininką aptardamas, juo 
suabejoja ir jį nuvertina kai 
teigia “vienas A. Kairys ne
daug ką galės atlikti, jei kiti LB 
vadovai vis dar bodėsis kultū
ros sritimi ir aukščiau visko 
statys politiką”. Galima drąsiai 
poną Skirpstą patikinti, kad A. 
Kairys priklauso prie tų vyrų, 
kurie gali ir planuoti, ir rikiuo
ti, ir reikiamas kryptis numaty
ti, ir specialistus surasti, tik juos 
ne “įpareigoti” , kaip Skirpstas 
norėtų, bet pakviesti darbui.

iNetektų šitaip į Skirpsto pa- . 
stabas reaguoti, jei jos būtų I 
parašytos su noru išsiaiškinti, su ; 
noru patarti visa tai išreiškiant, 
jei jau ne su pagarbiu tonu, tai 
nors jau su pakanta. Ir šioje vie
toje labai tinka paties Skirpsto 
sakinys: “Betgi tam reikia aukš
tos dvasinės kultūros”.

Balys Raugas
JAV LB krašto valdybos 
vykd. vicepirmininkas

šeimininkus. Jis greitai buvo iš 
kursų ir Sovietų Sąjungos išva
rytas. Ir taip iš 20 kursantų li
kome kursų užbaigai tik 19. 
Mes visi kiti buvome ir bailiai, 
ir nepajėgūs su gerai paruoštais 
propagandininkais galynėtis.

Kokios ideologijos jaunimas 
vyravo kursantų tarpe?

Iš Amerikos daugiausia buvo 
skautai, vienas kitas ir ateitinin
kas. Kokioms organizacijoms 
priklausė kursantai iš kitų kraš
tų, nežinau. Buvo tokių, kurie 
labai aiškiai buvo prokomunis- 
tiškai nusiteikę ir tų savo nusi
teikimų neslėpė. Vienas kursų 
dalyvis buvo kunigas. Rodos, 
kad jis australietis, studijuojąs 
Romoje.

Ar buvo galima pastebėti ko
kių skirtumų tarp skautų ir atei
tininkų laikysenos? Kokius nu
siteikimus parodė kunigas?

Aš maniau, kad ateitininkai 
principuose stipresni, bet jokio 
skirtumo tarp skautų ir ateiti
ninkų nepastebėjau. Apskritai, 
visi buvome naivūs ir bailūs.

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-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y.11211; ST 2-5043.

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

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

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

— Kan. J. Stankevičius, ilgai 
buvęs Kauno arkivyskupijos, 
Vilkaviškio ir Kaišiadorių vys
kupijų valdytojas, lapkričio 3 
netikėtai mirė Kaune. Velionis 
buvo gimęs 1903 kovo 19.

— Maastrichte, Olandijoje, 
lapkričio 9-10 įvyko Europos 
Krikščionių Demokratų Unijos 
suvažiavimas, tema “Politinė 
Europos Unija”. Iš lietuvių su
važiavime dalyvavo inž. A. 
Venskus, Europos Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Tary
bos (ELKDT) pirmininkas, ku
ris suvažiavimo dalyvius sveiki
no Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Sąjungos vardu ir juos pa
informavo apie dabartinę pa
vergtos Lietuvos padėtį.

Prel. Jonas Balkonas, P.A., lapkričio 22 priima pagerbimą iš Nevv Yorko komisionieriaus 
Angier Biddle Dūke. Pagerbimas prel. Balkonui įteiktas už organizuotą pagalbą tremti
niam ir našlaičiam. Pasirašė New Yorko burmistras Abraham D. Beame.

Kacl tas kursantas yra kuni
gas, iš pradžios nežinojome. Tik 
kas tai pastebėjo jį laikantį mi
šias. Rodos, vienas iš ateitinin
kų. Kunigas buvo tylus ir rezer
vuotas.

Buvome atvesti ir į dainų 
šventę. Čia mus irgi laikė būre
lyje, kad nesimaišytume su liau
dimi. Dainoms publika smarkiai 
plojo, tik po komunistinių ir ru
siškų dainų plojimai pritildavo. 
Mes plojome visoms dainoms. 
Gal iš mandagumo, o gal kad ne
pastebėtų mūsų prievaizdos. 
Kunigas visai neplojo.

Ar kursų organizatoriai arba 
kokie kiti žmonės instruktavo 
jus, kaip turėtų būti tvarkomos 
lituanistinės mokyklos pas mus?

Viešai buvo stengtasi nuteikti 
prieš visa tai, ką daranti “reakci
nė buržuazija”. Nepagailėta 
pakalbėti apie jos nusikalti
mus, “bendradarbiaujant su hit
lerininkais”. Be ryšių su Lietu
va, sakė, lietuviai užsienyje 
greit išmirs. Patardavo mums 
nusigręžti nuo “buržuazinių na
cionalistų” sapnų ir eiti su rea
liu gyvenimu. Konkrečius pa
geidavimus man pareiškė priva
čiai: daryti viską, kad lituanisti
nį švietimą perimtų ryšių su 
kraštu šalininkai. Kai švietimas 
atsidurs, kaip sakė, “gerų pa
triotų” rankose, tada tarybinė 
valdžia lituanistines mokyklas 
parems mokslo priemonėmis ir 
finansais.

Stipriai kritikuojate kitus kur
santus, o kokia buvo Jūsų as
meniška laikysena?

Kritikuodamas kitus, kriti
kuoju ir save. Čia yra mano re- 
trospekciniai mąstymai. Jau 
Vilniuje jutau, kas vyksta, bet 
laikiausi ramiai, nes labai bijo
jau. Baimę įvarė baisi, visai , 
mums neįprasta kontrolė, nuola
tinis mūsų sekimas, suvaržy
mai, nors taip buvo bandoma re
žisuoti, kad tarsi viskas natūra
liai eina. Pabūgau ir savo nesu
sigaudymo lietuviškuose rei-' 
kainose. Todėl aš elgiausi kaip 
ir visi kiti.

Ar nuvykimą į kursus laikote 
naudingą?

Taip, laikau, tik ne dėl pasi
tobulinimo lituanistikoje. Ten 
daugiau tik sumaišė, ką Ameri
koje buvome išmokę. Pačioje 
kalboje šiek tiek pasitobuli
nome. Bet kai pakalbėjau su 
draugais, kurie praeitą vasarą 
dalyvavo jaunimo lituanistinėje 
stovykloje Amerikoje, tai man 
visai aišku, kad jie čia daugiau 
išmoko per savaitę, negu mes 
ten per šešias. Nuvykimą laikau 
naudingą ta prasme, kad pama
čiau truputį savo tėvų krašto, 
nors ir rodė tik tas vietas, ku
rios naudingos komunistinei sis
temai. Beveik nemačiau Lietu
vos žmonių, nes nuo laisvų kon
taktų su liaudimi ir lietuvišku 
jaunimu buvome visai izoliuoti. 
Manęs jų propaganda nepalie
tė, priešingai, supurtė. Prieš va
žiuodamas neįsivaizdavau, kad 
Lietuvos žmonės gali būti taip 
pavergti. Man dabar išaiškėjo 
velniškas Maskvos planas pačių 
lietuvių rankomis sunaikinti už
sienio lietuvius, kaip kovojančią 
dėl Lietuvos laisvės jėgą. O 
mes, užsienio jaunimas, nesame 
to žaidimo praregėję. Taip pat 
nemažas skaičius ir iš vyresnių
jų •

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

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

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SLfPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. Nevv 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.

NEVY 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.
BOSTON, MASS. —WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. M in
kus, 502 E. Broadway,So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.

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

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam į Lietuvą.

(Polyester-Knlts yardas 2.50, 
Arnel Jersey jardas 89 c. )

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

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

Monika Macežinskaitė, sav. j

Lietuviško stiliaus paminkle 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines Nevv York, 
Nevv Jersey ir Connecticut 
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 vienintelė 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
TRAUKINTAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI 
ŠEIMOMS
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Kai bado ginklu kovojama
Darbininko praeitame nu

meryje buvo paskelbta, kad štai 
pirmasis lietuvis disidentas 
Vaclovas Sevrukas paskelbė ba
do streiką. Badaudamas jis pakė
lė ir imigraciją į šį kraštą, atvy
ko iš Italijos į New Yorką. Jis si tokiai kančiai, kad kitiem, bū- 
ir dabar badauja, protestuoda- tų geriau, 
mas prieš religijos persekioji
mą Lietuvoje, prieš žmogaus tei
sių paneigimą visoje Sovietų 
Sąjungoje.

Toks-ginklas, tokia kovos for
ma yra, ir ji yra šiurpi ir 
drauge nuostabi. Tad reikia tik 
didžiuotis, kad štai mūsų laikais, 
mūsų akivaizdoje atsiranda to
kių drąsių vyrų, kurie ryžta-

Ta žinia visus privertė susi
mąstyti. Buvo tokių, kurie tuoj 
šoko nupeikti: kvailas, kokia 
prasmė badauti! Ką tuo laimėsi?

Bet bado streikas yra ginklas, 
labai aštrus ir visus sudrebinąs 
ginklas. Savo esme jis visų gink
lų priešingybė, Ginklai yra visi 
nukreipti į priešą, stengiama
si jam pirmiausia įskaudinti, jį 
pažeisti. Bado streike —atvirkš
čiai. Tas fizinis skausmas tenka < 
badaujančiam, ne priešui. Ba
daujantis tikrai kenčia alkį, turi 
visom valios pastangom jį nu
galėti. Kenčia ir savo jėgų iš
sekimą, kenčia ir liguistumą. 
Priešui nereikia kentėti fizinio 
skausmo, bet priešą paliečia iš 
moralinės pusės, paliečia taip 
stipriai, kad tas ima reaguoti, 
ima mėginti sustabdyti badau
jančio streiką.

Indijos tautos vadas Gandi yra 
skelbęs bado streiką. Toks su
menkęs, toks paprastutis žmoge
lis, toks nudriskęs ir pusnuo
gis, jis sėdėdavo po medžiu 
badaudamas, ir visa didžioji Bri
tų imperija drebėdavo. Paradok
sas, bet taip buvo. Jo badavi
mas jungė savo tautą, aštrino 
lemtingai kovai prieš pavergė
jus, ir pavergėjai neišlaikė, davė 
Indijai nepriklausomybę.

Atsimename, kaip karo metu 
gen. P. Plechavičius buvo pa
skelbęs bado streiką, būdamas 
su savo karininkais vokiečių ka
lėjime. Streiką paskelbė dėl blo
gų kalėjimo sąlygų. Ir ginkluoti 
sargybiniai pasidavė tam be- 
ginkliui generolui, tuoj pagerino 
sąlygas.

Reikia atkreipti dėmesį ir į 
vieną faktą — Vaclovas Sevru
kas yra išaugęs Sovietų impe
rijoje, buvęs net marksizmo le
ninizmo dėstytoju ir dabar sa
kosi esąs marksistas ir ateistas. 
Ir tas žmogus štai imasi tokios 
kovos formos, kad būtų religi
jos laisvė kitiem!

Gyvename tikrai audrų ir ko
vos laikus. Nuostabius laikus. 
Kai mūsų pajėgos blėsta, kai su
skilę dingstame intrigėlėse, štai 
iš tėvynės sušvinta nauji pa
žarai. Taip skaisčiai nuplies- 

■ kia tėvynės dangų ir taip visus 
* uždega'iiaujiem laikam, naujiem 

žygiam. Kokia' žavia šviesa nu
švito Romo Kalantos auka. Gali 
žygiuoti šimtai moderniausių di- 

- vizijų, bet to vardo nesu
mindžios. Priešingai, jis lieps
note liepsnos visai lietuvių tau
tai.

Tokia šviesia liepsna sutviska 
ir Simo Kudirkos kalba teisme 
Vilniuje. Žinodamas, kas jo lau
kia, nesibijojo nieko ir kalbėjo 
apie tautos nepriklausomybę.

Tokia šviesa nušviečia ir Vac
lovo Sevruko bado streikas. Jo 
seneliai buvo ištremti iš Lietu
vos į Rusiją dėl to, kad troško ge
ro savo kraštui. Jų vaikaitis grįžo 
į tautą ir pasidarė aštriu kovo
toju dėl tos pačios tautos laisvės, 
visa būtybe neapkentęs prie
spaudos ir prievartos, kuri kry
žiuoja ir žmogaus sąžinę. Pats 
ištrūkęs iš tos priespaudos, jis 
neužmiršo įkalintų savo draugų 
ir jiem sušuko: — jum padėsiu 
savo bado streiku.

Ir tai viskas dedasi mūsų lai
kais, mūsų kaimynystėje. Pa
gerbdami jį, tą drąsų kovotoją, 
padėkime jam, padėkime visu 
savo giliu nuoširdumu ir jaut
rumu.

TAUPI ŠEIMININKĖ
Spaudai paruošė dipl. agr. I. Sinkevičiūtė.-

43
Po to pridėti smulkiai kapotus kiaušinius, pi

pirus, druską ir gerai sumaišyti. Maišant pilti žuvies sultinio ar 
vandens, kad kimšimas nebūtų kietas; jis turi būti maždaug ge
ros grietinės tirštumo. Paruoštą kimšimą sudėti į numautą odą, 
nelabai grūdant, nes žuvis gali sprogti, ir užsiūti. Paskui užvi
rinti daržovių prieskonių sultinį ir į verdantį (ant specialaus 
žuviai virti indo dugnelio) dėti segtuku subadytą lydeką. Jei to
kio indo neturima, galima virti paprastame puode, tik su plačiu 
dugnu. Tą syk žuvį reikia suvynioti į švarią skarelę ir užsiūti, 
nes kitaip žuvis bevirdama gali sukristi. Kad skystimas būtų maiš
tingesnis ir mažiau maistingų medžiagų ištrauktų iš verdamos 
žuvies, į vandenį kartu su prieskoniais įdedami ir visi žuvies 
kaulai. Iš galvos reikia išplėšti žiaunas, nes jos gadina skonį. 
Verdant įdėti druskos. Virti lengvai apie vieną valandą. Puode 
turi atvėsti. Greit iš puodo išimta žuvis nesultinga. Išėmus iš 
puodo, dedama ant pailgo pusdubenio. Pusdubenyje reikia 
gražiai riekelėmis supiaustyti (tik nesuardyti žuvies formos) 
ir užpilti padažu.
Padažas:
1 šaukštas sviesto,
1 šaukštas miltų,
0,5 stiklinės grietinės,
2 stiklinės sultinio, krapų.

Miltus su sviestu kiek pakepinti, įpilti žuvies sultinio ir mai
šant, pavirinti, kad būtų apytirštis. Paskui pridėti grietinės ir smul
kiai kapotų krapų. Šį padažą galima duoti ir atskirai padažinėje.

Prie taip paruoštos lydekos tinka dar krienų bei garstyčių 
padažai.

Lydeka drebučiuose
3-4 sv. lydekos,
0,5 sv. daržovių prieskonių,
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Per Sekmines nužengusi ant 
apaštalų ir kitų Jėzaus mokinių 
(ir Marijos) Šv. Dvasia pasilie
ka veikti žemėje “per amžius” 
(plg. Jon. 14, 16). Ant apaštalų, 
o pirmiau ant Kristaus Šv. Dva
sia nužengė regimu būdu, o 
Bažnyčioje tikinčiuosiuose ji 
veikia paprastai neregimu bū
du. Tik ypatingais atvejais Šv. 
Dvasia ir išorėje pasireiškia pu 
antgamtiniu veikimu. Apie šiuos 
atvejus gali spręsti tik Kristųš ir 
jo Bažnyčia, t.y. tie, kurie mato
mu būdu yra gavę šv. Dvašią.

Apaštalai Sekminių diėhą 
buvo jau ne vien individai, bet 
drauge ir gimsianti Bažnyčia. 
Kol buvo ant žemės Kristus, ko
lei gyvi buvo apaštalai, ŠV; Dva
sius veikimas reiškėsi ir išorėje — —
ordinariniu būdu. Po Kristaus ir sielos išganymui pasiekti, 
apaštalų Šv.' Dvasios 'pasireiški
mas veiksmais 'išorėje tegalimas 
tik ekstraordinariniu, t.y. ypa
tingu būdu, ypatingais atvejais, 
apie kuriuos turi teisę spręsti 
tik regimasis'Kristaus kūnas — 
Bažnyčią.

Kodėl išorinis Šv. Dvasios 
veikimo paširėiškirųaš liko api
brėžtas tik, apaštalų era? Todėl, 
kad Bažnyčia savo gyveninio 
pradžioj buvo reikalinga ypatin
gos antgamtinės pagelbės) kad 
taip jį įstiprintų žemėj. Pradžioj

.ii*

CHARIZMATIKŲ KLAUSIMU
J. VAIŠNORA, MIC

- -' ; ■■■ •

Bažnyčia buvo tarsi kūdikis, to
dėl ji buvo reikalinga kūdikiš
ko maisto. Tai gražiai aiškina šv. 
Paulius laiške korintiečiams: 
“Kaip kūdikiams Kristuje aš da
viau jums gerti pieno, ne valgį, 

. nes dar negalėjote priimti; bet 
ir dabar negalite, nes esate kū
niniai”: (I Kor.-. 1-2). i >

Apaštalai gavo Šv. Dvasią taip 
ir tiek, kad juose Šv. Dvasia ne
buvo vien tik pašvenčianti ir su
tvirtinanti malonė (kurią gauna 
kiekvienas tikintysis per Krikšto 
ir Sutvirtinimo sakrąmėntus)

.. . , y .. ,‘va-
dinasi, individualinio pobūdžio, 
bet ir antgamtinė galia (teologi- 

' j’oje vadinama gratia gratis data), 
įgalinanti juos daryti ženklų ir 
stebuklų tiek dvasinėje srityje normalus Šv. Dvasios veikimas 
(atleidžiant nuodėmes), tiek ir 
išorinėje (gydant ligonius).

Apaštalai gavo Šv. Dvasią ne 
kaip individai, bet kaip Baž
nyčios atstovai, kad jos malo
nėmis ne tiek patys naudotų
si, kiek jas kitiems perteiktų. 
Taigi yra esminis, skirtumas tarp 
Šv. Dvasios gavimo ir veikimo

' J . -.11

Dail. Romui ir Jūrai Viesulam rugsėjo 6 Romoje, Italijoje, 
gimė dukra Austė Neringa. Austė buvo pakrikštyta Šv. Petro 
bazilikoj, lietuvių koplyčioje, Vatikane. Krikštijo prėl. L. 
Tulaba, krikšto tėvais buvo G. Pignatelli-Lozoraitienė ir kun. 
V. Veselauskas. Tai buvo pirmas toks įvykis lietuvių koply
čioje; !'■■

1 kiaušinis, pipirų, druskos, lauro lapelis, . ,
1 šaukštas citrinos sulčių, žuvies sultinio, želatinos (bespalvės).

Į šaltą vandenį sudėti visus prieskonius ir pavirinti. Į prie
skonių sultinį dėti sveiką ar gabalais supiaustytą lydeką ir virti 
ant lengvos ugnies, saugojant, kad nesukristų. Išvirusią atsargiai 
iškelti, sudėti į pailgą pusdubenį ar kitokį indą ir atšaldyti.

Sultinį, kuriame virė žuvis, perkošti ir paimti tik tiek, kiek 
reikia žuviai užpilti;, kąd ją vos apsemtų, Į sultinį įlašinti rūgš
ties ir pagal skonį drusko,s. Želatiną išmirkyti, išspausti, ištirpy
ti ir supilti į perkoštą sultįnį. Taip viską paruošus, žuvį užpilti 
sultiniu, papuošti kietai virto, kiaušinio skiltelėmis, plonai supiaus- 
tytomis virtų morkų riekelėmis ir petražolių lapeliais. Užšaldyti 
ir duoti į stalą su visu indu.

Jei šaldyta žuvis prieš duodant į stalą norima išversti iš for
mos ar kitokio indo, darorųa taip: išvirta žuvis dedama į formą 
ar taip indą, ant dugno papilamas plonas sluogsnis paruošto sul
tinio ir užšaldoma. Užšalus, papuošiama ir vėl atsargiai užpilama 
likusiu sultiniu. Duodant į stalą, žuvis išverčiama į kitą indą.

Karpis pilkame padaže
3 sv. karpio,
0,5 sv. daržovių prieskonių,
20 abiejų rūšių pipirų,
4 baravykai, citrinos žievutė,
1 riekutė juodos senos duonos.

Karpį nuvalyti; pro pakaklės išpiovimą išimti vidurius.
Į šaltą vandenį sudėti visus prieskonius ir pavirinti. Karpį 

dėti į verdantį sultinį ir ant lengvos ugnies virti 0,5 valandos. 
Padažas:
1 šaukštas sviesto (1 unc.),
1 šaukštas miltų,
1 šaukštelis balto vyno,
1 citrina,
1 šaukštelis cukraus,
0,5 stiklinės razinkų, migdolų..

Svieste paspirginti miltus, praskiesti sultiniu, pridėti pu
sės citrinos sultis, truputį karmelio, razinkas, cukrų ir pakaitinti. 
Viralas turi būti saldžiai rūgštus. Migdolus nuplikyti, nulupti, su
piaustyti ruoželiais ir sudėti paskutinėje eilėje.

Paruoštu padažu užpilti karpį. Likusį padažą supilti į pada- 
žinę. Ant karpio viršaus dedama likusi citrina, supiaustyta plo
nomis riekutėmis.

i ■-

apaštaluose ir tarp jos malonių 
teikimo ir reiškimosi eiliniuose 
tikinčiuosiuose, kuriuose veikia 
kaip pašvenčiamoji malonė ir 
reiškiasi išimtinai vidiniame sie
los gyvenime. O apaštaluose ji 
veikė kaip dieviška galia, ug
danti ir: gaivinanti Bažnyčią ne 
tik vidiniai, bet ir išoriniai.

Su apaštalų laikotarpiu, jiems 
įkūrus ir sustiprinus Bažnyčią, 
toji ypatingoji Šv. Dvasios galia 
baigė savo misiją. Charizmati
nių dovanų reiškimasis, apie 
kurį kalba šv. Paulius (I Kor. 

12, 21), buvo ypatingas, nes 
tai buvo reikalinga Bažny
čios kūrimuisi. Po to charizma
tinių dovanų reiškimasis nustojo 
savo ypatingumo, ir prasidėjo

daugiau vidiniame sielos gyve
nime ir Šventėjime.

Pentekostalistai suredukuoja 
Šv. Dvasios veikimą į chariz
mų gavimą juntamu, net išori
niai regimu būdu. Ir tai įvyksta 
tik jų sueigose. Jeigu jau niekas 
negali duoti nurqdymU §V. Dva
siai, tai juo labiau negalima jos 
ypatingų dovanų'— charizmų 
teikimą apriboti' tik pentekosta
listų sueigomis. -Šv. Dvasia vei
kia kur nori ir kaip nori, tad ne 
Vien pentekostalistų tarpe.

O ir pačios charizmos, kurio
mis giriasi charizmatikai, yra ne 
kas kita, kaip ypatinga Dievo 
malonė (gratia gratis data), skir
tinga nuo pašvenčiamosios ma
lonės, kuri gaunama per sakra
mentus. Juos teikiantis kunigas 
sako: Imk Šventąją Dvasią . . .

Pentekostalistai stebisi, kad 
charizmatinis momentas Bažny
čioje po apaštalų laikų buvęs 
išnykęs ir tik dabar atgijęs pen- 
tekostalizme. Tai netiesa. Vi
sais laikais Dievas kai

Dievo pavedimu skelbia jo va
lia, apreikštąsias tiesas, o ne tas, 
kuris spėja ateitį.

Pentekostalistų dažnai cituo
jamas šv. Pauliaus pirmojo laiš
ko korintiečiams 12; skyrius, kur 
apaštalas aiškina dvasinėsklova- 
nas, ragina jųi siekti, labai jaiš- 
kiai sako, kad “kiekvii'ėnhrh- su
teikiama Dvasios apraiška bend
ram labui” (I-Kor. • 12.7); Tūi^i 
ne asmeniškam džiaugsmui/(o 
bendrajam, t.y. Bažnyčios inau- 
dai. « i • ?' k ■■ ' '

•> i , žiu
Apaštalas insistųoja, ;kąd, ieš

kant dovanų, labiausiai reįkįa 
trokšti pranašavimo , doyapps, 
nes “kas pranašaują,y tas, ^sąl^o 
žmonėms pamokymus; j . pą- 
skatinimo bei pągųodps žo
džius . . .Kas pranašauja, „ yra 
didesnis už tą, kuris kalba kalbo- 
mis, nebent pastarasis ir aiškin- 

ažpy- 
. ir 

kalbų dovana “yra ženklas ne 
tikintiesiem^j { bet ' .netikiu^* 
siems . . . Juk jei susirinktų visa 
bendruomenė ir visi imtų kalbė
ti kalbomis, ir įeitų pašaliniai ar 
netikintys, — argi jie nepasaky
tų, kad jūs išėję-iš proto?’! (I Kor. 
12,23).

tų, ugdydamas Bažnyčią, Bažny 
čios labui”.. (I Kor.,42; 3^5$ a U i

i
;h ( -'i 

I ' (,f »-t!
Tautų apaštalas,. įi-ągindamąs 

siekti aukštesniųjų malonės do
vanų, drauge nurodo “dar. pra
kilnesnį kelią” —. meilės ke
lią. Ir čia apaštalas gieda priei- 
lei himną, statydamas ją; aukš
čiau už visas dovanas jr,chariz
mas. . , .i, . ■ ,

» / ■

Neatrodo, kad penteko.sta- 
listai suprastų charizmų,paskir
tį: jei jos iš tikrųjų gaunamos, 
pagal šv. Pauliaus pamokymą 
turi būti skirtos ne. ąsmeniriiarh 
džiaugsmui, q Bažnyčios pju
dai, kuri šiandien ypač yra rei
kalinga teisingo mokymo klaidų 
ir pasimetimo chaose. Jie sųsį- 
koncentruoja į asmeninius išgy
venimus, į išorinį charizmų 
pajutimą, taigi pasilieka grynai 
subjektyvinėje plotmėje.

Pentekostalistų skelbiamas ir 
išgyvenamas Dievo artumas, jo 
pajutimas, pastangos pratęsti 
maldas rodo, kad Čia remiamasi 
sentimentalizmu, perdėtu entu
ziazmu, asmeniniu džiaugsmu. 
O visa tai jau yra nė proto, o 

, Įlį

(Bus daugiau)' ' '
■ •' ‘ ■■ < i j.’- n
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kada ir 
kai kuriems asmenims yra su
teikęs veltui ypatingų dovanų 
— charizmų, kad jomis apdova
notieji asmenys sėkmingiau 
galėtų darbuotis Bažnyčios ge
rovei ir kitų išganymui. Tokių 
charizmų yra turėję kai kurie 
šventieji, vienuolijų steigėjai, 
misijonieriai. Jos duodamos ne 
asmens pašventinimui, tobulu
mui (tas gaunami per pašven
čiamąją malonę), ne jo malonu
mui, džiaugsmui, entuziazmui 
padidinti, o tik savo misijai 
paremti — stebuklais patvirtin
ti tai, ko mokoma! Prie tokios 
misijos priklauso ir kalbų bei tik jausmo dalykas, 
dvasių skyrimo ir pranašavimo 
galios. Pranašas yra tas, kuris

i ■ • • i-m
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3 sv. karpio, !
1 stiklinė alyvos,
2 kiaušiniai, '
2 šaukštai miltų ar džiuvėsėlių,
2 sv. bulvių,
2 sv. raugintų kopūstų, druskos, pipirų.

Keptas karpis

Karpį gerai nuvalyti, išimti kkaulus, įpiaunant per nugarą, 
supiaustyti gabalais, pasūdyti, pavilginti į išplaktą kiaušinį) iš
volioti miltuose ir kepti riebaluose. Iškeptas dedamas į pailgą 
pusdubenį, užpilamas keptuvėje likusiais riebalais ir cĮuodaihas 
į stalą. Prie karpio gali būti duodamos ir bulvės. Nuskustas bul
ves supiaustyti gfažiai pailgais gabalėliais ir pusiau apvirinti’ pa
sūdytame vandenyje. Išgriebtas iš vandens bulves keptuvėje pa
spirginti iki gelsvumo ir dėti į pusdubenį šalia karpio.

Rauginti kopūstai, užpylus truputį alyvos, gerai išmaišomi, 
dedami į salotinę ar lėkštę ir duodami atskirai.

Karpis su pomidorais
3 sv. karpio, 
1 stikl. alyvos,
4 šaukštai pomidorų košės, 
0,5 šaukštelio miltų, druskos, pipirų.

Nuvalytą karpį perskelti pusiau, supiaustyti gabalais, pabars
tyti druska, pipirais ir leisti pastovėti 10 min. Pastovėjusį pada
žyti į miltus ir iš abiejų pusių gerai apkepinti riebaluose. Ap
kepinus dėti į indą, užpilti likusiais riebalais, pridėti pomidorų 
košės ir patroškinti. Jei reikia (pagal skonį) pridėti cukraus, rūgš
ties ir druskos. Pomidorų vietoje galima dėti tik vienos grieti
nės (vieną stiklinę); taip pat galima dėti grietinę pusiau su po
midorais. Jei pomidorų košės nėra, kelis pomidorus suplėšius pa- 
tušinti svieste ir pertrynus dėti prie žuvies. Žuvį galima duoti 
su bulvėmis, agurkais, salotomis.

' ; ;
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Troškinti karosai
3 sv. karosų,
1 morka, salierų, porų, petražolių,
1 lauro lapelis,
1 svogūnas,
10 abiejų rūšių pipirų,
1,5 stiklinės grietinės,
1 šaukštas miltų,
1 unc. sviesto ar alyvos.

(Bus daūgiau)
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KEPALAITĖ IR
“DAS HEILIGE FEUER”

KAZYS YAKUTIS

Tai buvo savaitgalis, gausus 
pianistais šiame pasaulio kultū
ros centre. Koncertus davė Ho- 
rowitz, Ashkenazy, Firkusny, 
Graffman, Ohlsson, Tureck ir 
mūsų Kepalaitė. N. Y. Times, ra
dijo stoties WNYC interviu ir 
Darbininkas mus informavo, 
kad jos koncertas įvyks lapkričio 
17, sekmadienį, 6 v. popiet 
Town Hali; ir pranešė apie jos < 
aukštos klasės, heroiškų di
mensijų programą. Tai buvo jos 
aštuntas susitikimas su N.Y. kri
tikais ir jos šeštas Town Hali 
rečitalis.

Jos fortepiono dvasingas dai
navimas pasakoja publikai apie 
neapčiuopiamą grožį ir šviesą. 
Ji nesivaržydama keliauja, ieš
kodama prasmės, per visus mu
zikos perijodus ir jaučiasi namie 
juose visuose. Iš jos atsispindi 
graži siela, kuri ilsisi, kai ji funk
cionuoja kaip menininkė. Bet ta 
siela taip pat kenčia audringą 
nerimą visų menininkų, privers
tų funkcionuoti materialistiš
kame pasaulyje.

Kai pianistas yra skirtas gy
venti tame neapčiuopamam pa
sauly, kuris įkvepia gyvybę į 
parašytų gaidų puslapius, jo 
techniškas pajėgumas yra savai
me suprantamas, ir jį diskutuo
ti yra laiko gaišinimas.

Jos Bachas yra humaniškas. 
Partita B flat major, S. 825 pri
minė dvaro gyvenimo inty
mumą. Jos atlikimas buvo pa
trauklus savo ritmišku vitalite- 
tu, gyva dinamika ir vidinių bal
sų aiškiomis, nesulaužytomis 
linijomis.

Chopino Sonata B minor, op. 
58, paskutinė trijų sonatų, para
šyta jo gyvenimo pabaigoje, pa
rodo kaip Chopinas suprato gy
venimo humanizmą, jautrumą, 
svajones, neviltį. Kepalaitė atvė
rė tą gyvenimo dfžimą su pilna-

NAUJA JERONIMO KAČINSKO SONATA 
VASYLIŪNŲ METINIAME KONCERTE
Sekmadienį, gruodžio 15 d. 4 

vai. 30 min., Jordan Hali mažo
joj salėj smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas ir pianistas Vytenis
M. Vasyliūnas rengia savo meti
nį koncertą. Jų programoje bus 
rečiau grojama trečioji Ludwig 
van Beethoven sonata Es dur 
Opus 12 Nr. 3, italo Ottorino 
Respighi melodinga romantiška 
sonata H moli, ir pirmą kartą 
atliekama šiais metais specialiai 
Vasyliūnams parašyta, nuo
saikiai moderni pirmoji Jeroni

Koncertuoja smuikininkas Izidorius Vasyliūnas ir pianistas 
Vytenis Vasyliūnas. Nuotr. V. Maželio

jėga pirmose “allegro maestoso” 
frazėse ir leido tolimesnei tema
tinei medžiagai pintis su spin
duliuojančiu skambesiu.

“Largo” pradinė ir baigiamoji 
tema, kurioje dešinė ranka ro
mantiškai dainuoja apie gy
venimo paslaptis, o kairioji ją 
balansuoja apgaunančiai pa
prastu, tarsi banaliu akompani
mentu, parodė menininkės jaut
rumą tonaliniam balansui ir jos 
supratimą, kaip reikalinga yra 
ritmiška gyvybė pažadinti bet 
kokią muzikinę frazę.

Finalas — “presto, non tanto” 
— buvo viršūnė Chopino — ir 
Kepalaitės — subrendimo, jų 
imlumo gyvenimo visumai. Ši 
dalis buvo išlieta audringai, bet 
be nevilties. Sonata sujaudino 
publiką ir iššaukė “Bravo.”

Po pertraukos mes girdėjome 
Skriabiną — nerusiškiausią iš 
visų rusų kompozitorių — uni
versalią sielą, gimusią prieš savo 
laiką — Čiurlionio vienmintį. 
Jo Sonata No. 10, op. 70 su savo 
interpretacinėm sugestijom 
(kaip pav. “avec une ardeur pro- 
fonde et voilee”, “avec ravisse- 
ment et tendresse”, “avec une 
volupte cjpųloureuse”) Skriabi
no draugų buvo vadinama trilių 
sonata. Skriabinas protestavo ir 
vadino ją “vabzdžių muzika.” 
Skriabinas kūrė savo paskutinio 
periodo muziką pagal savo 
paties išrastą akordų sistemą, 
ieškodamas visų meno formų 
sintezės. Čia Kepalaitė atvėrė 
kompozitoriaus misticizmą, tei
singai pabrėždama parašytų tri
lių variacijos svarbą, trilių, kurie 
man simbolizavo “the rattle of 
life” ir sujungė Skriabino mu
zikines idėjas. Kepalaitės ga
lingoj interpretacijoj tie “volup- 
tes douloureuses”, atrodė, spin
duliavo iš gyvenimo energijos, 
gyvenimo, kuris tęsias po mir
ties.

Pirmame, savo “Images” cikle 
Debussy ieškojo naujų būdų 

mo Kačinsko sonata smuikui ir 
fortepijonui. Visi besidomintieji 
muzikos menu nuoširdžiai kvie
čiami nepraleisti labai retos pro
gos pasiklausyti savų menininkų 
atlikėjų ir savo žymaus kompozi
toriaus naujai sukurto veikalo. 
Salės adresas: 30 Gainsboro 
Street, Boston, Mass., kampas 
Huntington Avė., vienas blokas 
nuo Symphony Hali. Bilietų kai
na tik $2.50, jų galima gauti jau 
dabar kasoje prie salės. Kasa ati
darą kasdien nuo 10:30 iki 5:30 
vai.

išsireikšti. Jeigu toks dalykas, 
kaip skambesio šviesa, yra iš vi
so įmanomas, tai būtų galima sa
kyt, kad Debussy jo ieškojo — 
junginio gaidų — garsų, ku
rie iššauktų naują skambesio 
šviesą taip, kaip impresionistai 
tapytojai ieškojo spalvų jungi
nių, kurie sukurtų naują vizua
linę šviesą. “Mouvement” pra
našavo ateities garsus. “Hom- 
mage a Rameau” parodė jo susi
domėjimą pre-Bach muzikos 
periodu.

“Reflets dans l’eau” paaiški
no, kodėl muzikologai pasirinko 
žodį “impresionizmas” klasifi
kuoti jo muzikai. Kepalaitė davė 
kiekvienam iš mūsų momentą 
šviesios ramybės per savo spin
dinčią tono paletę, žavintį aura- 
linės šviesos liepsnojimą.

Koncertas užsibaigė Liszto 
transcendentaliniais etiu
dais — dviem iš dvylikos etiudų 
ciklo — No. 11, D flat ma
jor ir No. 10, F minor. Liszto 
etiudai nepasitenkina viena mu
zikine idėja, kaip Chopino, ir 
yra savo muzikine forma dau
giau ištęsti. Atlikėjui jie sudaro 
milžiniškų sunkumų. Iš Kepa
laitės rankų jie išėjo skambūs, 
visuomet su dideliu polėkiu, vi
suomet su muzikiniu įžval
gumu.

Graži ir nuostabiai imli pub
lika šiltai įvertino šį vakarą, 
turtingą dvasinėm vertybėm, 
kurios sustiprina žmogaus sielą 
kovai su gyvenimo nesąmonė
mis. Kepalaitė mus nuramino bi- 
su — poetišku Chopino ‘Berceu- 
se”, op. 57 atlikimu.

Kepalaitė dega “šventa ugni
mi” — DAS HEILIGE FEUER 
— kaip Wilhelm Backhaus sa
kė, ir duoda mums įtraukti tos 
ugnies jėgą. Dievas palaimino 
ypatingai išmintimi tuos, kurie
atsilankė į šį koncertą: lietuvius, 
nelietuvius, vaikus, jaunuolius 
ir senus — tuos, kurie išsirikia
vo už scenos pasveikinti meni
ninkę. Tai buvo impresyvus tri- 
butas žmogui, atsidavusiam 
muzikai.

Tiems šimtams lietuvių, ku
riems buvo nesvarbu atsilankyti, 
aš norėčiau pasakyti: ar ne gaila? 
.Ar ne gaila laiko, energijos ir pi
nigų išeikvotų išmokslinimui to
kios daugybės? Re
zultatai — triuškiną; 
tik apie šimtas lietuvių New 
Yorke (kiek aš žinau, procentua- 
liai —panašus skaičius visose 
apylinkėse) besimokydami su
žinojo, kad mokslas duoda dau
giau negu “white collar”. Šie 
žmonės, aišku, giliai vertina tą 
privilegiją pažinti visas meno 
formas visur ir žino, kad nesu
naikinamas dvasinis penas yra 
vertingesnis už nykstančio ma
terialinio grobio beprotybę.

Daugumai lietuvių, kurie, i 
kaip aš girdėjau, nemėgsta “pia
nino muzikos”, aš norėčiau pa
sakyti: “Try it—you’ll likę it.” 
Arba, parafrazuojant mano iš
mintingą senelę: “Nebijok! Ką 
išmoksi, ant sprando nenešiosi.”

Pramoginės 
dainos konkursas

Illinois Lietuvių Gydytojų 
Draugija skelbia pramoginės 
(estradinės) dainos konkursą.

Premijom skiriama 1000 dol. 
Pirma vieta — 500, antra — 300, 
trečia — 200 dol. i

Vertinimo komisijon pakviesti 
muzikai Alice Stephens, Balys 
Pakštas, Faustas Strolia ir Alvy
das Vasaitis, rašytojas Aloyzas 
Baronas ir Illinois Gydytojų 
Draugijos atstovė dr. Alicija Rui- 
bys.

Pageidaujama, kad kompozi
cija ir tekstas būtų sukurti lais
vajame pasaulyje esančių lietu
vių kompozitorių ir poetų. Jei 
žodžiai sukurti ne kompozito
riaus, tai dėl teksto kompozi
torius susitaria su poetu.

Pageidautinas šokių ritmas, 
taip pat, kad kūrinys susidėtų iš 
posmų ir priedainio (refreno). 
Melodinėje slinktyje galima pa
sinaudoti lietuviškais moty
vais. Prašoma pridėti akordus, 
kad kūriniu galėtų naudotis 
akordeonistai ir gitaristai. Pagei
dautinas kūrinio ilgumas — 32 
taktai.

Konkursui kūrinius prašoma 
siųsti ligi 1975 sausio 31 (paš
to data).

Pianistė Aldona Kepalaitė, šio koncerto programos pirmoji 
pusė.

TAKUTIS RUDENINIAME
KONCERTE

Pakyla uždanga. Scenoj ir ap
link pianiną prikritę pageltusių 
lapų. Kampe net ir visa šaka 
su pageltusiais lapais. Tai tik
ras rudens ženklas, ir, rodos, net 
junti jo kvapą.

Tai lietuvių radijo valandos 
Laisvės.Varpo rudeninis kone,er
tas, ^įvykęs Bostone spalio 13.

Į sceną išeina solistas Kazys 
Yakutis ir jo akompaniatorė Ma
ry Lynch. Jis pradeda lyg ir mal
da: Mano širdis visuomet tikinti
— Bacho. Po to: Kur tu beeitum
— Handel, Vyras yra sukurtas 
moteriai — Purcell. Šias dainas 
solistas dainuoja angliškai. To
liau lietuviškai: Dul dul dūdelė
— Vanagaičio, Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka — Petrausko, Kur 
bakūžė samanota — Šimkaus ir 
(bisui) Mano rožė — Kačanaus- 
ko.

Operų arijos dainuojamos ori
ginalų kalbom: Valentino mir
ties scena iš Fausto — Gounod; 
rečitatyvas ir arija iš Figaro 
vestuvių — Mozart; Visas gyve
nimas, kuris tavęs laukia, iš Kau
kių baliaus — Verdi.

Po pertraukos solistas žodžiu 
suminėjo du garsius kompozi
torius ir prašė juos palyginti. 
Padainavo tris kamerinės mu
zikos dainas pagal James Joyce 
eilėraščius — Barner. Toliau 
lietuvių liaudies dainos — Vai, 
didi girios medeliai , Aš jaunas 
eisiu, Tėvas su močiute savo; 
Oi, mergyte — Jakubėno. Bisui 
dar pridėjo: Girdžiu aš dainą ir 
Raudą — Čerienės.

Solistą Kazį Yakutį teko girdė
ti keletą kartų. Paskutinį kartą 
gal prieš kokius septynerius me
tus. Pasirodo, kad ir suaugęs dai
nininkas dirbdamas gali dar to
bulėti. Šį kartą jis buvo tikrai ge
ras, nors ir anksčiau gerai dai
nuodavo ir net su vaidyba. Tai 
solistas Yakutis darė ir šį kartą. 
Jo vaidyba tinka dainos žodžiam. 
Balsas be vibracijų, lygus ir pui
kiai valdomas. Scena yra lyg jo 
paties namai. Dainuojant jokio 
jaudinimosi, jokios įtampos.

Koncertui pasibaigus, sol. Ya
kutis supažindino publiką su sa
vo akompaniatorė Mary Lynch.

Kūriniai pasirašomi slapyvar
džiu, o atskirame voke įdedami 
kompozitoriaus-poeto vardai.

Premijuotų kūrinių pirmoji 
laida priklauso Illinois Lietuvių 
Gydytojų Draugijai. Dėl kitų kū
rinių tariamasi atskirai.

Kompozicijas siųsti: Dr. A. 
Ruibys, 6753 So. Rockwell Avė., 
Chicago, III. 60629, U.S.A.

Valdyba 

Ji esanti 72 metų amžiaus. Tai jo 
pirmoji muzikos mokytoja, dar 
jam lankant pradinę mokyklą.

Solistas pasidžiaugė, kad į šį 
koncertą buvo atvykę jo draugų 
amerikiečių iš New Yorko.

Laisvės Varpo vedėjas Petras 
Viščinis pristatė publikoj esan
čią solisto mamytę, seserį ir ki
tus gimines.

Po koncerto vyko vaišės, šo
kiai ir loterija.

P.Ž.

HAENDELIO “MESIJAS”
Gruodžio 6, penktadienį, 8 v. 

v. Union Kean kolegijos audi
torijoj, Union, N.J., Union Coun- 
ty muzikos meno draugija savo 
tradicinėj prieškalėdinėj mu
zikos programoj šiemet duoda 
publikai Haendelio oratoriją 
“Mesijas”. Ją atliks solistai, 
100 asmenų choras ir simfoni
nis orkestras.

Solistės soprano partiją at
liks Irena Stankūnaitė. Chore 
dalyvauja ir viena lietuvaitė, 
buvusi “Rūtos” ansamblio narė, 
Edna Mack-Rinkevičiūtė.

— Sol. Genovaitė Vasiliaus
kienė su Adelaidės lietuvių cho
ru ruošia komp. Br. Budriūno 
kantatą “Lietuvos šviesos ke
liu”. Kantatos diriguoti atvyks- 
pats autorius. Solo partiją atliks 

ir G. Vasiliauskienė.

Sol. Vaclovas Verikaitis dai
nuoja Rochesteryje lapkri
čio 9 Balfo surengtame kon
certe, kuris praėjo su dide
liu pasisekimu. Solistas pa
dainavo net 5 dainas bisui.
Nuotr. Rašyt. J. Jankaus

IŠ MUZIKŲ 
VEIKLOS

— Lietuvių Opera Chicagoj 
1975 balandžio 19, 20 ir 26 sta
tys G. Donizetti operą “Meilės 
eleksyras”.

— Dainavos ansamblio 30 me
tų sukaktį minint norima pasta
tyti naują lietuvišką operetę. 
Operetės libretą parašyti pa
kviestas dramaturgas Vytautas 
Alantas.

— Teresė Prižgintienė, Vails- 
burg valstybinės pradžios mo
kyklos mokytoja, šiais metais 
buvo apdovanota specialiu pa
žymėjimu už jos ypatingas pa
stangas ir nuopelnus auklėjimo 
ir muzikos mokymo srityje. Te
resė Prižgintienė yra Telšių 
Kunigų Seminarijos muzikos 
profesoriaus Albino Jasenaus- 
ko ir vyskupo V. Padolskio se
sers duktė. Ji mokėsi Kauno 
konservatorijoj muziko Dva
riono klasėj ir Šiaulių Prekybos 
Institute. Taip pat yra baigusi 
Amerikoj universitetą ir yra kan
didatė magistro (M. A.) laips
niui. Ji yra motina jauno muzi
ko, kompozitoriaus ir vargonų 
virtuozo Albino Prižginto, kuris 
vargoninkauja Angelų Karalie
nės bažnyčioj Brooklyne, N.Y.

— Solistė G. Antanaitytė - 
Ugianskienė lapkričio 30 dai
nuos Balfo Philadelphijos sky
riaus 30 m. sukakties minėjimo 
bankete Šv. Andriejaus parapi
jos salėj. Kalbės Balfo direkto
rius Feliksas Andriūnas.

— Aušra, Kanados lietuvaičių 
kvartetas, grįžęs iš sėkmingų 
gastrolių P. Amerikoj, ruo
šiasi išleisti trylikos dainų 
plokštelę. Jai bus panaudota 
950 dol. parama, gauta iš 
Carling alaus daryklų bendrovės 
kultūros fondo. V. Tautkevi- 
čienės vadovaujamą kvartetą 
Windsore, Ont., sudaro R. Čerš- 
kutė, N. Giedriūnaitė, D. Ko- 
zulytė, A. Tautkevičiūtė ir akor
deonistė K. Puidaitė.

— Solistas Robertas Kazys 
Yakutis ruošiasi įdainuoti operų 
arijų ir lietuviškų dainų plokš
telę.

— Vincė Jonuškaitė, nepri
klausomos Lietuvos operos so
listė, dabar gyvenanti Santa Bar
bara, Calif., rašo prisiminimus.

— Pirmyn choras Chicagoj šį 
sezoną statys Schuberto muziki
nį veikalą “Meilės daina”. Spek
takliai įvyks 1975 kovo 1-2.

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
parapijos choras turi naują val
dybą: Kęstutis Žulys — pirmi
ninkas, Kristina Strimaitytė — 
sekretorė, atskirų balsų seniū
nai: V. Melnykas — tenorų, J. 
Šarūnas — bosų, G. Ramanovie- 
nė — altų ir O. Krasauskienė — 
sopranų. Chorui vadovauja 
muz. Eugenijus Krikščiūnas.

— Muz. Petras Morkūnas, 
Melbourno lietuvių vyrų okteto 
vadovas, paruošė 14 dainų 
plokštelę. Pianu palydėjo pia
nistė Danutė Levickienė. Pa
gamino Australijos Broad- 
casting, Melbourno bendrovė.

— Gaidų balių Geelongo Lie
tuvių Bendruomenės namuose 
surengė vietinis choras, vado
vaujamas Mečio Kymanto.

— Solisto Stefan Wiciko pir
masis rečitalis Chicagos lietu
viam įvyks sausio 12 Jaunimo 
Centre. Rengia Jaunimo Centro 
vadovybė.

— Chicagos Lietuvos vyčių 
choras savo metinę vakarienę 
rengia 1975 sausio 18 Pakšto 
salėj.

— Čiurlionio ansamblio 35 
metų sukakties koncertas įvyks 
Clevelande 1975 balandžio 26.

— Solistė Aldona Stempu- 
žienė, kviečiama Australijos 
Lietuvių Bendruomenės, savo 
gastroles po Australijos lietuvių 
kolonijas pradės 1975 lapkričio- 
mėn.

— Anitos Pakalniškytės, Jau
nos ir kylančios solistės, iš Ha- 
milton, Ont., Canada, koncer
tas Los Angeles, Calif., lietu
viam įvyks 1975 birželio 22. Ta
da vyks Lietuvių diena, rengia
ma Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos-
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LB Pietryčių apygardos 
suvažiavimas

Šv. Andriejaus parapijos kle
bonijos patalpose lapkričio 2 
įvykusiame Lietuvių Bend
ruomenės Pietryčių apygardos 
suvažiavime dalyvavo šie apy
linkių atstovai: Baltimorės —K. 
Česonis, New Jersey Pietryčių
— V. Volertas, Philadelphijos — 
J. Stelmokas, P. Didelis, J. Lu
kas, A. Gaigalas. Washingtono
— dr. J. Genys, E. Genienė, 
Wilkes Barre — V. Paulauskas, 
A. Paulauskienė. Dėl nežinomų 
priežasčių neatvyko Scrantono 
atstovas.

Be suminėtųjų, dalyvavo apy
gardos valdybos nariai B. Rau
gas, dr. Gudėnas ir V. Volertas 
(jun.), Pasaulio Lietuvio įgalio
tinis dr. F. Andriūnas ir keletas 
svečių.

Apyg. pirm. B. Raugas atidarė 
suvažiavimą ir paprašė kun. K. 
Sakalauską sukalbėti maldą. Su
važiavimui vesti buvo sudarytas 
prezidiumas iš pirmininko dr. 
J. Genio ir sekretoriaus V. Vo- 
lerto (jun.).

Perskaičius protokolą, kuris 
buvo priimtas su viena pataisa, 
apygardos pirmininkas padarė 
išsamų, su aplinkybių atskleidi
mu ir jų vertinimu, pranešimą. 
Kitas pranešimas buvo V. Voler- 
to (jun.), apyg. v-bos nario jauni
mo reikalam. Iždininko praneši
mas, tur būt, buvo trumpiausias, 
nes ir apyvarta mažiausia: turėta 
pajamų $214 ir išlaidų $115.

Iš apylinkių atstovų praneši
mų paaiškėjo, kad daug nuveik
ta, bet dar daug liko reikalų, ku
rie net nepajudinti.

Po pertraukos kritiškai buvo 
peržvelgti pranešimai. Būta pa
klausimų ir pasiūlymų.

Toliau ėjo pagrindinis dieno
tvarkės punktas — sudaryti nau
ją apygardos valdybą. Naujų or
ganų rinkimas dažnai sudaryda
vo sunkumų, bet šį sykį buvo 
priešingai. Be ilgesnių derybų 
Baltimorės atstovas K. Česonis 
sutartinai buvo išrinktas apyg.

V. Volertas, Piet. N. J. LB 
pirmininkas

v-bos pirmininku; jam pavesta 
suformuoti visą valdybos sąsta
tą. Tai džiugus reiškinys. Pir
miausia, kad į reikalą pažiūrė
ta bendruomenės rūpesčių 
akimis, ir antra, kad atėjo ne tik 
norįs, bet ir sugebąs tą darbą 
dirbti jaunosios kartos žmogus. 
Tenka tik palinkėti jam sėkmin
giausios kloties, o apylinkėm — 
nepagailėti nuoširdžios talkos.

Paskutinis klausimas, tolimes
nės veiklos aptarimas, nors ir 
labai svarbus, dėl laiko stokos 
buvo paliestas labai siaurai. Ši 
apraiška mūsų suvažiavimuose 
beveik visuotinė — pritrūksta 
laiko. Manau, kad šį trūkumą 
būtų galima nesunkiai pašalinti, 
rūpestingiau suvažiavimui pasi
ruošiant: visus pranešimus pa
ruošiant raštu ir prieš suvažiavi
mą įteikiant atstovam, laiku pra
dedant suvažiavimą ir esminius 
klausimus išstumiant į priekį. 
Svarbiau išsamiai apsvarstyti, ką 
mes turim daryti (žvilgsnis į 
ateitį), negu susumuoti, ką pa
darėm.

Į posėdžio pabaigą atvykęs 
parapijos klebonas kun. J. Degu
tis pasidžiaugė tokiu nuoširdžiu 
ir rimtu dalykų svarstymu ir pa
linkėjo geriausios sėkmės.

Ir čia nesulaikomai norisi pa
reikšti keletą minčių, nors jos 
tiesioginio ryšio su suvažiavimu 
ir neturi.

Philadelphijos lietuvių bend
ruomenė gali džiaugtis Šv. And
riejaus parapijos lietuviškumu ir 
jos kunigų nuoširdumu bei pa
slaugumu tautiniam-kultūri- 
niam darbui. Kai vasaros karš
čiai uždarė mokyklos duris ir 
mūsų daugelis pasinėrė gamtos 
malonumuose, tai klebono rū
pestingos akys nukrypo į šešta
dieninės mokyklos patalpas. Gal 
jom ko trūksta? Ir štai visos mo
kyklos patalpos buvo perdažy
tos. Į Šv. Andriejaus parapijos 
kleboniją užeinam ne kaip į 
oficialią įstaigą, bet kaip į tėvo 
namus. Ir šis suvažiavimas pil
nai naudojosi erdviomis klebo-

V. Paulauskas, Wilkes Barre 
LB pirmininkas

J. Stelmokas, Philadelphijos 
LB pirmininkas 

nijos patalpomis ir nuoširdžia 
šeimininko globa.

Suvažiavimas buvo baigtas B. 
Raugo žodžiu, į kurį atsakė nau
jai išrinktas pirmininkas.

Sugiedojus tautos himną, su
važiavimas buvo uždarytas.

B. Pūkelevičiūtės rečitalis
Lietuvių Bendruomenės Phi

ladelphijos ir N.J. Pietryčių apy
linkės bendromis pastangomis 
lapkričio 2 suruošė mūsų iški
liosios rašytojos Birutės Pūkele
vičiūtės kūrybos vakarą.

Prie mikrofono pasirodė Phi
ladelphijos apylinkės pirm. J. 
Stelmokas ir dalyviam pristatė 
B. Pūkelevičiūtę, trumpai at
skleisdamas jos intelektualinio 
ir meninio brendimo kelią; po 
to pakvietė ją į salę (ji prog
ramą atliko salėj).

Rašytoja buvo sutikta šiltais 
plojimais. Jos programą sudarė 
lyg dvi dalys. Pirmojoj ji skaitė 
savo kūrybą, įpindama savo iš
gyvenimų ir įvykių gabalėlius, 
dažnai nuspalvintus malonaus 

ir saikingo humoro spalvomis. 
Antroji dalis buvo skirta Vėlinių 
dienos temom.

Pradėjo nuo vaikam skirtų 
kūrinėlių. Žingsnis po žingsnio 
žengė per savo kūrybinio der
liaus lauką, vaizdžiais įtarpais 
pristatydama ir duodama iš jo 
ištraukas. Manau, nesuklysiu 
tvirtindamas, kad ji retų ga
bumų pasakotoja. Ne kartą buvo 
sunku atskirti, ar ji jau kūrinį 
skaito, ar dar pasakoja.

Baigiant pirmąją dalį, jai buvo 
įteikta gyvų gėlių puokštė.

Antrojoj daly, skirtoj Vėlinių 
dienai, rašytoja klausytojam su
darė atitinkamą nuotaiką, vaiz
džiai ir gyvai atskleisdama Pi
lėnų, Partizanų, Kalantos, Ku
dirkos ir kitus vaizdus. Šių vaiz
dų fone dramatiškai iškėlė tė
vynės meilę, gyvųjų ir mirusiųjų 
gyvą ryšį. Kūrinys, kur aprau
dojamas žuvęs karys, praėjo su 
nepaprastu dramatiškumu, giliai 
smigdamas į klausytojo širdį.

Rečitalio baigiamąjį žodį, dė
kodamas B. Pūkelevičiūtei, tarė 
rašytojąs Volertas. Kaip ir visa
da, jis buvo giedras ir spalvin
gas.

Klausytojam plojant, rašytojai 
buvo įteikta antroji gyvų gėlių 
puokštė.

-o-
Iš daugelio jos pažertų min

čių viena yra ta, kad meilė ir 
mirtis tai du poliai, apie kuriuos 
sukasi jos kūryba. Gal ir teisin
gas teigimas, nes gyvenime tie 
du poliai dažnai taip suartėja, 
kad meilė virsta kančia, sąlygo
jama mirties galimybės. Tuo bū
du tarp tų polių jos kūrybai 
platus išsiskleidimo laukas, o 
kartu ir jungtis.

Antra, ką ji pabrėžė, tai, kad 
ilgą laiką joj varžėsi vaidyba ir 
literatūra. Laimėjusi literatūra, 

ir nūdien ji jai vienai tetarnau
janti. Tokių apraiškų, kad kūry
binė jėga kūrėjo viduj susiklosto 
keliais klodais, yra nemaža. 
Vienu atveju ši padėtis gali kū
rėją sužlugdyti, kitu atveju, kai 
kūrėjas pajėgia surasti vyraujan
čią linkmę, gali daug jam padėti. 
Birutė yra laimingųjų eilėse, nes 
ji surado literatūrą kaip savo aš, 
o vaidybą pajungė nuoširdžiai 
jai tarnauti.

-o-
Šiam parengimui scena buvo 

gana skoningai sutvarkyta ir 
derinosi su rečitalio turiniu. Ją 
gražino ir gyvos gėlės, gautos K. 
Čikoto pastangomis. Apšvietimą 
(prožektoriais) tinkamai tvarkė 
K. Pliuškonis.

Stebėtina, kad dalyvių susi
rinko tik apie šimtinę. Tiesa, 
toks rečitalis pas mus, rodos, 
buvo tik pirmas. Gal nesuvoktas 
jo turinys, o gal gero gyvenimo 
aistra pristabdo mūsų žingsnius 
į kultūrinius parengimus.

Baigiant norisi nuoširdžiai 
padėkoti tai iškiliajai Dainavos 
šalies dukrai Birutei, kad ji ne
pagailėjo vargo, darbo ir laiko ir 
mum atvežė tokią brangią dova
ną — savo kūrybos rečitalį.

Didelė padėka ir rengėjam, o 
kartu ir prašymas, kad toks reči
talis nebūtų paskutinis.

Pasaulio Lietuvio vajus
Pasaulio Lietuvio įgaliotinis 

, dr. F. .Andriūnas sėkmingai ve
dė prenumeratos telkimo vajų,

K. Česonis, naujasis LB 
Pietryčių apygardos pirmi
ninkas.

kurio rezultatai (dar negaluti
niai) — 75 nauji PL skaitytojai.

Šiam vajui suaktyvinti dr. F. 
Andriūnas buvo paaukojęs dail. 

A. Staneikos paveikslą — gėlių 
vazą, kurį loterijos keliu turėjo 
gauti vienas iš PL skaitytojų. Ši 
loterija jau įvyko, ir paveikslą 
laimėjo p. Gailiušis.

Kariuomenės šventės 
minėjimas

Lapkričio 24, tuojau po lietu
viškų pamaldų, Šv. Andriejaus 
parapijos salėj įvyks Lietuvos 
kariuomenės šventės minėji
mas.

Kalbą pasakys svečias iš New 
Yorko, buvęs Lietuvos kariuo
menės karininkas, A. Vakselis.

Meninę dalį sudarys poezijos 
pynė.

Po minėjimo — vaišės.
Ramovėnai nuoširdžiai kvie

čia visus dalyvauti šiame mi
nėjime, pagerbti žuvusius už 
Lietuvos laisvę ir kartu atnaujin
ti ryžtą Lietuvos laisvės kovai.
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Balfo parengimas
Lapkričio 30 Šv. Andriejaus 

parapijos salėj Balfas ruošia savo 
30 metų veiklos minėjimą.

Balfo valdyba nuoširdžiai vi
sus lietuvius prašo tą dieną 
rezervuoti Balfui ir gausiai daly
vauti minėjime.

Lietuviškos kūčios
Kaip kasmet, taip ir šiemet 

skautai ruošia lietuviškas kū- 
čias. Jos įvyks Šv. Andriejaus pa
rapijos salėj gruodžio 22, sekma
dienį, 5 vai. p. p., su religi- 
ne-menine programa.

Kasmet jos sutraukdavo nema
žą būrį lietuviškos visuomenės. 
Visi, kurie dalyvaudavo, išsi
nešdavo gražiausius prisimi
nimus.

Žinant skautų darbštumą ir 
išradingumą, yra pagrindo tikė
tis, kad ir šių metų kūčios bus 
spalvingos ir įspūdingos tiek 
religine, tiek menine prasme.

Skautai maloniai kviečia kū- 
čiose visus dalyvauti ir šią gra
žią religinę-tautinę tradiciją iš
laikyti gyvą ir užjūry.

Ad. G.

LB spaudos vajus
Pirmoji LB spaudos vajaus 

prenumerata gauta iš Marytės ir 
Vytauto Radikų, gyvenančių 
Warrington, Pa. Marytė yra Vin
co Krėvės šeštadieninės mokyk
los mokytoja, o Vytautas yra 
talkinęs LB Krašto valdybai kon
taktuose su Amerikos valdžios 
pareigūnais.

Aušra Gečytė, Lituanistinės 
mokyklos 7-to skyriaus mokinė, 
jau yra surinkus lietuviškai 
spaudai prenumeratų ir aukų už 
50 dol. Atrodo, kad iki spaudos 
vajaus pabaigos ji tris kart tiek 
surinks.

Nauji Darbininko prenumera
toriai Vida ir Vytautas Klemai, 
gyveną Newark, Delaware, va
žinėja savo tris vaikučius kiek
vieną šeštadienį į Lituanistinę 
mokyklą, nors kelionė užtrunka 
pusantros valandos.

.Aukos Darbininkui spaudoj 
vajaus proga: p. Muraška 3 dol., 
J. Bubelis 1 dol., p. Čepulis 
1 dol.

R. Česonis

B. Raugas, buvęs LB Piet
ryčių apygardos pirmininkas

LOS ANGELES, 
CALIF.

Šv. Kazimiero parapijos salės 
praplėtimo darbai eina pirmyn. 
Visi brėžiniai jau atiduoti miesto 
valdybai užtvirtinti. Praplėtus 
dabartinę salę, naujojoj salėj 
tilps apie 700 žmonių. Visam re
montui įvykdyti reikės apie 
120,000 dol., kurių beveik pusė 
jau surinkta statybos fonde. Ren
kamos aukos fondo naudai. War- 
ciunskas, parapijos komiteto na
rys, pažadėjo nemokamai įrengti 
naujai salei virtuvę. Du asme
nys pažadėjo po 1000 dol. Vie
nas prašė pavardės kol kas ne
skelbti, o antrasis— tai didelis 
Šv. Kazimiero parapijos rėmėjas 
Aleksas Jakutis iš San Francisčo, 
Calif.

Iš Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos net penki siekia kunigys
tės. Denis Grasska, Silvestro ir 
Emilijos Grasskų sūnus, jau ar
tėja prie teologijos mokslų galo 
ir 1976 bus įšventintas kunigu. 
Antanas Kęstutis Marijus Nyer- 
ges, Salomėjos ir Napoleono Ny- 
erges sūnus, šiais metais įstojo į 
jėzuitų ordiną. Kiti trys, pasi
rinkę dvasiškių luomą, yra ne 
lietuvių kilmės, bet baigę Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
mokyklą.

Lietuvos kariuomenės minė
jime lapkričio 24, sekmadienį, 
paskaitą skaitys dr. Vladas Juo
deika. Meninėj daly dalyvaus 
solistė Janina Čekanauskienė, 
Daiva Jasutytė, Ona Mironienė 
ir komp. Br. Budriūno vadovau
jamas vyrų kvartetas (Jarašiūnas, 
Seliukas, Polikaitis ir Dabšys).

Žiemos kursus Los Angeles 
moksleiviai ateitininkai organi
zuoja paskutinę gruodžio mėn. 
savaitę. Kursam vadovauti iš 
Clevelando atvyksta Paulius Al- 
šėnas.

Monika Lembertienė, Santa 
Monica, Calif., LB apylinkės 
valdybos vicepirmininkė, pasi
ėmė pareigas apylinkės ribose 
rūpintis Lietuvių Fondo vajaus 
reikalais.

Literatūros vakaras, rengia
mas Los Angeles L.F.B., į- 
vyks gruodžio 7, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Šv. Kazimiero salėj. 
Dalyvauja daug kartų premi
juota rašytoja Birutė Pūkelevi- 
čiūtė. — L.Ž.K.

— Algis Rugienius, JAV LB 
tarybos pirmininkas, lapkričio 

2 dalyvavo Kanados Lietuvių 
Bendruomenės tarybos sesijoje 
Toronte ir jos atidaryme tarė 
sveikinimo žodį.

— Philadelphijoj leidžiamas 
dienraštis “The Evening Bulle- 
tin” spalio 17 išspausdino veda- 
mąjįjį straipsnį vardu “Ameri
kiečiui Simui Kudirkai —To
limas Kelias Namo”. Išsamus 
vedamasis glaudžiai susumuoja 
Kudirkos incidentą, pilietybės 
pripažinimo motinai rūpestį, iš
kelia intensyvią JAV LB-nės 
veiklą gelbstint Kudirką. Skaity
tojai kviečiami jungtis talkon 
Kudirkai pagelbėti. Straipsnis 
gautas JAV LB Krašto v-bos 
vicepirmininkų inž. Alg. Gečio 
ir Ant. Novasičio pastangomis.

— Pulcherija Rėklaitienė (Da
nilevičiūtė), pulk. Antano Rėk- 
aičio, Lietuvių Fondo reikalų 

vedėjo, žmona, ilgiau sirgusi, 
mirė lapkričio 25 d. 2:30 v.r. Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Laidojama 
apkričio 30, šeštadienį, Šv. Ka
zimiero kapinėse Chicagoje.

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos, įregistruotos JAV- 
)ėse, narių susirinkimas įvyks 
gruodžio 1, sekmadienį, 2 vai. 
popiet Putnam, Conn., Seselių 
vienuolyno patalpose.

— Studentų ateitininkų są
jungos (SAS) metinis suvažia
vimas įvyko lapkričio 9-10 
Toronte, Kanadoj,. Paskaitą at
sinaujinimo tema skaitė dr. 
Adolfas Damušis. Bendruose 
posėdžiuose ir atskirų būrelių 
svarstybose dalyvavo apie šimtą 
studentų. Naują valdybą ren
kant varžėsi Toronto ir Cleve- 
.lando sąrašai. Laimėjo Torontas. 
Į naują centro valdybą išrinkti: 
Eugenijus Girdauskas — pir
mininkas, Rūta Ulbaitė, Romas 
Puteris, Rasa Bukšaitytė, Ra
mutė Birgelytė ir Algis Čepas.

— Michigano, Vidurio Vakarų 
ir Ohio LB apygardų ir apy
linkių suvažiavimas įvyks lap
kričio 30 — gruodžio 1 Chi- 
cagoj, Jaunimo Centre.

— Dr. Kazys Jankauskas, kny
gos “Veterinarinė medicina ne
priklausomoj Lietuvoj” auto
rius, pakviestas į Lietuvių Ve
terinarijos Gydytojų dr-jos val
dybą specialiem uždaviniam 
vykdyti.

— Inžinierių ir architektų su
važiavime Chicagoj lapkričio 30 
kalbės dr. R. Viskanta tema: 
“Žmogaus įtaka miesto klima
tui”.

— Aidas, Hamiltono lietuvai
čių choras, dainuos lapkričio 
30 Chicagoj, Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėj. Koncertą 
rengia Balfas.

— Meno kursų programa Jau
nimo Centre, Chicagoj, praple
čiama, nes be audimo skyriaus 
bus suorganizuoti paišybos — 
tapybos kursai ir vaizdinių pa
grindų bei taikomosios grafikos 
pamokos. Dėstys dail. .Algirdas 
Kurauskas.

— Daivos Matulionytės baro
kinis ansamblis iš Chicagos at
liks senoviškų lietuvių liaudies 
melodijų ir pasaulinės baroki
nės muzikos koncertą Clevelan
do Tėvynės Garsų radijo si
dabrinio jubiliejaus banke
te, kuris įvyks sekmadienį, gruo
džio 1, 3 vai. p. p. Lietuvių na
mų salėj. Bankete pagrindinį 
žodį tars svečias iš Washingto- 
no, buvęs Amerikos Balso lietu
viškų transliacijų direktorius, dr. 
Kostas Jurgėla.

— Belgijoj išeinąs mėnesinis 
žurnalas “Catacombes” rugsėjo 
numeryje įdėjo apsčiai žinių 
apie tikybos ir kt. persekioji
mus okupuotoj Lietuvoj. Pasi
naudodamas daugiausia Romoj 
italų kalba išeinančiu biule
teniu “Elta-Press” (redaguoja 
prel. V. Mincevičius), cituoja 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką: tėvų protestą okup. 
Lietuvos švietimo ministerijai 
dėl vaikų ateizacijos (14,284 
parašai); mokytojos O. Brilie- 
nės persekiojimą; tėvo laišką 
mokytojui; LKB Kronikos pasi
sakymą dėl Gromyko vizito pas 
popiežių ir kt. (E)

— Ieškomas Simas Šliegus, 
gyvenęs Brooklyne. Pranė Šlie- 
guvienė yra Marytės Tumi- 
nauskienės-Monkeliūnaitės te
ta, kuri išvyko į Ameriką prieš 
pirmąjį pasaulinį karą. Žinantie
ji prašomi pranešti Darbininkui, 
341 Highland Blvd., Brooklyn,
N. Y., 11207. Tel. (212)
827-1352.

— Ieškomas Stasys Čekanaus
kas, Juozo, gimęs Papilės 
valsč., Čivinskų ar Činikų km. 
Žiną apie jį ar pats S. Čeka
nauskas prašomi pranešti ad
resu: J. Taoras, 322 McCully 
St. Pittsburgh, Pa. 15216. Tu
rima svarbių žinių iš Lietuvos.
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LITUANISTINĖS MOKYKLOS SKYRIUS

.^..5. ___ : 2.. .
Redaguoja Maironio aukštesniosios mokyklos mokiniai. Medžiagą siųsti
Jolitai Gudaitytei, 116*18 85 Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418

Ar grįžti į Lietuvą?
Kai tą šeštadienio rytą atsikė

liau, galvojau, kad tas šeštadie
nis nebus skirtingas nuo kitų. 
Bet tos dienos įvykiai pakeitė 
visą mano gyvenimą. Buvo taip.

Kiekvieną šeštadienį lankiau 
lietuvišką mokyklą. Man atrodė, 
kad šią savaitę mokytojas buvo 
ypač griežtas ir nuobodus, kal
bėdamas be sustojimo apie gra
matiką. Man buvo nelengva 
klausytis, tai žiūrėjau per langą 
ir svajojau, nekantriai laukdama 
skambučio.

Pagaliau atėjo laikas eiti na
mo. Ėjau gatve, žiūrėdama į 
medžių spalvotus lapus. Šal
tas vėjas pūtė, tai pradėjau eiti 
greičiau.

Įėjus pro duris, pamačiau ma
mą, sėdinčią su ašarotomis 
akimis. Paklausiau, kas yra, bet 
neatsakė. Aš palikau ją ramybėj, 
nuėjau į virtuvę ir atsukau ra
diją. Aš negalėjau patikėti tuo, 
ką išgirdau. Dabar žinojau, ko
dėl mama negalėjo išsireikšti 
žodžiais. Lietuva, taip ilgai ken
tėjusi, buvo laisva!

Užsukau radiją ir atsisėdau, 
dar vis netikėdama ta žinia. Po 
kurio laiko grįžau pas mamą 
ir apkabinau ją. Ašaros pačios 
pradėjo byrėti.

Po savaitės, džiūgavimui ap
rimus, prasidėjo rimtos disku
sijos. Klausimas buvo grįžti į 
Lietuvą, ar ne. Žinoma, tėveliai 
be jokių svarstymų būtų tučtuo
jau išskridę į savo gimtąją šalį. 
Ir kodėl ne? Juk Lietuva buvo jų 
tėvynė*’kurią jie turėjo palikti ne 
savo noru. Ten jų mylimi gi
minės, nematyti tiek metų, pa
siekiami tik laiškais.

Bet aš stovėjau jų kelyje, kaip 
nukirstas medis. Gimus ir augus 
Amerikoje, buvau nemačius ki
tos tėvynės. Žinojau savo gimi
nes tik iš nuotraukų. Čia buvo 
visas mano gyvenimas ir drau
gai.

Pagaliau tėvelis nutarė, kad aš 
turėsiu nuspręsti, koks bus mū
sų likimas. Atsimenu, kad jis 
man pasakė: “Tik galvok rimtai 
ir ne tik apie save!”

Sekė neišmiegotos naktys. 
Kuo ilgiau aš galvojau, tuo ilgiau 
užtruko padaryti sprendimą. 
Atrodė, kad mano galvoje girdė
josi du skirtingi balsai: “Pasilik 
čia, kur visi draugai gyvena!” 
— “Būtinai grįžk! Tokį 
džiaugsmą suteiksi tėveliams!”

Taip buvo, iki vieną dieną mo
kykloje atėjo į galvą tokia min
tis: aš esu lietuvaitė! Kaip galiu 
skaityti save lietuvaite ir negrįž
ti į tėvynę?

Sužinoję mano sprendimą, 
tėveliai džiaugėsi. Pradėjom 
ruoštis kelionėn.

Išskridom šiltą pavasario die
ną. Kai lėktuvas pakilo, galvojau 
apie savo gyvenimą šiame kraš
te. Buvo daug linksmai praleis
tų dienų, kurių niekada neuž
miršiu. Bet manęs laukia naujas, 
nežinomas kraštas, kuriame 
tikiuosi praleisti laiką naudin
gai. Nes aš esu lietuvaitė!

Valentina Lelevaitė 
I aukštesn. kl.

MANO NAMAI
Mano namai yra Woodhavene. 

Aš ten gyvenu su tėveliais, se
sutėmis ir broliuku. Mano kam
baryje aš ir mano sesutė Auksė 
turim dviejų aukštų lovas, o Lai
ma neturi. Mano broliuko kam
baryje tokių lovų nėra. Pas mus 
yra trys miegami kambariai. Mes 
turim balkoną ir prie balkono 
eglutę. Mano mama neseniai 
susilaukė mergaitės, ir jos var
das Gina.

Apačioj gyvena mano močiu
tė. Netoli mūsų yra parkas, į kurį 
mes dažnai nueinam. Mes turim 
kiemą ir vasarą ten dūkstam.

Nina Jankauskaitė, 2 sk.

Vieną dieną, kai aš grįžau iš 
mokyklos, mano tėveliai turėjo 
gerą žinią, kad komunistai buvo 
nuversti ir kad mūsų šeima galė
tų grįžti į Lietuvą.

Tai išgirdęs, negalėjau ištarti 
žodžio, nes aš niekad negalvo
jau, kad aš galėčiau gyventi Lie
tuvoje, — dabar aš galiu. Kai tė
veliai klausė, ar aš norėsiu va
žiuoti, nežinojau, ką sakyti. Tė
veliai norėjo, kad aš keliaučiau į 
Lietuvą ir gyvenčiau su jais ir ki
tais giminėmis.

Aš galvoju, kad jeigu aš ke
liausiu į Lietuvą, aš nematysiu 
savo draugų ir man bus sunku 
mokytis. Tėveliai sakė, kad aš 
galėsiu lankyti gimnaziją Vilniu
je ir sutikti naujus draugus. Be 
to, aš galvojau apie sportą Lie
tuvoj. Ten žmonės žaidė krep
šinį ir futbolą. Amerikoj yra 
daug sporto šakų. Aš mėgstu 

slidinėti, bet Lietuvoj nėra kal
nų. O kas apie žmones? Jeigu 
visi Amerikos lietuviai grįš į 
Lietuvą, ten bus perdaug žmo

nių. Tėveliai patarė man gerai 
pagalvoti.

Po poros dienų aš sugalvojau, 
ką darysiu. Aš nuskrisiu į Lie
tuvą su tėveliais ir aplankysiu 
visus gimines ir įdomias Lietu
vos vietas. Tada grįšiu atgal į 
Ameriką ir pabaigsiu mokslą. 
Kai aš baigsiu universitetą, tada 
aš nutarsiu, ar man geriau gy
venti Lietuvoj ar ne.

Justas Vilgalys,-! aukštesn. kl.

-o-
Kai vieną dieną grįžau iš mo

kyklos, sužinojau, kad Lietuva 
buvo laisva, nes rusai pasitrau-

P AŠAKA
Gyveno kartą karalius. Jis bu

vo labai storas, nes mėgo skaniai 
valgyti. Ypač jam patiko sriu
bos. Savo dvare jis turėjo virėjų 
iš visos karalystės, kurie jam 
virdavo visokias sriubas.

Ir panorėjo karalius valgyti 
sriubas ir iš kitų pasaulio kraš
tų. Jis paskelbė konkursą po vi
są pasaulį. Jis pažadėjo atiduoti 
savo gražiausią ir greičiausią 
arklį tam, kuris išvirs skaniausią 
sriubą.

Atvažiavo nykštukas iš pietų 
ašigalio. Nykštuko sriuba buvo 
labai labai gera ir skani. Jis lai
mėjo konkursą ir ark
lį. Tik arklys nepamatė mažo 
nykštuko ir jį sumynė. Vargšas 
nykštukas mirė.

Kristina Mačiūnaitė, 4 sk.

ARKLYS IRNYKSTVKAS
Vieną kartą arklys ėjo per 

mišką ir pamatė mažą nykš
tuką. Buvo labai karšta diena. 
Arklys buvo labai ištroškęs. Jis 
paklausė nykštuką:

— Sakyk, nykštuk, ar nežinai, 
kur bėga upelis?

Nykštukas jam atsakė:
— Žinau, žinau, bet pirma turi 

man leisti pajodinėti, tada aš tau 
parodysiu.

Arklys sutiko. Nykštukas įlipo 
į medį ir iš jo ant arklio nuga
ros. Nykštukas laimingas jojo 
ant arklio, kol pagaliau prijojo 
gražų upelį. Nykštukas nušoko 
nuo arklio ir pripylė savo puo
delį pilną vandens.

— Aš išvirsiu skanios sriubos 
vakarienei, — sakė jis arkliui, 
kuris skaniai gėrė šaltą upelio 
vandenį.

Gailė Vazbytė, 4 sk.

KUR GIMĖ TĖVELIAI?

Mano tėvelis gimė Vištytyje. 
Vištytis yra mažas miestelis. 
Jis yra ant gražaus ežero kranto. 
Vištyčio miškelyje atvažiuodavo 
skautai stovyklauti iš visos Lie
tuvos.

Vytis Kezys 

kė iš Lietuvos. Mano tėvai tuoj 
pat pradėjo planuoti grįžimą į 
Lietuvą. Beveik visi lietu
viai ruošėsi grįžti, ir man reikė
jo nuspręsti, ar aš kartu su jais 
skrisiu. Tėvai man sakė, kad aš 
turėčiau su jais keliauti, nes Lie
tuva yra mano tikra tėvynė, ir 
aš vistiek negalėčiau pats vienas 
čia pasilikti. Bet aš su jais nesu
tinku. Aš dabar pradėjau lankyti 
aukštesniąją mokyklą ir negaliu 
įsivaizduoti, kaip galėčiau kas
dien mokytis lietuviškoj mokyk
loj.

Gal aš galėčiau vasarą porą 
mėnesių ten pagyventi ir pasi
žiūrėti, kaip visi gyvena, bet ne
norėčiau Lietuvoj gyventi visą 
gyvenimą. Aš Amerikoj gimiau, 
pripratau prie visko, ir man atro
do, kad man nebūtų smagu 
Lietuvoj.

Tomas Lora, 1 aukštesn kl.

-o-
Vieną dieną aš sužinojau, 

kad Lietuva buvo išlaisvinta. 
Dabar tėvai nori žinoti, ar aš no
riu grįžti su jais į Lietuvą. Aš sa
kau, kad laikinai norėčiau, bet 
gyventi — ne. Tada jie klausė, 
kodėl aš nenoriu gyventi Lietu
voje. Mano visi draugai yra čia, 
mano mokykla čia. Aš negaliu 
išeiti iš mokyklos čia ir pradėti 
iš pradžių ten. Aš esu čia pri
pratęs ir būtų sunku visai pa
keisti gyvenimą. Aš galvoju, kad 
tėvai neturėtų važiuoti į Lietuvą 
gyventi, nes jie sunkiai dirbo, 
kad galėtų turėti viską, ką dabar 
turi. Jei jie važiuotų, turėtų 
viską palikti.

Vincas Rygelis, 1 aukštesn. kl.

Maironis, piešė Rita Sabaly
tė, Maironio lituanistinės 
aukštesnės mokyklos I kla
sės mokinė.

MANO NAMAI
Mano namas yra didelis ir turi 

labai daug vietos. Jis stovi ant 
kalno. Aplink namą yra didelis 
miškas. Mano kieme yra daug 
didelių medžių. Medžiuose ma
tau daug įvairių paukščių, kurių 
vardų aš nežinau. Matau genių, 
kurie kala snapais medžius. Iš 
ryto atsikėlus matau, kaip vove
rytės šoka iš medžio į medį. 
Į mūsų kiemą atbėga ir zuiku
čių. Jie ėda žolytę.

Man Conneeticut patinka ge
riau kaip New Yorkas, nes yra 
daug vietos žaisti ir švarus oras 
kvėpuoti. Niekados nenorėčiau 
važiuoti atgal į New Yorką gy
venti.

Adrija Nemickaitė, V sk. mok.

Mano kiškis
Aš turiu kiškį. Jo vardas yra 

Bigfoot. Jis yra labai didelis ir 
gražus. Jis turi keturias kojas, 
dvi ilgas ausis ir vieną uodegą. 
Jo namas yra ant verandos. Kar
tais mes jį paleidžiam į kiemą 
palakstyti. Kieme jis kasa duo
bes. Man tas nepatinka. Kada jis 
pradeda kasti duobes, aš turiu 
jį įnešti į vidų. Jis labai drasko ir 
kanda, bet vistiek aš jį labai my
liu.

Ričardas Kezys, V sk. mok.

Kiek pakeltų rankų! Maironio lituanistinėje mokykloje. Nuotrauka iš praeitų mokslo 
metų. Nuotr. G. Peniko

TINGINYS DU KARTUS DIRBA
Vieną kartą buvo berniukas. 

Jo vardas buvo Jonas. Jonas tu
rėjo dviratį. Vieną dieną jis va
žiavo dviračiu ir pervažiavo su
daužytą stiklą. Padanga sprogo. 
Jonas paprašė vyresnį brolį tai
syti, bet brolis neturėjo laiko. 
Niekas nenorėjo jam pataisyti. 
Teko jam pačiam taisyti. Taisy
damas Jonas tingėjo gerai lopą 
priklijuoti. Kada Jonas pradėjo 
dviračiu važiuoti, oras iš padan
gos išėjo, ir Jonui vėl reikėjo 
taisyti. Taigi — tinginys du 
kartus dirba.

Viktoras Lora, 7 sk. mok.

-o-

Jonas buvo tinginys. Jis dar,£, 
ką tik galėjo, kad tik nereikėtų 
dirbti.

Vieną dieną, jis pažiūrėjo į 
kišenę ir pamatė, kad jam tikrai 
reikėjo pinigų. Tai jis nuėjo į 
fabriką ieškoti darbo. Jis ga
vo darbe,krauti dėžes.

Kitą pirmadienį, atėjęs į dar-

MĖNULIO SKUNDAS
Aš esu mėnulis ir šviečiu 

žmonėm daug daug metų. Dabar 
žmonės panoro sužinoti, kas aš 
esu. Ir vieną dieną atskrido pas 
mane astronautai. Jie mindžiojo 
mane, ir aš girdėjau, ką jie kal
bėjo. Aš jiem irgi kalbėjau, bet 
jie manęs nesuprato.

Pasiėmę mano dulkių ir akme
nų, jie vėl nuskrido į žemę. 
Aš vėl likau vienas ir vėl šviečiu 
žmonėm tamsiomis naktimis.

Viktutė Reventaitė, 5 sk.

AŠ
Mano vardas yra Neringa Ža- 

deikytė. Man yra dešimt su puse 
metų. Aš gimiau Jamaicoj, New 
Yorke. Man buvo dveji ir pusė 
metų, kai mes atvažiavom į 
Forest Hills.

Man patinka krepšinis ir beis
bolas. Mano geriausia draugė 
Daniela Rathnow išsikraustė į 
Vokietiją, bet aš turiu dabar 
daugiau draugių. Mūsų kai
mynės Nancy ir Tricia turi gra
žų šuniuką. Jo vardas Muffin. 
Man jis labai patinka. Kita mūsų 
kaimynė ponia Faircloth turi 
gražų boxerį. Jo vardas — Sa- 
tan. Man jis irgi labai patinka. 
Aš skambinu pianinu ir per va
sarą daviau savo mamytei pia
nino pamokas. Jos jai kainuoja 
po dešimt centų. Ji jau turėjo 
penkias pamokas.

Dabar aš esu klasės seniūnė.
Neringa Žadeikytė, VI sk. mok.

AŠ
Mano vardas yra Lina Alksni- 

nytė. Aš esu gimusi Amerikoje, 
bet skaitau save lietuvaite, nes 
mano tėvai yra lietuviai, ir aš 
esu labai daug girdėjus apie 
Lietuvą, labai norėčiau ją pa
matyti.

Man labai patinka sportas. Aš 
priklausau skaučių organizaci
jai. Kiekvienais metais aš va
žiuoju į skautų stovyklą. Ten la
bai smagu.

Aš mėgstu rankdarbius. Labai 
smagu šokti ir dainuoti. Aš 
mokausi groti pianinu ir gitara, 
bet tingiu pianinu praktikuoti.

Lina Alksninytė, VI sk. mok. 

bą, jis pagalvojo, kad jis gali 
tiktai sumesti tas dėžes į sandė
lį ir niekas nežinos skirtumo. Jis 
taip ir padarė. Kai atėjo viršinin
kas, jis pamatė, ką Jonas buvo 
padaręs. Penktą valandą, kai visi 
ėjo namo, Jonas turėjo dar pasi
likti. Tris valandas jis dirbo be 
užmokesčio, kol visos dėšžs 
buvo sutvarkytos.

Arūnas Gudaitis, 7 sk. mok.
-o-

Jei žmogus laiku nepadaro 
darbo, tai tas darbas pasidarys 
didesnis, sunkesnis, ir jam dvi
gubai truks jį padaryti.

Jeigu žmogus, parėjęs namo, 
nepasideda drabužių, o numeta 
ant žemės, tai drabužiai susi
tepa ir susiglamžo. Jis turės tuos 
drabužius skalbti ir prosyti, o 
jeigu jis iš karto juos būtų pa
sidėjęs, jam to darbo nebūtų 
reikėję dirbti.

RADINYS

Vakar mama manęs prašė, kad 
aš, prieš išeidama su draugais, 
užneščiau jai į viršų keletą kny
gų. Labai skubiai aš tas knygas 
pradėjau nešti. Benešant viena 
knyga iškrito man iš rankų. Pa
kėlus pastebėjau, kad tarp lapų 
buvo prikišta pinigų. Greitai su
skaičiavau — buvo virš 100 do
lerių. Paslėpusi pinigus, klau
siau mamos, kieno ta knuga. 
Mama atsakė, kad ji buvo anks
tyvesnių gyventojų palikta. Aš 
tuos pinigus įsidėjau į kišenę 
ir patenkinta išėjau.
Dalia Treinytč, 2 aukštesn. kl.

Nuostabi diena

Saulė aiškiai švietė, ir beribis 
dangus mėlynavo virš g galvų. 
Vėjas lengvai pūtė, ir, eidami 
keliu, mes juokavom ir džiau
gėmės gamta. Ėjom penki. 
Drauge ėjo didelisšuo, iš kažkur 
atklydęs. Kartais bėgdavom per 
lauką, kad kelionė nebūtų nuo
bodi. Kalbėjom, juokavom ir 
nepajutom, kaip jau pusę kelio 
nuėjom. Galėtume taip amžinai
eiti!

^.Jolita Gudaitytė

Ž 0 DŽ I A I
1. Medis
2. Žolė
3. Stalas
4. Knyga
5. Molis
6. Popieris
7. Lempa
8. Batas
9. Žiedas

10. Lėlė
11. Voras
12. Pieštukas
13. Brolis
14. Sesuo
15. Šunes
16. Katė
17. Pilvas
18. Lapas
19. Namas
20. Koja
Paruošė:

SURASKIT ŽODŽIUS
Ieškokit skersai, išilgai ir 
kampais

Jeigu vaikas mokykloje neati
džiai atlieka pamokas ir jeigu 
per visus metus tą daro, jam teks 
pakartoti tą klasę antrus metus. 
Taip darydamas jis nieko neiš
moks ir ateityje tai pakenks, no
rint patekti į gerą kolegiją.

Visuomet geriausia būti 
darbščiam ir atlikti darbus laiku, 
tai ateityje nereikės dvigubai 
dirbti.

Laura Naronytė, 7 sk. mok.
-o-

Jonukas buvo tinginys. Iš ryto 
jis pavėlavo į mokyklos autobu
są ir turėjo eiti mokyklon pės
čias. Be to, nebuvo padaręs už
duotų namų darbų. Mokytojas 
už tai paliko Jonuką po pamokų 
atlikti nepadarytų darbų.

Kai Jonukas tuos darbus pa
baigė, mokyklos autobusas jau 
buvo išėjęs, ir Jonukas turėjo vėl 
pareiti namo pėsčias.

Rita Liogytė, 7 sk. mok.

Vieną dieną neturtingas ,, i 
žmogus ėjo pasivaikščioti. Jis 
nebuvo vienas, — parke buvo 
daug žmonių.

Staiga jis pamatė kažką ant že
mės. Priėjo arčiau ir pamatė, 
kad tai buvo mažas rankinukas.
Jame buvo daug pinigų, apie 
tūkstantį dolerių. Jokio vardo 
nei adreso nebuvo. Žmogus la
bai džiaugėsi, kad jam nereikės 
daugiau gyventi neturtingai.

Viską tą matė policininkas ir 
liepė žmogui atiduoti ranki- > 
nuką. Nuliūdęs žmogus atidavė 
rankinuką policininkui. Kai tas 
lipo į policijos automobilį, ran
kinukas įkrito į kanalizacijos 
vamzdžius, ir pinigai dingo.

Rasa Bohelytė, 2 aukštesn. kl.

Mus supo draugiška dvasia ir 
meilė visam pasauliui. Kai paga
liau grįžom stovyklon, nebe- 
norėjom, kad ta pasakiška diena 
baigtųsi. Einant keliu nerūpėjo 
nei maistas, nei darbas, nei ki
tokie reikalai. Mes draugai, 
jauni ir sveiki, ir kelionėje mus 
sujungė kažkas nuostabaus.

Nesinorėjo dalintis šiuo jaus
mu su kitais, ir jie suprato, nes 
ne vienam jaunam yra taip atsiti
kę.

Danutė Norvilaitė, 2 aukšt. kl.
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SIMAS KUDIRKA CHICAGOJ
Su Chicagos lietuviais Simas 

Kudirka ir jo šeima pirmą kar
tą susitiko lapkričio 16. Apie vi
dudienį į Midway aerodromą 
susirinko apie 6000 lietuvių: or
ganizacijų atstovai, lituanistinių 
mokyklų mokiniai, lietuvių 
spaudos atstovai. Buvo ir ameri
kiečių televizijos, radijo ir spau
dos atstovų.

Svečius Simą Kudirką, moti
ną Mariją Šulskienę, žmoną Ge
nę ir dukrą Lolitą sveikino kon- 
gresmanas Robert Hanrahan, Al
tos pirm. dr. K. Bobelis, PLB 
pirm. B. Nainys, Balfo pirm. M. 
Rudienė, Lietuvių Fondo vardu 
dr. A. Razma, Vliko pirm. dr. K. 
Valiūnas, latvis Brieze. Ameri
kiečių spaudos atstovai Simą 
klausinėjo apie įspūdžius atvy
kus į Ameriką.

Simas Kudirka sveikino susi
rinkusius, dėkojo amerikiečiam 
ir lietuviam už gražias pastan
gas, kurios jį ir jo šeimą iš
laisvino iš rusiško komunistinio 
pragaro.

Ukrainiečių delegacija pa
sveikino ir įteikė Simui ir jo 
šeimai gėlių puokštes.

Sutikimo programą tvarkė LB 
Vidurio Vakarų apygardos pirm. 
R. Kronas.

Chicagos didieji dienraščiai 
pirmam puslapy įdėjo Kudirkos 
ir jo žmonos nuotraukas ir pla
čius aprašymus viduriniuose 
puslapiuose. Chicagos televizi
jos visos stotys sutikimo Mid- 
way aerodrome akimirkas rodė 
vakarinėse ir naktinėse 
laidose.

Vakare Šarkos restorane buvo 
suruoštas lietuvių spaudos atsto
vų sutikimas-vakarienė. Daly
vavo Simas su šeima, sutikimo 
komiteto nariai, Lietuvos gen. 
konsule J. Daužvardienė, vysk. 
V. Brizgys, Vliko pirm. dr. K. 
Valiūnas, Robertas Brieze, dr. R. 
Paegle su žmona Gražina, muz. 
A. Jurgutis, klebonas kun. A. Za
karauskas, sukalbėjęs maldą, 
daugelis kviestų svečių.

Pasakyta daug sveikinimo kal
bų. Žodį tarė ir Simo motina 
Marija Šulskienė. Simas dėkojo 
lietuviam ir amerikiečių vyriau
sybei už pastangas jį išvaduoti, 
linkėjo lietuviam vienybės ir iš
tvermės. Minėjo, kad Sovietų 
imperija jau pradeda griūti. 
Laisvės rytas Lietuvai ir kitiem 
kraštam artėja. Programai vado
vavo dr. A. Razma.

Po vakarienės Simas su šeima 
ir su garbės palyda nuvyko į 
Jaunimo Centrą, kur vyko 
Lietuvos dukterų balius. Baliuj 
buvo pravesta plati ir įdomi 
meninė programa. Ypatingo 
džiaugsmo svečiam sukėlė Simo 
Kudirkos ir jo šeimos atsilan
kymas. Sugiedota Ilgiausių 
metų ir sugrotas maršas.

Sekmadienį, lapkričio 17, 
Marąuette Parko parapijos šven
toriuj Lietuvos himną giedant 
Simas Kudirka iškėlė Lietuvos 
trispalvę. Dalyvavo garbės sve
čiai ir tūkstantinė lietuvių mi
nia. Visi dalyvavo pamaldose. 
Koncelebruotas mišias aukojo 
vysk. V. Brizgys, klebonas kun. 
A. Zakarauskas ir kan. V. Za
karauskas. Pamokslą pasakė 
vysk. V. Brizgys. Po pamaldų 
Simas Kudirka priėmė Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės para
dą, kur buvo virš šimto unifor
muotų šaulių, organizacijų de
legacijos su aštuoniomis vė
liavomis.

Po parado Simas su šeima ir 
su garbės palyda nuvyko į lietu
vių evangelikų “Tėviškės” pa
rapijos bažnyčią. Čia jis buvo su
tiktas klebono kun. A. Trakio 
ir parapiečių su giesmėmis.

Iš čia Simas su šeima ir paly
da aplankė Jaunimo Centrą, kur 
vyko Lituanicos tunto 25 metų 
sukaktuvinė sueiga. Čia laukė 
apie 600 išsirikiavusių skautų ir 
skaučių. Simas skautam tarė 
sveikinimo žodį ir pasveikino 
kiekvieną skautą, paspausda
mas ranką.

Skautai Simui ir svečiam su
kėlė milžiniškas ovacijas. Po su
eigos šaulių garbės sargyba ir 
skautai išsirikiavo prie žuvusių 
karių paminklo. Simas padėjo 
prie paminklo gėlių puokštę.

Po pietų Marijos aukštes
niosios mokyklos salėj buvo su
ruošta pagrindinė Simo Kudir

kos pagerbimo akademija. Daug 
žmonių negalėjo patekti, nes ne
bebuvo vietų. Vytauto D. šau
lių rinktinės šauliai nešė garbės 
sargybą. Programą pravedė 
“Margučio” vedėjas P. Petrutis.

Invokaciją sukalbėjo vysk. V. 
Brizgys ir sveikino kardinolo 
Cody ir lietuvių vyskupų bei ku
nigų vardu. Meninę programą 
atliko ir himnus sugiedojo Jau
nimo centro choras, diriguoja
mas Fausto Strolios.

Kitus meno kūrinius atliko so
listė Roma Mastienė, aktoriai 
Elena Blandytė ir Algimantas 
Dikinis, akomponuojant Alvy
dui Vasaičiui ir Vidai Kazlaus
kaitei.

Sveikinimo kalbas pasakė 
Lietuvos gen. konsule J. Dauž- 
vardienė, Altos pirm. dr. K. Bo
belis, PLB pirm. B. Nainys, 
Balfo c.v. pirm. M. Rudienė, Vli
ko pirm. dr. K. Valiūnas, kon- 
gresmanas E. Derwinski, sena
torius Fr. Savickas, Lietuvių 
Fondo vardu dr. A. Razma, jau
nimo vardu Romas Kasparas. 
Perskaityta senatoriaus C. Percy

Sportiniai laiškai iš Europos C1)

PRAEITIES PĖDOMIS
Kęstutis Čerkeliūnas

Sekmadienio pavakarys. Auto
mobilis išsuka iš Stuttgarto 
greitkelio ir, pro Lustnau, į- 
smunka į Wilhelmo gatvę. Tue- 
bingenas. Tolumoj suspinksi 
viešbučio ženklas. Gal ir čia bus 
gerai? Stabtelim prie trijų 
aukštų mūro. Viešbučio vardas 
ne eilinis — Barbarina. O na
mo numeris? Kampe ir toks atžy
mėtas — 94.

Po skersvėjais! Ar tikrai 94? 
Žvilgsnis grįžta į pastato kampą 
— toks numeris, ir gana. Tada 
visi klaustukai subyra — čia rei
kia nakvoti.

Jauna moteris prie registraci
jos stalo. Ji paaiškina — prieš 
septynerius metus mirė senutė 
savininkė, o naujieji pirkėjai 
iš namo padarė viešbutį. Pakei
tė iš esmės, prilipdė priestatą, 
kur laksto keltuvas, senos vidi
nės sienos gniužo, naujos kilo, 
tik laiptai tie patys, bet padeng
ti marmuru, ir prašmatnios, dvi
gubos stiklinės durys.

Kai antrojo aukšto kambary 
atsisėdi prie lango — medžiai 
smarkiau iškeroję, lapai pa
dangėn daugiau žalių dažų taš
ko — ketvirtis šimtmečio paliko 
savo žyme.

Namas — ir tas pats, ir ne . . . 
O kadaise, kai pasibaigė II pa
saulinis karas, šį pastatą prancū
zų valdžia buvo davusi lietu
viams (savininkė nacio žmona ir 
slapstėsi). Per visus tris aukštus 
tėvynainių daug sugūžėjo. Pir
mame rašytojas dr. Julius Kau
pas savo kambario sienas, lubas 
buvo išpaišęs lyg jo knygos he
rojus dr. Kripštukas būtų blaš
kęsis pragare. Antrame buvo 
įsikūręs rašytojas Pulgis Andriu
šis. Kiek kartų tokią pat sekma
dienio popietę sukrisdavom į fo
telius, sofą (namas gautas su vi- 

onsasFronto Bičiulių Amerikos ir Kanados centro valdyba. Iš
Velavičius, Jonas Urbonas, Marija Petrulienė, dr. Česius Kuras, Algis Petrulis ir Vy
tautas Barisas. Trūksta V. Palūno ir V. Rociūno. Nuotr. J. Urbono

telegrama. Paskutiniai sveikino 
čekoslovakų buv. politiniai ka
liniai, keturių asmenų delegaci
ja.

Simas Kudirka scenoj buvo 
sutiktas labai entuziastingai. Il
gesnėj kalboj jis nuoširdžiai dė
kojo savo ir šeimos vardu lietu
viam ir amerikiečiam. Sveikino 
išeivijos lietuvius, linkėjo sėk
mės ir Aukščiausiojo palaimos. 
Jis apgailestavo, kad šiame kraš
te pajutęs lietuvių tarpe vieny
bės stoką. Jis iškėlė iš Lietu
vos atsivežtą dešimties litų si
dabrinę monetą ir pasakė: “Štai 
Vytis, tai nepriklausomos Lietu
vos simbolis. Štai Vytautas Di
dysis, tai mūsų praeities didy
bės simbolis. Štai yra įgraviruo- 
tas įrašas “Tautos jėga vienybė
je”. Brangūs lietuviai, būkit vie
ningi. Aš atvykau liudyti apie 
komunizmo varomą barbariją ir 
jų imperijos griuvimo pradžią. 
Tvirtai tikėkim, kad Lietuva bus 
laisva.”

Klausytojai Simo kalbą sutiko 
su ilgais plojimais. Simas ir jo 
šeima buvo apdovanoti gėlėmis, 
paveikslu ir čekiais. Akademija 
baigėsi galingai sugiedotu Lie
tuvos himnu.

sais baldais) Pulgio svetainėj. 
Po truputį atslinkdavo vakaro 
šešėliai, bet žiburio niekas ne
skubėdavo degti — prieblanda 
žavi, tinkami rėmai pokalbiui ir 
dvasinei tylai.

-o-
Ir tada atvilnija praeitis — 

spalvos ryškėja, lyg tai būtų 
vakardiena. Po karo į Tuebin- 
geną suplaukė šimtas kitas stu
dentų. Jau 1945 vasarą įsteigtas 
akademinis sporto klubas Vytis.

Iš pradžių pasireiškė futbolo 
vienuolikė, nors stigo apran
gos ir daugis žaidė iš kažkur 
gautais amerikiečių karių batais. 
Pokarinis pakilimas darė savo — 
futbolininkai pliekė iš peties, 
kelis kartus nugalėjo vietos 
vokiečius, be to, pigiai nepasi
davė prancūzų kariams (jiems 
pralaimėjo 4-5). Žiūrovų susi
rinkdavo šimtai. Jei Lietuvoj di
dysis futbolo mėgėjas buvo ope
ros solistas Kipras Petrauskas, 
Tuebingene toks entuziastas 
buvo operos solistas Vladas 
Baltrušaitis. Savo sodriu balsu 
Baltrušaitis ragindavo jaunuo
sius žaidikus į sportinį antpuo
lį ir pats jautriai išgyvendavo 
įvykius ant žaliosios vejos.

Paskui atėjo eilė krepšiniui. 
Pirmosios rungtynės 1945 rug
sėjo pradžioj su amerikiečių 
100-sios divizijos artilerijos da
liniu iš Herrenbergo. Svečiai iš 
netolimos amerikiečių zonos lai
mėjo 31-18. Savo laikrašty ame
rikiečiai rungtynes plačiai apra
šė. Paminėjo, jog nebuvo taip 
lengva, kaip pasekmė rodo. Lie
tuviai visais atžvilgiais prilygo 
amerikiečiams, atkakli dvikovė 
iki baigminių minučių, kai ūgis 
ir didesnė patirtis nulėmė per
galę.

Po šių rungtynių Pulgis And-

Po iškilmių Simas su šeima ir 
palyda nuvyko į Beverly Count- 
ry Club salę, kur juos su maršu 
pasitiko Lietuviai Televizijoj ba
liaus dalyviai. Pasakytos kelios 
sveikinimo kalbos, atlikta įvairi 
meninė programa. Simas ir čia 
tarė sveikinimo žodį. Jis skatino 
tautiečius vieningai sutelkti vi
sas jėgas kovai prieš rusiškąjį 
okupantą. Palaikyti lietuvybę, 
remti lietuvišką spaudą, radijo ir 
televizijos lietuviškas progra
mas.

Lapkričio 18, pirmadienį, 
Simas Kudirka, lydimas komite
to narių, senatoriaus Pr. Savic
ko ir kitų, lankėsi pas Chica
gos miesto burmistrą Richard 
Daley, kuris Simą Kudirką pa
skelbė Chicagos garbės piliečiu, 
įteikė medalį ir garbės piliečio 
diplomą.

Pirmadienio popietę Simą Ku
dirką ir šeimą komiteto nariai 
palydėjo į O’Hare aerodromą. 
Chicagos lietuvių vardu atsi
sveikino dr. K. Bobelis. Kartu su 
Kudirkais į New Yorką išskrido 
dr. K. Valiūnas ir dr. R. Paegle 
su žmona.

J. Kaunas

riušis parašė feljetoną “Lietuva 
pakėlė ginklą prieš Ameriką”. 
Vienas iš retų įvykių, kai sporto 
rungtynes nuotaikingai ir mo
kamai aprašo kitose srityse iški
lūs vardai. Tą Pulgis Andriušis 
buvo padaręs ir 1943 rudenį 
Kaune. Ten buvo suorganizuota 
sporto darbuotojų futbolo ko
manda ir vienerias iš rungtynių 
(su Kauno Didžiuoju Teatru) 
Pulgis Andriušis iškedeno Kau
no dienrašty Ateitis — “Nu
sisekęs spektaklis Ąžuolyne”.

Vėliau prancūzų zonoj Tue- 
bingeno Vyčio krepšininkai ne
turėjo sau lygių varžovų. Ko- 
mandon įsijungė buvęs Lietu
vos rinktinės žaidikas dr. Pet
rauskas, Saladžius II, Dargis, be 
to, žaidė Alinskas, Čerkeliūnas, 
Gružauskas (pradžioj), Juška, 
broliai Ošlapai, Ponelis. Rung
tynės prieš įvairias prancūzų 
komandas dažnai baigdavosi 
aukštomis pergalėmis, ne kartą 
ir šimtas taškų pribyrėdavo. Pa
vyzdžiui, 1947 kovo 1-2 
Schwenningene YMCA turnyre: 
Tuebingeno Vytis nugalėjo vie
tos YMCA 139-10, vietos pran
cūzus 49-8 ir baigmėj Ravens- 
burgo YMCA (trys lietuviai ir 
trys latviai) 40-33.

Važinėta ir po amerikiečių zo
ną (dažnokai į Wuerzburgą), vie
šėta naujai atkurtoj Austrijoj. 
Ak, kelionės nebuvo lengvas 
pasivažinėjimas — kartais sunk
vežimiais, daugiausia trauki
niais, bet jie nėjo reguliariai, 
didelė kamšatis, tekdavo stovėti 
koridoriuose, tarp vagonų, įsiki
bus ant laiptų . . . Amerikiečių 
zonoj buvo mūsų stipriosios 
krepšinio komandos. Tuebinge
no studentai ten pasirodė kaip 
vieni iš pajėgesniųjų. 1946 Dil- 
lingeno turnyre, kur susirinko 
geriausieji, Tuebingeno Vytis 
laimėjo antrą vietą. Turėjo ir 
moterų krepšinio komandą, ku
riai vadovavo Dargytė ir Ku- 
raitienė.

-o-
1947 išvakarėse UNRRA ir 

YMCA-YWCA rūpesčiu užsie-

Simas Kudirka lapkričio 5 atvyko į JAV. New Yorke 
Kennedy aerodrome jį sutiko lietuvių būrys. Čia yra jo pir
moji nuotrauka laisvajame pasaulyje. Simas Kudirka vidury
je tarp Vliko pirm. dr. K. Valiūno (k.) ir prel. J. Balkūno (d.).
Nuotr. Birutės Radzivanienės

niečiams studentams surengta 
dviejų savaičių slidinėjimo sto
vykla Hinterzartene. Susirinko 
šimtas studentų, daugiausia lie
tuvių. Visi gyveno Schwarz- 
waldhof viešbutyje. Stovyklos 
vadovas Vilius Pitkunigis — tas 
pats klaipėdietis, kurį 1937 vasa
rą užtikau prie Stelmužės ąžuo
lo, netoli Zarasų — gimnazis
tai pėsčia keliavom po Lietu
vą .. . Sporto vadovas latvis 
Vadsis, o stovyklos gydytojas dr. 
Jonas Valaitis.

Surengtos 4 km slidžių lenk
tynės — laimėjo Kęstutis Va
liūnas. Vakarais daug žaista sta
lo teniso. Individualų turnyrą 
(32 vyrai) laimėjo Ošlapas I, 
moterų — Dargytė. Netolies 
žiemos atostogas leido prancūzų 
studentai iš Paryžiaus. Bendrau
ta su jais, o stalo tenise lietuviai 
juos nugalėjo 8-1, moterys 3-0.

-o-

PROTESTO REZOLIUCIJA
Mes, New Jersey Lietuvių 

Jungtinis Politinis Komitetas, 
sudarytas iš New Jersey Lietu
vių Tarybos, kuriai priklauso vi
sos New Jersey lietuvių organi
zacijos, draugijos, klubai bei 
įvairūs susivienijimai, ir iš Lie
tuvių Bendruomenės New 
Jersey apygardos, kuriai priklau
so New Jersey Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės, griežtai 
smerkiam tuos, kurie deda pa
stangas kurti antrą JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdy
bą, nes tai skaldymas stip
riausios lietuvių organizacijos 
tremtyje. Sunku suprasti tų stei
gėjų tikslus, tik viena aišku, kad 
jie savo darbu ardo vienybę 
ir talkina Lietuvos okupanto 
noram.

Mes tikimės, kad skaldymo 
sumanytojai atsipeikės, pama

BALTIMORĖS ŽINIOS
Austrių vakarienę rengia Šv. 

Alfonso suaugusių klubas lap
kričio 30 Šv. Alfonso mokyklos 
salėj. Be austrių bus ir kitų ska
nių valgių. Rengimo komitetas 
kviečia visus gausiai atsilankyti.

Kalėdojimas, metinis parapi
jos lankymas, jau baigėsi. Kuni
gai dėkoja visiem ne tik už ma
lonų priėmimą, bet ir už suteik
tas aukas parapijos mokyklos 
reikalam. Kunigai žmonėm iš
dalijo plotkeles.

Daina, vyrų choras, giedos 
gruodžio 8 per lietuviškas pa
maldas Šv. Alfonso bažnyčioj. 
Choro repeticijos būna antradie
nio vakarais 7:30 v. Vyrai, kurie 
mėgsta lietuvišką dainą, kvie
čiami įsijungti į chorą.

Kalėdinę programą rengia Šv. 
Alfonso mokyklos vaikai gruo
džio 15, sekmadienį, mokyklos 
salėj. Pradžia 3 v. popiet. Bus 
įvairių laimėjimų. Mokiniai da
bar rengiasi programai, repetuo
ja šokius, dainas ir giesmes. Visi 
kviečiami atsilankyti į šį mokyk
los parengimą.

Lietuvių Postas 154 ir jų pade- kite- Naujiem skaitytojam pir- 
jėjos gruodžio 15 Lietuvių sve- mų metų prcnumciata tik 8 dol.

Kažkada gyvenom kartu, ir 
Lietuva nebuvo toli. O vėliau tą 
žemės ryšį perkirtom vande
nynais, išsisklaidėm, pabirom, 
atitrūkom.

Nebėra nepakartojamo Pulgio 
Andriušio, kuris buvo nutolęs į 
kengūrų kraštą. Nebėra dr. Ju
liaus Kaupo — dr. Kripštukas 
tur būt pina nuotykius kitame 
pasauly; o gal jis dabar kaip tik 
grįžta į žemę — tolis, nežinomy
bė vilioja, kaip kadaise viliojo 
pragaras.

Lauke visiškai sutemo — ra
mus sekmadienio vakaras. Wil- 
helmo gatve nuskuta automobi
liai (be signalų), pražingsniuoja 
vienas kitas praeivis.

Ekskursija į praeitį užgeso. 
Nusileidžiu į viešbučio rūsį — 
ten užkandinė, baras — panele, 
vieną alaus! O alus tamsus kaip 
vakaras.

tys, kokį negarbingą ir Lietuvai 
kenksmingą kelią pasirinko 
savo ambicijom patenkinti, ir 
grįš į pozityvų Lietuvos vadavi
mo darbą.

Pasirašė:

Inž. Valentinas Melinis
New Jersey Lietuvių Tarybos 
pirmininkas

Kazys Jankūnas
Lietuvių Bendruomenės New 
Jersey apygardos pirmininkas

Pranas Puronas
New Jersey Lietuvių Tarybos 
vykdomasis vicepirmininkas

Antanas Pocius
Lietuvių Bendruomenės New 
Jersey apygardos vicepirm.

tainės didžiojoj salėj rengia 
Kalėdų balių. Vaikučiam bus į- 
vairių žaidimų. Kalėdų senelis 
jiem įteiks dovanų. Suaugusiem 
bus skanių valgių ir gėrimų. 
Pradžia 2 v. popiet.

Kazys Urkšta, gimęs ir augęs 
Baltimorėj, staiga mirė lapkri
čio 19. Kazys buvo malonaus 
būdo žmogus, žymus veikėjas 
Šv. Vardo draugijoj ir ištikimas 
Šv. Alfonso parapijos parengi
mų lankytojas. Kazys buvo antro 
pasaulinio karo veteranas. Jam 
teko kovoti Afrikoj ir Europoj. 
Trys kunigai aukojo mišias už 
jo sielą Šv. Alfonso bažnyčioje 
lapkričio 23. Palaidotas Holy 
Redeemer kapinėse. Nuliūdime 
liko žmona Amelija ir giminės.

Jonas Obelinis

tieriausia dovana — metini 
Darbininko prenumerata. Jei 
Jūsų draugų ir pažįstamų tarpe 
kas nors dar neskaito Darbinin
ko, tai kaip dovaną jį užsaky-
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GINTARAS PALIKO GRAŽIUS PRISIMINIMUS

Lapkričio 9, skautų pakvies
tas, New Yorke koncertavo 
Montrealio lietuvių jaunimo an
samblis Gintaras. Publikos su
traukė pilną salę, ypač daug 
buvo jaunimo, nes ir programą 
atliko jaunimas.

Ansamblio programoje buvo 
muzikos, dainų, eilėraščių, šo
kiu pynė. Iš vieno numerio į 
kitą perėjo sklandžiai, be su
stojimo.

Scenos dešinėje buvo įsikūręs 
liaudies instrumentų ansamblis, 
kairėje dainininkės ir šokėjai. 
Tos tvarkos nesugriaudami, jie 
atliko visą programą. Jei kam 
reikėjo, tas išėjo į priekį, pri
sijungė prie kitos grupės.

Tas grupavimas, sujungimas ir 
visos programos pravedimas 
buvof be priekaištų. Praėjo 
sklandžiai, nenuobodžiai ir sko
ningai. Nesikartojo panašių dai
nų ir šokių ■ ritmai, nesikartojo 
nuotaikos. Buvo gerai išjausta 
viena bendra ir marga pynė.

• -o- .
Liaudies instrumentų orkest

ras yra viso ansamblio pa
grindas. Orkestrą sudaro kele
tas kanklininkių, keletas birby
nių, skudučiai, trimitai ir jų pa
čių pasigaminti ksilofonai (kur 
muša į medį). Iš visų šitame 
Amerikos žemyne veikiančių 
ansamblių jie turi geriausią liau
dies instrumentų vienetą, ir di
džiausią. Tas vienetas susigrojęs 
ir stilingas, ir nuotaikingas. Ma
lonu buvo jų dainų ir palydų 
pasiklausyti.

Dainininkės reiškėsi kiek 
kukliau. Jų yra ir mažiau. Nors 
ir buvo išryškinti jų balsai, bet 
buvo lyg mažoka balsinė jėga 
prieš orkestrą, ne tokia sodri, 
kaip orkestras.

Simas Kudirka Kultūros Židiny New Yorke. Iš k.: Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, Batuno 
vykd. pirm. K. Miklas, visuomenės veikėja Marytė Šalinskienė, Simas Kudirka, kongres- 
manas R. Hanrahan, Rožė Mainelytė. Nuotr. Charles Binkins

Šokėjų grupė vidutinė savo 
dydžiu, bet pakankamai judri ir 
lanksti. Įdomiausiai jų buvo pa
darytas šokis su seniu.

Deklamacijos buvo perduotos 
prastai. Deklamavo prie mikro
fono, kuris nebuvo gerai nusta
tytas, taip salėje buvo supranta
mas tik retas žodis.

-o-
Labiausiai žavi šio ansamblio 

jaunystė. Jaunimą suburti, už
degti ir išlaikyti tai tikrai gražus 
darbas. Jie drauge lavinasi, ug
dosi, įsisavina lietuviškos kultū
ros apraiškas.

O tokį darbą atlieka jų vado
vai. Kur atsiranda vadovai, ten 
atsiranda ir gera darbo nuotai
ka, ir pats darbas tuoj suklesti.

Su Gintaru dirba šie žmonės: 
ansamblio vadovas Zigmas La
pinas, vokalinės grupės vadovė 
Ina Kličienė, šokių grupės vado
vė — Hilda Lapinienė, atžalyno 
vadovas — Rimas Lapinas.

Pabaigoje jų atlikta Subatėlė 
labiausiai išreiškė jų nuotaiką: 
šokis, daina, muzika ir visus jun
gianti draugystė. Publika nuo
širdžiai jiem plojo. Irto jie buvo 
verti. Įteikta ir gėlių visam an
sambliui. New Yorko tautinių 
šokių grupė atsiuntė didelį gė
lių krepšį.

Po programos buvo jaunimo 
šokiai, gi apačioje buvo palikti 
svečiuotis vyresnieji. Jaunimo 
buvo gana daug. Ir gera, kad jis 
ateina į savo salę, jaučiasi savo
je aplinkoje. Tos jungiančios sa
vos nuotaikos tą vakarą buvo 
daug. Bet šokių orkestras buvo 
lyg nepritaikytas. Kaip jie buvo 
apsirengę, lyg kokie idiotai! Jų 
apsirengimas ir jų muzika gadi
no visų skonį ir estetiką. Ir Rock 
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and Roll muzika ir šokiai yra 
gražūs, jei gerai atliekami. To 
kaip tik ir pasigesta.

-o-

Kodėl nėra taip pas mus?
Iš Montrealio per vieno mė

nesio laikotarpį New Yorke lan
kėsi net du vienetai — Auš
ros Vartų choras spalio 13 ir štai 
Gintaras lapkričio 9. Abiejų kon
certai buvo geri — atlikti kultū
ringai ir skoningai. Abu vienetai 
tikrai muzikalūs, abu vienetai 
žino, kaip reikia sudaryti progra
mą, kuri būtų įdomi ir vieninga.

Abu vienetai turi ir daug jau
nimo. Gintaras sudarytas ištisai 
iš jaunimo.

Po jų pasirodymų taip ir susi
mąstai: kodėl nėra pas mus taip? 
New Yorke gyvena tikrai dau
giau lietuvių. Ir čia jaunimo 
labai daug, bet kodėl mes ne
turime savo jaunimo ansamblio?

PLIAS IR ALIAS SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJ

Didžiojo New Yorko ir Ryti
nio Atlanto inžinieriai, architek
tai bei įvairių gamtinių šakų pro
fesionalai nesigailės nuvykę į 
Pasaulio ir Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjungų 
XII-ąjį suvažiavimą, įvykstantį 
Padėkos savaitgalį Chicagoj.

Dabartinės centro valdybos 
inžinieriai ir gamtininkai, vado
vaujami okeanografo dr. P. Ma
žeikos, per paskutinius dvejus 
metus labai rūpinosi patraukti 
daugiausia narių ir išvystyti di
džiausią veikimą; lankė arti
miausius skyrius ir susirašinėjo 
su tolimiausiais; centrinis sky
rius mėgino sukurti naujus vie
netus. Buvo sudaryta kartoteka. 
Kas dar neatliko savo pareigos

Po Gintaro koncerto pribėgo 
jauna mergaitė ir sako užside
gus; Ir mes tai galime padaryti!

Tai labai gražu. Jaunimas jau
čia norą, tiesiog ilgesį pasi
reikšti savo talentais, savo muzi
ka ir šokiu, vaidyba. Ir kodėl jo 
niekas neorganizuoja, neburia į 
tokį vienetą. Turime daug orga
nizacijų, visko daug, bet maža 
žmonių, kurie mokėtų ir norėtų 

i dirbti su jaunimu, tą jaunimą 
mylėtų.

Reikėtų pirma susieiti vyres
niesiem, kurie jaunimą jaučia ir- 
jį globoja, kurie nori, kad čia bū
tų toks ansamblis, jaunimo cho
ras. Reikia išsikalbėti. Pasitarus 
atsiras gerų sprendimų ir suma
nymų. Pradėkime nelaukdami 
nieko. Tuoj pradėkime, kad jau
nimu vėl prisipildytų mūsų cho
rai ir visos mūsų salės. Prie jau
nimo reikia eiti ir jį įtraukti į 
spalvingą ir gražų darbą. Eikime 
ir visi drauge dirbkime, (p.j.)'

Sąjungai, gali atsivežri korteles 
su savim ir įteikti kartotekos 
informacinio stalo talkininkėm. 
Laukiam kiekvieno.

Suvažiavimo veikimas kon
centruojasi Lietuvių Tauti
niuose Namuose. Keturių dienų 
programa bus turininga ir įdomi 
visiem.

Pirmąją suvažiavimo dieną, 
lapkričio 28, ketvirtadienį, bus 
parodos ir suvažiavimo atidary
mas. Po to — simpoziumas: “Iš
eivių profesinės organizacijos 
maksimalinio naudingumo mo
delis” (pirm. inž. J. Danys, dr.
M. Vygantas, dr. J. Rimšaitė, 
dr. A. Nasvytis). Vėliau visi ga
lėsim susipažinti per vakarienę.

Antrąją dieną, lapkričio 29, 
P'enktadienį, p. p. bus skaito-. 
mos 3 paskaitos apie Lietuvą 
(pirm. S. Naginionis): “Lietuvos 
žemės turtai”(geol.B. Saldukie- 

, nė), “Demografinės tendencijos 
Lietuvoje” (dr. Z. Rekašius), 
“Griežtieji ir gamtiniai mokslai 
Lietuvoje” (dr. R. Vaišnys). Po 
paskaitų įvyks simpoziumas: 
“PLIAS-ALIAS dabartis ir atei
ties perspektyvos” (pirm. inž. D. 
Šatas, dr. K. Čampė, arch. A. 
Kerelis, inž. V. Volertas). Mo
terų pagalbinis vienetas, vado
vaujamas L. Lapienės, organi
zuoja ekskursiją šeimos nariam į 
Balzeko muziejų, Sears Tower 
ir kitur.

Trečiąją dieną, lapkričio 30, 
šeštadienį, pietų metu bus skai
toma paskaita: “Lietuvos ir išei
vijos literatūros lygio ir kultū
rinio įnašo sugretinimas” (A.T. 
Antanaitis). Po pietų — dvi pa
skaitos (pirm. V. Vidugiris): 
“Žmogaus įtaka miesto klima
tui” (dr. R. Viskanta), “Didieji 
ežerai Amerikos ūky” (dr. L. Ba
jorūnas). Vakare, per banketą su

Prie protestų plakatų iš k. Daiva Kezienė, Simas Kudirka, 
Vaclovas Sevrukas, pirmas lietuvis disidentas, atvykęs į JAV, 
Gražina Paegle. Nuotr. V. Maželio

“TREČIA KARTA” PUTNAME

“TREČIA KARTA”, grupė ke
turių dainuojančių seserų ir bro
lių, kurie taip pat skambina 
fortepionu,, sesers Dolores pa
kviesti, atliks kalėdinę programą 
visiems Matulaičio namų gy
ventojams. Programa įvyks gruo
džio 8, trečią valandą popiet.

Programoje bus lietuviškos 
kalėdinės giesmės, tradiciniai 
prancūziški “carols”, renesanso 
madrigalai ir Handel, Vivaldi ir 
Praetorius kūriniai.

Keturi broliai ir seserys yra: 
Juozas (11 m.), Marija (13 m.), 
Jonas (16 m.) ir Kotryna (18 m.) 
Perednia iš Norwood, Mass. Jie 

menine programa, bus progos 
pasidalinti įspūdžiais.

Ketvirtąją dieną, gruodžio 1, 
sekmadienį, dienotvarkė bai
giama pamaldomis Jėzuitų baž
nyčioj, Jaunimo Centre.

Rengėjai tikisi gausaus daly
vavimo. Programa, posėdžiai ir 
pramogos įdomūs, nenuobodūs, 
turiningi. Nariai, bičiuliai ir šei
mų nariai yra nuoširdžiausiai 
kviečiami atsilankyti.

Birutė Saldukienė

turėjo laimės mokytis skambinti, 
kartu įsigydami muzikos istori
jos supratimą, pas Vaclovą 
Kamantauską, buvusį Vilniaus 
katedros vargonininką, kuris 
lavino savo muzikinius talentus 
Vienoje ir Berlyne. r

Grupė gavo savo vardą — 
“TREČIA KARTA” — iš savo 
senelės Margaritos Yakutienės. 
“Antra karta” susideda iš moti
nos Kotrynos Yakutytės Pe
rednia, kuri savo vaikus palydi 
fortepionu, taip pat kaip ji anks
čiau dažnai palydėdavo savo 
brolį baritoną Kazį Yakutį, ope
ros ir koncertų solistą. O “pir
ma karta”, žinoma, yra Margari
ta Yakutienė iš Worcester, Mass. 
ir jos a.a. vyras Antanas Yakutis, 
kuris išmokė savo vaikaičius lie
tuviškų liaudies dainų ir šokių.

Ši nauja grupė — “TREČIA 
KARTA” — taip pat atliks savo 
kalėdinę programą įvairiems se
nelių namams Norwood, Mass. 
apylinkėje, tokiu būdu vykdyda
mi Yakučių šeimos tradiciją — 
dalintis su kitais savo muzikos 
džiaugsmu ir padėti savo bend
ruomenei.

APIE VASARĄ PRIE MARIŲ
7 PAULIUS JURKUS

Alės ir Stasio Santvarų kam
bariuose buvo daug gražių va
landų. Moka jie atostogauti, įdo
miai ir meniškai tinginiauti. Vie
ną kartą Stasys sako: paklausyk, 
kokia graži estradinė muzika iš 
Lietuvos. Ten visaip dainavo, il
gesingai šaukė, o liko tik vie
nas sakinukas — tėviškės kle
vai kaip dūmai. Kaip gražiai 
pasakyta!

Prie baseino, kurį Stasys va
dina ežerėliu, pamatysi jo baltą 
kepuraitę. Jis ne iš tų, kad ten 
snopsotų, sielvartų pagautas. 
Aplink visada draugija. Ir juokai, 
linksmos istorijos su juo. Alė tuo 
metu iškeliauja į miestą. Ten 
lanko iš eilės visas krautuves. 
Nori gražių daiktų pasižiūrėti. 
Gal ką nors nupirks. Taip čia 
daro daugybė — eina iš krautu
vės į krautuvę ir susipažįsta su 
naujais daiktais. O jų tiek daug, 
tiek daug, kad negali net ap
žvelgti. Čia kurortas, čia suvež
ta visa turtingų vasarotojų pasi
rinkimui.

Ta mieloji Alė kartą sujaudi
no mus. Įsivaizduok tamsta, — 

švaros šišo pagauta, valė savo 
kambarį ir į šiukšlių maišelį 
įmetė savo brangų žiedą, kurį 
buvo suvyniojusi į popieriuką. 
Pati tą maišelį išnešė ir išmetė į 
šiukšlių dėžę. Iš ten nukeliavo 

į didelę dėžę. Koks nuostolis!
Tuo metu atsirado Jonas Zu- 

bavičius, kantrus žemaitis. Pri
sijungė p. Steponavičienė. Iš
ėjom žiedo ieškoti. Išvertėm 
visas šiukšles. Pradžioje buvom 
penkiese, paskui dienos kaitra 
išvaikė ponias. Likome tik trise. 
Visa išvertėm, sukrovėm, ir nie
ko. Žiedo neradome.

Neradę tuoj ir baigėm kalbą. 
Nesigailėjom. Padarėm visa, ką 
galėjom. Dabar beliko užmiršti.

-o-
Vieną dieną surengėm vėžių 

partiją. Buvo puikūs vėžiai tame 
vėžių krašte. Juos valgėm ne 
miesto restorane, bet čia pat mū
sų valgykloje, kur prie vėžio gali 
pridėti ir dainą. Per tą vėžių 
vakartį pagerbėm mūsų šeimi
ninkę Bronę Chlamauskienę. 
Kai visi vasaroja, jai tenka gana 
didelė darbo našta. Svarbiau

sia, ji visada randa draugiškus 
kontaktus su svečiais. Jei kas at
važiuoja, išvažiuoja, ji tuoj pa
siūlo savo virtuvės patarnavimą. 
Visų svečių vardu jai buvo įteik
ta gėlių vazonas ir specialus at
virukas su Santvara eilėraščiu. 
Tokiom progom Stasys Santva
ras jai meistriškai parašo eilė
raščius. Ir tą vakarą jis iškil
mingai atsikrenkštęs paskaitė 
tas eiles ir įteikė šeimininkei. 
Ar ne gražus vasaros suveny
ras? Ateina žmonės iš įvairių 
miestų ir čia draugiškai pralei
džia vasarą ir išsiskiria su dė
kingumu vienas kitam. Tikiu, 
kad tas gėlių vazonas ir dabar 
primena šeimininkei, kad buvo 
graži ir nuotaikinga, draugiška 
vasara.

-o-
Į kiemą įvažiuoja mašina iš 

New Jersey. Tai žmonės iš Eli- 
zabetho. Atvyksta vasaroti kun. 
Juozas Pragulbickas, jį čia atlydi 
muzikas Vincas Mamaitis ir Jo
nas Zubavičius, visi didžiai ma
lonūs žmonės.

Ir praeitais metais jie lankė
si tuo pačiu laiku. Čia buvo at
žymėtas V. Mamaičio gimtadie
nis. Taip nutiko ir šiemet. Val
gyklos salėje susirinko būrelis 
artimųjų ir bičiulių ir linksmai 
leido atostogų vakarą. Buvo su
dainuota daug gražių dainų. Sta

sys Santvaras yra V. Mamaičio 
kaimynas, abu augę prie Nemu
no. Pažįstami iš senovės laikų. 
Taip Stasys nušveitė savo tenoro 
balsą ir labai gražiai padainavo 
elegiškas dainas.

Jonas Zubavičius, žemaitis, 
kalba su žemaitišku akcentu, 
labai mielas ir šiltas žmogus. 
Jis gyveno drauge su V. Ma
maičių Baltajame name — 
White House. Jų kambarys tai 
buvo pilnas linksmų istorijų, 
anekdotų. Sėdi ant lovų susi
glaudę, sėdi ir už nugarų, kad 
visi sutilptų, ir porina linksmas 
istorijas, juokauja, kol išsirengia 
į pajūrį.

-o-
Vieną savaitgalį pasirodė iš 

New Yorko dr. Jonas Lenktai- 
tis. Atsivežė savo neišsenkamą 
dinamiškumą ir juoką. Kur eina, 
kur tik sustoja, — visur krykš
čia, juokiasi. Pasimaišo prie ba
seino, tai visi ausim suskliau- 
to. Nežinia, kas bus. Vieną, 
kuris svajojo, žiūrėdamas į de
besis, įstūmė į vandenį. Praeina 
kaip audra, kaip viesulas. Jis la
bai garsiai šneka. Toks kalbėji
mo būdas. Žodžiai sprogsta vie
toje. Prie žodžių juokas. Koks 
tad kyla aplink klegesys.

Praėjęs tą triukšmą, pamatai, 

kad jis moka ir kitaip mintis su
dėti. Jis daugel matęs, patyręs, 
buvęs filharmonijos direkto
rius Vilniuje, kūręs ir palaikęs 
Vilniaus operą, su visais operos 
žmonėmis pasižinęs, Vokietijoje 
turėjęs Patrios leidyklą. Žmogus 
ir prie muzikos ir prie knygos. 
Dabar jis keliauja plačiai šiame 
krašte, yra išlaikęs net lakūno 
egzaminus, pažįsta daugel sri
čių, ypač spaustuves.

Pabuvęs porą trejetą dienų, 
jis vėl iššvilpė staiga.

-o-

Visai kaimynystėje gyveno 
Tėv. Tomas Žiūraitis, O.P. Do
mininkonas. Kadaise mano tė
viškėje, Žemaičių Kalvarijoje, 
buvo tie balto abito vienuoliai. 
Ten jų vienuolynas buvo kokius 
tris šimtus metų. Uždarė rusai 
19 amžiaus gale. Nors tuos vie
nuolius radau tik knygose, bet 
liko sentimentas praeičiai ir pa
čiam ordinui. Tai su juo mielai 
padraugaujame. Jis lakios dina
miškos minties žmogus. Nuolat 
pakartoja žodį — mokslas. Di
delę vertybę. Jai ir skiria daug 
laiko. Filosofas jis. Tomistas. 
Taip ir čia paskaitė paskaitą 
apie šv. Tomą Akvinietį ir pami

nėjo jo mirties 700 metų sukak
tį. Tėv. Tomas gyvena Washing- 
tone, iš ten keliauja su pamoks
lais per lietuviškas kolonijas. 
Ši vasara jį atviliojo į lietuviš
kąjį pajūrį prie Atlanto. Čia rado 
ir draugystę ir gražų vasaros orą.

-o-

Mieloji vasara, kur gi tu? Tu 
nutolai, nuėjai, pasiėmusi visus 
gražius mūsų prisiminimus. 
Mes vėl esame mieste ir apie 
tave galime tik pagalvoti. Ir tu, 
Kennebunkporte, tu, jaukus vie
nuolyne! Jūs visi esate taip toli, 
toli. Jūs ir dabar kvepiate al
suojate, gyvenate čia, mūsų pri
siminimuose.

Ir klausiu štai savęs, kas ten 
lieka nepakartojama ir nuolat 
naujo, ko labiausiai išsiilgsti? 
Tai tos gamtos! Visi koncertai, 
literatūros vakarai yra pramo
gos, kurias surandi ir mieste. Bet 
ta gamta, kuri dar išlaikė savo 
autentiškumą, yra nepakarto
jama. Ji visada ta pati ir visada 
nauja, neišsenkama.

Bus čia rudens vėjai, bus žie
mos, bet anas pajūris su žolių 
kvapu, žuvėdrų balsais nuolat 
šauks tenai, kur jūra, vasara ir 
vėjas.
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METAI BE KUN. PETRO TOTORAIČIO
Kur kun. Petras Totoraitis gi

mė, mokėsi ir buvo įšventintas 
kunigu, spaudoje jau buvo rašy
ta. Jeigu šiandien jis dar būtų 
gyvas, jis jau būtų 65 metų am
žiaus. Mirė prieš vienerius me
tus Newarke, N. J., kur išbuvo 
Švč. Trejybės lietuvių parapijos 
vikaru net 23 metus. Jo mirties 
metinių aprašymas buvo iš
spausdintas Darbininko lap
kričio 15 numery. Tai tikrai gra
žus ir įspūdingas paminėjimas.

Čia trumpai noriu priminti jo 
laidotuves, arba, tikriau, pasku
tinį jam suteiktą bažnytinį pa
tarnavimą (jis buvo laidojamas 
Kanadoje, kur gyvena jo sesutė 
Marcelė Legienė ir brolis).

Laidotuvių dieną prisirinko 
žmonių pilnutėlė gana erdvi 
Švč. Trejybės bažnyčia. Tikslaus 
skaičiaus gerai neatsimenu, bet, 
atrodo, dalyvavo apie 30 dvasiš
kių, jų tarpe arkivyskupas To
mas Boland, vysk. Costello ir 
keli prelatai. Parapijos klebonas 
yra prel. Jonas Schamus, gimęs 
ir mokslus ėjęs šiame krašte.

Nors, kaip anksčiau minėjau, 
dalyvavo arkivyskupas ir kiti 
aukšto rango kitataučiai dvasiš
kiai ir pasauliečiai, prel. Schar- 
nus visas pamaldas atliko lietu
viškai. Koncelebracines mišias 
aukojo lietuviškai, rodos, 16 lie
tuvių kunigų. Labai gražų ir 
prasmingą pamokslą pasakė 
kun. dr. Tomas Žiūraitis, irgi tik 
lietuviškai. Jis net lietuviškai 
kreipėsi į kitataučius vyskupus 
— “Jūsų Ekscelencija” ir t.t. 
Egzekvijos buvo giedamos 
lotyniškai. Paskutines maldas 
prie karsto sukalbėjo vysk. Cos
tello ir apsisukęs norėjo išeiti iš 
bažnyčios. Tik staiga chorui 
(giedojo parapijos ir Rūtos an
samblio chorai) pradėjus “Ange
las Dievo”, visa bažnyčia taip 
stipriai, tiesiog galingai ir vie-

Kun. Petras Totoraitis

ningai pradėjo giedoti, daugelis 
su ašaromis akyse, kad garbin
gieji svečiai apstulbo ir kurį lai
ką, atrodo, nežinojo, ką daryti. 
Iš tikrųjų tokio didingo giedoji
mo net daugeliui iš mūsų nie
kada neteko girdėti.

Po visų pamaldų arkivyskupas 
arčiau stovinčius lietuvius kuni
gus paklausė: “Kas čia darėsi? 
Kokią giesmę jūs taip gražiai 
giedojote? Man nieko panašaus 
niekada neteko girdėti”.

Tikrai buvo gražus ir įspūdin
gas giedojimas. “Angelas Die
vo” nuskambėjo labai liūdnai ir 
lyg sakė, kad mes daugiau ne
bematysime visuomet besišyp
sančio kun. Petro Totoraičio.

Švč. Trejybės parapijos 
klebono prel. Schamaus gražiai 
vestos tik lietuvių kalba pamal
dos tebūnie pavyzdys kiekvie
nam lietuviui klebonui, kad ne
reikia paisyti kelių dalyvau
jančių kitataučių kunigų ar net 
vyskupų ir lietuvių parapijos 
bažnyčioj melstis tik lietuviškai.

Gal kai kas pasakys, kad dabar
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Sunkiausiu keliu, J. Gliaudos romanas..................................... 5.00
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika ....................................... 2.50
Amazonės džiunglėse, P. Gaučio vert........................................... 6.00
Trys ir viena, J. Narūnės atsim........................................  3.00
Pasakėčios pagal Krylovą, V. Petraitis ......   3.00
Indijos religinė išmintis, V. Bagdanavičiaus ......................... 3.00
K. Pakštas, J. Ereto (kietais 12.00) ........................................ 10.00
Kvartetas, K. Ostrausko drama ................................................... 5.00
Paguoda, B. Railos. I ir II dalis po ........................................ 5.00
Siaubingos dienos, J. Kapačinsko ............................................. 4.00
Išeivio dalia, J. Kapačinsko ........................................................ 7.00
Tos pačios motinos sūnūs, P. Girdžiaus ................................. 4.00
Didysis inkvizitorius, A. Maceinos. Trečia laida ................ 4.00
Diemedžio paunksmėje, A. Tyruolio eilės............................... 2.00
Balys Sruoga mūsų atsiminimuose ........................................... 12.00
Steponas Kolupaila, J. Gimbuto ir J. Danio ........................ 12.00
Lietuvių tautos ir valstybės istorija, jaunimui. I ir II d. po 5.00 
Mano žodynas, vaikam, paveiksluotas ..................................... 5.00
Lietuvių kalbos žodynas, iliustruotas ...................................... 6.00
The Violations of Human Rights

in Soviet Occupied Lithuania ............................................ 2.00
Šios bei kitos knygos ir lietuviškos plokštelės gaunamos Dar

bininko administracijoj, 341 Highland BĮvd. Brooklyn, N.Y. 11207.

TAISYTINOS BRITŲ ENCIKLOPEDIJOS 
KLAIDOS

Praneša PLB valdyba
turi būti irgi rimtas, pagrįstas 
faktais, atitinkamo profesinio ly
gio. PLB valdyba darys viską, 
kad reagavimas atitiktų leidyk
los profesinį lygį. Tam yra rei
kalinga suinteresuotos visuome
nės talka, visų šios rūšies darbų 
ir jėgų koordinavimas.

Todėl mes prašom visas suin
teresuotas organizacijas ir as
menis savo veiklą derinti su

Kaip jau prof. dr. Antanas 
Klimas spaudoj ir privačiai in
formavo, Encyclopedia Britan
nica naujoji laida iškreiptai ap
rašė okupuotos Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių gyvenimą, 
tuo klaidindama laisvąjį pasaulį.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba, šiek tiek susi
pažinusi su Encyclopedia Bri- 
tannica paskelbta informacija, 
nutarė imtis iniciatyvos klausi
mą išsamiau išstudijuoti ir rei
kiamai reaguoti. Inž. Donatas 
Šatas, PLB valdybos vicepirmi
ninkas kultūriniam reikalam, 

. yra įgaliotas PLB valdybos var
du daryti reikiamus žygius, kad 
Encyclopedia Britannica Lietu
vos atžvilgiu padalyti netikslu
mai būtų atitaisyti.

Encyclopedia Britannica lei
dykla yra rimta, žinoma, profesi
nė leidykla. Todėl, norint susi
laukti jos dėmesio, reagavimas

jau prie daugelio lietuvių para
pijų priklauso ir kitataučių. Ge
rai. Tebūnie jiems atskiros pa
maldos jų kalba.

Al. Masionienė

PLB valdybos vicepirmininko 
Donato Šato veikla. Mes ma
nom, kad, veikdami iš vieno ko
ordinacinio centro, galėsim iš
vystyti tikslesnę bei konkretes
nę akciją ir pasiekti geresnių 
rezultatų. Suinteresuotus pri
sidėti prie PLB valdybos akcijos 
prašome kreiptis šiuo adresu! 
Inž. Donatas Šatas, 99 Shenan- 
doah Rd., Warwick, Rhode Is- 
land, 028866. Tel. (401) 
884-9572.

vyčių vicepirmininkė, kuri pri
statė visus kalbėtojus ir vedė vi
są programą.

Šv. Kazimiero parapijos veikla
Šv. Kazimiero parapijos meti

nė vakarienė su šokiais įvyko 
lapkričio 23 Šv. Kazimiero klu
bo salėj.

' Bronius Nainys
PLB valdybos pirmininkas

VVESTFIELD, MASS.
Vyčių veikla

VVestfieldo 30-tos kuopos vy
čių balius paminėti savo 40 
metų veiklos sukakčiai lapkričio 
2 praėjo sėkmingai, jaukioj at
mosferoj. Narių ir svečių prisi
rinko nemažas skaičius. Vakarie
nė buvo labai gera. Išvyka vyko 
Holiday Inn, Holyoke, Mass.

Svečiai prie garbės stalo buvo 
šie: Antanas Miner, Worcester, 
Mass. — vyčių stipendijų ko
miteto pirmininkas, Albert Jari- 
tis, Boston, Mass. — Naujosios 
Anglijos srities vyčių pirminin
kas, klebonas kun. Vincas Pui
dokas, Westfield, Mass. — vyčių

dvasios vadas, Benedict Coach 
— Westfieldo vyčių pirminin
kas, Susan Boraska, Brockton, 
Mass. — buvusioji vyčių cent
ro pirmininkė, Sylvia Shukis, 
Brockton, Mass., Kunigunda 
Coach, Westfield, Mass., Ber- 
nard Minkus, Westfield, Mass., 
ir Mary Minkus — VVestfieldo

Gruodžio 7 įvyksta tradicinė 
visų lietuviškų organizacijų 
bendra Kalėdų vakarienė su Ka
lėdų Seneliu ir su pilnu maišu 
gėrybių visiem dalyviam. Ka
lėdų Senelis neaplenks nei jau
nų, nei senų. Vakarienė prasidės 
šampano valandėle. Vėliau bus 
jautiena, vištiena ir desertai. Po 
vakarienės gros Polkų orkestras. 
Prie parengimo prisideda šios 
organizacijos: Lietuvos vyčiai, 
Šv. Cecilijos choras, Šv. Kazi
miero draugijos moterų skyrius 
ir Šv. Kazimiero draugijos vyrų 
klubas.

Mamert Cvirka

KNYGOS ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH

Introduction to Modern Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika 
anglų kalba, by L. Dambriūnas, A. Klimas, W. Schmalstieg. 
$9.00

English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000 
žodžių). $8.00

Lithuanian-English, by B. Piesarskas, B. Svesevičius. $6.00
Day of Shame, by A. Rukšėnas. $9.00
The USSR-German Aggression against Lithuania, by B. Kasias. 

$15.00
Tannenberg, by C. Jurgėla. $3.00.
A. Galdikas — A Color Odyssey. $16.00
Lithuanian Folk Talės. $4.50
Popular Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis. $3.00
Curriculum vitae, by A. Kairys. $3.00
We Will Conquer the World, by L. Dovydėnas. $5.00
History of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. $2.00 
Vytautas the Great-Grand Dūke of Lithuania, by J. Končius. 

$2.00
Map of Lithuania. $3.00
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla. $8.00
Awakening Lithuania, by Dr. J. J. Stukas. $3.00
Simas, by Jurgis Gliaudą. $5.00
Sin at Easter, by Vaižgantas. $6.00
Timeless Lithuania, by Owen J. C. Norem. $4.00
Cultural Wellsprings of Folktales, by Rev. V. Bagdanavičius. 

$6.00
The War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25
The Refugee, by K. C. Cirtautas. $3.50
Crosses, by V. Ramonas. Romanas. Kietais viršeliais. $4.00
Lithuanian Quartet. Barono, Katiliškio, Landsbergio ir Šeiniaus 

kūriniai. $5.00
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymas. $4.00
The Ordeal of Assad Pasha, by I. Šeinius. Satyra. $2.00
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas, Vaikam istorija. $2.00
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro malda

knygė lietuvių-anglų kalbomis, didelio formato. $4.50
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $2.00
Art Collection of the Lithuanian Franciscan Fathers. $5.00
Lithuania, by V. Augustinas. Lietuvos vaizdų albumas. $6.00
The Lithuanian National Revolt of 1941, by A. Budreckis. 

$4.00
Marian Shrines of Americas, by Titas Narbutas. $3.50
Lithuania 700 Years, red. A. Geručio. $12.00
The Lithuanian Woman, red. B. Novickienės. $3.00
Five Posts in the Market Place, by A. Landsbergis. $4.00
The Regions of no Admittance, by D. Sealy. $4.00
Footbridges and Abysses, a novel by A. Baronas. $5.00
Rejuvenation of Siegried Immerselbe, a novel by Ig. Šeinius. 

$5.00
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulaitis. $4.00
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus, $4.00
The Mountain Doves and other African Folktales, N. M.

Zobarskas. $3.50
Amens in Amber, Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. 

$3.00
Eleven Lithuanian Artists in Australia. $5.00
The Way of the Nation, by J. juodis paveikslų albumas. $7.00
The Battle of Grunwald, a Historical Novel. $3.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $5.00
The Seasons, by Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Sonata of Icarus, by Jurgis Gliaudą. $5.00
Essay in Greek Politics, by R. Sealey. $6.00
Tundra Talės, Nola M. Zobarskas, ed. $5.00
The Winnowing Winds, by Bailev. $4.00.
Modern Stories from Many Lands, ed. by Charles Angoff. $8.00
A Statė of Almost Happiness, a novel by Bryn Beorse. $5.00
Christ Behind Wire, Out of the Depths, Desecrated Shrines. 

$1.00 ea.
The Violations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania,

$2.00
KGB: The Secret Work of Soviet Secret Agents, by John Barron, 

$10.95
Lithuania in Crisis, by Leonas Sabaliūnas, $6.00

Šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunamos:
DARBININKO ADMINISTRACIJA

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Long Play — Stereo — Hi-Fi — Lithuanian Records

O ramunėle, pasakyk, B. Tamošiūnienės šokių dainos ..... .... ..........
Trys berneliai, 15 muzikos-šokių dainų .............................................
Klonių aidai, 12 lengvos muzikos kūrinių ...........................................
Devynbalsė, 15 lengvų muzikos-šokių ................................................
Arijos ir dainos, Sol. B. Povilavičiaus .................................................
Lietuva, Tėvyne mūsų, Pabaltijo himnai ir kit. dainos ....................
Clevelando vyrų oktetas, Nr. 2. 18 dainų, stereo .....
Čia mano brangioji Tėvynė, Kuodžio-Girijoto duetai 
Jūratė ir Kastytis, Banaičio opera iš 3 plokštelių .....
Tėviškės namai, B. Budriūno kūriniai ir kantata ......
Liaudies giesmė, Liet. Evangelikų 11 giesmių .........
Gelbėk mus! Phila. choro 13 giesmių. Stereo ........ .
Dieve, priegloba mūs, 18 religinių giesmių ..............
Lithuanian Language Record Course su tekstu .........
Aldutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras .......
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų ................ .
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainos-šokiai (2 pi.) 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės šokių dainos ... 
Lietuvių pasakos, Barausko, Stempužis, Lapinskas .... 
Dainos ir arijos, Sol. E. Kardelienės ...........................
Žirginėliai, B. Pukelevičiūtės vaikams pasakos ..........
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos ............................
Dainos, Kun. Vyt. Gorino, 14 lietuviškų dainų .........
D. Dolskio, 10 įdainuoti} šokių-dainų rinkinys ..........
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika .............. Stereo
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ............................ Stereo
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 ...........
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ..............................................
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų .........
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų .................
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių .....................
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika ......... ..............
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras .................................... ........
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės ........................ .........
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo ........
Varpas, Toronto choro liet, dainos ir operos (Stereo) .......................
A. Stempužienės arijos su Stuttgart simfonija ....... ................ ............
Svajonių žemė, 13 modernių dainų stereo ..........................................
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ........................... Stereo
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ...............
Kur banguoja Nemunėlis, A. Brazio 9 dainos ir giesmės ................
Grįšim, grįšim, Moterų okteto 15 dainų......................................Stereo
Dainų rinkinys su Lietuvos Himnu VI ...............................................
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ans. 14 l.d. Stereo 
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dukrytės, 15 liet, dainų. Stereo 
Lietuvių tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija .............................
Lietuvos' kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. Stesėo 
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių ......................................Stereo
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid.............. ...Stereo $5.00
Žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 liet, dainos. Stereo 
Pupų dėdės ir kitų muzika, dainos 27 .................................
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų...............
A. Dvariono šokių muzikos rinkinys Nr. 25 ........................
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų ..........
Mano Lietuvos prisiminimai, sol. L. Juodytės ....................
Muzikos rinkinys 28 (Karo mokykla ir kit) ......... ?..............
įvivtule mano, T. Serapinienės dainos ................ .................
Lietuviški šokiai, akord. K. Daubaras, 18 šokių. Stereo 
Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo 
Br. Budriūno vyrų kvarteto dainos (Detroite) .....................................
Čiurlionis, albumas iš 2 pi. dainos ...............................................
Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt Stereo......... .
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų .................................... Stereo
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių ........................................Stereo
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės su himnu ................... Stereo
A. Šabaniausko, po 12 dainų-šokių 10, 11, 18 ir 26 albumas po 
Lietuvos koplyčios iškilmės Romoj, Stereo .........................................
Lietuvos Atsiminimų radijo jubiliejus. Stereo ....................................
Iš Rūtų šalelės, A. Stephens singers ...................................................
Dainos, A. Dičiūtės-Trečiokienės rečitalis .................................. ........
Grojame Jums, Neo-Lituanų 6 šokių dainos .......................................
Dainos ir arijos, J. Armonienės ............................................................
Ar žinai tą šalį, Romos Mastienės ................................................... .
Skambėkite, dainos, J. Krištolaitytės ....................................................
Lietuvių kompozitorių dainų rečitalis, S. Klimaitės ...........................
Suk, suk rateli, Vilniaus choro 14 liet, dainų stereo .........................
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos dainų ..............................
Jūreivių keliai, 16 lengvų muzikos dainų, Stereo ..............................
Svajonių muzika, 12 muzikos-šokių dainų. Stereo ...........................
Lietuvių kompozitorių dainos. B. Kemežaitės .....................................
Gina Čapkauskienė dainuoja. Stereo ....................................................
Antanas Kučingis su orkestru. Stereo ...................................................
Anoj pusėj Nemunėlio, 12 muzikos-šokių dainų. Stereo ..................
Akvarelė, 14 lengvos muzikos kūrinių. Stereo ....................................
Žiburėlis, 14 muzikos-šokių dainų. Stereo ..........................................
Svajonių žemė, 13 lengvos muzikos ir šokių dainų. Stereo .............
Oi, toli toli.. .Phila. Choro “Viltis” 12 dainų. Stereo .................. .
Labą rytą, N. Y. vyrų choro “Perkūnas” 15 dainų. Stereo ..............
Vai lėkite dainos, Chicagos Vyčių choro dainos. Stereo ...................
Pranaše Didis, Liet. Evangelikų choro giesmės .................................
Kokiais keliais aš keliausiu, dainuoja vyrų kvint. “Baltija” .............
Baltos gėlės, Hamiltono choro su V. Verikaičiu....................... Stereo

Tėvynei aukoj am, Dainavos ansamblio 14 liet, dainų .......................

DARBININKO ADMINISTRACIJA

.Stereo 

.Stereo 
.Stereo

.Stereo

.Stereo

341 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN, N.Y. 11207

(Siųsti tik plokštelių užsakymus. Gavėjas apmoka tik gavęs są
skaitą ir plokšteles, nes kartais užsakoma plokštelės, kurios iš
parduotos)
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Visame pasaulyje garsus

BREVETTATA
AŠARINIŲ DUJŲ 

pistoletas

KALĖDINIAI DOVANŲ SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ

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

Visa tai siunčiama 
volverlu Ir apmokamos persiuntimo 
Klaidos.

Šis ašarlnls pistoletas yra visiškai 
panašus Į tikrąjį revolverį. Jis labai 
naudingas žmonėms, kurie dirba vie
niši, tamsiose vietose iryra reikalingi

apsaugos. Vyrai tą ginklą gali duoti savo žmonom ir dukterim 
naktį apsisaugoti. Daug pramonės įmonių juo naudojasi. Iššo
vus sulaiko užpuoliką, bet jo nesužeidžia amžinai. Jam laikyti 
nereikalingas leidimas, bet jis neparduodamas nepilnamečiams. 
Vieną kartą užtaisius, iššaunami 7 šoviniai. Su pistoletu siun
čiami 7 šoviniai pilni ir 7 nepilni praktikai. Pinigai sumokami 
iš anksto. į pistoleto kainą įskaičiuota 14 šovinių Ir persiuntimo 
išlaidos.

drauge su re-

ORDER BLANK
• 1 Gun unit $16.00
e 2 Gun unite at $14.50 ea. totai $29.00
• 3 Gun unite at $14 ea., totai $42 00

jS 4 Gun unitą at 13 ea., totai $52.00
• 6 Gun unite at $12 ea., totai $72.00
• Extra Boxes of Ten Tear Gas Shetls

$3 per box.
• Extra Boxes of Blanks, $1.25 per 

box
• Holsters $2.50 each. We prepay ship- 

plng costs on all of these items 
when shlpped wlth gun units.

• Tear Gas antidoto, Bottle $2.88.

UŽSAKYMO BLANKA

Užsakydami prie norimo revolverių 
ir šovinių kiekio stovinčią 
žvaigždutę apveskite ratuku.

STATĖ FAIR PRODUCTS 
DEPT. 44
P.O. BOX 2946
Las Vegas, Nevada 89104

Ship gun-units as indicated at the 
left
Check or money order enclosed

APLANKYKITE 
S C H R A G E R’S

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą.
Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYROS 
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.

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)

New York City Tel.: TR 9-0400

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

Darbininkui 
paremti 
aukojo

Darbininko skaitytojai, pri-1 
.siųsdami prenumeratą, pridėjo 
savo auką už kalendorių ar šiaip 
spaudai remti:

Po 10 dol. — V. Sirusas, 
Garrison, N.Y., G. Rannit, Ja- 
maica, N. Y.

Po 5 dol. — P. Šlapikas, Phoe- 
nix, Ariz., J. Bradūnas, Baltimo- 
re, Md., E. Ramonis, Brooklyn, 
N. Y., K. Algenis, VVoodhaven, 
N. Y., I. Povilavičius, Yonkers,
N. Y., A. Valančius, Brighton,— 
Mass., kun. V. Katarskis, Day- 
ton, Ohio, J. Stankūnas, 
Elizabeth, N. J., I. Bandžiulis, 
Los Angeles, Cal., J. Puodžiū
nas, Waterbury, Conn., J. Urba- 
navičaitė, Spring Valley, N.Y.

4 dol. — dr. P. Bagdas, Doug- 
laston, N.Y.

Po 3 dol. — Z. Rajeckienė, 
Waterford, Conn., G. Stančius, 
Mount Vernon, N.Y., J. Kumpi- 
kas, Hollis Hills, N.Y.

Po 2 dol. — B. Dominaus- 
kas, K. Remeza, Brooklyn, N. Y., 
S. Č e k a v i č i e n ė, W. 
Sidas, Richmond Hill, N. Y., K. 
Krinickas, Maspeth, N. Y., W. 
Tragus, Allentown, Pa., A. Če
pulis , Philadelphia, Pa., S. 
Durickas, Newton, Mass., dr.
O. , Vaitas, Bloomfield Hills, 
Mich., P. Lėlys, Cleveland, 
Ohio, J. Waitelis, E. Monticello,

Whlt«
Karpov

1 N-KB3
2 P?Q4
3 P-JU
4 P-K3
5 BxP
6 0-0
7 P-ON3
8 B-N2 ____
9 QN-Q2 QN-Q2

10 F-KR3 B-B4
11 R-Kl

ROOFING & CHIMNEY
VVork Done at Lovvest Price Ever

Call Me For Free Estimate At 212- 
- 457-7450. All VVork Guaranteed.

Serving All of L.l. and Brooklyn. 
At Least 65%. You Do Not Pay Until 

You Are Completely Satisfied

Alterations Residentialft Commercial 
Drop Ceilings, Metai, Wood and 

Sheet Rock Walls Paneling 
ANDERSON & OLSEN BLDG. 

CONTRACTORS
6003 7th AVĖ., BKLYN.

CALL 212 439-6005 or 439-6006

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 Lt d.
(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.

♦ • ŠACHMATAI
. Veda Kazys Merkis

— Anatolijus Karpovas, 23 
metų studentas, laimėjo pasau
lio pretendentų baigmines var
žybas Maskvoj, įveikdamas dvi
dešimčia metų vyresnį did
meistrį Viktorą Korčnojų santy
kiu 3-2. Viso buvo sužaista 24 “ 
partijos, iš jų 19 baigėsi lygio-” 
mis ! Čia paskutinė XXIV 
partija:

hoh, surinkęs 5-0 taškų. Iš lietu
vių dalyvavo Vladas Karpuška, 
kuris surinko 3.5 taško ir pasida
lijo 5-6 v.v. Dar dalyvavo jau
nuolis Vitkauskas, jis pelnė 1.5 
taško.

— Bostono tarpklubinėse 
pereitą penktadienį Lietuvių II 
skaudžiai pralaimėjo prieš 
Boylston klubą, būtent 0-5. 
Gruodžio 6 Lietuvių I rungsis 
prieš stiprią MIT komandą.

OVEN CLEANING SERVICE 
Excellent Results Guaranteed 

Complete Job $10.00 Serving All of 
Oueens Area Call 212 899-7680

JAMES & JACKSON 
24 Hour Service 

Oll 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
i

and

B & W PROFESSIONAL 
HOUSECLEANING 

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

1372

FURNITURE REPAIR POLISHING AND STAINING 
SPECIALIZE IN REMOVING CIGARETTE BURNS 
SCARS& DENTS, SCRATCHES FROM FURNITURE 
VVORK DONE IN HOMES REASONABLE MODERN 

PRICES FREE ESTIMATES 
CALL (212) 978-1410 TEDDY ADAMS

edMMAND PAINTING '
COMPANY INC.

Painting Specialists 
Serving All Long Island 

Residential, Interior & Exterior, Clean 
Neat Professional VVork Fully Insured 
All VVork Guaranteed Call 516-289- 

2453 or 516-399-0117

JOSEPH TORIELLO 
PAINTER 

Inside & Outside Ouality 
VVorkmanship 

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

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

Carpentry — Painting 
Paneling 

Ouality Workmanship 
Call 212 849-6187

i i 
i

JOSEPH BIGGS 
Floor Scraping 
Floors Scraped 

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

s
I
i

ACTIVE DELIVERY 
SERVICE 

Pickups to Airports 
Railroad Terminais 
Reasonable Rates.

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

N & D EXTERMINATORS
TERMITE CONTROL SPECIALISTS RESIDENTIAL

— COMMERCIAL F.H.A. & V.A. INSPECTION >
45-11 48th AVĖ WOODSIDE CALL(212)729-5100 į 

i
I

RUTLAND VIC. 2 ALL YEAR HOMES 
Avail. Dec. 1 May 1 on lakefront for skiing, 
snowmobiling, ice fishing. 1 accommodates 6 [' 
people, another 8 people 802-773-8120; 802- , 

265-8829

-

MAC’S PEŠT CONTROL 
Industrial-Commercial and Homes 

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

Telef.: 212-756-3272

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

JOHN MALOUPIS
212 523-3702

Scaffold Lic N.Y.C. LICENSE 4484

SAM’S ROOFING 
All Types of Repairs 

Roofs-Siding-Leaders-Gutters 
Deal Direct with Mechanic 

Phone (201) 759-7028

VIC UNDERVVATER VVORLD 
Fresh & Salt VVater Tropical Fish, 

Snakes & Llzards 
2076 Highvvay 88 East 1 Mile East of 

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

i į 
t
ui
I

QUEEN’S GAMBIT ACCEPTED 
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GLEN CONTRACTING INC.
Finished Basements

Kitchens, Bathrooms Also Cement Work 
All Kinds of Licensed Plumbing 
Call 212 256-4541 212 256-5471 

212-331-3920

JOHNSON & CO.
209 E. 5th Street, N.Y.C.

All Kinds of Carpentry Work Cabinet 
Making Alterations Sheet Rock Call 

212 GR 3-1660 Mr. Joe Galea

būtų paskelbtas
Bobbv Fišeris, protestuodamas

A. Karpovas.Šio mačo nugalėtojas A. Karpo
vas kitais metais turės rungtis 
su pasaulio čempijonu Bobby , prieš FIDEs paskelbtas pasau- 
Fišeriu dėl pasaulio šachmatų 
karūnos. Jei Fišeris nestotų į tą 
dvikovą, tai pasaulio čempijonu

N. Y., kun. I. Gedvilą, Stockett, 
Mont., M. Cibas, Great Neck, 
N.Y.

Po 1 dol. — P. Kazakas, Cle- 
veland, Ohio, R. Axtin, Met- 
huen, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

Palaikyk lietuvišką spaudą. — 
Skaityk Darbininką!

lio pirmenybių taisykles, atsisa
kė turimo pasaulio čempio
no titulo. FIDE to atsisakymo 
dar nepriėmė, pasiūlydama Fi
šeriui geriau susipažinti su pa
skelbtum taisyklėm ir pakeisti 
savo nusistatymą iki kitų metų 
pradžios. FIDE skelbia, kad 
naujuoju čempijonu taps pir
masis laimėjęs 10 partijų iš skir
tų 36 partijų. Fišeris gi prašo, 
kad nugalėtoju taptų 10 partijų 
laimėtojas mače, kuriame nebū
tų apribotas skirtų partijų skai
čius.

— “Chicago November Ama- 
teur” turnyrą laimėjo Nembrs-

i

HAPPY THANKSGIVING DAY 
THE HORSEMEN’S DEN INC.

FOR ALL YOUR RIDING NEEDS ONE OF LONG 
ISLANDS LARGEST AND FINEST SADDLERY 
SHOPS. SPECIALIZING IN EOUIPMENT 
CLOTHING SADDLE BOOTS AND HATS, ACCES

SORIES AND SADDLE REPAIRS
MT. SINAI CORAM ROAD IN CORAM L.l 

CALL (516) 698-4700

THIS OFFERING IS NOT APPLICABLE IN STATĖS WHERE 
PROHIBITED BY LAW

Thi» ii neither o lolicitalien to buy nor an olfer to 
Sėli the»e leeurlliet. Offering is by prospectus only.

Piedmont Bible College, Ine.
Winston-Salem, North Carolina

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

Domestic Help
Call 212 284-1115 For Fast Prompt

Service

T r-ri

CHARMINE MICHEL 
CONTRACTING 
975 Park Place 

Bklyn.
We Do Everythlng for the Home 

Ouality VVorkmanship 
Call 212 773-6687

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

INTEREST RATES HIGH? D0WN PAYMENTS 
MAKE BUYING A NEVV HOME IMPOSSIBLE? 
WHY NOT REMODEL OR ADD ON. NO JOB TOO 
SMALL. LOW VVINTER RATES, FREE ESTI MATĖS.

CALL AL (201) 791-0832

HANNIGAN’S MOVING & STORAGE

Low Rates Free Estimates 
126-08 Liberty Avė. 

Richmond Hill 
Call (212) 738-0368 

For Fast Prompt Service
DEXTER PARK 
PHARMACY llHI

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

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

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

E TAKE YOUR GROIJP ON A HIGH 
ADVENTURE TOUR—

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

■ Chappaquiddlck. See Scenic Island Beauty — 
Ouaint Vlllages, Historic Points — scenes of 
Movie "Jaws" Travel U.S. Reasonable fee and 
expenses. Contact:

Mr. Alan D. Duckvvorth
• Chappaquiddick Island, P. O. Box 549 

Edgartovvn, Mass. 02539
Tel. 1-627-5061

NEW BRITAIN, CONN.
Mirė M. Turskis

New Britaino ligoninėj lap
kričio 1 po trumpos ligos, tu
rėdamas 80 metų amžiaus, mirė 
Martynas Turskis.

Buvo pašarvotas Venckūno 
laidojimo koplyčioj. Iš Šv. And
riejaus bažnyčios buvo nulydė
tas į Šv. Marijos kapines. Laido
jimo apeigas atliko ir pasakė 
pamokslą kun. J. Rikteraitis.

Velionis buvo našlys. Žmona 
Veronika mirė 1963. Liko sūnus 
Jonas su šeima ir dukraitė.

I šį kraštą atvykęs 1914, a.a. 
M. Turskis New Britaine iš
gyveno 60 metų. Dirbo Stanley 
Tools Co.; į pensiją išėjo prieš 
15 metų.

Priklausė prie Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos, Varpo klubo. 
Lietuvių Susivienijimo Ameri
koj ir Pensininkų klubo.

Jonas Bernotas

i(
i

$500,000.00
9» First Mortgage Bonds

Due November 1977
Bond Types: Regisfered or Bearer 

Denominations: Regisfered Bonds, 11000 
Bearer Bonds, $5000, $1000, $500

All Interest paid Semi-annuolly: 
Regisfered Bonds by Check 
Bearer Bonds by Coupon

For Information ond a Prospectus, Call or V/rite: _ 

Dr. Donald Droke, President 716 Fronklin Street
PIEDMONT BIBLE COLLEGE VVinston-Salem, North Carolino 

919/725-8344
I om interested in investing 1 __________
I prefer Regisfered Bond ( ) Bearer Bonds ( )

Name.......—.................. Phone-------------- -

Address_________________________________—

City Statė-----Zip

i

A.

ANATOLIJAUS KAIRIO 
NAUJAS VEIKALAS

KARŪNA
Istorinė drama — poema i 

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
dai, 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 p e r s i u n t i m u. 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.

iš

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. MI 7-6637.

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James Įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pasinau
doti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 11208 
(tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

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

*

♦

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

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6947

«

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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Vladas Chlamauskas

MIRĖ
VLADAS CHLAMAUSKAS

Kennebunkporte, Maine, 
lapkričio 22, penktadienį, mirė 
Vladas Chlamauskas, kurį laiką 
sirgęs leukemija. Kas tik yra 
vasarojęs Kennebunkporte, visi 
turėjo progos jį pažinti. Jis buvo 
čia virėjas, maisto tiekėjas, uo
lus darbininkas. Jis ir žmona 
Bronė daugelį metų čia šeimi
ninkavo vasarvietėje, anksčiau, 
kai veikė Šv. Antano gimnazi
ja, taip pat buvo virtuvės šeimi
ninkai, aptarnavo ir dabar ap
tarnauja vienuolyno virtuvę.

Jis buvo kilęs iš Rokiškio 
apylinkių. Į Kennebunkportą iš 
Athol, Mass., atvyko maždaug 
prieš 12 metų ir visą laiką dir
bo prie vienuolyno, buvo labai 
geras stalius, pasistatė sau na
mus.

Buvo mielas ir paslaugus žmo
gus, kai buvo reikalas, mielai

APREIŠKIMO 
PARAPIJOS 

ŽINIOS
Komp. Aleksandro Kača- 

nausko 15 metų mirties sukak
tis prisiminta lapkričio 17. Kon- 
celebracines mišias aukojo kun. 
Pr. Raugalas, kun. A. Račkaus
kas, kun. St. Raila. Pamoksle 
prisiminta velionio kūrybinis 
įnašas lietuvių muzikai. Paliko 
per 100 lyrinio pobūdžio kūri
nių.

Per mišias giedojo parapi
jos choras, kuriam dirigavo ve
lionio sūnus Algirdas Kačanaus- 
kas. Sugiedota velionio sukurta 
giesmė — Stiprybės šaltinis, so
lo L. Senken. Visas choras pa
giedojo jo konkursą laimėjusią 
— Maldą už tėvynę. Šias visas 
pamaldas užprašė sūnus Al
girdas.

Po pamaldų buvo vaišės. Kle
bonas pasveikino chorą ir palin
kėjo jam stiprėti.

Kat. Federacijos seime, kuris 
bus lapkričio 30 Chicagoje, kun. 
St. Raila atstovaus Religinei Šal
pai, Apreiškimo parapijai ir taip 
pat N. Y. Federacijos apskričiui.

Jurgis Juodis — Mano tėvų žemė. Aliejus.

METINIO VAJAUS PROGA KULTŪ
ROS ŽIDINIUI IŠLAIKYTI AUKOJO

padėdavo vasarotojam. Ir šią va
sarą jau sirgdamas padėjo suor
ganizuoti vėžių puotą.

Mielajai Bronei ir jų sūnui 
Raimundui reiškiame gilią 
užuojautą.

Palaidotas pirmadienį, lap
kričio 25, netoli savo namų, to
se kapinaitėse, kurios yra va
žiuojant iš Kennebunko į Ken
nebunkportą.

1974 m. gruodžio mėn. 2 d., pirmadienį, vienerių metų 
mirties sukakčiai prisiminti

A. A. VACLOVO SIDZIKAUSKO
intencija Šv. Mišios bus paaukotos Maspetho lietuvių 
parapijos Atsimainymo bažnyčioje 9 v.r. ir Romoje Šv. 
Petro Bazilikoje Mater Misericordia lietuvių koplyčioje, 

on--. Maloniai prašau jo gimines, draugus, bendradarbius 
ir pažįstamus jį prisiminti jo mirties dienoje savo mal
dose ir mintyse. ■

Birutė V. Sidzikauskienė

Brangiam tėvui pavergtoje Lietuvoje mirus, mielą prietelių

VYTAUTĄ VOLERTĄ
SU SEIMĄ

nuoširdžiai užjaučia

Bronius ir Apolonija Radzivanai 
Vytautas ir Birutė Radzivanai

VLADUI CHLAMAUSKUI

mirus, Bronei ir Raimundui Chlamauskams gilią už
uojautą reiškia

Emilija ir Jeronimas Landsbergiai 
Janė ir Algirdas Landsbergiai 
Gražina ir Mamertas Erčiai 
Teresė ir Algimantas Landsbergiai

Po 500 dol. — Eva Eismont, 
Santa Clara, Calif., N.N. Rego 
Park, N.Y.

300 dol. — C. Skarulis, Wood- 
haven, N. Y.

228 dol. — J. Antanovich, 
Brooklyn, N.Y.

Po 200 dol. — N.N., Wood- 
haven, N.Y.; N.N., Newark, N.J.; 
kun. J. Grabys, Wetervliet, N.Y.

150 dol. — J. M. Juodžiai, 
Woodhaven, N.Y.

120 dol. — A.D. Šilbajoriai, 
Richmond Hill, N.Y.

Po 100 dol. — I. Obelienė- 
Tumienė, Peekskill, N.Y.; J.E. 
Žukai, R. Hill, N. Y.; P.E. Min- 
kūnai, VVoodhaven, N.Y.; B. K. 
Gedeikos, Ridgewood, N.Y.; J.
M. Klivečkos, Woodhaven, N.Y.; 
J. V. Ruteniai, Merrick, N.Y.;
H. S. Kačinskai, Brooklyn, N.Y.; 
P. M. Paliai, R. Hill, N. Y.; J. 
Sabąliąųslcąs, Paterson, N.J.; dr. 
A.J. Snieškai, Brooklyn, N.Y.; 
dr. J.A. Kazickai, New Rochelle,
N. Y.; S.D. Biručiai, Brooklyn, N. 
Y.; A. J. Vytuviai, VVoodhaven, 
N.Y.; A.V. Jankauskai, VVood- 
haven, N. Y.; A.I. Vakseliai, R. 
Hill, N.Y.; R. D. Keziai, Baysi- 
de, N.Y.; G.G. Rajeckai, Mas- 
peth, N.Y.; A. Šavelskis, Glen- 
dale, N.Y.; A.R. Razgaičiai, Far 
Rockavvay, N .Y.; P.A. Petraičiai, 
R. Hill, N.Y.; A.A. Samušiai, 
R. Hill, N.Y.; V.J. Milčiai, VVest- 
bury, N.Y.; N.N. Mt. Vernon, 
N.Y.; R.I. Reventai, Woodha- 
ven, N.Y.; Peter Bielskus, 
Brooklyn, N.Y.;J. Meškauskas, 
Brooklyn, N.Y.; T.I. Jasaitis, 
Great Neck, N.Y.; Pr. I. Gvil
džiai, Staten Island, N.Y.; P. G. 
Bilėnai, Pomona, N.Y.; S.P. Le- 
veckiai, Edison, N.J.; dr. S. Di- 
mienė, Ridgevvood, N.Y.; A. Si- 
nusienė, Brooklyn, N.Y.; V.G. 
Beleckai, Ridgevvood, N.Y. dr.
I. Giedrikienė, So. Orange, N.J.; 
A. Radžiūnas, Little Neck, N.Y.; 
R. K. Giedraičiai, Smithtovvn, N. 
Y.; R. N. Žukauskai, Yonkers, 
N. Y.; E.J. Liaukai, VVoodhaven, 
N.Y.; N.N. Brooklyn, N.Y.

Po 80 dol. — E.B. Liogiai, 
Woodhaven, N.Y.; Alice Zupko, 
R. Hill, N.Y.

Po 50 dol. — Eug. Kezienė, 
VVoodhaven, N.Y.; Paul Rokas, 
Mineola, N.Y.; kun. J. Pakal
niškis, Maspeth, N.Y.; prel. J. 
Balkūnas, Maspeth, N.Y.; kun. 
V. Masiulis, Brooklyn, N.Y.; 
kun. V. Pikturna, Brooklyn, N. 
Y.; kun. V. Dabušis, Paterson, 
N. J.; kun. D. Pocus, Keamy, 
N. J.; J. Budzeika, N.Y.C.; J. Ža- 
liaduonis, N.Y.C.; Ig. Gasiliū- 
nas, Jamaica Estates, N.Y.; N.N., 
Amsterdam, N.Y.; A. Goeld- 
nerienė, Flushing, N.Y.; dr. A. 
Dunajevvski, Ozone Park, N.Y.; 
Al. Balsys, N.Y.C.; S. Balsys, 
Brooklyn, N.Y.; A. Sakaitis, 
Woodhaven, N.Y.; A. Sabalis, 
Woodhaven, N.Y.; M. Bujokie- 
nė,Woodhaven,N.Y.;A.Uknevi-- 
čius, VVoodhaven, N.Y.; M. Šau
lienė, Paterson, N.J.; L. Bileris, 
Valley Stream, N.Y.; J. Trima- 
kienė, R. Hill, N.Y.; VI. Koly- 
tus, Great Neck, N.Y.; V. Vaškū- 
nas, Brooklyn, N .Y.: J. Botyrius, 
Brooklyn, N.Y.; A. Ilgutis, 
Woodhaven, N.Y.; B. Reventie- 
nė, Woodhaven,N.Y.; P. Vainius, 
Woodhaven, N.Y.; J. Andrušis, 
Woodhaven, N.Y.; Č. Janušas, 
Ozone Park, N.Y.; A. Matulaitis, 
R. Hill, N. Y.; P. Švitra, Wood- 
haven, N.Y.; K. Krulikas, R. Hill, 
N. Y.; J. Galminienė, VVoodha- 
ven, N.Y.; E. Liobienė, Wood- 
haven, N. Y.; K. Algenis, VVood- 
haven, N. Y.; dr. A. Starkus, 
Brooklyn, N.Y.; J. Pažemėnas, 
Queens Village, N.Y.; M. Simo
naitis, R. Hill, N.Y.; Ig. Kaz
lauskas, Great Neck, N.Y.; P. 
Povilaitis, Great Neck, N.Y.; 
A. Ratas, Ozone Park, N.Y.; E. 
Jankauskienė, Woodhaven, 
N.Y.; Z. Jankauskaitė, VVood- 
haven, N.Y.; J. Montvila, Bay- 
side, N.Y.; P. Montvila, VVood- 
haven, N.Y.; E. Ahrens, Wood- 
haven, N. Y.; A. Raulinaitienė, 
VVoodhaven, N.Y.; Lith. VVomen 
Citizens Club, Maspeth, N.Y.; 
K. Barauskas, Woodhaven, N.Y.; 
A. Balkus, Brooklyn, N.Y.; J.A. 
Maldučiai, Hollis Hills, N.Y.;' 
kun. J. Pragulbickas, Elizabeth, 
N.J.; Amžinojo Rožančiaus D-ja, 
Elizabeth, N.J.; N.N. VVoodha-

30 METŲ IŠEIVIJOJE
Dail. Jurgis Juodis, atžymint 

išeivijos gyvenimo 30 metų su
kaktį, leidžia spalvotas tautinių 
savo paveikslų reprodukcijas 
(7x9):

1. Mano tėvų žemė.
2. Laisvės Lietuvai.
3. Tėvynės laisvė nemari.
4. Kalantos mirtis.
5. Kovojantis Simas.
6. Margio pėdomis.
7. Kur bakūžė samanota.
8. Birštonas nakty.
9. Rytmetis Punioj.

10. Eisim, broleliai, namo . . .
Kaina. Viena reprodukcija 4 

dol., trys už 10 dol. Užsisakyti 
adresu: Jurgis Juodis, 214 
Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 
11421.

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. $.................

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.

PRASMINGA KALĖDŲ DOVANA

Tai'Lietuvių Fondo išleisti Lietuvos 3-jų prezidentų 
ir karaliaus Mindaugo medaliai. Kai šiandien yra viskas 
labai pabrangę, medalius galite gauti sena kaina, būtent: 
3-jų prezidentų — $10.00 ir Mindaugo — $12.50. Meda
lių dėžutė — $2.50. Užsakant paštu, pridėti 75 c. 
pašto išlaidoms. Adr.: L. F., 2422 W. Marquette Rd., 
Chicago, III. 60629.

ven, N.Y.; L. Ramančionis, 
Brooklyn, N.Y.; Mae Cizauskas, 
VVoodhaven, N.Y.; Paul Rusas, 
Port Washington, N.Y.; Anne B. 
Wilkich, Nevvark, N.J.; J. Jur- 
kuvėnas, Brooklyn, N.Y.

40 dol. — J. Gerdvilienė, 
VVoodhaven, N.Y:LJ- Lukoševi
čius, VVoodhaven, N.Y.

30 dol. — A. Šimukonis, 
R. Hill, N.Y.

Po 25 dol. — K.M.S-gos 66 
kuopa, Elizabeth, N.J.; dr. O. 
ir J. Vilpišauskai, Brooklyn, 
N. Y.; V.A. Stašakai, Euclid, 
Ohio; V.A. Steponiai, Woodha- 
ven, N.Y.; kun. A. Rubšys, 
Bronx, N.Y.; K. Butkus, Wood- 
haven, N.Y.; K. Krušinskas, 
VVoodhaven, N.Y.; S. M. Reme- 
za, New Rochelle, N.Y.

Po 20 dol. — Jonas Vainius, 
VVoodhaven, N.Y.; Ričardas Kru
likas, R. Hill, N.Y.; N.N. R. Hill, 
N.Y.; N.N. Maspeth, N.Y.; Ona 
Dzataveckaitė, Woodhaven, 
N.Y.; dr. Vi. Ingelevičius, Great 
Neck, N.Y.; J. Palauskas, Baysi- 
de, N.Y.; J. Pakalka, VVoodha
ven, N. Y.; A. Bražinskas, So. 
Orange, N. J.; J. Valaitis, Great 
Neck, N.Y.; P. Tarnauskas, Pa
terson, N.J.; dr. M. Kregždie- 
nė, R. Hill, N.Y.~
M.D., Monticello, N.Y.; R. Šil
bajoris, Richmond Hill, N.Y.

15 dol. — Albin Jankauskas, 
Gillette, N.J.

Po 10 dol. — dr. D. Jasaitis, 
Mt. Vernon, N.Y.; M.R. Jauniš
kis, East Northport, N.Y.; V. Dė- 
dinienė, VVoodhaven, N.Y.; V. 
Kondratas, R. Hill, N.Y.; V. Čes- 
navičius, Brooklyn, N.Y.; O. Ko- 
rochevsky, Bronx, N.Y.; D. 
Burkwit, Ontario, N.Y., Helen 
Zekus, Queens Village, N.Y.; 
P. Kasperiūnas, Rahvvay, N.J.; 
Mary Vizgirda, Brooklyn, N.Y.; 
K. Remezienė, Brooklyn, N.Y.; 
J. Lansbergis, R. Hill, N.Y.; A. 
Keblys, Montreal, P. Q.; 
H. B. Sullivan, Florai Park, N.Y.

Partizanų kovų takais. — Lap
kričio 17 per lietuvių radijo va
landą “Laisvės Varpas” buvo 
perduotas vaidinimėlis Partiza
nų kovų takais. Šis vaidinimėlis 
paruoštas ryšium su Lietuvos ka- - 
riuomenės atkūrimo 56 metų su
kakties minėjimu. Vaidinimėlis 
pradedamas 1863 sukilimu. Bai
giamas bolševikų okupacijos 
partizanų kovomis. Vaidinimė
liui medžiagą surinko iš istori
nių raštų žurnalistas Jonas Viz
baras. Režisavo ir didžiąją dalį 
vaidino Feliksas Kontautas. Kiti 
vaidintojai: Ada Monkienė, Jur
gis Jašinskas, Kazys Barūnąs, Jo
nas Vizbaras ir Viktoras Brandt- 
neris.

Televizijos 56 kanalas Bos- į 
tone lapkričio 17 davė pusės va
landos pasikalbėjimą su Simu 
Kudirka.

Atgaivintas Moterų Federaci
jos klubas. Spalio 26 Tautinės 
Sąjungos namuose So. Bostone 

įvyko Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Bostono skyriaus 
narių susirinkimas. Jame išrink
ta nauja valdyba, ir taip skyriaus 
veikla atgaivinama. Valdyba pa
reigomis pasiskirstė: pirm. 
Aleksandra Daukantienė-Mo- 
riarty, vicepirm. Ona Gerulienė, 
sekr. Irena Manomaitienė, ižd. 
Magdalena Lendraitienė, nariai: 
Felicija Karosienė ir Ona Ulevi
čienė. Klubo valdyba šaukia 
visų narių ir nenarių moterų 
susirinkimą gruodžio 1 d. 3 vai. 
Tautinės S-gos namuose, So. 
Bostone. Jame bus diskutuojami 
klubo veiklos planai ir vyks 
bendras minčių pasidalinimas. 
Valdyba kviečia visas moteris 
jungtis į bendrą darbą.

MASPETHO 
ŽINIOS

Eucharistinė diena V. Atsi
mainymo bažnyčioje bus gruo
džio 2, pirmadienį. Švč. Sakra-' 
mentas bus išstatytas 1 vai. vie
šam žmonių garbinimui. Parapi
jos organizacijos savo pasirink
tomis valandomis budės prie 
Švč. Sakramento iki vakaro pa
maldų. Vakare 7 v. bus iškilmin
gi mišparai, pamokslas, Šven
tųjų Metų maldos, procesija ir 
palaiminimas su Švč. Sakra
mentu. Pamokslą sakys jėzuitas 
Tėv. Ladislaus Jaskiewicz, 
Fordhamo universiteto profeso
rius.

Prel. Jonas Balkūnas išvyko į 
Floridą lapkričio 25. Floridoje 
bus iki kitų metų birželio mėne
sio.

N. Metų sutikimą parapijos sa
lėje rengia V. Atsimainymo pa
rapijos jungtinis organizacijų 
komitetas.

E. Gerulski, Catskill, N.Y.
Po 5 dol. — J. Sirutis, Brook

lyn, N.Y.; J. Zarauskas, R. Hill, 
N.Y.; S. Bugailiškis, Wood- 
haven, N.Y.

Po 2 dol. — J. Judaikis, Yoh- 
kers, N.Y.; P. J. Kasiūnas, Clark, 
N.J.

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

i :

$25.00

$42.00

$120.00

U. S. A.
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SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay, South Boston Massachusetts 
"Kur dūkstančiai taupo milijonus
ALFREĮ) 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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Administr........(212)
Spaustuvė ...... (212)
Vienuolynas .. (212)

5 K. Ž. salė ..... 212)

Jaunimo pamaldos Kultūros. 
Židinyje — gruodžio 8, sekma
dienį, 11 vai. Mišios bus auko
jamos už a.a. Antaną Vainių Jr., 
jo dešimties metų mirties proga. 
Pamaldų pravedimu rūpinasi
K.Ž.A.K. jaunimo reikalų sekci
ja; vaišėmis — ateitininkai.

Kultūros Židinio administ
racinio komiteto ir visų sekcijų 
bendras posėdis įvyks lapkričio 
5, antradienį, 7:30 v. v. Visi pra
šomi dalyvaut :.

Aniceto Simučio, Lietuvos ge
neralinio konsulo New Yorke, 
65 metų amžiaus proga pagerbi
mas įvyko Kultūros Židinyje 
lapkričio 23. Pagerbimą suruošė 
New Yorko lietuvių organizaci
jų atstovų komitetas. Plačiau ki
tame Darbininko numery.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
generalinis konsulas, su žmona 
dalyvavo New Yorko burmistro 
Abraham Beame rezidencijoj 
Gracie Mansion suruoštame pri
ėmime svetimų valstybių gene
ralinių konsulų garbei. (E)

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
lapkričio 30, šeštadienį, 7 v. v. 
Kultūros Židinio mažojoj salėj 
rengia susitikimą su Simu Ku
dirka ir jo šeima. Jam bus įteik
tos dovanos. Apie jį kalbės Lie
tuvos gen. konsulas Anicetas Si
mutis. Vakarienės metu solistas 
šaulys Mečislovas Razgaitis pa
dainuos keletą dainų, akompo- 
nuos Algirdas Kačanauskas. Visi 
kviečiami atsilankyti.

AKTORIUS STASYS PILKA 
ATVYKSTA Į NEW YORKĄ

Dramos aktorius Stasys Pilka 
gruodžio 8 atvyksta į New Yor- 
ką, ir čia 4 v. popiet Kultū
ros Židinio mažojoje salėje bus 
jo rečitalis — skaitys įvairių au
torių eiles, suvaidins atskirų 
veikalų monologus. Apie jo pla
čią teatrinę veiklą kalbės ak
torius Vitalis Žukauskas. Tai bus 
tikrai įdomus ir įvairus vakaras 
su šiuo nusipelniusiu lietuviško
jo teatro aktoriumi — Stasiu 
Pilka. Tai tikrai reta proga pa
matyti ir išgirsti šį vyresnės kar
tos aktorių.

-o-
Šiemet gegužės 8 jam suėjo 

76 metai. Gimęs Petrapilyje, ten 
ir pradėjo reikštis scenos mene. 
Kai po pirmojo pasaulinio karo 
Kaune buvo organizuojamas 
dramos teatras, jis buvo tose pir
mūnų eilėse. Kauno teatre dir
bo nuo 1922 metų reži
suodamas, vaidindamas. 1926- 
29 lankėsi Amerikoje, kur čia 
režisavo, vaidino. Visos lietuviš
kos kolonijos pažino jį. Grįžęs 
į Lietuvą, dirbo ir toliau Kau
no teatre, organizavo teatro mu
ziejų. Vienam sezonui buvo iš
vykęs į Šiaulių teatrą.

Nuo 1944 gyveno Vokietijoje, 
kur taip pat vaidino, rengė li
teratūros rečitalius. Jų surengė 
net 90, kol 1948 išvyko į Ame

SIMO KUDIRKOS ŠAULIŲ KUOPA 

lapkričio 30, šeštadienį, 7 v. v.
Kultūros Židinyje 

rengia susitikimą su

SIMU KUDIRKA
Dalyvauja visi jo šeimos nariai. 

Bus įteikta L.Š.S.T. dovana 

Simui Kudirkai.

Dainuoja sol. Mečislovas Razgaitis, 
akomponuoja Algirdas Kačanauskas 

Bendra kavutė
Įeinant aukojama 3 dol.

Visi nuoširdžiai kviečiami atsilankyti 
ir vakarą praleisti su mielu 

Ir brangiu svečiu ir jo šeima.

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Viktoras Prižgintas, žinomo 
mūsų muziko Albino Prižginto 
brolis, dalyvauja šventųjų metų 
atidarymo koncerte gruodžio 1 
Kultūros Židinio didžiojoj salėj. 
Jis yra 17 metų, klarnetistas, 
laimėjęs keletą premijų, ' yra 
koncertavęs Trentone ir kitur, 
studentas, muziką studijuoja 
Rutgers universitete pas prof. 
Besgroves. New Yorko publikai 
jis pasirodys pirmą kartą. Jo bro
lis Albinas Prižgintas akom- 
ponuos solistam.

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis 
atvyksta iš Washingtono ir kal
bės apie poetą Joną Aistį Vaiž
ganto Kultūros Klubo rengia
mame poeto pagerbime, kuris 
bus gruodžio 14, šeštadienį, 7 
v.v. Kultūros Židinio mažojoj sa
lėj. Jono Aisčio eiles skaito dra
mos aktorius Henrikas Kačins
kas. Visi kviečiami dalyvauti.

Dr. Kazys Ambrozaitis, Liet. 
Fronto Bičiulių Tarybos pirmi
ninkas, buvo atvykęs į New Yor- 
ką. Šeštadienį, lapkričio 23, daly
vavo Liet. Fronto Bičiulių New 
Yorko sambūrio susirinkime, 
kur painformavo apie naujos val
dybos rinkimus, apie ateities 
darbus, išklausė sugestijų visuo
meniniais klausimais. Vakare 
dalyvavo Lietuvos gen. konsulo 
A. Simučio pagerbime ir LFB 
tarybos vardu pasveikino konsu
lą raštu. Sekmadienį jis dalyva
vo Birutės ir Antano Pocių duk
ros vestuvėse, kurios buvo Eli- 
zabethe, N.J.

riką. Apsigyvenęs Chicagoje, 
reiškėsi teatrinėje veikloje — 
vaidino, režisavo, rengė savo re
čitalius, kur skaitė lietuvius au
torius. Čia rinko medžiagą lietu
vių teatro istorijai.

Per savo gyvenimą yra suvai
dinęs per 200 įvairių vaidme
nų. Iš jų labiausiai išsiskiria šie 
vaidmenys: Ferdinandas ir Vur- 
mas Šilerio Klastoje ir meilėje, 
Grafas Vaičiūno Naujieji žmo
nės, Palšovskis Petrulio Prieš 
srovę.

-o-
Atvykdamas čia, jis atsiveža 

platų literatūros rečitalį, nuo 
Maironio iki jo paties (ir jis ra
šo šmaikščias eiles).

Ir kaip jis tuos autorius in
terpretuoja, išgirsime pačiame 
literatūros rečitalyje.

Išnuomojamas mebliuotas 
kambarys su patogumais. Skam
binti OL 8-6320.

Išnuomojamas gražus butas 
gerame rajone, arti jūros, 5 
modernūs kambariai I-me aukš
te. Skambinti SA 7-3455.

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas Cypress Hills rajone už 
prieinamą kainą nuo gruodžio 1. 
Teirautis vakarais nuo 5 iki 8 
v.v. tel. 296-3631

Maironio lituanistinėje mo
kykloje šį Padėkos dienos sa
vaitgalį pamokų nebus. Tėvų 
susirinkimas šaukiamas gruo
džio 7, šeštadienį. Tuoj po su
sirinkimo tėvai galės aplankyti 
mokyklos klases ir susipažinti 
su darbu klasėse. Tėvai prašo
mi aplankyti savo vaikų klases, 
ypač tai svarbu žemesnėse kla
sėse, nes vaikai tikrai laukia, 
kad juos aplankytų namiškiai.

Prano Naujokaičio para
šytas Lietuvių literatūros isto- 
jos II tomas spausdinamas Vlado 
Vijeikio spaustuvėje Chicagoje. 
Tomas apims literatūrą nuo 
1907 iki 1928 metų, esterizmo 
laikotarpį. Pirmasis tomas buvo 
spausdintas pranciškonų spaus
tuvėje New Yorke.

Už a.a. Pauliną Meldvidienę 
mišios mirties metinių proga 
bus aukojamos gruodžio 2, pir

madienį, 8 vai. lietuvių pranciš
konų koplyčioj. Užprašė Valerija 
Kazlauskienė ir sūnus Povilas.

Lietuvos vyčių 12-tos kuopos 
sąskrydis buvo lapkričio 16 Auš
ros Vartų parapijoje bažnyčioje 
ir salėje. Mišias aukojo kleb. 
kun. J. Gurinskas. Gražų pa
mokslą pasakė prel. J. Balko
nas. Po pamaldų salėn susirin
ko 200 vyčių, buvusių 12 kuopos 
narių su savo šeimomis ir sve

čiais. Visi buvo patenkinti šia 
vytiška sueiga, nes po daugel 
laiko vėl atnaujino pažintis. To
kio susirinkimo rengėjai nusi
pelno tikrai gražios padėkos už 
puikų darbą. St. R.

PAŠTO ŽENKLŲ 
PARODA

Spalio 27 Kultūros Židinio 
apatinėj salėj buvo suruošta fi
latelijos paroda. Ją rengė New 
Yorko Filatelijos draugija, 
minėdama savo veiklos 20 metų 
sukaktį.

Bendrai paroda laikytina sėk
minga. Parodoje su savo rinki
niais dalyvavo New Yorke gyve
ną filatelistai: V. Alionis, K. Ma- 
tuzas, J. Mulevičius, A. Ruzgas 
ir Philadelphijoje gyvenąs da
bartinis draugijos pirmininkas 
W. Norton (V. Norkus).

Kadangi draugija neturi paro
dai pritaikytų rėmų, ženklai bu
vo eksponuojami ant stalų, tuo 
sumažinant parodos efektą. Šios 
parodos tikslas buvo supažin
dinti plačiąją New Yorko lietu
vių visuomenę su filatelistų 
veikla bei parodyti Lietuvos 
pašto ženklus.

Parodoje matėme pilną nepri
klausomos Lietuvos pašto ženk
lų komplektą, pradedant pir
muoju Lietuvos valstybės pašto 
ženklu, išleistu Vilniuje 1918 
metais, ir baigiant Taikos serija, 
išleista 1940. Be to, specializuo
ti rinkiniai pirmųjų oro pašto 
ženklų, de jure pripažinimo. 
Raseinių apskričio ženklai su 
daugybe atmainų, klaidų ir auto
grafuoti ženklų autoriaus.

Vokų skyriuje paminėtini ce
pelinų vežti Lietuvos vokai, Da
riaus ir Girėno, Vaitkaus vežti 
vokai į Lietuvą su specialiais 
ženklais ir autografuoti lakūnų. 
Taip pat matėsi vokai su spe
cialiais pašto ženklais Olimpija- 
dos (1938), skautų stovyklos 
(1938), Europos krepšinio pir
menybių, Kaziuko mugės (1940), 
antspauduoti specialiais ant
spaudais, ir daugybė kitų.

Visi čia minėti vokai šian
dien yra didelė retenybė ir visų 
filatelistų, tiek lietuvių, tiek 
kitataučių, mėgiami ir ieškomi. 
Neretai už juos sumokami geri 
pinigai.

Be to, buvo išstatyti Vatikano 
vokai su dail. V. K. Jonyno 
pieštais šv. Kazimiero ženklais. 
Pilni komplektai nepriklauso
mos Lietuvos išleistų metalinių 
bei popierinių pinigų irgi buvo 
parodos dėmesio centre.

Parodoje veikė draugijos sta-

Darbininko kalendorius 1975 
metam jau išsiųstas visiem 
skaitytojam lapkričio 14. Pra
šom ta proga skaitytojų apmo
kėti prenumeratą ir kartu pri
siųsti auką kalendoriaus išlai
dom padengti bei spaudai pa
remti, nes tik geradarių auko
tojų dėka ji yra išlaikoma.

Bostono sekstetas dalyvauja šventųjų metų pradžios koncerte gruodžio 1 Kultūros Ži
dinyje. Sekstetą sudaro: iš k. tenorai Norbertas Lingertaitis, Helmutas Lingertaitis, baritonai 
Vytautas Bruzgys, Ričardas Lizdenis, bosai Pranas Šimkus, Vytautas Eikinas. Viduryje 
seksteto vadovas kompozitorius Julius Gaidelis.

Koncertas Šventųjų Metų 
pradžiai atžymėti

Po triukšmingų ir linksmų 
savaitgalių adventą — prieš
kalėdinį laikotarpį — sutiksime 
dideliu koncertu. Kiekvienais 
metais gruodžio mėnesį buvo 
rengiami koncertai prisiminti 
kenčiančią Bažnyčią okupuotoje 
Lietuvoje. Šiais metais toks 
minėjimas yra sujungtas su 
šventųjų metų paskelbimu.

lai, kur lankytojai įsigijo Lie
tuvos pašto ženklų albumus ir 
kitus leidinius, įskaitant specia
liai išleistus trijų rūšių vokus, 
kurių ir šiandien galima įsigy
ti pas draugijos narius.

Tikimasi ateityje suruošti pla
tesnio masto parodą, pakvie
čiant dalyvauti ir kitus lietu
vius filatelistus iš Chicagos, 
Clevelando, Los Angeles, To
ronto.

Baigiant tenka pareikšti gilią 
padėką pranciškonam už lei
dimą pasinaudoti patalpomis, 
be kurių ši paroda nebūtų buvus 
įmanoma. A.R.

N. Y. Lietuvių Filatelistų draugijos surengtoje pašto ženklų parodoje lapkričio 10 Kultū
ros Židinyje iš k. Surdėnas iš Philadelphijos, Noreika, Matuzas, Ruzgas ir kiti. Nuotr. C. Binkins
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Šventųjų metų paskelbtas šūkis 
arba mintis yra atsinaujinimas 
bei susikaupimas ir artimo 
meilė. Šalia to krikščioniško įsi
pareigojimo lietuvius išeivijoje 
riša dar kova už persekiojamą 
Bažnyčią ir už tėvynės laisvę 
okupuotoje Lietuvoje. Daly
vaudami sekmadienį koncerte, 
.pasigėrėsime kultūriniu rengi
niu ir kartu pagelbėsime tiem, 
kurie šiandien kovoja paverg
tame krašte.

Koncerto programą atliks so
listė Audronė Simonaitytė iš 
Chicagos, vyrų sekstetas iš Bos
tono, vadovaujamas muz. Jono 
Gaidelio, ir klarnetistas Viktoras 
Prižgintas, brolis mum žinomo 
muziko Albino Prižginto, kuris 
solistus palydi pianu.

Sol. A. Simonaitytė plačiai 
reiškiasi lietuvių kolonijų kon
certuose. Bostono vyrų sekstetas 
taip pat girdėtas ne tik Bosto
ne, bet ir jo apylinkėje^ koncer
tavo Kanadoje, o dabar atvyksta 
j New Yorką. Sekstetą sudaro:

ŠVENTŲJŲ METŲ MINĖJIMAS
ĮVYKS

1974 gruodžio 1 d., sekmadienį, 4 vai. po pietų 
Kultūros Židinyje,

361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Kalbės mokytojas Antanas Masionis

Meninę dalį atliks:

solistė Audronė Simonaitytė
Bostono vyrų sekstetas, vad. komp. Juliaus Gaidelio 
muz. klarnetistas Viktoras Prižgintas 
akomponuos muz. Albinas Prižgintas

įėjimo auka 5 ir 3 dol. suaugusiem,
1 dol. studentam ir moksleiviam.

A.L.R. KATALIKŲ FEDERACIJA 
SU PRIKLAUSANČIOMIS DRAUGIJOMIS

Vytautas Bruzgys, Vytautas Ei
kinas, Helmutas ir Norbertas 
Lingertaičiai, Pranas Šimkus ir 
Ričardas Lizdenis. Pažymėtina, 
kad Norbertas Lingertaitis, stu
dijuojąs dainavimą Naujo
sios Anglijos konservatorijoje, 
reiškiasi kaip solistas ir savo 
stipriu balsu žavi klausytojus.

Visas meno sąstatas koncer
tuoja pirmą kartą New Yorke. 
Trumpą šventųjų metų prasmės 
apžvalgą padarys kalbėtojai A. 
Masionis ir kun. V. Pikturna.

Koncertą rengia Katalikų Fe
deracijos New Yorko apskritis, 
kurią sudaro N.Y. lietuviškų pa
rapijų vyrų ir moterų organiza
cijos ir chorai, ateitininkai-sen- 
draugiai, studentai ir mokslei
viai, A.L. Katalikių Moterų są- 
gos 24, 29 ir 30 kuopos, New 
Yorko vyčiai, Pasaulio Lietuvių 
Katalikių Organizacijų Są
jungos Fondas, Kat. Moterų Kul
tūros Dr-ja.

Rengėjai nuoširdžiai kviečia 
New Yorko ir apylinkės lietuvių 
visuomenę dalyvauti šiame kon
certe ir pagelbėti persekiojamai 
Bažnyčiai pavergtoje Lietuvoje. 
Gautas pelnas ir yra skiria
mas tam tikslui.
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