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Savaitės 
įvykiai

-

Pramoninės, aliejų eksportuo
jančios ir atsilikusios valstybės 
sutarė dėl jų gruodžio mėn. 
įvyksiančios Paryžiuj konferen
cijos procedūros.

Sutarties dėl stratetinių gink
lų apribojimo tarp JAV ir Sov. 
S-gos reikalai atsidūrė sunku
muose, nors valst. sekr. Kissin
geris ir tikina, kad baigiama 
susitarti.

Princo Narodom Sihanouk pa
lydovai tvirtina, kad Kambodi- 
joj pasilikę buv. vyriausybės na
riai ir kiti aukšti pareigūnai, 
kaip buv. min. pirm. Long Bo- 
ret, gen. Sisovvath Sirin Matak 
ir gen. Lon Non buvo komunis
tų nužudyti. Kiti palikti gyvi, bet 
buvo priversti pakeisti pa
vardes.

Turkijos parlamento rinkimai 
politinės padėties Turkijoj ne
pakeitė, ir jos vyriausybė liks 
ta pati.

Kinija pradėjo išdėstyti toli
mojo šaudymo raketas, galin
čias pasiekti ir europinę Sov. 
S-gą.

Kanados vyriausybė priėmė 
ūkinį planą, kuris jai suteiktų 
teisę leisti kelti atlyginimus tik 
iki 8-12 proc. ir reguliuoti kai
nas.

JAV vyriausybė sutiko Portu
galijai suteikti 85 mil. dol. pa
ramos.

V. Vokietija pasirašė su Len
kija sutartį, pagal kurią ji Lenki
jai suteiks 870 mil. dol. kredi
tų, o Lenkija pasižadėjo išleisti 
į Vokietiją per 4 metus 120,000 
vokiečių.

Sov. S-ga, norėdama atsverti 
Š. Vietnamo ir Kinijos įtakas, 
stiprinasi Laos. Čia dirba apie 
500 sovietų specialistų, staty
dami miestus.

Sov. S-gos spauda puola JAV 
už jos pasiektą susitarimą su Is
panija dėl bazių ir už tai, kad 
JAV neprotestavo dėl mirties 
bausmės įvykdymo policininkų 
žudikam.

Nobelio taikos premija buvo 
paskirta sovietų mokslininkui ir 
kovotojui už žmogaus teises Sa
charovui. Sov. S-gos spauda jį 
už tai puola, kad jis išėjęs prieš 
savo tėvynę ir jos taikingus sie
kimus.

Ispanijos policija areštavo 12 
karininkų už įsivėlimą į są
mokslą.

Sov. S-ga sudarė su Rytų Vo
kietija bendradarbiavimo sutar
tį, kur Vokietijų sujungimas jau 
nebeminimas.

Kenijos slaptoji policija areš
tavo parlamento pirm, pavaduo
toją John Seroney už nuolatinę 
valstybės prezidento Jomo Ke- 
nyatta kritiką.

Argentinos prez. Izabel Mar- 
tinez de Peron pradėjo vėl eiti 
savo pareigas.

Bangladeš vėl siaučia chole
ros epidemija.

Sovietų skulptorius Emest 
Neizvestny paprašė savo prezi
dentą sustabdyti jo persekiojimą 
ir priverstinai nelaikyti jo Sov. 
S-goj, nes jo du prašymai emi
gruoti buvo atmesti.

TARPTAUTINIAM TRIBUNOLE 
DANIJOJ TEISIAMA SOVIETŲ 
SĄJUNGA

Simas Kudirka, Vliko siunčia
mas, spalio 14 išvyko į Daniją. 
Spalio 17-19 Kopenhagoj, Da
nijos parlamento rūmuose, jis 
buvo liudininku tribunole, pa
vadintame “The International 
Sakharov Hearing”, kuriame So
vietų Sąjunga kaltinama žmo
gaus teisių nepaisymu — ideolo
giniu ir politiniu persekiojimu, 
religine priespauda, tautinių 
mažumų persekiojimu. Kudirka 
buvo aprūpintas gausia doku
mentine medžiaga, paruošta 
anglų ir rusų kalbomis. Dar 
anksčiau į Kopenhagą Vlikas nu
siuntė genocido parodai ir kito
kios medžiagos. Liudyti į Ko
penhagą nuvyko ir Jonas Jura
šas iš Vokietijos.

Įdomus sutapimas, kad prof. 
A. Sacharovui, kurio vardu pa
vadintas šis tribunolas, už jo ne
nuilstamą kovą dėl žmogaus tei
sių Sovietų Sąjungoj, spalio 9 
buvo paskirta Nobelio taikos 
premija.

Iš viso buvo per 20 liudinjn- 
kų — buvusių ilgamečių kon
centracijos stovyklų, kalėjimų 
kalinių ir šiaip persekiotų ir nu
kentėjusių asmenų. Tarp jų mi
nimi: A. Solženicyn, V. Maksi- 
mov (Kontinentai žurnalo redak
torius) ir daug kitų rusų, du

Volgos vokiečiai, vienas Krymo 
totorius, vienas armėnas, keli 
žydai.

Tribunolo sudėtis: neseniai iš 
Lietuvos išvykęs prof. A. 
Štromas, dabar gyvenąs Ang
lijoj; Simon Wiesental, iš Austri
jos, nusikaltusių nacių ieško
tojas; dr. K. Gerstenmeier, buv. 
Vokietijos Bundestago pirmi
ninkas; Eugene Ionesco, iš

Prancūzijos; Victor Sparre, 
Haakon Lie, iš Norvegijos; dr. 
Martin Dewhirs, dr. Leszek 
Kolakowski (lenkas), žurnalistas 
Victor Zorra, prof. Michael 
Bourdeaux, žurnalistas Levin 
iš Anglijos ir kt. Be to, buvo pa
kviesti visų Danijos parlamen
to partijų lyderiai. Tribunolą 
ruošė Bendras Rytų Europos 
Egzilų Komitetas Danijoj. (Elta)

US News and World Report 
spalio 6, nagrinėdamas strategi
nių ginklų apribojimo sutartį 
(SALT I), sudarytą 1972, ir da
bar vykstančias derybas dėl tos 
pat sutarties antros dalies 
(SALT II), tvirtina, kad valst. 
sekr. Kissingeris, skubėdamas 
sudaryti sutartį prieš Nixonui 
atvykstant į Maskvą, padaręs 
klaidų, kurios tik dabar prade
da aiškėti.

Sov. S-ga nusprendė savo 
lengvas tarpkontinentines SS- 
11 raketas pakeisti naujomis, 3 
kart galingesnėmis ir daugia
galvėmis SS-19 raketomis. Ir ji 
taip darė ne apgaudinėdama, 
bet tik išnaudodama sutarties 
netikslias sąvokas. Sutartis lei
džia abiem šalim padidinti ra-

DIDŽIOJI ČIURLIONIO
ŠVENTE NEW YORKE

Praėjusį savaitgalį, spalio. 18- 
19, New Yorke iškilmingai pa
minėta M.K. Čiurlionio 100 
metų gimimo sukaktis. Tai buvo 
viena iš didžiųjų švenčių, kur 
buvo pagerbtas lietuvis kūrėjas.

JAV ir Sov. S-gos matemati
kai Tjalling C. Koopmans ir Leo- 
nid V. Kantorovič gavo Nobe
lio premiją už ekonominius 
mokslus.

Kinija labai nepatenkinta, kad 
New Yorke veikia Tibeto Dalai 
Lamos įstaiga ir kad čia lankosi 
tibetiečių pabėgėlių meno an
samblis.

YMCA leidykla Paryžiuj iš
leido rusų kalba naują A. 
Solženicyno istorinę novelę 
Leninas Ciuriche, kur Leninas 
vaizduojamas visai kitoj šviesoj 
kaip Sov. S-goj.

Priėmimas menininkam
Šventės išvakarėse, spalio 17, 

penktadienį, 8 v.v. Kultūros Ži
dinio mažojoje salėje LB New 
Yorko* apygardos valdyba su
rengė priėmimą New Yorko 
apylinkėje gyvenantiem me
nininkam. Dalyvavo muzikai, 
dailininkai rašytojai. Viso per 
60 žmonių. Atsilankė ir pianistė 
Ida Krehm, kuri Europoje pro
paguoja Čiurlionio muziką. Tą 
dieną ji buvo įrašiusi į garsinęs 
juostas Čiurlionio fortepijono 
kūrinius Toronte radijo stočių 
tinklui. Atvykusi į New Y-orką, 
dr. J.P. LenktaičiO • palydėta, 
apsilankė šiame priėmime; Ją 
pristatė A. Vakselis.

Priėmime pasikalbėta, pasi
žmonėta. Visi turėjo progos ap
žiūrėti Čiurlionio reprodukcijų 
parodą.

Buvo išstatyta 54 reprodukci
jos. Trys iš jų didesnio forma
to, išleistos dar prieš antrąjį pa
saulinį karą. Kitos reprodukci
jos spausdintos paskutiniais me
tais Lietuvoje. Čia buvo žiemos, 
vasaros, pavasario ciklai, pa
grindiniai tematiniai paveikslai.

Paroda buvo abi dienas gau
siai lankoma.

Lanko mokykla
Šeštadienį, spalio 18, Čiurlio

nis buvo prisimintas Maironio 
lituanistinėje mokykloje. Apie jį 
kalbėta atskirai klasėse. Vyres
nių klasių mokiniam išdalinti 
nemokami bilietai į sukaktuvinį 
koncertą. Po pamokų da
lis mokinių nuvyko į K. Židi
nį apžiūrėti parodos. Čia pa
veikslus paaiškino P. Jurkus.

biudžetą 2.6

paskyrė 13.8 
bazei Diego

Australijoj, atsistatydinus dėl 
užsienio paskolos skandalų 
mineralų ir energijos ministe- 
riui Rex Connor, iškilo politinė 
krizė. Opozicija reikalauja vy
riausybę atsistatydinti.

Italijos prezidentas Giovanni 
Leone, nusidedamas tradicijai, 
pareiškė parlamente, kad Italija 
kenčia nuo per didelės korupci
jos, nusikaltimų ir biurokratijos.

Gynybos sekr. James R. 
Schlesinger paprašė senatą pa
didinti gynybos 
bil. dol.

Atstovų rūmai 
mil. dol. karinei
Garcia saloj (Indijos vandenyne) 
įrengti.

Didžiausia pasaulyje javų 
prekybos bendrovė Bunge teis
me nesigynė dėl jai padarytų 
kaltinimų (sukčiavimo parduo
dant javus) ir buvo nubausta 
20,000 dol. pabaudos.

Panaikinus cenzūros įstaty
mus, Prancūzijos spaudą ir fil
mus užplūdo pornografija. Pran
cūzijos prez. Giscard d’Estaing 
kvietė vyriausybę ir filmų ga
mintojus daryti visa, kad porno
grafijos plitimas būtų sulaikytas.

Prancūzija kitais metais ati
trauks iš Laos savo karinę mi
siją, kuri apmokydavo Laos ka
riuomenę.

Kinija paleido iš kalėjimo ir 
leido išvykti į tautinę Kiniją jos 
pagautiem 144 tautinės Kinijos 
piliečiam, vykdžiusiem teroris
tinius veiksmus.

UNESCO vykdomoji taryba 
nutarė sušvelninti prieš Izraelį 
nukreiptus veiksmus.

Gynybos d-to studija tvirtina, 
kad Sov. S-ga, pasinaudodama 
atoslūgio politika, nori įsistip
rinti visose srityse ir susilpnin
ti vakarus.

Alabamos gub. George C. 
Wallace 
bes.

Prez.
tikti su
Assad ir paskatinti derėtis su Iz- | 
raeliu dėl Golan aukštumų.

Islandija išplėtė savo teritori
nių vandenų zoną žvejybos rei- 
kalam iki 200 mylių.

JAV kongresas sutiko, kad f 
JAV civiliai technikai būtų pa
naudoti Sinajaus kalnų per
ėjimuose sekimo punktam aptar
nauti.

Paroda
Paroda buvo įrengta mažojoje 

K. Židinio salėje. Daug kur, 
minint Čiurlionio sukaktį, buvo 
surengtos reprodukcijų parodos. 
Ši išsiskyrė iš kitų panašių 
parodų dviem atvejais.

Pirma, kad parodoje buvo iš- 
* statyti du Čiurlionio originalai. 
Juos turi dail. V. K. Jonynas. 
Pirko vienam antikvariate Vo
kietijoje pokario metais. Pa
veikslai mažo formato, atspaudai 
nuo stiklo (juos paskelbsime 
vėliau vėliau spaudoje).

Antra, pati paroda buvo sko
ningai įrengta ir sutvarkyta. Visi 
paveikslai buvo vienodai į- 
rėminti. Visi turėjo plačias pa- 
spartas, rėmus, stiklus.

.Iškilminga akademija
Vakare 7 v. Kultūros Židinio 

didžiojoje salėje buvo sukaktu
vinė iškilminga akademija, į 
kurią atsilankė apie 300-400 
žmonių. Akademija pradėta 7:20 
ir baigta 10:30 v.v..

Atitraukus uždangą,, scenoje 
matėsi didelis Čiurlionio por
tretas. Tai buvo padidintas V.K. 
Jonyno sukurtas raižinys. Jis bu- ’ 
vo pritvirtintas prie didelio rau
dono skydo. Skyde buvo įrašyta 
skaičius 100 ir išpiauta auksinė 
laurų lapų šakelė.

Scena buvo prieblandoje, ap
šviestas tik portretas. Tada į sce
ną įėjo dvi lietuvaitės su tau
tiniais drabužiais. Jos padėjo gė
lių prie portreto ir uždegė su
kaktuvinę žvakę.

Tada scenoje pasirodė akto
rius Henrikas Kačinskas. Jis pa
skaitė įspūdingas ištraukas iš 
Čiurlionio laiškų ir straipsnių. 
Tai buvo pasakojimai apie žmo- 

(nukelta į 9 psl.)

KONGRESMANOROE 
REZOLIUCIJA

Kongresmanas Robert A. Roe 
(D.-N.J.) 1975 vasario 20 įnešė 
rezoliuciją (H. Con. Res. 141), 
kuri buvo priskirta prie kongres- 
mano Derwinski ir senatoriaus 
Curtis įneštų rezoliucijų tipo. 
Neseniai su tuo legislatoriumi 
pasikeitė laiškais Juozas Tama
šauskas iš Paterson, New Jersey. 
Kongresmanas R.A. Roe pasiun
tė jam minėtos rezoliucijos kopi
ją. Tik dabar paaiškėjo, kad ta 
rezoliucija savo turiniu yra labai 
artima kongresmano Bell nese
niai įneštom rezoliucijom — 
H. Con. Res. 368 ir H. Con. Res. 
403. Taip pat paaiškėjo, kad 
kongresmanas R.A. Roe buvo 
gerai išstudijavęs 1961-1966 lai
kotarpy įnešamas rezoliucijas, 
kai Rezoliucijoms Remti Ko
mitetas vykdė savo akciją dėl 
garsiosios H. Con. Res. 416 
(89th Congress) pravedimo. Tai
gi kongresmano Robert A. Roe 
1975 pradžioje įnešta H. Con. 
Res. 141 priskirtina prie stip
riųjų rezoliucijų, kuriomis sie
kiama Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai pilna laisvė ir nepriklauso
mybė.

Juozas Tamašauskas iš Pater
son, N.J., dabar spaudžia abu sa
vo senatorius (Case ir Williams), 
kad jie prie pirmos progos pa
sektų kongresmano Roe ir kong
resmano Bell pėdomis.

RRK

ketų apkasus 10-15%. Amerikie
čiai galvojo, kad tai taikoma tik 
vienam kuriam apkaso matui — 
jo diametrui ar gilumai, — o ru
sai tvirtina, kad sutartis kalba 
ne apie vieną kurį matą, bet 
matus.

Nors SALT I sutartis katego
riškai draudžia lengvas raketas 
pakeisti sunkiomis, bet rusai 
niekada nesutiko apibūdinti, 
kurios raketos yra lengvos ir 
kurios sunkios. Kissingeris, ne
norėdamas dėl to visai nutrauk
ti derybų, vienašališkai apibrė
žė, kad kiekviena raketa, dides
nė už sovietų SS-11 raketą, bus 
laikoma sunkiąja. Taip jis pain
formavo ir kongresą, bet jau su
tarties pasirašymo metu Brež
nevas žinojo, kad sovietų 
mokslininkai karštligiškai dirba 
prie galingesnių SS-19 raketų.

Sovietai, išnaudodami 1972 
m. sutarties bendrybes ir norė
dami įsigyti strateginių pir
menybių, pradėjo bandyti rada
rus nuo priešo raketų gintis, 
nors tokius bandymus sutartis 
ir draudė. JAV pradėjus protes
tuoti, sovietai, pasinaudodami 
sutarties technikine skyle, vi
sus metus tuos bandymus tę
sė tol, kol ką nors atrado, ir vė
liau bandymus nutraukė.

Turėdamas šiuos faktus gal
voje, žurnalas ir siūlo pasinau
doti patirtimi ir, derantis dėl 
SALT II sutarties, įsidėmėti, 
kad sovietai išnaudos kiekvieną 
sutarties skylę savo naudai; kad 
tai, kas nėra griežtai apibrėžta, 
sovietai nelaikys jiem privalo
ma; kad nereikia derybų surišti 
su bet kokia data ar įvykiu, 
pav., numatomu Brežnevo vizi
tu JAV.

Brežnevas su Nixonu laikinai 
sutarė apsiriboti 10 metų 2400 
strateginių bombonešių ir rake
tų ir 1320 daugiagalvių raketų, 
bet per 9 mėn. negalėjo sutarti, 
kaip patikrinti, kurios raketos 
yra daugiagalvės, ir ar sovietų 
Backfire bombonešis yra strate
ginis ginklas.

Tokie klausimai yra grynai 
techniški ir komplikuoti, bet jie 
nuspręs ateities jėgų balansą, 
todėl ir reikalaujama, kad 
SALT II sutarty neliktų įvairiai 
aiškintinų bendrybių.

PASKIRTOS ČIURLIONIO METŲ 
MUZIKINIO KONKURSO PREMIJOS

Ryšium su M.K. Čiurlionio 
gimimų . 100 metų sukaktimi 
buvo paskelbtas konkursas — 
parašyti kūrinį fortepijonui. 
Premijos mecenatas — dr. Jonas 
P. Lenktaitis, tam reikalui pa
skyręs 1550 dol.

Buvo sudarytos trys premijos. 
I-ji premija — 750 dol., II-ji — 
500 dol., III-oji — 300 dol.

Konkurso terminas buvo š.m. 
rugsėjo 22, Čiurlionio gimtadie
nis. Viso konkursui buvo atsiųs
ta 8 kūriniai.

Konkursą tvarkė Vargoni
ninkų— Muzikų Sąjunga. Ji su
darė ir vertinimo komisiją. Į ją 
buvo pakviesta: pianistė Aldona

lanko Europos valsty-

Fordas numato susi- 
Sirijos prez. Hafez al-

LMK Federacijos suvažiavimo metu iškilmingo posėdžio stalas: iš k. p. Simutienė, Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis, V. Jonuškaitė-Leskaitienė, G. Žilionienė; stovi M. Klivečkienė,

7^

“--------- ------------------------------ -----------r . , □LUVi LVA.

I. Banaitienė — pirm., Tėv. Paulius Baltakis, OFM, R. Žymantaitė. Nuotr. A. Binkins

Kepalaitė, pianistas Andrius 
Kuprevičius, pianistė Julija Ra- 
jauskaitė. Taip pat į komisiją 
įėjo Vargonininkų — Muzikų 
Sąjungos pirmininkas Algirdas 
Kačanauskas. Buvo pakviestas 
ir premijos mecenatas dr. Jonas 
P. Lenktaitis. Jis vietoj savęs 
į komisiją pakvietė muziką Vla
dą Jakubėną.

Visiem komisijos nariam buvo 
įteikti Xerox metodu kopijuoti 
konkursui atsiųsti kūriniai.

Vertinimo komisija posėdžia
vo spalio 16 Kultūros Židinyje 
Brooklyne. Dalyvavo komisijos 
pirmininkas Aleksandras Kača
nauskas, nariai — Aldona Kepa- 
laitė, Julija Rajauskaitė. Kiti du 
komisijos nariai buvo pasiekti 
telefonu, ir pirmininkas iš jų ga
vo balsus.

Balsų dauguma buvo paskir
tos premijos taip:

Pirmoji premija — 750 dol. — 
teko kūriniui “Lietuvišką 
rapsodija”, pasirašyta A. Tolio 
slapyvardžiu.

Antroji premija — 500 dol. 
teko kūriniui “Lietuviška suita”, 
pasirašyta slapyvardžiu Pa
klydęs Varpas.

Trečioji premija — 300 dol. 
teko kūriniui — Fantazija liau
dies tema, pasirašyta slapy
vardžiu M. Kolibris —1975.

Atidarius premijas laimėjusių 
vokus, paaiškėjo, kad A. Tolis, 
gavęs I-ją premiją, yra muzikas 
Julius Gaidelis; Paklydęs Var
pas, gavęs II-ją premiją, yra 
muzikas Vytautas Kerbelis; M. 
Kolibris — 1975, laimėjęs III- 
čia premiją, yra muzikė sesuo 
M. Bernarda, SSC.

Kitų vokai neatidaryti. Nepre
mijuoti kūriniai tuoj bus grąžin- x 
ti nurodytais adresais.
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ATSISAKAU BALSUOTI, KAIP PILIE
TIS, KURIS NETURI TEISIŲ, O TIK 
PAREIGAS

I '

IŠ LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS NR. 17

KRINČINAS
LTSR Aukščiausios Tarybos 

Prezidiumo Pirmininkui
Panevėžio vyskupui dr. R.

Krikščiūnui
Religijų reikalų tarybos įgalio

tiniui K. Tumėnui 
Valstybės saugumo komitetui

Kun. Babrausko Balio, A. 
gyv. Pasvalio raj., Krinčine

Pareiškimas
Šių metų birželio 15 bus rin

kimai į TSRS Aukščiausiąją Ta
rybą. Piliečiai turi teisę ir pa
reigą rinkimuose dalyvauti. Ta
čiau aš, kaip Katal. Bažnyčios 
kunigas,ne kartą buvau Valsty
bės saugumo ir rajono pareigū
nų diskriminuojamas ir su ma
nimi elgiamasi, tarsi būčiau 
už įstatymų ribos. Gindamas 
savo teises ir konstatuodamas 
kai kurių pareigūnų vykdomus 
įstatymų pažeidimus, kreipiausi 
į Valstybės saugumo komitetą 
Vilniuje ir Teisingumo minist
rą, bet jokio konkretaus atsa
kymo bei apgynimo niekur ne
gavau. Todėl dėl ištisos eilės 
faktų (juos nurodysiu žemiau) 
aš atsisakau balsuoti, kaip pilie
tis, kuris neturi teisių, o tik 
pareigas.

1973 lapkričio 20 grupė sau
gumo darbuotojų, vadovaujamų 
kapitono Jasinsko, darydama 
kratą, grubiai pažeidė LTSR 
BPK 192 str., kuriame pasaky
ta: “Visi paimtieji daiktai ir 
dokumentai turi būti išvardi
jami kratos protokole arba prie 
jo pridedame apyraše, nurodant 
kiekį ir matą”. Saugumo dar
buotojai paimtų daiktų neįrašė 
nei į kratos protokolą, nei į 
pridedamąjį apyrašą.

Du kartus (1973.XI.21 ir 
1974.VIII.2) buvau tardomas, 
kaip kaltinamasis (būdamas al
kanas, paėmiau paduoto maisto, 
t.y. draudžiant religinę spaudą 
paėmiau man paduotas knygas), 
o protokole užrašė ir žodžiu 
teigė, kad esu tardomas, kaip 
liudininkas. Nei aš pats supra
tau, nei jie man atsakė į klau
simą: “Apie kieno nusikalsta
mą įvykį aš turiu liudyti.” To
dėl šiuo pareiškimu nuo tardy
mų parašų atsisakau, nes abu 
tardymus laikau neteisėtais.

Po kratos buvau iškviestas į 
Biržų raj. Vykdomąjį komitetą, 
ir tenai šios įstaigos pirminin
kas A. Tumėnas perspėjo: “Aš 
esu Biržų saugumo komiteto 
įgaliotas perspėti jus, kad apie 
kratą niekam nekalbėtumėte”. 
Paaiškinau, kad per kratą buvo 
atimtos ne tik mano asmeninės 
religinės knygos ir kiti daiktai, 
bet ir Smilgių bei Suostų baž
nyčios nuosavybė: malda
knygės, giesmynėliai ir gies
mės su gaidomis. Todėl 
privalėjau parapiečiams pa
aiškint, kas jas atėmė. Tuo 
perspėjimu Biržų saugumas pa
rodė, kad kratos aktas yra nusi

kalstamas, kuris bijo viešumos. 
Tą nusikaltimą patvirtina atim
tieji daiktai: senos ir naujesnės 
maldaknygės, katekizmai, “N 
Testamento” knygos. Teisybės 
šaukiasi parduotuvėje nusipirk
tas popierius ir visos magneto
fono juostos su man brangiais 
įrašais. Visa tai buvo suversta į 
maišus ir įmesta į sunkvežimį.

Po kratos Biržų raj. darbuo
tojai įvairiomis progomis sklei
dė apie mane niekšiškiausius 
šmeižtus. Pvz., “Kunigas Ba- 
brauskas, išvažiuodamas iš 
Suostų ir Smilgių parapijų, pa
sisavino bažnytinę kasą.” Pa
siteiravęs sužinojau, kad nė 
vienas valdžios pareigūnas ne
sikreipė į Smilgių ar Suostų 
bažnytinį komitetą, teiraudama
sis dėl kasos. Jiems tiesa ne
rūpi. Šmeižtai įstatymais drau
džiami, o prieš kunigą viskas 
galima — jis nepasiskųs ir tei
sybės neras. Maža to, viešose 
paskaitose ne kartą grasino: 
“Kun. Babrauskas savo mirtimi 
nemirs.” Todėl turėjau teisę ir 
pareigą savo parapijiečiams per 
pamokslą pasakyti: “Kadangi 
esu ne tik viešai šmeižiamas, 
bet ir viešai grasinama, todėl 
primenu jums, parapijiečiai, jei 
kas atsitiks su jūsų klebonu, 
žinokite, kieno darbas”.

Gyvenant šitokioje padėtyje, 
kyla klausimas: Kur aš gyvenu? 
Kur vyriausybė, įstatymai, žmo
gaus teisės? Nejaugi prieš ku
nigą ir tikintį žmogų viskas ga
lima?

1974 rugpiūčio 1 vėlai po 
pietų gavau šaukimą rugpiūčio 
2 d. 10 vai. atvykti į Vilniaus 
saugumo komitetą. Tą dieną 
buvo laidotuvės, sutartas krikš
tas, Parciunkulės atlaidai ir pir
mas mėnesio penktadienis. To
dėl nuvykti atsisakiau. Vakare 
Krinčino apylinkės pirmininkė 
prašė vykti, nes nesiliauja 
skambinti ir grasinti, kad atsi- 
vešią prievarta. Dėl ramybės 
paklausiau — visa palikęs per 
naktį nyvykau. Kam to reikia? 
Gaisras? Avarija? Žmonės atly
dėjo mirusį — nėra kunigo. 
Atvežė krikštyti vaiką — nėra 
kunigo. Parciunkulės atlaidai, 
pirmas penktadienis — nėra 
kunigo. “Iškviestas Vilniaus 
sauguman. Ką ten jam darys? 
Štai kaip su mumis ir kunigais 
elgiasi valstybė”, — aimanavo 
žmonės. Kam reikalinga ta anti
valstybinė propaganda, žmo
nių gąsdinimas ir varginimas?

Nesuprantu, kodėl valstybė 
naudoja visą Saugumo jėgą ir 
daro išlaidas tikinčiųjų ir kuni
gų persekiojimui? O kad tai 
tikra, primenu vieną įvykį. 
Prieš kratą su vienu parapijie
čiu taisėme Smilgių bažnyčios 
Stogą. Tuo metu atėjo moteris 
su keturiais vaikučiais, kad pa- 
klausinėčiau, ar moka katekiz
mą. Nuo stogo paprašiau, kad 
palauktų ant šventoriaus, kol 
baigsiu darbą. Moteris atsisėdo

ant suoliuko ir, išsiėmusi ka
tekizmą, mokė vaikus. Sekančią 
dieną atvyko pas mane į Smil
gius Biržų saugumo viršininkas 
Jasinskas ir užsipuolė: “Kokia 
vienuolė mokė pas tave vaikus 
katekizmo. Tai nusikaltimas! 
Rašyk pasiaiškinimą”.

Keliais įvykiais pailiustruoju 
rajono valdžios elgesį.

Atvykęs į Krinčiną, norėjau 
persiregistruoti mano bute 
esantį telefoną. Krinčino pašte 
pasiteiravau, ar galima, tai pa
daryti. Man atsakė, kad Krinčino 
paštas turi 7 laisvus numerius 
ir nėra nė vieno pareiškimo. 
Parašiau pareiškimą Pasvalio 
Ryšių viršininkui. Šis pasakė, 
kad mano telefono perregistra
vimą nuspręs rajono vyriausy
bė. Po kelių dienų gavau atsa
kymą: “Į jūsų pareiškimą pra
nešame, kad perregistruoti 
jums buvusį pil. Raščiaus 
Prano telefoną nėra galimybės, 
nes minėtas numeris reikalin
gas Krinčino kolūkio telefo
no įrengimui. — Ryšių maz-’ 
go viršininkas Č. Monkevičius”.

Tuojau atvyko darbininkai ir 
telefono aparatą išsinešė. Krei
piausi į Religijų reikalų tary
bos įgaliotinį K. Tumėną, ta
čiau jis neatsiliepė. Net ir tokio 
mažmožio, kaip telefonas, ne
leidžiama turėti.

1974 lapkričio 1 d. 15 vai. po 
Visų Šventų pamaldų savo paš
to dėžutėje radau pranešimą, 
kad esu Pasvalio rajono Vyk
domojo komiteto pirmininko 
pavaduotojo kviečiamas lapkri
čio 1 d. 12 vai. į Krinčino kol
ūkio kontorą. Pranešimą buvo 
pasirašęs Krinčino apylinkės 
sekretorius. Kviečiamas 12 vai., 
o einant į bažnyčią pamaldoms, 
jokio pranešimo dar nebuvo. 
Perskaitęs pranešimą, paro
džiau jį dar 3 asmenims. Kas 
tai būtų? Apsirikimas? Pasitik
rinau Krinčino apylinkėje — 
gal pamiršo laiku atnešti? Ne. 
Jie patys gavo tą pranešimą 
lapkričio 1-ją prieš 12 vai.

Lapkričio 20 Pasvalio rajone 
Vykdomajame komitete mane 
užpuolė: “Kodėl nesiskaitot
su vietos valdžia? Kviečiamas 
neatvykstate! Kad daugiau taip 
nesikartotų! Mes šito nepakę- 
sime!” Bandžiau aiškintis, kad 
buvo fizinė negalimybė — pra
nešimą gavau 15 vai., o kvie
čiamas 12 vai. Į mano pasi
aiškinimą nekreipė dėmesio, o 
tik pabrėžė: “Mes tokio nesi
skaitymo daugiau nepakę Si
me!” Ką turėjau daryti? . . .

Štai dar du įvykiai iš tikin
čiųjų persekiojimo: 1975 kovo 
mėnesį atleido iš darbo kolūkio 
“Laisvoji žemė” laiškanešę Va
lę Uzelienę už tai, kad ji lan
ko bažnyčią. Smilgių apylinkės 
pirmininkas Stričkas Uzelienei 
pasakė, kad “įstatymas drau
džia tikinčiajai dirbti laiška
neše. Nori ar nenori, vis tiek 
tave išmesime iš darbo”. Gra-

sinimą įvykdė. Uzelienė šiuo 
reikalu kreipėsi į “Valstiečių 
laikraščio” redakciją, o ši laiš
kanešės skundą persiuntė 
tiems, kurie ją atleido, ir, tarsi 
pasityčiodami, pranešė, kad jos 
skundas persiųstas vietinei val
džiai.

1973 Suostų mokykloje mo
kyt. Geležiūtė, išbarusi ir pasi
tyčiojusi iš našlaičio Anta
nuko Beleko, pamokos metu 
mušė jį per ausis, kad jis bu
vęs bažnyčioje. Galima mušti 
— kas gins našlaitį?

Tai vis mano parapijiečiai, 
turėję nukentėti už savo tikė
jimą nuo ateistų, kuriems duota 
laisvė naudoti, visas priemones 
prieš tikinčiuosius. Tai maža 
dalelė tų skaudžių pavyzdžių, 
kuriuos aš matau ir dėl ku
riu pergyvenu.

Skaudu, kad pas daugelį 
pareigūnų nematai žmoniško 
veido, susiduri su nepakan
tumu, fanatizmu, o kartais net 
teroru. Kur Konstitucija? Kodėl 
piliečių teisių niekas negina? 
Kodėl tyli prokuratūros? Kai 
ieškai tiesos, susiduri su tyla.

Aš eilinis valstybės pilietis, 
dabar klausiu: ar galiu bal
suoti? Dėl ko turėčiau balsuo
ti?

Kol aš ir mano tikintieji bū
sime diskriminuojami, valdžios 
pareigūnų užpuldinėjami,
šmeižiami, kol nebus sugrąžinti 
per kratą atimti daiktai, tol 
balsuoti negalėsiu.
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IŠ JAV LB 
VEIKLOS

Etninių studijų įstatymu pa
tvirtinta 1.8 milijonų dolerių 
suma JAV švietimo įstaigos 
buvo paskirstyta tarp 49 insti
tucijų, veikiančių 32 valstijose. 
Fondam gauti buvo sulaukta 
net 550 prašymų. Prašoma su
ma prašokusi 30 milijonų dole
rių. Lietuviai finansinei pa
ramai kvalifikavosi Illinois
valstijos Selfreliance grupės 
vardu pateiktu projektu. Šiam 
projektui vykdyti paskirta 
$45,000 suma, iš viso apimant 
šešias etnines-tautines grupes. 
JAV LB švietimo darbuotojai 
įdėjo daug gražių pastangų į 
projekto paruošimą.

AN* ANAS 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...

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., 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- 

Jąue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

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

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

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

MOVED TO LARGER ŲŲARTERS — KORDOL FABRICS by - 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N;Y 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — i nu
pertu o to s 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!

U ETŲ VIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko

las su žemu procentu, moka dividendus apsldraudusiem. Kreiptis: 
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts La ne, VVoodhaven, N.Y. 11421. 
Telef. Ml 7-6637.

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

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

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

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30- 
8:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467 
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

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

Grupelė svečių Apreiškimo parapijos sukaktuviniame bankete. Kairėje kun. A. Petrauskas, 
vid. kun. Pr. Jaraška, dešinėje kun. Pr. Raugalas. Nuotr. C. Binkins

Demokratų partijos centrinis 
komitetas tyrimų skyriui vado
vaujančio direktoriaus Paul H. 
Jensen laišku atsakė į JAV LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
įteiktą memorandumą Europos 
saugumo konferencijos klausi
mu. Laiške apgailestaujama, 
kad negalėta prašomos rezoliu
cijos pravesti, nes partijos pa
tariamoji taryba posėdžiauti 
rinksis tik metų pabaigoj. Pa
brėžęs, kad LB memorandume 
pateikti argumentai prieš sovie
tų įvykdytą Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos aneksiją yra svarūs, 
Jensen praneša, jog jis savo 
ruožtu memorandumą išsiun
tinėjęs centrinio komiteto už
sienio reikalų patariamosios ko
misijos nariam. JAV LB krašto 
valdyba mano, kad pavergtos 
Lietuvos reikalais būtina bend
radarbiauti su abiem par
tijom, todėl stengiasi kontak
tuoti tiek demokratus, tiek 
respublikonus.

Cynthia Lister, Philadelphi- 
joj veikiančio Franklin Institu
to pareigūnė, vadovaujanti Na- 
tional Endowment for the Hu- 
manities finansuojamai Great 
Issues programai, atvyko pasi
matyti su JAV LB krašto valdy
bos vicepirm. Aušra Zerr dėl 
lietuvių įjungimo į minėtos 
programos vykdymą. Pageidau
ta, kad lietuviai suruoštų deba
tus — simpoziumą amerikiečių 
visuomenę dominančiu klau
simu, kurį Great Issues vadovy
bė nemokamai nufilmuotų ir 
pasirūpintų pertransliavimu per 
JAV radijo ir televizijos sto
tis. LB krašto valdyba šiuo pa
siūlymu domisi ir klausimą pla
čiau tiria.

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

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

Lietuviško stiliaus paminklr 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New 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
TRAUKINIAI

specialios huolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS

JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Gėlės Č iurlioniui
New Yorke gražiai ir iškilmin

gai atšvęsta Mikalojaus Konstan
tino Čiurlionio 100 metų gimi
mo sukaktis. Iškilminga aka
demija pradėta simbolišku ges
tu. Vos prasitraukus uždangai, į 
sceną užkopė dvi lietuvaitės su 
tautiniais drabužiais ir padėjo 
gėlių puokštę prie Čiurlionio 
portreto. Tuo buvo išreikšta pa
garba didžiajam mūšų kūrėjui, 
tuo pačiu visi susitelkė ir ties 
lietuviškąja kūryba.

Akademija ir visas minėjimas 
buvo surengtas su deramu rim
tumu ir kultūringumu. Retai ka
da mūsų parengimai pasiekia 
tokį lygį, kuris čia buvo minė
jimo paskaitose, koncerte ir pa
rodoje. Ši visa kultūra irgi buvo 
gėlės Čiurlioniui.

Džiugino minėjimo kūrybi
niai momentai, džiugino paskai
tos, Čiurlionio įvairi interpreta
cija, pajėgumas įžvelgti ir aptarti. 
Džiugino visus ir Čiurlionio 
kūriniai. Kokius gražius pasau
lius atskleidė ta reprodukcijų 
paroda. Vyresnieji, kurie yra 
anksčiau matę Čiurlionio kūri
nius, čia galėjo prisiminti ir dar 
pakeliauti po fantastinius pa
saulius, sustoti ties minčių vers
mėmis.

Jaunimas juk neturi progos 
pamatyti Čiurlionį. Jaunimui tai 
buvo visai naujas pasaulis. Jie 
pagavo jo platumas, tą didįjį 
žvilgsnį nuo aukštųjų kalnų. Jie 
pareiškė ir net prašė vyresnių
jų, kad išleistų jo kūrinius kaip 
plakatus, kuriais jie mėgsta pa
puošti savo kambarius.

Džiugino mus ir Čiurlionio 
muzikiniai kūriniai. Koks pasau
lis prasivėrė, kai pianistė dra
matiškai skambino jo preliudus. 
Tas juodas fortepijonas drebėjo 
ir gaudė, nešdamas įvairias min
tis ir jausmus. Ir klauseisi ir 
džiaugei si — tai lietuvio kūri
niai, atliekami lietuvių lietu

The Lithuanian Weekly Published 
by Franciscan Fathers

Editorial Office (212) 827-1352 
Business Office (212) 827-1351

viam. Tai mano kalba, kad lietu
vis būtų didesnis ir turtinges
nis.

Džiugino ir fugos sudėtingos 
formos ir kvartetas. Džiugino 
dainuoją vyrai ir tas didžiulis 
jungtinis choras. Kiek reikėjo 
triūso, kol išmoko dainas, kol čia 
suvažiavo, kad bendrai pagerbtų 
mūsų kūrėją.

Čiurlionis buvo vienas iš pir
mųjų lietuvių muzikų, kuris pa
stebėjo lietuvių liaudies dainų 
grožį ir jomis žavėjosi. Tas ža
vesys ir jaučiamas jo harmo
nizacijoje. Su kokia meile jis tas 
lietuviškas dainas aprengė ir pa
leido į pasaulį, kad visiem bylo
tų apie mūsų tautos dvasinį lo
bį.

-o-
Šiame minėjime dar buvo ir 

kitos gėlės, taip pat skirtos pa
gerbti Čiurlionį. Tos gėlės buvo 
trys premijos, trys nauji muziki
niai kūriniai.

Tikrai nuvyto tos gėlės, kurios 
buvo padėtos prie Čiurlionio 
portreto, bet šios gėlės niekada 
nenuvys. Jos visada ir visada 
kalbės apie Čiurlionio sukaktį.

Tą reikalą giliai pajuto pats 
mecenatas dr. J. Lenktaitis, kad 
šiai sukakčiai reikia kūrybos gė
lių, naujų muzikinių veikalų. Jis 
ir paskyrė šiam reikalui 1550 
dol. Iš jų buvo sudarytos trys 
premijos. Buvo sukurti nauji aš- 
tuoni veikalai. Iš jų premijuoti 
trys.

Tie nauji veikalai — Lietuviš
ka rapsodija, Lietuviška suita, 
Fantazija liaudies tema — giliai 
įprasmino šią sukaktį, suteikė 
svorio visai šventei. Tegu virsta 
tokia Čiurlionio vardo premija 
kasmetine, nes tai skatins lietu
višką muzikos kūrybą.

Pagarba mecenatui, visiem 
kūrėjam, visiem rengėjam, lietu
viškosios kūrybos puoselėto
jam!

Detroito universitete spalio 3- 
4 vyko simpoziumas šia tema: 
“Nacionalizmas Sovietų Sąjun
goj ir Rytų Europoj Brežnevo 
bei Kosygino laikais”. Sim
poziume dalyvavo mokslininkai 
iš įvairių JAV bei Kanados uni
versitetų. Jį bendrai surengė 
Detroito universiteto ir Michi- 
gano tautybių taryba.

-o-
Penktadienį, spalio 3, prieš 

antrą valandą Detroito universi
tete prasidėjo pirmoji sesija, pa
vadinta “Tautybių problemos 
dimensijos Sovietų Sąjungoj ir 
Rytų Europoj”.

Pirmoji kalbėtoja, Carleton 
universiteto Kanadoj profesorė 
Teresa Rakovvska-Harmstone, 
bendrai apibūdino tautybių po
litikos studijas. Paminėjo, jog, 
bestudijuojant Sov. Sąjungos 
tautybes, perdaug pabrėžiama 
disidentų skundai ir veikla, o 
negana dėmesio teikiama tom 
socioekonominėm problemom, 
kurios paveikia visų tautybių 
liaudį. Nagrinėdama dabartinę 
tautybių padėtį Sov. Sąjungoj, 
prof. Rakowska-Harmstone 
teigė, kad tautybių nacionaliz
mas auga kartu su modernizaci
ja ir kad komunistų partijai nesi
seka tokio vystymosi sustabdyti.

Antru kalbėtoju buvo Flori
dos tarptautinio universiteto 
profesorius Ralph S. Clem. Jo 
tema — demografiniai pasikeiti
mai Sovietų Sąjungoj. Anot ‘jo, 
kiekviena tautybė, kuri pereina 
modernizacijos procesą, lygia
grečiai pereina demografinių 
pakeitimų procesą. Europinė 
Sovietija, pasiekusi paskutinį 
modernizacijos etapą, yra taip 
pat pasiekusi demografinių pasi
keitimų proceso galą, kuris cha
rakterizuojamas žemu nauja
gimių laipsniu. Azijinė Rusija, 
būdama žemesniame moderni

Waterburio tautinių šokiu grupė Ratelis, kuriam vadovauja Antanina Bulotienė. Gru
pė šiemet dalyvavo BATUNo festivalyje, kuris buvo rugpiūčio 16 Plattdeutsche par
ke Franklin Square, L.l.

TAUTYBIŲ PROBLEMOS SOVIETŲ 
IMPERIJOJ
zacijos etape, turi labai aukštą 
naujagimių laipsnį. Kadangi vi
sur Sov. Sąjungoj anksti mirš
tančių procentas yra visai ma
žas, tai Rusijos Rytų tautybių 
gyventojų skaičius, palyginus su 
Vakarti tautybėmis, kasmet 
smarkiai auga. Prof. Clem iškė
lė įdomų faktą, kad Sov. Są
jungoj vienas iš keturių rusų 
gyvena ne rusiškose teritorijose.

Trečią paskaitą skaitė Wil- 
liam O. McCagg, profesorius iš 
Michigan valstybinio universi
teto. Jo tema — etninės prob
lemos Rytų Europoj. Kalbė
damas apie sovietinius — rytų 
europietinius santykius, paste
bėjo, kad kiekvienas iš aštuonių 
satelitinių kraštų, nežiūrint 
Brežnevo doktrinos, turėjo savo 
tvirtai nusistatytą nacionalisti

nę programą. Tačiau ne kiekvie
na R. Europos valstybė taip 
smarkiai gina savo mažumų na
cionalistinius siekimus. Prof. 
McCagg iškėlė Lenkiją, kaip 
labiausiai šovinistiškai nusi
teikusią kitų tautybių atžvilgiu.

-o-
Po vakarienės visi susirinko 

antrai sesijai. Kadangi dvejos 
svarstybos vyko tuo pačiu laiku, 
reikėjo pasirinkti vieną arba ki
tą. Eltos bendradarbis nuvyko 
į programoj trečiąja pažymėtą 
sesiją. Jos tema — “Tautinės 
problemos Ukrainoj, kultūri
nės ir religinės dimensijos nuo 
1964 metų”.

Pirmas kalbėtojas buvo prof. 
Bohdan R. Bociurkiw, iš Carle
ton universiteto Kanadoj. Jis 
pareiškė, kad įvairios ukrainie
čių religijos yra Sovietų valdžios 

labai persekiojamos. Viena reli
gija, unitai, yra persekiojama 
ypatingai ir net uždrausta jai 
veikti. Rusai nori visus ukrainie
čius suvaryti į ortodoksų bažny
čias, kad valdžiai būtų lengviau 
tikinčiuosius tvarkyti. Todėl 
unitai turi įšventinti kunigus 
slaptai. Prof. Bociurkiw pami
nėjo eilę kitų valdžios persekio
jamų religijų.

Antras šios sesijos prelegen
tas, prof. Mykolą Stepanenko 
iš Centrai Michigan universite
to, ribojosi tik ukrainiečių veda
ma kova prieš rusifikaciją. Jis 
paaiškino apie Morozo ir kitų 
ukrainiečių disidentų bylas. 
Viena iš jo išvadų buvo, jog 
Ukrainos nacionalistinis judė
jimas esąs pavykęs ta prasme, 
kad padeda išjudinti tokius 
asmenis, kurie anksčiau nejautė 
jokio sąlyčio su Ukrainos kul
tūra.

-o-

Šeštadienį, spalio 4, įvairių 
tautybių sesijos tęsėsi nuo 10 
vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro. 
Atskiras sesijas turėjo šios tauti
nės grupės: latviai, slovakai, 
vengrai, lietuviai, albanai, gu
dai, kroatai, armėnai, lenkai, es
tai ir žydai. Viena sesija buvo 
skirta Centrinės Azijos, Gruzi
jos, Azerbaidžano, Moldavijos ir 
kitų Sovietų Sąjungos teritorijų 
etninių grupių reikalam. Visos 
sesijos pavadintos vienu bendru 
vardu, tik keičiant respubliką: 
“Vystymasis Latvijoj nuo 1964” 
ir taip toliau. Sesijos vyko gru
pėmis, po tris iš karto tuo pačiu 
metu, tad, ir turint geriausius 
norus, tebuvo galima dalyvauti 

tik trečdaly posėdžių. Eltos 
bendradarbis spalio 4 pasirinko 
latvių, lietuvių ir gudų posė
džius.

-o-
Latvių sesijai vadovavo ra

šytojas Arvids Ziedonis Jr., 
Muhlenberg kolegijos profeso
rius. Kalbėjo dar du jauni pro
fesoriai: Juris Dreifelds, iš 
Brock universiteto, ir Janis J. 
Penikis, iš Indianos universite
to. Dreifelds buvo ir gerai pasi
ruošęs, ir turėjo laiko apie pus
antros valandos. Jis dėstė latvių 
tautos padėtį. Daug laiko skyrė 
švietimo būklei pavaizduoti — 
žodžiais bei skaičiais. Kalbėjo 
apie natūralų bei mechaninį 
gyventojų prieauglį, apie migra
ciją, industrializaciją, dvikal- 
biškumą, vedybas, skyrybas, 
tnoterų-vyrų susimaišymą, alko
holizmą (esą, latviai bei eslai 
alkoholy skęsta, ir tik vieni 
lietuviai iš visos Sovietų Sąjun
gos latvius alkoholizme pralen
kia). Prof. Penikis pirmąjį kalbė
toją tik papildė, paryškino, /is 
pastebėjo, jog latviai aplamai la
bai apatiški, pesimistiški, jięm 
reikia kontaktų su pažangiais už
sienio kraštais. Industrializacija 
latvių miestus pavertė daugiau 
nei pusiau rusiškais, ir sovieti
nis kolonializmas tebesitęsia 
visu brutalumu. Abiejų kalbėto
jų išvados gana pesimistiškos.

-o-
Lietuvių sesijai vadovavo 

Oakland universiteto profeso
rius Leonardas Gerulaitis. Kal
bėjo prof. Tomas Remeikjs, iš 
Calumet kolegijos. Koreferantas 
— rašytojas prof. Algirdas T. 
Landsbergis iš Farleigh 
Dickinson universiteto. Prof. 
Remeikis plačiau kalbėjo, aęjie 
lietuvių nacionalistines tenden
cijas ekonominėj srity. Jis gero
kai paryškino Antano Sniečkaus 
vaidmenį tiek Stalino, tiek 
Chruščiovo, Kosygino ir Brežne
vo laikais. Aptarė ir kitus Mask
vos patikėtinius lietuvius. Pa
skaitai vykstant, klausytojam 
buvo išdalintos trys statistinių 
duomenų lentelės: apie eko
nominį išsivystymą Baltijos 
kraštuose ir Sovietų Sąjungoj, 
nuo 1945 iki 1971 metų; apie 
lietuvių tautinės grupės vaidme
nį SSSR vadovaujančiuose kad
ruose nuo 1945 iki 1973; apie 
Lietuvos gyventojų tautinį pasi
skirstymą 1959-1973. Prelegen
tas išaiškino rusinizacijos ir 
rusifikacijos sąvokų skirtingu
mą. Citavo radikalius Lietuvių

(nukelta į 4 psl.)

Vytautas SUVALKIJOS ŪKININKO
ATSIMINIMAI
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Krau
tuvininkas viską pasiųsdavo į 
nurodytą vietą pasieny, pas 
Vokietijos ūkininką. Tada bet 
kas nuėjęs viską parnešdavo. 
Dažniausiai tai atlikdavo V. 
Debesiūnas.

Bet darbininkai Vokietijoj 
buvo daug brangesni negu pas 
mus. Mūsiškiai eidavo į Vokie
tiją uždarbiauti. Slaptai perei
davo per sieną, kur nors neto
li susirasdavo ūkininką ir dirb
davo. O jau lapkričio pradžioj 
vėl slaptai grįždavo į Lietuvą.

Vokietijos ūkininkas ligi lap
kričio mėnesio stengdavosi at
likti visus ūkio darbus, net ir 
javus iškulti. Paskui jam dar
bininko nebeapsimokėdavo lai
kyti dėl brangaus maisto. Tik 
gyvuliam prižiūrėti pasilikdavo 
kokį vieną.

Ne visiem mūsų darbinin
kam pas Vokietijos ūkininkus 
patikdavo. Daugelis ten dirbu
siųjų kalbėdavo šitaip:

“Vokietijos ūkininkas už
moka daugiau, kaip Lietuvos 
ūkininkas. Bet kas iš to! Reikia 
sunkiai dirbti ir skubėti. Aš 
Lietuvoj pas ūkininką nepada
rau nė pusės tiek, kiek pada
rau pas Vokietijos ūkininką, o 
žiemą čia visai lengvai prabū- 
nu. Kada Vokietijos ūkininkė 

pašaukia mane valgyti pusry
čių, pietų arba vakarienės, aš 
atsisėdu prie stalo ir kepurę 
šalia savęs pasidedu. Visi sku
bam valgyti, nesikalbam. Pa
valgius — kepurė ant galvos, 
ir marš pro duris į tvartą! 
Tvarte darbininkai turi jiem 
įruoštą kambarį. Tenai ir pra
leidžia visą savo laisvą laiką.

Kada Lietuvos ūkininko šei
mininkė pašaukia pusryčių, 
pietų ar vakarienės, aš, atėjęs į 
kambarį, pasidedu kepurę, dra
bužius, nusiplaunu rankas ir 
veidą. Susėdam darbininkai 
prie stalo, valgom, kalbamės, 
juokaujam. Mėsos gaunam daug 
daugiau negu pas Vokietijos 
ūkininką. Sriubos — valgyk, 
kiek nori.

Esu tarnavęs ir dirbęs Lie
tuvoj pas tokius ūkininkus, kur 
kartu su darbininkais prie stalo 
valgo ir pats namų šeiminin
kas. Pas tokius ūkininkus visa
da būna geras maistas. O žie
mos laiką, ypač vakarus, pra- 
leisdavom visi kartu, lyg bū
tume vienos šeimos nariai.”

Knygnešiai
Kaupiškių kaime buvo du 

knygnešiai. Juozas Vaškevi
čius buvo didelis draudžiamos 

spaudos platintojas, o kartais ir 
Vincas Debesiūnas daug 
žmonėm pasitarnaudavo, daug 
ką iš Vokietijos parnešdavo.

Vincas Debesiūnas tarnavo 
valsčiaus pasiuntiniu ir sargu. 
Buvo prie valsčiaus raštinės du 
atskiri kambariai, kuriuos žmo
nės vadindavo kalėjimais. Juo
se valsčiaus teismo nubausti 
gyventojai atlikdavo bausmes 
už nusikaltimus prieš rusų reži
mą (kaip už nelegalų sienos 
perėjimą, peštynes, vagystes). 
Tų nusikaltimų pasitaikydavo 
labai retai. Jeigu kas atlikdavo 
bausmę, V.D. turėdavo juos 
prižiūrėti. Šitai labai gerai pa
stebėjau, nes mūsų namai nuo 
valsčiaus buvo tik už pusės ki
lometro.

Su valsčiaus valdybos reika
lais V. Debesiūnas kiekvieną 
dieną vykdavo į Kybartų paš
tą, suvaikščiodamas 22 kilomet
rus. Taip jis vaikščiojo 30 su 
viršum metų. Žmonėm jis pasa
kodavo, kiek yra žingsnių puo 
valsčiaus raštinės ligi Kybartų 
pašto.

Nuo valsčiaus raštinės ligi 
Vokietijos sienos buvo apie 
pusantro kilometro. V.D. slap
tai pereidavo sieną į Vokieti
ją. Nuvykdavo į Sodėnų kaimą 
pas Vokietijos ūkininką F. Gil- 
džių, kuris turėjo smuklę ir 
krautuvę; pas jį buvo galima 
gauti ir įvairios lietuviškos 
spaudos (maldaknygių, ūkinin
ko kalendorių, kartais ir laik
raščių). F. Gildžius mokėjo tru

putį kalbėti ir lietuviškai. Ko 
tik kam prireikdavo, V. Debe- 
siūnaš tuojau parnešdavo (už 
atlyginimą).

Juozas Vaškevičius, mano tė
vų pasakojimu, nuo jaunystės 
dienų platino draudžiamą lietu
višką spaudą taip sumaniai, kad 
nė rusų žandarai to nepaste
bėdavo. Slaptai perėjęs per sie
ną, pėsčias nuvykdavo į Tilžę 
(70 su viršum kilometrų). Iš 
Tilžės parsiveždavo įvairios 
spaudos, bet didesnį kiekį per
siųsdavo paštu į pasienį, o iš 
čionai po truputį parsinešdavo į 
Lietuvą, tik ne viską į savo na
mus.

Vaškevičiam priklauso didelė 
pagarba. Jie savo tėvynei Lie
tuvai atidavė pilną duoklę. Jų 
trys sūnūs — Juozas, Antanas ir 
Justinas — 1918 metais pirmie
ji išvyko savanoriais į besiku
riančią Lietuvos kariuomenę. 
Tų trijų brolių savanorių ir jų 
motinos nuotrauka yra ir Lietu
vių Enciklopedijoj.

Agentai ir keleiviai
Dar ir dabar prisimenu, kaip 

apie 1904-1906 metus (tai vyko 
ir daug anksčiau) daug lietuvių 
keliavo į užsienius ieškoti ge
resnio gyvenimo. Daugelis 
bėgo nuo rusų valdžios perse
kiojimų, daug jaunų vyrų bėgo 
nuo caro kariuomenės. Bet bu
vo ir tokių, kurie grįždavo iš 
užsienių į Lietuvą. Buvo viena 
didžiausia bėda — slaptai per
eiti rusų-vokiečių sieną.

Šitokius žmones slaptai per 
sieną perveždavo agentai, kurie 
iš to turėdavo gerą uždarbį. 
Keleiviai eidavo net per kelių 
agentų rankas; tai daug atsiei
davo.

Grįžtą iš užsienių keleiviai 
atvažiuodavo į pasienį, į Eitkū
nus. Juos traukiny pasitikdavo 
agentas Rudzevskis ir nusivež- 
davo pas Save. Jis buvo di
džiausias agentas Eitkūnuose. 
Per jo vadovavimą pereidavo 
visi grįžtantieji į Lietuvą , arba 
keliaujantieji į užsienius. 
Grįžtantiesiem į Lietuvą 
Rudzevskis pasakydavo kalbą: 
“Kada važiuosit vežimais, nesi- 
grūskit perdaug, kad vaikų 
nesužeistumėt.” Bet tie žmonės 
nežinojo, kad jų neveš jokie ve
žimai, bet patys savo bagažus 
neš. Rudzevskis keleivius at
veždavo į pasienį, kur veikė 
agentų punktai.

Sodėnų kaime pas F. Gildžių 
antrajame aukšte pasirodydavo 
žiburys. Tai buvo ženklas, kad 
pas Gildžių yra keleivių. Tą 
ženklą žinojo tik agentai, kurie 
žmones veždavo per sieną.

Pamatę ženklą, agentai dary
davo planus, kaip susitikti su 
rusų sargybiniu, su juo susitar
ti ir kaip surasti naktį, kurioj 
vietoj jis saugos sieną. Agentai 
turėjo patikimus kareivius, o 
juos naktį surasdavo pagal su

tartą ženklą, kelis kartus mes
dami degantį degtuką. Buvo 
daug atsitikimų, kad, per sieną 

perėjus gerai, paėjus toliau, kiti 
rusai keleivius suareštuodavo. 
Tad keleiviai keliais neidavo, 
eidavo per laukus.

Septyni kilometrai nuo sie
nos buvo antra rusų sargybų 
linija. Ten gyveno rusai. Sar
gybiniai slankiodavo keliais. 
Susitikę keleivius, pažindavo 
juos iš apsirengimo. Patikrinę 
suareštuodavo ir pristatydavo į 
Kybartų muitinę. Kartais pasi
taikydavo ir protingesnių rusų. 
Jiem duodavo agentas kokį rub
lį, ir keleiviai būdavo palei
džiami.

Buvo daug ūkininkų, kurie 
gyveno pasieny. Keleiviai jiem 
išmindžiodavo javus, jei ten pa
sitaikydavo patogi vieta agen
tam keleivius pervesti per 
sieną. Mūsų viena didelė lan
ka buvo ant to tako, kur kelei
viai eidavo šenlink ir tenlink. 
Būdavo metų, kada ten šienau
ti nereikėdavo.

Daug lengviau buvo kelei
viui išvykti į užsienius, negu 
sugrįžti į Lietuvą. Pasienio gy
ventojai, dvidešimties kilomet
rų atstume nuo sienos, gaudavo 
iš valsčiaus pažymėjimą, su ku
riuo buvo galima per pereina
mą punktą eiti į Vokietiją ir at
gal. Šitaip pasienio gyventojai, 
kurie vykdavo į užsienius tais 
senais laikais, pereidavo per 
pereinamą punktą į Vokietiją ir 
daugiau nebegrįždavo į savo 
kraštą.

(Bus daugiau)
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Philadelphijoj atkuriama 
lietuvybės tvirtovė

ALGIMANTAS S. GEČYS

Bevartąs A. Simučio 1958 iš- 
lėistą Pasaulio Lietuvių Žinyną 
patirs, kad tais metais Phila
delphijoj veikta net penkių 
lietuvių klubų. Kiekvieno turėta 
savas pastatas, narių skaičius 
skaičiuotas šimtais, o Lietuvių 
MuZikaliniame Klube narių bū
ta net ir virš tūkstančio.

I Šuoliais bėgąs laikas ir miesto 
dalyse vykstąs gyventojų keiti
masis nebuvo palankus klubų 
k|estėjimui.i Nariam išmirštant 
ar išsikeliant iš apylinkės, klubų 
išsilaikymas darėsi problematiš
kas. Ir taip 17 laikotarpy net 
trys lietuvių klubai buvo pri
versti likviduoti savo turtą ir už
sidaryti. Ne kitoks likimas grėsė 
ir jdidžiausiam bei savo metu 
turtingiausiam Lietuvių Mu- 
zilęaliniam Klubui. Metai po me-
tų jo operuota su nemažais nuo
stoliais, o narių skaičiaus jau be
bota nepilnų dviejų šimtų.

Keletas metų prabėgo, kol 
pavojų prarasti šį didžiausią

Birutė VVallash-Valašienė, 
pirmoji nupirkusi sau ir 

^dukterims 12 akcijų (po 100 
dol. viena).

Bronė ir Jonas Karaškai, įsigiję 10 akcijų.

Elena ir Antanas Tarvydai, pirmoji šeima, nupirkusi 10 ak
cijų-_____________

Kazys ir Janė Kauliniai, 10 akcijų savininkai

Lietuvių namai Philadelphijoj. Visos nuotraukos K. Čikoto

lietuvių klubą pajuto Phila
delphijoj ir kaimyninėj Pietinėj 
New Jersey gyveną lietuviai. 
Sujudino juos klubo nariai, lie
tuvybės reikalus pastatė aukš
čiau už tuos skatikus, kuriuos 
būtų išsidalinę klubo pastatą 
pardavę kitataučiam. “Kur rink
sis lietuviai minėjimam, kon
certam, kur repetuos tautinių šo
kių grupė, kur sportuos jauni
mas, pagaliau kur rasim lietuviš
ką aplinką norėdami išlenkti 
alaus bokalą?” klausė ne vienas 
klubo narys. Be to, klubo esama 
geroj vietoj, išimtinai baltųjų 
rajone, prie pat pagrindinio 1-95 
kelio, vedančio nuo šaltojo Mai
no iki šiltosios Floridos. Paga
liau, klubo pastatas tai Phila
delphijos miesto “landmark”, 
prieš keletą metų milijoninio ti- 
rašo dienraščio įtrauktas į mies
to žymiųjų pastatų sąrašą. Pasta
tas žinomas ir amerikiečiam. Ne 
vieną Vasario 16-sios proga au
diencijos pas Philadelphijos 
miesto burmistrą dalyvį malo
niai nuteikdavo burmistro J.H.

Architektas J. Stelmokas, su
daręs naujai įrengto vesti
biulio projektą.

Tate užsiminimas, kad jau
nystės metais kas savaitgalį šo
kęs “Lithuanian Music Hali”, 
nes čia būta mieste geriausios 
šokiam vietos.

Tačiau stipriausiai lietuviška 
širdies suvirpėdavo, kai būdavo 
priminta, kad 1907 įkurtame 
klube buvo šaukiami masiniai 
susirinkimai, reikalaują Lietu
vos išsivadavimo iš caro jungo, 
platinami Lietuvai paremti 
lakštai, ruošiami Nepriklau
somybės šventės minėjimai. Čia 
rinktos aukos Dariui ir Girėnui 
ruošiantis skristi į Lietuvą, čia 
koncertavo gabusis Ant. Vana
gaitis, čia viešėjo eilė Lietuvos 
valstybės vyrų, jų tarpe ir prezi
dentas Ant. Smetona. Šiame klu
be susirinkę lietuviai 1940 pro
testavo prieš Lietuvos pavergi
mą, ir po II-jo pasaulinio karo 
jame rinktos pirmosios Balfo au
kos padėti lietuviam tremti
niam. Praeities prisiminimai 
daugiausia ir paveikė ankstes
nės ir naujosios emigracijos lie
tuvius nutariant bet kuria kaina 
klubą išlaikyti saviškių rankose.

Organizaciniais gabumais 
pasižyminčiam Vincui Šalčiūnui 
atiteko sunki pareiga būti spiri
tus movens, klubą perorgani
zuojant į pelno pagrindais tvar
komą akcinę Lietuvių Namų 
Bendrovę. Jam ir jo rėmėjam te
ko nemažai darbuotis, kad įti
kintų klubo narius pastatą iš 
pagrindų atremontuoti, kad iš 
kitataučių parengimų gautoji 
dviejų salių nuoma eventualiai 
jį išlaikytų. Nebuvo tai lengva 
pasiekti, nes teko derinti statu- 
tiškai iki šiol klubo turėtą pašai
pūnę paskirtį su akcinės bend
rovės veikimo pagrindais. Ir taip 
po daugiau kaip pusmetį truku
siais pasitarimais su advoka
tais, statuto keitimais, Pennsyl- 
vanijos valstybinių įstaigų kon
taktavimais, š.m. balandžio mėn. 
Lietuvių Namų Bendrovė atėjo 

į pasaulį. Buvo išrinkta 15 asme
nų direktorių taryba, kuri vėliau 
iš savo tarpo išsirinko 8 asmenų 
valdybą. Tarybai pirmininkauja 
inž. Gediminas Surdėnas; į ją į- 
eina Vyt. Radikas, P. Mašalaitis, 
Anilora Mašalaitienė, Ir. Mato- 
nienė, Jz. Lukas, dr. Ant. Nova- 
sitis, Alb. Bendžius, P. Didelis,

Lietuvių namų bendrovės taryba. Iš k. sėdi: I. Matonienė — prot. sekret., G. Surdėnas— 
pirm., A. Mašalaitienė — sekret. Stovi: P. Mašalaitis — vicepirm. turto ir operacijų 
reikalam, V. Matonis, J. Lukas — ižd., P. Didelis, A. Peštenis, G. Dragūnas, S. Karaška ir V. 
Šalčiūnas — prezidentas. Trūksta A. Bendžiaus, S. Koženiausko, A. Novasaičio ir V. 
Radiko — vicepirm. administraciniam reikalam.

Ged. Dragūnas, St. Karaška, St. 
Koženiauskas, Vyt. Matonis, 
Ant. Peštenis ir V. Šalčiūnas. 
Valdybai vadovauja V. Šalčiū

nas, talkinamas Vyt. Matonio, G. 
Dragūno, J. Luko, A. Bendžiaus, 
P. Didelio, S. Koženiausko ir A. 
Peštenio.

Naujai išrinktųjų laukė egza
minas. Ar bus pajėgta įgyven
dinti turėtus pastato atnaujinimo 
užsimojimus? Ar visuomenė pa
rems finansiškai? Nutarta, kad 
visuomenės parama ateis, kai re
montas bus daromas, o ne apie jį 
kalbama. Ir taip, nesigarsinant, 
talkos būdu pradėtos griauti sie
nos, pradėti vykdyti pirmieji re
monto darbai. Arch. Jonui Stel
mokui paruošus planus, atnau
jinimo darbam vadovauti stojo 
jaunas ir gabus inž. Putinas Ma- 
žalaitis. Šalia prityrusių “meist
rų” Ant. Peštenio, St. Karaškos, 
P. Makarausko, Jz. Klausos, į 
talką jungėsi Ant. Krušinskas, 
Rimas Jakas, Alg. Šiugžda, Ged.

Surdėnas, P. Didelis, Jonas 
Morkūnas, Kaz. Kaulinis, V. 
Šalčiūnas, Ant. Tarvydas, Liu
das Tarvydas, Alfonsas Sugin
tas, Alg. Vasys. “Moterų metais” 
pagalbon atskubėjo ir moterys: 
B. Karaškienė, R. Krušinskienė, 
A. Mašalaitienė, p. Puodžiūnie
nė. Nujausdami, kad pastatas at
naujinamas su tikslu mūsų jau
nimui užtikrinti lietuvišką pa
stogę, darban stojo jaunosios ge
neracijos atstovai broliai Vyt. ir 
Kęst. Bagdonavičiai. E. ir J. Kra- 
kauskai, Vyt. ir Kęst. Mašalai- 
čiai, Virgus ir Vyt. Volertai, 
Vyt. ir Alg. Maciūnai, Vyt. Sur
dėnas ir Alg. Šalčiūnas. Neį
kainuojamos talkos sulaukta iš 
Kęst. Pliuškonio vadovaujamos 
Continental Electric bendrovės.

Minėtų asmenų paaukoti lais
valaikiai šiandieną jau nekelia 
abejonių, kad bus ištesėta, At
silankiusieji į pirmą rudens pa
rengimą maloniai buvo nuste
binti radę perkeltą drabužinę, 
padidintą fojė, (puošiamą lietu
viška kolona, kilimais ir moder
niu apšvietimu), pertvarkymus 
viešuose kambariuose, nau
jas įėjimo duris. Jau pradedami 
naujo stogo dengimo darbai. Su
telkus naujo kapitalo, bus per
tvarkoma mažoji, apie 200 as
menų talpinnati salė, įvedant 
šaldymo sistemą ir ją paverčiant 
kavine. Vasario 16-jai tikimasi 
padidinti didžiosios salės (talpa 
700 asmenų) sceną. Visuomenei 
parėmus, pagrindiniai darbai tu
rėtų būti baigti iki 1976 vasaros 
pradžios, nes Lietuvių Namam 
teks būti būstine atvykstančiųjų 
lietuvių į JAV 200 metų su
kakties minėjimą Philadelphijoj 
ir į rugpiūčio pradžioj įvykstan
tį eucharistinį kongresą.

Patalpų atnaujinimas finan
suojamas iš bendrovės dalinin
kų įsigyjamų akcijų ir aukų. 
Dalininkų skaičius, matant 
vykstantį progresą, kasdien di
dėja. Išskirtinai paminėtini Rūta 
Valašinienė, Ant. ir Ei. Tarvy
dai, Kazys ir Joana Kauliniai, 
Jonas ir Bronė Karaškai, pirmieji 
tūkstantininkai. Jų pėdomis 
seka dešimtys smulkesnių šimti
ninkų. Šiuo metu yra sudaroma 
remonto fondo komisija, kuri, 
neabejojama, paspartins lėšų į- 
plaukimą.

Spalio 25 statybos fondo pa
pildymo tikslu ruošiamas iškil
mingas banketas. Tikslas — 
naujo stogo uždengimui lėšų 

sutelkimas. Programoj daly
vauja Charles Daubaras, mūsų 
žymusis akordeonistas, ir popu
liarioji lengvojo žanro solistė 
Violeta Bendžiūtė. Programai 
vadovaus adv. Onutė Valaši- 
naitė. Programos dalyviai gra
žiai simbolizuoja visų kartų ir vi-

TAUTYBIŲ PROBLEMOS
(atkelta iš 3 psl.)

Tautinio Fronto reikalavimus at
statyti Lietuvos nepriklausomy
bę ir “pamokymus” ne tik So
vietų Sąjungai, bet ir Jungt. 
Amerikos Valstybėm. Prisiminė 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką, kuri, nors tiesiogiai 
rūpinasi religiniais reikalais, bet 
lygiagrečiai kelia ir tautinius.

Prof. Landsbergis paskaitą 
pradėjo ten, kur prof. Remeikis 
paliko — Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikomis, tuo lietuviš
kuoju samizdatu. Toliau jis kal
bėjo apie Lietuvos kultūrinę 
padėtį, pirma pastebėjęs, jog 
1944 iš jos pasitraukė į Vakarus 
apie du trečdaliai rašytojų, me
nininkų bei kitokių intelek
tualų. Kalbėjo apie kultūrinį 
renesansą Sovietijoj aplamai, 
tad ir Lietuvoj, šešiasdešim
taisiais metais. Deja, to laikotar
pio būta labai trumpo, o Brež
nevo laikais bet kokia kultūri
nė laisvė visiškai dingo. Primi
nė teatro režisieriaus Jono Jura
šo tragediją: pirma jo išstūmi
mas iš teatro, paskui keletas 
metų dvasinio teroro, pagaliau 
išstūmimas į Vakarus.

-o-
Gudų sesijoj, kuriai vadovavo 

prof. John Sadousky, iš Queens 
universiteto, kalbėjo prof. Jan 
Zaprudnik, iš Queens kolegijos, 
ir dr. Vitaut Kipel, iš New Yorko 
valstybinės bibliotekos. Prof. 
Zaprudnik paskaitos planas pri
minė prof. Dreifelds planą: ir 
čia pilna lenta skaičių, datų, 
nuošimčių. Tik gudų statistikos 
nuo latvių skyrėsi kaip diena ir 
naktis. Gudam buvo visko su 
kaupu, visko arti 100%. Prof. Za
prudnik kalbėjo su tokiu en
tuziazmu, kad turėjo dėti kirtį 
ant kiekvieno daiktavardžio, 
veiksmažodžio ir skaitvardžio, 
kur tik buvo liečiamos gudų tau
tinės problemos. Dr. Kipel to
nas santūresnis. Jo paskaitoj 
inus labiausiai nustebino teigi
mas, kad 55,000 žmonių iš tauti
nių mažumų ten atsisakė savo 
tautinės kalbos, pasirinkę gudų 
kalbą.

Priešingai latviam ir lietu
viam, gudų kalbėtojai savo refe
ratus perskaitė maždaug per vie
ną valandą. Antra valanda teko 
diskusijom. Jose labai gyvai 
dalyvavo ukrainiečiai. Keletą 
kartų iškeltas Lietuvos bei lietu
vių vardas, bet tik nereikšmin
gomis temomis. Vienas paklau- 
sėjas prašė paaiškinti, kokios 
tautybės išsižadėjo savo kalbos 
gudiškosios naudai. Atsakymas: 
daugiausia lenkai. Buvo pa
klausta, ar Gudijoj yra mažumų 
mokyklos. Prof. Zaprudnik atsa
kė: nėra. Neturi savo mokyklų 
ten lietuviai, bet neturi savųjų 
nė gudai Vilniuj. Tai sovietų 
kaltė. Kokia administracija, to
kia kalba. Šitaip esą visur So
vietų Sąjungoj. Kodėl yra lenkiš
kų mokyklų Vilniuj? Tai išimtis. 

sų generacijų sujungtas jėgas 
lietuviškai pastogei Philadel
phijoj išlaikyti. Savo laiku Kul
tūros Židinį gausiomis aukomis 
parėmusi Philadelphijos visuo
menė šiandien stato lietuviškai 
dvasiai stiprinti paminklą sava
me mieste.

Tai todėl, kad Vilniaus krašto 
teikalas neaiškus; tad sovietai 
lenkam pataikauja. Susidarė 
vaizdas, jog gudų maža grupė iš
eivijoj yra labai agresyvi, labai 
nacionalistiškai ir šovinistiškai 
nusiteikusi.

-o-
Latvių ir lietuvių sesijose 

publikos buvo po lygiai — maž
daug 40-50 žmonių. Latvių sesi
ją sekė apie tuzinas lietuvių, o 
savame posėdy lietuvių buvo 
gal kiek daugiau kaip pusė, jų 
tarpe keletas Detroito univer
siteto studentų. Gudų sesiją ste
bėjo tik šeši lietuviai.

Lietuvių sesijos techniškam 
paruošimui vadovavo Detroito 
Lietuvių Organizacijų Centras. 
Jo ryšininku su kitomis tauty
bėmis buvo Bernardas Brizgys, 
kuriam talkino kitas tos orga
nizacijos valdybos narys dr. Al
gis Barauskas. Lėšas irgi iš savo 
iždo suteikė DLOCas, truputį 
paremtas ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos. (Elta)

KUNIGŲ
VIENYBĖS 
SUVAŽIAVIMO
PROGRAMA

JAV Lietuvių Kunigų Vieny
bės metinis suvažiavimas spalio 
29-31 bus derinamas su Catholic 
Conference on Ethnic and 
Neighborhood Affairs suva
žiavimu, įvyksiančiu tomis pa
čiomis dienomis, toj pačioj vie
toj, Commodore Hotel, Park 
Avė. at 42nd St., Nevv York.

Visa pirma diena skirta Lietu
vių Kunigų Vienybės reikalam. 
Spalio 29, trečiadienį, 8 v.v. kal
bės žymi politinė veikėja Bar
bara Mikulskį. Jos tema — “The 
Challenge of Being Ethnic and 
Catholic in America”.

Ketvirtadienį prel. Geno Ba- 
roni, iš National Center for Ur
ban Ethnic Affairs, apibūdins 
“Ethnic America in the Bicen- 
tennial Era”. Po to bus simpo
ziumas “Theology, Pluralism 
and the American Experience”, 
kuriame dalyvaus vysk. Michael
J. Dudick (rytų apeigų), iš Pas- 
saic, N.J., kun. John Shea, iš 
Mundelein (Chicago) seminari
jos, autorius Michael Novak ir 
kiti.

Prof. dr. Frederick Erickson, 
Harvard pedagogikos profeso
rius, kalbės tema “The Persis- 
tence of Ethnic Communication 
Patterns”. O vysk. James 
Rausch, JAV episkopato genera
linis sekretorius, skaitys pa
skaitą “Ethnicity and the Bicen- 
tennial: Implications for the 
Church and Ministry”.

Informacijos reikalu kreiptis į 
kun. Kazimierą Pugevičių, 120 
N. Front St., Baltimore MD 
21202. Tel. (301) 737-3077.
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KAIP ŽIŪRI Į HELSINKIO KONFERENCIJĄ TAUTINIŲ 
GRUPIŲ VADAI?

Europos saugumo konfe
rencijos sutarimų aiškinimas 
mūsų visuomenę yra padalinęs 
į du skirtingus polius. Tai iš
dava mūsų laisvinimo veiksnių 
nepajėgumo prieiti prie vienin
gos nuomonės. Viename poliu
je atsistojo Vlikas ir JAV Lie
tuvių Bendruomenė, teigiu, kad 
Helsinkio sutarimai susilpnino 
Baltijos tautų valstybingumo 
reikalą. Antrame poliuje ran
dam Amerikos Lietuvių Tary
bą, raginusią prez. G. Fordui 
siųsti padėkos laiškus už “vi
daus rinkai” padarytą pa
reiškimą Baltijos valstybių rei
kalu; jos pirm. dr. K. Bobelio 
aiškinimu (Draugas, rugsėjo 2), 
“tas dokumentas gali būti mūsų 
bylai naudingas”. Kaip tačiau 
Helsinkio konferencijos sutari
mus interpretuoja baltų jungti
nėm organizacijom ir Rytų Eu
ropos tautinėm mažumom JAV- 
ėse vadovaują asmenys?

Jungtinės Baltų Tarybos nu
sistatymą yra išreiškęs jos pir
mininkas estas Maido Kari Š.m. 
liepos 31 Washington Post iš
spausdintu apmokėtu atsišau
kimu “Thank you Mr. Presi- 
dent, būt no thanks!” Atsišauki
me pasisakoma, kad mes bū
tume dėkingi, jei prez. Fordas 
pakartotų savo pareiškimą Bal
tijos valstybių reikalu Helsin
ky. “Mes negalim jum dėkoti”, 
tęsiama toliau atsišaukime, 
“už pasirašymą sutarties, kuri 
detente vardan įamžina Baltijos 
valstybių suvereniteto pažei
dimą”, “pažeistas Baltijos vals
tybių sienas dabar padaro ‘ne
pažeidžiamomis’ sovietų šieno- • >> mis .

Pasaulio Baltų Santalkos 
pirmininkas latvis Uldis Grava 
š.m. liepos 27 New York Times 
išspausdintame laiške redakci
jai, pareiškęs, kad Helsinkio 
konferencija Baltijos valstybių 
atveju nepagerbė tarptautinės 
teisės principų, teigia, kad jo
kia valstybė ar tautų konferen
cija negali atimti kitom tautom 
teisės nuspręsti savo likimą. 
Vietoj sankcionavimo neteisė
tos invazijos į Baltijos valsty
bes, jų okupacijos ir inkorpora
cijos į Sov. Sąjungą, indorsuo- 
jant sienų nepažeidžiamumo 
principą, — rašo Grava, — 
JAV-ės ir kiti pasirašantieji turi 
aiškiai pasisakyti, kaip šie prin
cipai lies Baltijos valstybes ir 
Rytų Europą.

Vienas iš žymiausių sovieto- 
logų, Georgetown universiteto 
politinių mokslų profesorius ir 
Ukrainiečių Kongreso komi
teto pirmininkas dr. Lev. E.

APIE JŪRĄ, VASARĄ IR VĖJĄ F]
PAULIUS JURKUS

Pro akmenines tvoras į atosto
gų kraštą sunkiai čia patenka pa
sauliniai įvykiai, politika. Retas 
kuris atostogautojas skaito laik
raštį. Daugumai rūpi, koks bus 
oras. Tai svarbiausia! Vienas ki
tas turi atsivežęs mažą radijo 
aparatėlį. Tas ir paskelbia, koks 
bus oras. Tos žinios apsprendžia 
dienos programą.

Lygiai dvyliktą mieste subau
bia sirena. Du kartus dūsteli. 
Tai reiškia, kad laikrodžio ro
dyklės prasilenkia ties dvylika. 
Balsas panašus į tolimų laivų 
ūbavimus.

Tuoj sujuda visa vasarvietė. 
Pietų metas. Eina valgyti. Pasi
puošę lengvais vasariniais dra
bužiais. Spalvingais drabu
žiais. Vieni nubanguoja pro 
pušį takeliu žemyn. Kiti skubina 
koridoriumi tiesiai į valgomuo
sius.

Valgomieji yra didžiajame va
sarnamy, prie buvusios gimnazi
jos sporto salės ir bibliotekos. 
Ir čia padaryta pagerinimų, pa
taisymų. Sienos išmuštos žals
vai rudom lentom, pakabintos 
lempos, kurios primena senoviš
kas žvakides. Visa tai sutei
kia jaukumo ir švarumo. Matai, 
kad šeimininkai rūpestingi.

Abu valgomieji sutalpina ge

Dobrianski š.m. rugsėjo 18, 
Congressional Record žiniomis, 
pavergtų tautų atstovam prez. 
Fordo suteiktoj audienci
joj išreiškęs baimę, kad “Mask
va plačiai panaudos Helsinkio 
sutarimą kaip psichopolitinę 
propagandą ir jį interpretuos 
pagal savo norą”. Liepos 31 
radijo intervie\v su Philip C. 
Clarke Washington Report of 
the Air programoj dr. Dobrians
ki mato Helsinkio deklaracijos 
pasirašymą kaip “legalizavimą

VOKIETIJOS LIETUVIUOSE
Vincas Bartusevičius, 1959 

baigęs lietuvių Vasario 16 gim
naziją, vėliau pusšeštų metų 
buvęs jos mokytojas ir administ
racijos darbuotojas, dabar moky
tojauja profesinėj mokykloj Witt- 
liche, netoli nuo Triero mies
to. Nepaisant jo studijų ir mo
kytojo darbo lietuviškoj mokyk
loj, pradėjęs dirbti Wittliche, tu
rėjo atlikti pusantrų metų kandi
dato į mokytojus stažą, išlaikyti 
egzaminus ir tik 1975 rugsėjo 
pradžioj gavo pilnateisio moky
tojo tarnybą, surištą su Studien- 
rat titulu. V. Bartusevičus yra 
gimęs 1939 birželio 4 Bartinin
kuose, tėvų atvežtas Vokietijon, 
čia baigė sociologijos ir istorijos 
studijas Tuebingeno universi
tete. Vedė neseniai iš Lietuvos 
atvykusią Oną Hermanaitę, au
gina sūnų Tomą ir dukrą Ritą.

Kun. Vingaudas Damijonaitis 
1975 rugsėjo 13 sulaukė 40 me
tų amžiaus. Lietuviškoj visuo
menėj jis ypač pažįstamas kaip 
jaunimo veikėjas. Dabar, nors 
teoretiškai jau ir išėjęs iš jau
nuolio amžiaus, praktiškai yra 
vienas iš organizatorių šios žie
mos kelionės į Braziliją, į lietu
vių jaunimo kongresą. Sukak
tuvininkas yra gimęs Šiauliuose, 
kur jo tėvelis tuo metu tarnavo 
Lietuvos aviacijoj, kaip kapi
tonas. Vėliau jis baigė medici
ną ir iki mirties gydytojavo, ga
liausiai Labor Service tarnyboj, 
Vokietijoj. Mama Lietuvoj buvo 
pradžios mokyklos mokytoja. 
Abu tėvai savo kilimu suvalkie
čiai. Vingaudas baigė lietuvių 
Vasario 16 gimnaziją, o vėliau 
teologijos studijas Romoj. Kuni
gu įšvęstas 1964 kovo 14 Romoj. 
Pagrindinę savo tarnybą turi vo
kiškoj profesinėj mokykloj, kur 
Oberstudienrat titulu dėsto ti
kybą.

Juozas Nevulis spalio 3 sulau
kė savo moterystės su Margare- 
te Reizenstein sidabro sukak- 

rokai per pusantro šimto žmo
nių. Savaitgaliais čia būna per
pildyta. Būna ir ištisų savaičių, 
kai visos kėdės yra užimtos sve
čių. Liepos pradžioje žmonės 
dar neįsidrasinę, tingiai renkasi 
vasaroti. Bet paskui — daugyn 
ir daugyn.

Valgomajame kiekvienas turi 
savo pastovią vietą. Visi, kurie 
buvo bent vieną dieną, tą savo 
vietą jau žino. Nauji atėję dai
rosi. Tuoj juos pasigauna patar
naujančios mergaitės ir kur nors 
įkurdina prie stalo.

Šiemet patarnavo mergaitės. 
Porą praeitų metų buvo berniu
kai. Bet mergaitės labiau tinka 
šiom pareigom. Greičiau jos pa
mato, ko kam trūksta, smaikš- 
čiau apsisuka. Tos mergaitės bu
vo Aldonėlė Pauliukonytė iš 
Worcesterio, Mass., ir dvi sesu
tės Nelsonaitės iš Long Island 
salos, netoli New Yorko. Darbo 
buvo daug, nes buvo daug stalų, 
o ant kiekvieno stalo —aštuo- 
nios atverstos lėkštės.

Vasarvietės vyriausia šeimi
ninkė buvo Bronė Chlamauskie- 
nė. Ji yra tikra Kennebunko 
gyventoja, sutapusi su visu 
gamtovaizdžiu, metų laikais. Ją 
pažįsta visi vasarotojai, ir ji dau

valstybių sienų . . .”, o pačią 
konferenciją kaip Maskvai nau
dingą įvykį, kuris “sustiprins 
jos pavergtų Rytų ir Vidurio 
Europos tautų užėmimą”.

Lenkų Tautinio Susivie
nijimo ir Polish-American 
Congress prezidentas Aloysius 
Mazewski, vienas iš prezidento 
suteiktos audiencijos dalyvių, š. 
m. rugsėjo 17 Liberty Lobby 
korespondento yra cituojamas 
kaip Helsinkio deklaracijoj 
matąs “moralinį sovietų eks- 

ties. Ją atšventė viena diena vė
liau, šeštadienį. Elschbacho pa
rapijos bažnyčioj ta proga auko
jo mišias už Nevulius vietos kle
bonas ir lietuvių kapelionas. Vė
liau visi praleido vakarą prie 
vaišių stalo, kur sveikinimo kal
bas pasakė kun. Br. Liubinas, 
kun. Heinz A. Mueller, dr. St. 
Šereika ir Vokietijos LB pirmi
ninkas J. Barasas. Nevuliai da
bar gali pasididžiuoti 5 sūnumis, 
kurių vyriausias, Petras, yra bai
gęs lietuvių Vasario 16 gim
naziją, o dabar baigia studijas 
Freiburgo universitete. Jauniau
sias, Aleksandras, dar tėra 3 me
tų amžiaus. J. Nevulio gyveni
mo kelias yra charakteringas ka
ro meto jaunuoliam. Jis 1944 iš 
7-tos klasės gimnazijos savo 
gimtuose Lazdijuose įstojo į Ple-

BALTIMORĖS ŽINIOS
40 valandų atlaidai Šv. Alfon

so bažnyčioj prasidėjo spalio 19 
iškilmingomis mišiomis, kurias 
aukojo kun. A. Dranginis. Atlai
dai baigėsi spalio 21, antradienį, 
7 v.v. mišiomis ir procesija. Per 
pamaldas giedojo didysis cho
ras. Mokyklos vaikai pagražino 
iškilmes savo dalyvavimu pro
cesijoj.

Jautienos kepsnių balių su
rengė Lietuvių Posto 154 legio- 
neriai spalio 19, sekmadienį, 
gražioj Eastern Center salėj. 
Be jautienos buvo ir kitų valgių. 
Buvo šokiai ir loterija. Prasidė
jo I vai. ir baigėsi 6 v.v.

Lietuvių svetainės šėrininkai 
lapkričio 3 lietuvių svetainės 
kambariuose rengia jautienos 
kepsnių balių. Rengimo komi
tetas kviečia visus į šį balių 
ir ragina bilietus iš anksto įsigy
ti pas šėrininkus ir prie baro sve
tainėj. Be jautienos bus ir kito
kių valgių. Šokiam gros orkest
ras, bus loterija. Pradžia 1 vai., 

gelį pažįsta, nes čia dirba bent 
keliolika metų. Visada paslaugi, 
miela. Rūpinasi savo tiesioginiu 
darbu, kad visiem būtų patogu ir 
miela, kad valgiai būtų puikūs. 
Jei kas anksčiau išvažiuoja, tuoj 
ir tam patarnauja, nes virtuvė 
darbus pradeda gana anksti. 
Taip pat pavalgydinami ir vėliau 
atvykę. Taip užsimezga nuo
širdūs santykiai su svečiais.

Praeitais metais dar buvo 
gyvas jos vyras Vladas Chla- 
mauskas. Jau tuo metu sirgo 
kraujo vėžiu, bet ir tada buvo 
paslaugus. Mirė rudenį, kai visi 
svečiai buvo išvažiavę, kai ir 
medžiai jau buvo be lapų. Šie
met visi jo pasigedo, ne kartą 
prisiminė. Ilgokai jis gyveno šia
me krašte, buvo geras meisteris, 
pats pasistatęs namus, dar norė
jo keltis į Hot Springs, Arkan- 
sas, bet jau nebeišvažiavo. Jis 
pasiliko čia kapinaitėse prie ke
lio iš Kennebunko.

Vasarvietėje dirbo ir viena 
šeimininkės padėjėja iš Nevv 
Yorko, kurios pavardės taip ir 
nežinau. Dirbo ir jauna mergai
tė Regina Leleivaitė, taip pat iš 
Nevv Yorko. Indus plovė pora 
berniukų.

Iš virtuvės į stalą buvo neša
ma daug valgių. Visas maistas 
buvo geras ir įvairus. Pusryčiam 
galėjai gauti kiaušinių, avižienių 
dribsnių košės, dešros, sūrio, 

pansijos pripažinimą”. Ma- 
zewski teigia, kad “Sov. Sąjun
gos pažadai nieko nereiškia, 
nes ji laikysis tik tų pažadų, 
kurių ji nori laikytis”.

Gudų Kongreso Komiteto 
pirm. Mike Bachar tame pačia
me Liberty Lobby straipsny 
pramato, kad sovietai Helsinkio 
sutarimus pristatys “savo žmo
nėm kaip esamų sienų patvir
tinimą”.

Kaip matom, tautinių grupių 
tarpe Helsinkio konferencija 
yra smerkiama.

Algimantas S. Gečys

chavičiaus armiją, buvo išvežtas 
į Vokietiją, pakliuvo į amerikie
čių nelaisvę, kurioj išbuvo kone 
ištisus metus. Nuo 1947 tarnau
ja Labor Service tarnyboj, da
bar latvių kuopoj, eidamas 
kuopos viršilos pareigas. Visą 
laiką aktyviai reiškėsi lietuviš
koj veikloj, 1957 pirmą kartą 
buvo Miesau LB apylinkės val
dybos pirmininku, į tas parei
gas buvo išrinktas ir vėliau, o da
bar yra tos pačios apylinkės val
dybos vicepirmininkas. Miesau 
lietuvių bendruomenė nėra 
didelė, bet labai aktyvi ir vis 
suranda progų gražiai reprezen
tuoti lietuvius vokiškoj aplinkoj.
J. Nevulis yra taip pat išsiver
žęs ir už apylinkės ribų, bū
damas Vokietijos LB tarybos rin
kimų komisijoj. Jo sūnus Petras 
yra Vokietijos LB tarybos ir 
Vasario 16 gimnazijos kuratori- 
jos narys. B.L.

baigsis 6 v.v. Pelnas skiriamas 
lietuvių svetainės naudai.

Specialios pamaldos “atgal 
prie Dievo” bus lapkričio 9, 
sekmadienį, Šv. Alfonso bažny
čioj. Jas rengia Lietuvių 
postas 154 ir jų padėjėjos. Le
gionieriai susirinks prie bažny
čios 8:15 v. ryto su vėliavomis ir 
žygiuos į bažnyčią. Mišias au
kos jų kapelionas kun. A. Dran
ginis, Giedos vyrų choras 
Daina.

Halloween vakarą rengia Šv. 
Alfonso suaugusių klubas spalio 
25 Šv. Alfonso mokyklos salėj. 
Pradžia 8 v.v. Bus premijuoja
mi gražiausi kostiumai ir kau
kės. Rengimo komitetas kvie
čia visus gausiai atsilankyti.

Jonas Obelinis

Amžiais pavergta kelias tėvynė; 
Jos atgimimą jaučia dvasia.
Ginkim, ką mūsų protėviai gynė! 
Žadinkim brolius meile drąsia!

Maironis

uogienės. Namuose būdamas, 
žinoma, tiek nevalgai pusry
čiam. Čia įsitrauki į valgymo 
sportą nejučiom ir imi valgyti 
pusryčius, o 12 vai. sėdi su ape
titu prie pietų stalo. Ateina sriu
bos, šaltos ir šiltos mėsos, dar
žovės, kava, ledai ar vaisiai. 
Vakarienė irgi panaši — sriuba, 
mėsos, daržovės, vaisiai, ledai, 
kava.

Pasitaiko, kad vakare susidaro 
draugų rateliai ir išeina kur nors 
į miestelį, į pajūrio restoranus. 
Ieškoma tik atmosferos, kur bū
tų jauku ir malonu pasikalbėti. 
Apie valgymus niekas negalvo
ja, bet kartais ima ir susigundo 
— suvalgo vėžį. Tai šios pakran
tės pats svarbiausias valgis.

-o-
Pietum pasibaigus, visi ke

liais pamažu ir tingiai išeina iš 
valgyklos. Tingiai eina taku, už
kalbina šunį — vilką Žaibą, sto
viniuoja ties pušim ir plepasi. 
Ta pokalbių valandėlė, sociali 
valandėlė, atostogų didižiausia 

pramoga, linksma ir žaisminga 
valandėlė. Niekas dabar ne
skuba. Į pajūrį veržiasi tik keli 
žmonės, kurie nori kuo ilgiau
siai pabūti saulėje. Dauguma 
pamažu nuslenka į savo kamba
rius. Vieni atsigula pailsėti ir 
snūstelti, kiti laiškelius rašo, 
knygas skaito. Apie antrą valan
dą vėl įlenda į maudymosi apran-

Trečioji dalis — Scherzo — 
vėl pasirodo su naujais pergyve
nimais ir naujom mintim. Iš pir
mo žvilgsnio atrodo nesudėtin
ga, neperkrauta. Keistos, ne
įprastos formos — fantastinė sie-
na, atsirėmusi į vandens pavir
šių, saulės ar mėnulio rėželis, 
paukščių motyvas, ramaus van
dens plotas ir pirmame plane — 
žemės plotas.

Ir žaltys sunkiai įžiūrimas. At
rodo, kad jis vėl pasislėpė gam
toje, norėdamas žmogų iš naujo 
gundyti. Ne, jis nepasislėpė. 
Priešingai, jis dar labiau įsitvir
tino. Iš anų padangių, iš antros 
dalies, jis čia nusileido prie že
mės, prie vandenų ir į juos atsi
rėmė. Atsistojo stačias pačiam 
paveikslo centre, dryžuotas ir iš
kėlęs galvą, kuri papuošta lyg 
kokio orientinio valdovo karūna.

Ir čia susimąstai. Kodėl žaltys 
atsirėmė į vandenis? Kodėl jis 
stovi toks galingas, pasipūtęs?

Vanduo turi kažką švento. Ir 
Kristus brido į Jordaną, ir jį šv. 
Jonas krikštijo vandeniu. Ir Kris
tus sakė, kas nėra gimęs iš van
dens ... Ir štai tą vandenį pa
liečia žaltys, dar labiau įsigalė
damas visatoje.

Ir dar daugiau. Jis tampa net 
pavojingesnis ir didesnis. Jis 
atsispindi vandenyje, ir dabar 
žaltys jau turi dvi galvas.

Viena žalčio galva sergsti pa
dangę, kita sergsti žemę. Kur 
dangus ir žemė susilieja, ten yra 
savotiškas mūras, kyląs laiptų 
laiptais. Kairėje matome tos 
sienos vartus.

M. K. Čiurlionis — Žalčio sonata, Scherzo (tempera, 1908)
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gą, su akiniais, su balta kepu
raite, su dideliu rankšluosčiu 
išeina į kiemą. Kur nors prie eg
lės dar laukia savo draugų ir ta
da pasuka į didįjį kelią, kuris 
skuba į pajūrį.

Čia pažįsti kiekvieną griove
lį, medį, net takelius į šonus. 
Tuoj pat yra gatvė, kur gyvena 
Jonas ir Ona Vaitkai iš Wor- 
cesterio. Jų vaikus sutinki be- 
lakstančius su dviračiais. Už jų 
namus pasistatė dr. Vydas ir dar 
pilnai neįsirengė.

Eini į pajūrį. Dešinėje yra 
bent keli nauji namai — vasaros 
vilos, ar gyvenamieji namai. 
Sunku net pasakyti. Pastatyti ne
perseniausiai. Vienoje sodyboje 
gyvena vyresnio amžiaus ame
rikietis. Kadaise jis buvo tos 
apylinkės taksi šoferis, dabar jau 
pensininkas. Jis pažįsta daugelį 
iš mūsų ir tuoj pasisveikina.

Už jo namelio — vėl miškas, 
kur lapuočiai maišosi su spyg
liuočiais. Anapus kelio, vie
nuolyno pusėje, yra tik spyg
liuočiai.

Jau esi netoli tiltuko. Čia iš 
jūros ateina kanalas. Kai jūra 
pulsuoja, tai ir čia vanduo tai 
kyla, tai leidžiasi. Ant tilto visa
da sustoji ir stebi vandenį. Atei
na čia vėžliai ir žuvys atplaukia. 
Vanduo smarkiai verčiasi, ver

Sis motyvas yra paimtas iš 
Žalčio sonatos pirmos dalies.
Ten vartų motyvas pakartotas 
net tris kartus. Vartai geleži
niai. Anapus jų matome švie
seles, lyg žvaigždes. Vartai už-
daro kelią į šviesą, į naujas 
žvaigždes, į gėrio pasaulį. 
Ir tuos uždarytus vartus sergsti 
žaltys, galingas ir tvirtas.

Nuo galingojo žalčio einant į
dešinę, matome saulės motyvą 
(greičiausiai saulės, ne mėnu
lio). Čia tik saulės mažas ruože
lis. Ir ji temsta ir traukiasi į11 
šalį.

Matome ir paukščius. Tas pats 
antros dalies paukštis grįžta ir 
čia, vedasi dar kitus paukščius į 
šalį, apsuptą tylos, į šalį, kur vi
sa valdo žaltys.

Priekyje žemai yra žemės plo
telis. Jis tamsus, neramus, iš
karpytas. Tame plotelyje auga 
gėlės ir skraido drugeliai. Atro
do, ramu. Gamta nė nejaučia, 
kad čia pat jau yra žaltys, kad jis 
visa apvaldė.

Atkreipkime dėmesį į at
spindį. Muzikos kompozicijoje 
yra temos pakartojimas. Tas pats 

padaryta ir čia — pagrindinis 
sienos motyvas pakartotas van
denyje. Ir žalčio motyvas. Yra tik 
viena išimtis. Nepasikartoja var
tai. Prie vartų yra kažkoks ženk
las, lyg apokalipsinis ženklas, 
lyg kokie antspaudai būtų uždė
ti įeinančiam pro vartus. Tas 
keistas ženklas pasikartoja van
denyje, tik nepasikartoja vartai.

Vanduo čia atstovauja šviesai, 
gėriui ir jis neatspindi vartų, 
kurie uždaro gėrį, (p.j.) 

petuoja. Tokiu pat greičiu pas
kui jis ir išplaukia atgal į jūrą.

Už tilto prie tako auga lauki
nių rožių bent keli kelmai. Au
ga ir tokios žolės, kurios pana
gios į kmynus. O dar toliau rasi 
ir krienų. Juos stebi tik tie, kurie 
pažįsta didelius tirštus lapus.

Prasideda paskutinė eilė vilų 
prie pat Atlanto. Kelias lenkiasi 
ir nueina jūros pakraščiu, o prie 
kelio — namai, vasarnamiai, vi
los.

Skubi per judrų kelią ir jau 
atsistoji prie pat laiptelių į pa
jūrį. Kairėje čia sustatyti jauni
mo dviračiai, už jų yra lauki
nių rožių krūmas ir kažkokios 
žydinčios gėlės, kurios maloniai 
kvepia. ?

Čia stovėdamas, matai platų 
jūros plotą. Kairėje uosto mo
las, uolų iškyšuliai, dešinėje vėl 
uolų salelės. Tolumoje įžiūri 
melsvai pilką kalnelių liniją. 
Tai už įlankos kažkokie mieste
liai ir sodai.

Ir sveikini jūrą, ir negali ja 
atsigėrėti. Taip nori visą, visą 
ją apibėgti akimis, išgirsti visa, 
pajusti visa. Bangelės ritas, 
šniokščia, ir tas vėjas, tas vėjas 
nuo vandenų ateina į krantą, 
tiesiai į tave. Tas pajūrio vėjas. 
Ir kaip gera pajusti vėją, atei
nantį vandenų ir žolių kvapą. 
Kaip gera basa koja atsistoti ant 
smėlio!
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65 METŲ JUBILIEJUS
* MORALINIS LŪŽIS IR 

REVOLIUCIJA

Ketvirtadienis. Kun. dr. An
tano Paškaus tema buvo: Mo
ralinis lūžis bei pasimetimas va
karų pasaulyje ir jo poveikis mū
sų visuomenei.

Pradžioj suminėdamas simp
tomus, kurie yra pasirodę 
šiandieniniame gyvenime, pre
legentas toliau nagrinėjo jų prie
žastis, pasekmes ir antidotus. 
Įsijausdamas į temą, jis įrodė, 
kad faktuose nėra nieko naujo, 
bet nauja tai, kad norima visą 
šį simptominį elgesį padaryti 
priimtinu. Nukrypimas ban
doma padaryti norma. Simp
tomų pasekmėj vyksta bėgimas 
iš organizuotos visuomenės, atsi
randa bebažnytinė krikščio
nybė, gali kilti ir anarchija.

Tam paveikti reikia nepri
klausomai galvojančių, įžvalgių 
žmonių, kurie įrodytų šio galvo
jimo netikslumus. Tragedija pas 
mus yra ta, kad mes esam už
pilti faktais, bet jų neanalizuo- 
jam. Tam reikia mąstančių kriti
kų, intelektualinės dvasios ved
lių. Jie turėtų turėti specifiškas 
žinias, būti gailiaširdiški ir per
gyvenę vidaus kuriančių ir 
griaunančių jėgų konfliktą, turė
tų būti pasiruošę dalintis savo 
pergyvenimais. Koreferentu 
buvo Antanas Razgaitis.

Po pietų buvo tęsiamas mora
lės problemos svarstymas sim
poziume: Moralinė revoliucija 
kaip globalinis uždavinys. Mo- 
deravo Vytas Narutis.

Jūratė Krokytė pateikė duo
menis ir papasakojo apie “Morai 
Rearmament” dvasinį sąjūdį, 
kuris 1920 įsisteigė JAV-bėse. 
Jo pagrindas: žmogus gali būti 
pakeistas. Tam reikia pakeisti 
valstybių ekonomiją ir tuo pa
veikti pasaulio istoriją. Sąjūdis 
stipriausiai veikė 1940-50 lai
kotarpy, bet, artėjant 1960, pra
dėjo nykti.

Daina Kojelytė nušvietė mo
ralę studentiškame, akademinia
me gyvenime. Ji teigė, kad ten 
vyrauja pasisekimas mokslo var
žybose. Tam pasiekti dažnai 
vyksta “špargalkavimas”, suk
čiavimas. Tokioj atmosferoj pa
žymiai nustoja reikšmės, o pa
sekmės dažnai paliečia ir nekal
tuosius. Ši problema turės būti 
išspręsta vertybių skalėj.

Jolita Kisieliūtė kalbėjo apie 
moralinę krizę šeimoj. Ji nusakė 
skirtumus tarp branduolinės 
šeimos (tėvas, motina) ir pra
plėstosios (tėvas, motina, gi
minės), klausdama, ar bran
duolinė šeima gali išpildyti XX- 
tojo amžiaus pageidavimus. 
Šiais laikais skyrybos kyla, abor
tai plinta. Vyksta socializacija, 
kurioj vaikui vertybės yra per
duodamos “specializuoto tėvo” 
— mokyklos. Kaip ateitininkai, 
mes turim apsispręsti dėl šei
mos ateities krypties.

Koma Olšauskaitė apibūdi
no įvairius medicinos tyrinėji
mus, kuriuose gali būti morali
nės pasekmės. Pavyzdžiais buvo 
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Fuksų dienos jubiliejinėje stovykloje. Nuotr. D. Norvilaitės

duota genetinė inžinerija, trans
plantacija ir pan. Ši problema 
yra “terra incognita”, kuri reika
lauja didelio \ atsargumo. Šių 
klausimų svarstymui yra įsteig
tas ir “Bio-ethic Center”, kur 
daktarai ir kunigai kartu stebi 
įvairius gydymo procesus ir ana
lizuoja technologinius pasieki
mus iš moralinio taško.

Rimas Juzaitis kalbėjo apie 
moralės vietą tarptautinėj politi
koj. Mes gyvenam idėjų sūku
ry, kur esam daug ką išradę, bet 
nežinom, kaip šiuos mokslo 
laimėjimus panaudoti žmonių 
gėriui. Tarptautinėj politikoj yra 
žaidžiama su žmonėmis, skirtu
mas tarp gėrio ir blogio yra 
pasidaręs “atgyvenusia sąvoka”. 
Helsinky moralinės teisės buvo 
ignoruotos. Solženicyno nepri
ėmimas parodė Amerikos nusi
sukimą nuo moralinių princi
pų.

Betgi jėgos be moralės nebus. 
Mes turim būti inspiruojami 
Evangelijos: turim likti ištikimi 
savo moraliniam principam. 
Mum neleistina paaukoti savo 
sąžinės derybose su melu. Atėjo 
laikas dvasiniam atgimimui- 
revoliucijai, kuriai reikia apsi
sprendusio individo heroizmo ir 
pasiaukojimo.

MENAS, TALENTAI 
IR “PLAUČIAI”

Šiandien lauke pasirodė stud. 
Juozo Gudinsko kūryba. Eidami 
iš palapinės į valgyklą, matėm 
bent tris modernias skulptūras, 
sustatytas iš rausvų akmenų, 
baltų medžio šakų ir pan. Jos 
buvo įdomios, pagyvino kiemą 
ir skatino diskusijas.

Po vakarienės Jonas Vaitkus, 
CV-bos vicepirmininkas, apibū
dino Ateitininkų Sendraugių 
Sąjungą.

Talentų vakarą pravedė J. Bra- 
dūnas. P. V. Kisielius ir V. Ol
šauskas paskaitė iš R. Spalio 
“Gatvės berniuko nuotykių”, 
moksleivė Taura Zarankaitė pa
skaitė savo parašytą “Bran
giausią dovaną”, L. Kuliavas, 
V. Mojorovas, J. Nakas grojo gi
taromis ir dainavo su I. Stra- 
vinskytės ir R. Paškausko šaukš
tų akompanimentu. J. Gimiūtė 
padeklamavo B. Pūkelevičiūtės 
eiles, Arvydas Žygas suvaidino 
net keletą rolių, deklamuoda
mas iš B. Sruogos “Aitvaro teisė
jo”-

Iš palapinės visi nuskubėjom 
į Baltųjų Rūmų salę operos 
premjerai. Spektaklis “Plaučiai 
(arba kas nors arčiau prie šir
dies”) praėjo su nepaprastai di
deliu pasisekimu. Jame'iš viso 
pasirodė 36 veikėjai ir daininin
kai.

Keturių veiksmų opera nu
pasakojo plaučių (V. Sirgėdas) 
tragediją. Jie tiek deguonio su- 
kvėpuoja, kad žemėj rimtai pra
deda trūkti oro. Šaukiama kon
ferencija, vyksta šaulių kovos 
pastangos, plaučiai išmetami iš 
bendruomenės, laikraščiai juos 
peikia. Altą ir Vlikas bara. Bet 
nė vieniem nepasiseka plaučių 
nugalėti.

Kun. Stasys Yla, Stasio Šal
kauskio vardo premijos lau
reatas. Nuotr. A. Razgaičio

Čia pasirodo Rožytė Papūstai- 
tė (O. Kliorytė), kuri myli plau
čius ir nori juos gelbėti. Ta
čiau jos planus suardo trys vyre
liai, kurie pripučia plaučius pil
nus oro ir pabarsto pipirų. Plau
čiai sprogsta; R. Papūstaitė, su
dainavus mirtinę ariją, su plas
tikiniu peiliu nusižudo.

Operos lyriką parašė Kelmis 
Kuoštokas (Almis Kuolas ir Kęs
tutis Šeštokas) muziką — Jimas 
Ružaitis (Rimas Juzaitis). Inspi
ravo: D. Stončiūtė, O. Vaitkutė,
E. Razgaitytė. Režisavo Rimas 
Kuliavas. Muzikos asistentė —E. 
Pakštaitė. Scenovaizdis — D. 
Stončiūtės. Trimitu grojo R. 
Kasputis. -

Po operos vyko šokiai pa
viljone.

KŪRYBA IR KULTŪRA
Penktadienį dr. Kęstutis Keb- 

lys skaitė paskaitą: Kultūriniai 
mūsų uždaviniai, atsižvelgiant į 
okupuotos Lietuvos ir išeivijos 
padėtį. Mūsų, kaip ateitininkų, 
kultūriniai uždaviniai nėra iš
skirtiniai. Jie yra mūsų ta pras
me, kad inteligentiškumo ir 
lietuviškumo principai yra dalis 
mūsų veiklos.

Prelegentas nurodė kultūros 
vystymąsi dviem šakom: Ameri
koj ir Lietuvoj. Lietuvoj yra pri
mestas vienalytiškumas. Yra 
pragmatiniai reikalavimai, kur 
privaloma tarnauti esamai siste
mai. Kūrėjas yra varžomas for
malia cenzūra ir psichologiniais 
varžtais. Nėra abejonių, ieškoji
mo, gilesnio minties gvildeni
mo. Tačiau, nors kūrybinės są
lygos yra biurokratų kontroliuo
jamos, lietuvių stipri kūrybinė 
energija prasiveržia. Amerikoj 
yra kūrybinė laisvė, kuri remia
si privačia iniciatyva. Pasieki
mai ligi šiol turės ilgalaikę reikš
mę. Bet ateities perspektyvos ne 
per šviesios. Kultūrinis klestėji
mas reikalauja susidomėjusios 
kritiškos masės, kuri remia ir 
vertina kultūrą. Šiuo laiku artė
jam prie šios masės gyvasties 
ribos. Nyksta lietuvių kalba, kul
tūrinių jėgij prieauglis mažėja, 
trūksta intelektualinio smal
sumo.

Toliau buvo klausiama, kuo tu
rim pagrįsti savo uždavinius: 
Lietuvos, ar Amerikos reikala
vimais. Anksčiau buvo kuria
ma tai, ko tenai (Lietuvoj) •ne
galima. Dabar nėra realu tai da
ryti. Kūrybos ir kultūrinio gy
venimo reikia, nes čionykštis 
mūsų gyvenimas kitaip liktų 
be turinio ar prasmės. Be jų 
nustotume buvę, kas esam. Su
minėta eilė konkrečių uždavi
nių. Koreferavo J. Bradūnas.

Po pietų salėj susirinko sava
noriška grupė studentų atlikti 
sąjunginės “sąžinės sąskaitos”. 
Buvo apkalbėtos problemos ir 
siūlomos išeitys. Štai keletas 
minčių. Turėtume susirinkti, 
padiskutuoti, paruošti anketą, 

sužinoti, ar mes iš tikrųjų esam 
bendraminčiai. Artimiau susi
pažinti su organizacijos globė
jais ir dvasios vadais. Akademi
kus siūlyti į centro valdybą. 
Daugiau susirinkti sąjungomis. 
Pradėti kelti klausimus.

Salėj šiandien taip pat pasi
rodė keletas jaunų fotografų ir 
menininkų darbų. Šią parodą 
surengė stud. Algis Norvilą.

Popiet moksleiviam buvo su
ruoštas pokalbis su studentu 
Viktoru Naku. Turėta progos pa
kalbėti ir padiskutuoti. Trečia
dienį buvo įvykęs panašus po
kalbis su stud. Onile Vaitkute Jos 
tema: Žmogaus kilnumas.

DVI KULTŪROS
Palapinėj vyko Simpoziumas: 

Kokios yra perspektyvos išau-
ginti kūrybišką ateitininką dvie
jų kultūrų sankryžoj? Moderato- 
rė Lilė Gražulienė abipūdino 
kūrybingumo definiciją. Reikia 
atitrūkimo nuo esamų tradici
nių formų, užsiangažavimo 
kūrybiniam procesui, drąsos sa
vo užsimojime, laisvės statyti 
klausimus.

Elena Bradūnaitė laikė esteti
ką kultūros 'ir kūrybos pamatu. 
Kiekviena tauta turi savitą este
tikos supratimą ir savoj aplinkoj 
ją įvertina. Jinai praranda savo 
prasmės gysleles išėjusi į kitas 
aplinkas. Jos konkretūs pasiūly
mai buvo estetikos sąvokos nag
rinėjimas kuopose, draugovėse. 
Po bendrų išėjimų į filmą, teat
rą, parengimus, lietuviškuosius 
ir amerikietiškus, juos gretinti, 
lyginti. Stovyklose lavinti kū
rybingumą ir skatinti įvertini
mus, kritiką.

Almis Kuolas dėmesį kreipė į 
kūrybingąjį technologijos pa
saulį. Jis teigė, kad toji kūryba 
yra tiek pat svarbi, kaip menas, 
literatūra ir pan. Tokio nepripa
žinimo pasekmėj žmogus, dirbąs 
technologinėj srity, yra išstu
miamas iš visuomenės, Kyla 
schizofrenija: individas yra vie
noks darbe, o kitoks po vakarie
nės. Individo jėgos yra su
skaldytos. A. Kuolas siūlo derin
ti Šiuos du polius ir pėrgalvoti 
kūrybingumo sampratą.

Kęstutis Sušinskas nurodė, 
kad mūsų gyvenimai paveikti 
dviejų kultūrų: darbas vyksta 
amerikietiškame gyvenime, o 
laisvalaikio metas lieka lietuvių 
kultūros įtakoj. Betgi pas mus 
randasi gyvos kūrybos stoka: 
esam atpratę rašyti, kalbos var
tojimas silpnas. Neužtenka vien 
tik auklėti jaunimą, reikia jį ža
dinti kūrybai. Tėvam lieka pa
reiga gilintis ir daugiau dėme
sio kreipti į veiklą.

Antanas Dambriūnas kalbėjo 
apie aplinkos įtaką. Galim abi 
kultūras integruoti tik jas abi ge
rai pažinę. Tačiau mes esam 
persveriami gyvenamojo krašto 
kultūros. Jaunimo organizacijų 
būklė yra pasikeitusi.

Emilija Pakštaitė teigė, kad 
neužtenka tik kultūrą išlaikyti, 
ją reikia ir kurti. Profesijos turė
tų būti pasirenkamos ne vien 
dėl materialinių priežasčių, bet 
ir kūrybingumo sąlygų pagrin
du. Lietuvybės darbas daug ma
žesnis, jei jis yra sujungiamas 
su kasdieniniu darbu. Reikia 
siekti elito pasaulėžiūrine pras- 
me. Mūsų nuomonės turėtų atsi
spindėti kultūroj. E. Pakštaitė 
rėmė bendrines organizacijas, 
kur savo ideologija galima 
plaukti į plačiuosius vandenis. 
Mes esam tam ugdyti, kad 
eitume toliau. Ji baigė klau
simu: ar mes ugdom kultūros 
kūrėjus, ar pasitenkinam 
kultūros vartotojais?

Dr. V. Vygantas jubiliejinė
je stovykloje kalba apie 
gyvenimą po Vatikano II su
sirinkimo. Nuotr. A. Razgaičio

R. Kuliavas, R. Juzaitis, K. Šeštokas tariasi operos reika
lais jubiliejinėje stovykloje. Nuotr. D. Norvilaitės

ČIURLIONIS ČIURLIONIUI
Vakare dr. V. Šaulys supa

žindino su Ateitininkų Šalpos 
Fondu, o dr. K. Keblys su Atei
ties knygų leidykla ir Ateities 
literatūros fondu.

Lietui bepilant, palapinėj pra
sidėjo “Vakaras Čiurlioniui”. 
Naudodamiesi trim ekranais, 
skaidrėmis ir įrekorduota mu
žiką, dr. Jonas ir Teresė Bogu- 
tai mum pristatė “multi-media” 
programą ir valandai nukėlė 
mus į kitą pasaulį. Jiem talki
no Arūnas Keblys.

Pirmąją dalį paruošė J. Bogu- 
ta, pristatydamas ją kaip abstrak
tų vidinės erdvės supratimą. 
Pritariant Ravi Shankar ir Ali 
Khan citrų ir būgnų muzikai, 
stebėjom Čiurlionio kūrinius, jų 
detales.

Trumpos pertraukos metu 
vos spėjom išsižioti, kai T. Bo- 
gutienė pristatė antrąją dalį: 
erdvė (“outer space”) konteks
te. Čia muzika buvo elektro
ninių vargonų veikalas “Kosmi
nės vizijos”, sukurtos Apollo ke
lionės į mėnulį metu. Tarp 
skaidrių čia pasirodė ir mėnu
lio žemė.

Programoj naudotasi Čiur
lionio aplankomis, Pasaulio su
tvėrimu' Zodiako ženklais, 
Saulės sdnata, Žvaigždžių sona
ta ir kt. Nuostabus ir nepapras
tai įspūdingas vakaras, kurio tik
rai ilgai neužmiršim.

KOMUNISTAI IR KRISTUS
Šeštadienį lijo, bet stovyk

lautojų skaičius vis didėjo. Ry
tą dr. Vytautas Vardys kalbėjo 
tema Komunistinė tautybių po
litika Lietuvoj. Sovietizacijos 
tikslas yra tautų “suartinimas, 
suliejimas į vieną-komunistinę 
tautą-valstybę. Vyksta asimilia
cija, kuri naudojasi rusų kultū
ra ir kalba, nureligėjimu, miš
riom vedybom ir pan. Šią asi
miliaciją įvykdyti naudojama
si surusinimu.

Yra įvykę ir vyksta pasikeiti
mai Lietuvoj. Tarp jų yra ir 
lietuvių ryšys su kaimu ir mies
tu. Jaunieji keliauja į miestus, 
ūkininkas yra pavirtęs samdiniu. 
Darbininkų klasė miestuose 
vis tiek palaiko lietuviškąją dva
sią.

Sovietizacija labiausiai yra pa
veikusi lietuviškąją biurokratiją. 
Jėgos baimė juos palieka ištiki
mus esamai sistemai. Tačiau yra 
vilties ateičiai, nes lietuviškoji 
dvasia daug kur pasireiškia.

Koreferente buvo Laima Nai- 
nytė-Garbonkienė.

Po pietų vyko pasikalbėji
mas: Ateitininkų žvilgsnis į lie
tuviškus veiksnius. Jį pravedė 
dr. V. Vygantas. Jame dalyvavo: 
E. Pakštaitė, dr. Jurgis Balčiū
nas, Juozas Kojelis, dr. Kazys 
Pemkus ir Adomas Viliušis. Bu
vo svarstoma dabartinės veiklos 
problemos, susiskaldymas tar
pusavy ir suderintos veiklos rei
kalingumas.

Kun. dr. Rimšelis kalbėjo te
ma Kristocentrinis humanizmas 
ateitininkiškųjų dimensijų vir
šūnėj. Krikščioniškas huma
nizmas kilo iš Evangelijos klau
simo: kas yra mano artimas? 
Kristaus šviesa ir sudaro tikrą
ją krikščioniškąją pasaulėžiūrą.

Mokslo siekiąs jaunimas sie
kia inteligentiškumo gelmės 
bei Dievo pažinimo. Bet būties 
atsiskleidimas padaro žmogų 
neramų, nes tuo sužinom, kad 
esam piligrimai, dar nepasiekę 

savo tikslo. Esam ištroškę kelei
viai. Tačiau tada prisimenam, 
kad Kristus mum duoda gyvojo 
vandens.

Žmogaus sąmonėj yra dvasi
nis judėjimas. Jis mum duoda 
atskleidžiančią žinią: kad esam 
ne tik kūnas, bet ir dvasia. Dva
sia išlaisvina kūną ir jam sutei
kia kilnumą ir amžinybę.

Dieviškasis antgamtinis gy
venimas tobulina mus, kad gam
tos pasauliui galėtume parodyti 
mūsų Tėvo veidą.

Šeimos gyvenimas yra sakra
mento gyvenimas. Katalikiški 
namai yra šventovė, iš kurios 
ateina visos tautos stiprybė. 
Mūsų vieningumas yra, labai 
aiškiai, mūsų viešos meilės iš
raiška.

“Vakare su kūrėjais” savo 
naują poeziją skaitė Kazys Bra
dūnas, savo prisiminimus ir pro
zą skaitė Antanas Vaičiulaitis ir 
savo nuostabiąją poeziją skaitė 

amžinai jaunas Bernardas 
Brazdžionis.

PABAIGA
Sekmadienį, paskutinę sto

vyklos dieną, paskaitą skaitė dr. 
Juozas Girnius: Ką ateitininkam 
pasakytų Dovydaitis šiandien. 
Po trumpo Dovydaičio biografi
jos apibrėžimo dr. Girnius api
būdino ateitininko misiją da
bartiniame pasauly. Jis pabrėžė 
svarbumą išugdyti ateitinin- 
kišką, krikščionišką pasaulėžiū
rą, kurios rėmuose žmogus- 
ateitininkas galėtų tarnauti Die
vui ir kitiem. Šiais laikais atei
tininkas turi būti atsparus madų 
srovėm, kurios kliudytų ateiti
ninkų misijos vykdymui.

Ateitininkas yra pašauktas sa
vais veiksmais bei savo gyva 
dvasia kurti krikščionišką pasau
lį — visa atnaujinti Kristuje.

Šią dieną taip pat įvyko kry
žiaus pašventinimas su didelėm 
iškilmėm. Šis didžiulis kryžius, 
pastatytas ant kalno, bus pradžia 
“Kryžių kalno” Dainavoj.

Prieš oficialų stovyklos už
darymą V. Kleiza apibūdino šią 
stovyklą ir ateitininkų federaci
jos praeities veiklą ir ateities 
planus. Anot jo, šioji stovykla 
pasižymėjo trim bruožais: di
džiausia at-kų stovykla Šiaurės 
Amerikoj, kryžiaus pašventini
mu ir Slapiausia stovykla. Dr. 
Meškauskas pasveikinimo žody 
ragino jaunimą nesekti senosios 
kartos pėdsakais, bet juos pra
lenkti.

Po sveikinimų buvo Stasio 
Šalkauskio vardo kūrybos pre
mijos įteikimas kun. prof. St. 
Ylai. Priimdamas šią premiją, 
kun. Yla priminė visiem, kad 
patsai darbas yra premija, o ne

(nukelta į 7 psl.)

Naujasis MAS centro val
dybos pirmininkas Linas 
Mikulionis.
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NASHUA, N.H.
Lietuviškas gyvenimas čia re

miasi Šv. Kazimiero parapija, 
Balfo skyrium ir Šv. Juozapo 
Draugija (buvusiu Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos skyrium). Pa
rapijai vadovauja kun. Juozas 
Bucevičius, talkinamas vikaro 
kun. Francis Spencer, kuris 
ypač dirba su jaunimu. Dviejų 
draugijų valdybas sudaro Kazys 
Grauslys, Vytautas Sirvydas ir 
Juozas Kubilius. Spalio mėnesį 
vykstant Balfo vajui, mokestį 
užsimokėjo 19 narių. Skyrius 
ruošia savo metinę aukų rink
liavą sausio-vasario mėn. Šv. 
Juozapo Draugija turi 40 užsi
mokėjusių narių.

Trumpu vasaros metu, gegu
žės 14-rugsėjo 10, aštuoniolika 
kortų vakarėlių trečiadieniais 
paliko parapijai $818.35 pelno. 
Lošėjų vidutiniškai susi
rinkdavo 12 stalų. Lošimus tvar
kė Elena Kokoskie, Marija Če- 
sokas ir Simonas Ulcickas, talki
nant klebonui kun. J. Bucevi- 
čiui ir Vytautui Sirvydui. Do
vanėlių dažniausiai aukojo: 
adv. Alfonsas J. Raudonis, Alice 
Fields, Agnės Baublis, Marija 
Matylewski, Ona Wallent, Mari
ja Dublow, Juozas Tomolonis, 
Simanas Ulcickas ir kiti.

Ypatingu veiklumu parapijoj 
pasižymi mišri lietuvių ir kita
taučių Vedusių Porų draugija- 
klubas šv. Kazimiero vardu. Ji 
visada atsistoja pirmoj vietoj 
savo iniciatyva bei finansais vi
suose parapijos reikaluose. Pa
vyzdžiui, finansavo vaikučiam 
Kalėdų eglutę ir pirmos komu
nijos pusryčius. Visada aukoja 
Balfui ir bažnyčios apšildymo 
fondui.

Bažnyčiai apšildyti rinkliava 
šiemet prasidėjo rugsėjo 28-29, 
ir 94 parapiečiai (iš parapijoj 
įsiregistravusių 286) suaukojo 
jau $1,055.55. Palyginus su kitų 
metų pirmojo sekmadienio rink
liavomis, šie metai rodo stambų
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have been entitled to mail matter under 
former section 4359 of this title shall 
mail such matter at the rates provided 
under this subsection unless he files 
annually with the Postai Service a 
vvritten request for permission to mail 
matter at such rates.” In accordance 
with the provisions of this statute, I 
hereby request permission to mail the 
publičation narnės in Item 1 at the re- 
duced postage rates presently autho- 
rized by 39 U.S.C. 3626. 10. For 
completion by nonprofit organizations 
authorized to mail at special rates (Sec
tion 132.122, Postai Manual) — The 
purpose, function, and nonprofit status 
of this organization and the exempt 
status for Federal income tax purposes 
have not changed during preceding 12 
inonths. 11. Extent and nature ot cir- 
culation: Average No. of copies of each 
issue during preceeding 12 months; 
actual number of copies of single is
sue published nearest to filing date 

(in parentheses). A. Totai No. copies 
printed: —4500 (4500). B. Paid circula- 
tion: 1. Sales through dealers and car- 
riprs. street vpndors and counter sales
118 (98). 2. Mail subscriptions 4022 
(3966). C. Totai paid circulation — 
4140 (4064). D. Free distribution by 
mail carrier or other means: 1. Samples, 
complimentary, and other free copies 
99 (92). 2. Copies distributed to news 
agents, būt not sold — None (None). 
E. Totai distribution (Sum of C and D) 
4239 (4156). F. Office ūse, left-
over, unaccounted, spoiled after print- 
ing — 261 (344). G. Totai (Sum of E 
and F — should equal net press run 
shovvn in A) — 4500 (4500). I certify 
that the statements made by me above 
are correct and complete. Rev. Peter 
Baniūnas.

gausumą. Kelerių praėjusių 
metų rinkliavų statistika rodo: 
1971 (191 aukotojas) —
$1,801,00; 1972 (215)—1,495.60; 
1973 (221) — 1,768.00; 1974 
(228) — 2,578.15. Parapiečiai, 
atrodo, atsiliepė į aliejaus pa
brangimą. Anų metų išmokėji
mų statistika (sykiu ir mokestis 
už vandenį) buvo: 1971 — 
$1,935.54; 1972 — 1,862.70; 
1973 — 1,954.87; 1974 —
2,581.71.

Šv. Kazimiero parapiečiai, at
rodo, pasieks atžymėtiną parapi
jos rekordą diecezijos metinia
me katalikų labdaros vajuje. 
Spalio pradžioj 97 parapiečiai 
jau buvo suaukoję $1,374. Vajus 
baigiasi spalio paskutinę dieną. 
Rekordiniai parapijai metai bu
vo 1971, kada aukos pasiekė 
$1,186. Praėjusiais metais pa
siekta tik $1,044, bet šiemet 
ši suma jau keliais šimtais pra
lenkta. Visoj New Hampshire 
diecezijoj rugpiūčio 31 buvo su
rinkta $486.332.12.

New Hampshire senatoriaus 
rinkimai išgarsėjo visoj Ameri
koj, nes teko juos pakartoti, ka
dangi pirmieji nedavė tikros 
persvaros nei respublikonų, nei 
demokratų kandidatam. Valstija 
laikoma respublikonų, bet šį 
kartą demokratas Durkin laimė
jo didele balsų persvara. Įdomu, 
kad jo laimėjimą trim dienom 
anksčiau prieš rinkimus atspėjo 
Associated Press biuro valstijos 
sostinėj Concord vedėjas lietu
vis Adolfas Bernotas, agentū
ros vardu išsiuntinėjęs tą spėji
mą visai Amerikai. Pralaimėjęs 
respublikonas senatorius Louis

C. Wyman buvo Lietuvos drau
gas ir rėmė rezoliuciją už Lie
tuvą prieš prezidento Fordo ke
lionę į Helsinkį. Tikimės , kad 
naujasis senatorius Durkin bus 
taip pat palankus Lietuvos rei
kalui.

Kor.

NEW BRITAIN, 
CONN.

Pensininkam turėtų būti 
pigesni autobusai

Jau keleri metai Hartfordo 
autobusų bendrovė, prisidedant 
valstijos gubernatoriui, pensi
ninkam yra padariusi nuolaidą 
keliaujant autobusais. Su Medi- 
care kortele galima dar gauti ir 
kelio pratęsimą (transfer). Taip, 
pvz., už 25 c. pensininkai gali 

nuvažiuoti iš New Britaino į 
Hartfordą, Manchesterį ir kitur, 
kur eina tos bendrovės autobu
sai. Tuo tarpu eilinis keleivis į 
Hartfordą turi mokėti 70 c. 
Hartfordo mieste su apylin
kėmis pensininkai moka 10c. 
mažiau, t.y. tik 25 c.

Gaila, kad New Britaino susi-

LAPKRIČIO ANTROJI PUTNAME

Praeity Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seselių, rėmėjų ir gera
darių suvažiavimai-seimai vyk
davo Putname, seselių sodyboj. 
Įsigijus gražiąją Neringą Ver- 
monte, keletą metų sąskry
džiai buvo kviečiami ten. Šiais

65 METŲ 
JUBILIEJUS
(atkelta iŠ 6 psl.)

viešai suteikta garbė arba pini
gai. Skirtą premiją jis paaukojo 
Ateitininkų Šalpos Fondui

Kun. Gediminas Kijauskas, 
skaitydamas stovyklos užbaigi
mo žodį, skatino visus susirinku
sius siekti ateitininkiško idea
lo, nors jie, kaip ir Sokratas, 
iešką utopinio miesto, jo nieka
dos nepasieks.

J. Pabedinskas paskelbė kelis 
stovyklos statistinius duomenis 
ir padėkojo visiem, kurie vienu 
ar kitu būdu prisidėjo prie sto
vyklos pasisekimo.

Stovyklos uždarymas ir iškil
mingasis posėdis baigėsi pasvei
kinimu nuo Lietuvos ateitininkų 
ir Lietuvos himno sugiedojimu.

Sekmadienio vakarą buvo jau
nimo kūrybos vakaras. Poezija, 
proza, gitaros ir stovyklos cho
ras, vadovaujant Raimundui 
Obaliui. Po to šokiai.

Rasa Razgaitienė

Detroito Žiburio lituanistinė mokykla rugsėjo 13 pradėjo mokslo metus. Kalba mokyklos ve
dėjas Pranas Zaranka, už stalo sėdi mokytojai iš k. S. Smalinskienė, J. Kurienė, S. 
Jankauskas, S. Kaunelienė, L. Rugienienė, Pr. Zaranka, Rackienė, J. Udrienė, D. Dovei- 
inienė, D. Jurgutienė, D. Arlauskienė, K. Jurgutis, D. Jankauskienė ir A. Milmantienė. Trūks
ta R. Kaspučio ir J. Mikailos. Nuotr. Jono Urbono

siekimo bendrovės pensinin
kam nėra padariusios jokios 
nuolaidos. Čia pensininkas, kaip 
ir dirbantysis, turi mokėti tą pa
čią kainą: pvz., Oak St. autobu
sas ima 35 c., Farmington Avė. 
— 50 c., Plainville — 50 c., ir t.t.

Būtų gera, kad ir New Britai- 
no susisiekimo bendrovės pada
rytų pensininkam nuolaidas, 
kaip ir Hartforde. O jeigu čia 
susisiekimo bendrovių biudže
tai nesibalansuoja, tai reikėtų 
prašyti pagalbos gubernatorę 
Ella Grasso, kuri šį miestą gerai 
pažįsta.

Kas nors šį reikalą turėtų paju
dinti.

Jonas Bernotas

— Telšiuose atidaryta ket
virtoji kultūros mokykla (Tiesa, 
1975.IX.20). Kitos trys tokios 
mokyklos yra Vilniuj, Kapsuke 
(Marijampolėj), Rokišky. Pri
imtas 61 mokinys, baigęs ne
mažiau kaip aštuonias bendrojo 
lavinimo klases. Mokiniai pasi
rinko šias specialybes: 30 mo
kinių bibliotekininkų, 16 — 
choreografų, 15 — dramos. Jų 
visų yra didelis pageidavimas 
iš rajonų ir kitų kultūros namų. 
(E)

— Kanados Lietuvių Katalikų 
Centras lapkričio 1 šaukia para
pijų tarybų, institucijų ir orga
nizacijų atstovų suvažiavimą To
ronte, Prisikėlimo parapijos 
salėse. Jame bus aptarti organi
zaciniai reikalai, parapijų veik
la, paminėta vysk. M. Valan
čiaus sukaktis. Paskaitai apie 
Valančių pakviestas kun. prof. 
St. Yla. Vakare numatytos pa
maldos ir religinis koncertas.

metais suvažiavimas vyks Put
name, Conn., lapkričio 2. Suva
žiavimo tikslas — pasimatyti, 
pabendrauti, kartu pasimelsti, ta 
pačia proga padaryti nuveiktų 
darbų apyskaitą-apžvalgą ir nu
statyti gaires tolimesnei veiklai.

Pamaldomis baigsim Šventuo
sius metus. 11 vai. mišias au
kos ir pamokslą sakys kun. Vy
tautas Zakaras, Matulaičio namų 
kapelionas. Po pamaldų — pie
tūs. Vėliau — trumpas posėdis ir 
vyskupo M. Valančiaus minėji
mas. Paskaitą skaitys prof. Simas 
Sužiedėlis. Bus ir meninė pro
grama. Ją atliks Izabelė Žmui- 
dzinienė, prieš porą metų pui
kiai pasirodžius Neringoj 
sąskrydžio metu, ir lietuviškai 
visuomenei gerai pažįstama dr. 
Elona Marijošiūtė-Vaišnienė su 
savo lietuviškom atžalom Ginta
ru ir Vaiva.

Lapkričio antroji lietuviafn vi
sada buvo ir, manau, tebėra di
džios rimties ir susikaupimo 
diena. Niekur kitur to taip ne- 
pajusim, kaip Putname, lietuviš
kose kapinėse, pabendraudami 
su mirusiais kad ir trumpą valan
dėlę.

Mieli lietuviai, į suvažiavimą 
esat kviečiami visi! Iš anksto 
pranešdami apie savo atvykimą, 
palengvinsit pietų paruošimą.

Iki pasimatymo Putname Vė
linių dieną!

Albina LipČienė

LITHUANIAN WORLD REVIEW RADIO,
NEW YORK

VVHBI-FM • 105.9 MH • SUNDAYS •

Paklydę paukščiai
Per Laisvės Žiburio radiją bu

vo perduotas Vytauto Strolios re
portažas apie Vytauto Laurušo 
operą “Paklydę paukščiai”. 
Opera parašyta apie lietuvius iš
eivius.

Pirma dalis vyksta Lietuvoj, 
karo metu; antroji — viename 
dideliame mieste, Vakaruose, 
jau po karo. Šalia “fašistų” ir 
“nekaltosios liaudies” šioj 
operoj yra ir trečia kategorija 
veikėjų — “paklydę paukščiai”, 
kurie nėra iš esmės blogi, bet 
kitų “suklaidinti”. Jie nėra kal
tinami šioj operoj. Priešingai, 
jiem norima atleisti už “klai
das”.

Visas veikalas sukasi apie 
pagrindinio veikėjo Tado vidinį 
monologą. Operos pradžioj Ta
das mirtinai sužeidžiamas, ir Opera tirštai nudažyta 
mirties prieangy veikalas vaiz
duoja jo gyvenimo atsiminimus.

1940 birželio mėn. studentai 
linksminasi kolegų Tado ir Rū
tos sužadėtuvėse. Šventišką 
nuotaiką sudrumsčia draugų at
vestas sužeistas demonstran
tas. Studentai nesutaria, ar jį 
išduoti policijai, ar jam padėt 
pasislėpt. Išsiskiria ir sužadė
tinių nuomonės. Tadas nori 
šaukti policiją, o Rūta — ne. 
Į vaišes pavėlavęs atvyksta ir 
valdančios partijos veikėjas, 
vadinamas “šefu”, kuris čia pie
šiamas tamsiausiomis spal
vomis, kai tuo tarpu šviesia nuo
taikinga muzika užkulisy vaiz
duojama triumfuojanti “liaudis”.

Kitas vaizdas — vokiečių oku
pacija. Kareiviai varo minią 
žmonių. Tai “tarybinė liaudis”, 
jų tarpe ir Tadas. Bandydamas 
juos išlaisvinti, pats įkliūva. 
“Šefas”, kuris pataikauja vokie
čiam, per protekcijas išlaisvina 
Tadą. Šis gi per “šefą” tikisi 
išlaisvinti ir Rūtą. Rūta slapstosi 
ir gelbsti suimtiem vokiečių be
laisviam. Tadas Rūtą suranda, 
tačiau jis buvo sekamas, ir tokiu 
būdu Rūta per jį yra suimama. 
Tadas Rūtos suėmimą pergy
vena ir sau priekaištauja.

VYSK. M. VALANČIAUS 100 METU 
MIRTIES SUKAKTIES MINĖJIMAS

Putnam, Conn.

rengiamas lapkričio 2, sekmadienį.

DIENOS PROGRAMA:

11 vai. šv. mišios, pietūs, prof. Simo Sužiedėlio paskaita. 
Meninę dalį atliks dailiojo žodžio menininkė Izabelė 
Zmuidzlnienė ir dr. Elona Vaišnienė su sūnumi ir dukrele.

Visi Naujosios Anglijos lietuviai kviečiami gausiai atsilankyti 
Iki malonaus pasimatymo Putname lapkričio 2!

Kviečia

v
9:00-10:00 A.M.

ROMAS KEZYS, Director 
217-25 54 AVĖ.
BAYSIDE, N.Y. 11364
(212) 229-9134

Antroj daly Tadas pakliūva į 
Vakarus. Čia parodomas buvęs 
“šefo” ryšininkas — nusigėręs, 
gyvenąs iš tautiečių malonės. 
Jis prisistato kaip “vaduotojas”. 
Rūta apsisprendžia grįžti į Lie
tuvą. Duodama suprasti, kad 
“paklydęs paukštis” grįžta. Kai 
Tadas ją suranda ir nori grįžti 
drauge, jiem kelią pastoja “še
fas”. Jis apkaltina Tadą tėvynės 
išdavimu. Įvyksta konfliktas. 
“Šefas” išsitraukia pistoletą ir 
mirtinai sužeidžia Tadą. Opera 
baigiasi gatvėj mirštančiu Tadu 
ir užkulisy girdima daina 
paklydusius paukščius.

I

a

apie

sovietinėmis spalvomis.
-o-

pro-

Dr. Danutė R. Ventriglio, gy
venanti Adelphi, Md., apgynusi 
disertaciją, gavo daktaro laips
nį cheminės inžinerijos srity. 
Dr. Danutės mamytė Bortkevi- 
čienė su kita dukra Nijole ir žen
tu Petru Baltrulioniais gyvena 
Jamaica, N.Y.

Kun. Algimantas Kezys, S.J., 
foto menininkas iš Chicagos, šį 
savaitgalį vieši New Yorke pas 
savo mamytę Eugeniją Kezienę 
VVoodhavene.

Radijo vaizdelis “Čiurlionis” 
buvo perduotas per Laisvės Ži
burį užpereitą sekmadienį. Au
torius — Jonas Rūtenis, režisie
rius — akt. Henrikas Kačins
kas, artistai — Irena Veblaitie- 
nė, Bronius Balčiūnas, Tadas 
Alinskas ir solistas Benediktas 
Povilavičius iš Bostono.

Laisvės Žiburio radijo prog
ramoj šį sekmadienį bus gali
ma išgirsti ištraukas iš Čiurlio
nio minėjimo Kultūros Židiny.

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

H

M. N. Prasidėjimo Seselės

— Agronomas Jonas Bertašius, 
77 metų, Valstiečių Liaudininkų
S-gos veikėjas, mirė spalio 20 
Chicagoje. Sirgo plaučių liga. 
Liko žmona, dvi dukros ir svai
nė Rožė Mainelytė New Yorke.

— Floridoj šalia jau anksčiau 
veikusios Lietuvių Bendruome
nės apylinkės St. Petersburge, 
įsikūrė dvi naujos Auksinio 

Kranto ir Palm Beach apylin
kės. Krašto valdyba, besivado
vaudama LB įstatų 32 ir 62 
paragrafais, šaukia visų trijų 
apylinkių valdybų bei atstovų 
(1 atstovas nuo 50 narių) suva
žiavimą išrinkti Floridos LB 
apygardos valdybai. Suvažia
vimas įvyks lapkričio 2, sekma
dienį, 2 vai. p.p. Metodistų baž
nyčios patalpose, Celestia Way, 
Juno Beach, Fla. Suvažiavimą 

globoja Palm Beach apylinkės 
valdyba.

— Dail. Magdalena B. Stankū
nienė laimėjo pirmą premiją už 
grafiką “Erdvėse” ir garbės pa
žymėjimą už tapybą “Persiška 
rožė” Carson meno galerijos pa
rodoj. Paroda vyko nuo rugsė
jo 25 iki spalio 2.

— Arnoldas Voketaitis Chica
gos Lyric Operoj spalio 22 dai
nuoja Mozarto “Figaro vestu
vių” operos pastatyme. Kartu su 
juo dainuoja Price, Malfitano, 
Ewing, Evans ir kiti. Veikalas 
bus kartojamas spalio 25, 28 ir 
31. Tuose pačiuose rūmuose
A. Voketaitis atliks solo parti
ją Beethoveno “Fidelio” operos 
pastatyme spalio 29 ir lapkri
čio 1.

— Lietuvių Bendruomenės 
Floridos Auksinio Kranto apy
linkės valdyba spalio 9 pasi
skirstė pareigomis: Ona Liuter- 
mozienė — pirm., Genė Pet
rauskienė — vicepirm. soc. rei
kalam, Birutė Sidzikauskienė — 
vicepirm. informacijos reikalam, 
Valerijonas Balčiūnas — sekr., 
Oskaras Čižauskas — ižd.

i

į
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— Brazilijos Lietuvių Kuni
gų Vienybės ir Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenės pastango
mis Sao Paulo portugalų kalba 
išleista didelio formato 128 psl. 
knyga apie žmogaus teisių pa
žeidimus sovietų okupuotoj 
Lietuvoj — “A violacao dos 
direitos humanos na Lituania 
sob o regime sovietico, 1971- 
74“. Medžiagą šiam leidiniui 
yra paimta iš JAV LB krašto 
valdybos jau tradiciniais ta
pusių kasmetinių leidinių 
anglų kalba.

— Kun. K.
Chicagos, III., 
kų Religinės 
valdybos pirmininkas, atvyko į 
Londoną. Svečias pasiryžęs į- 
steigti šios organizacijos sky
rius Europos lietuvių kolonijo
se.

Kuzminskas iš
Lietuvių Katali-
Šalpos rėmėjų

— Vincas Trumpa, istorikas, 
gyvenąs Washington, D.C., Chi
cagoj vysk. Motiejaus Valan
čiaus sukakties minėjime skai
tys paskaitą. Minėjimą ruošia 
Lituanistikos Institutas, talki
nant akademikam skautam. Mi
nėjimas įvyks lapkričio 17 Jau
nimo Centre.

— Dirvos 60 metų sukakties 
minėjimą lapkričio 9 rengia 
ALTS-gos Detroito skyrius.

— Aitvaras, Toronto VI. Pūt- 
vio šaulių kuopos teatras, atvyks 
į Detroitą ir lapkričio 8 ren
giamame jūrų šaulių Švyturio 
kuopos tradiciniame baliuj su
vaidins dviejų veiksmų komedi
ją “Generacijos medis”. Teatrui 
vadovauja rež. Aldona Dargytė- 
Biševičienė.

— Aleksandra E. Bredes, 
Brooklyn, N.Y., advokato Stepo
no Bredes, SLA teisių patarėjo, 
motina, rugsėjo 15 sulaukė 100 
metų amžiaus. Sukakties proga 
ją sveikino vaikai, anūkai ir pro- 
anūkai. Aleksandros vyras Ste
ponas, buvęs siuvėjų kontrakto- 
rium ir daug padėjęs lietuviam 
emigrantam 1914, jau yra miręs. 
Aleksandra ir Steponas Brie
džiai turėjo vieną sūnų, dabar
tinį pensininką adv. Ste
poną Briedį, Jr. ir keturias duk
ras, kurių tik viena mirusi.
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SKAUTŲ
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Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga

Redaguoja: ..
S. Birutė Kidolienė, 94-08 jamaica Avė. VVoodhaven, N. Y. 11421 

Tel. Hl 1-3894 (Area code 212)

ATLANTO RAJONO “KNYGNEŠIŲ
STOVYKLA

Rugpiūčio 23 daugelis Atlanto 
rajono skautų, tėvų ir vadovų 
keliavo į Knygnešių stovyklą. 
Stovykla turėjo įvykti amerikie
čių stovyklavietėj, daugeliui jau 
pažįstamoj vietoj iš praeitų me
tų, Lake of įsiės, Conn. Pasu
kus iš 2-jo Conn. greitkelio, atsi
randi ant gana siauro žvyruoto 
kelelio, pakelėmis apaugusio 
tankiais krūmais, žolėmis ir me
džiais. Taip pavingiavus apie 
mylią, privažiuoji automobiliam 
pastatyti vietą. Tai ir kelionės 
galas. Lieka tik išsipakuoti.

Kam toliau ar arčiau, tačiau 
jau nuo pietų visi pradėjo rink
tis stovyklon ir iki vakaro pri
gužėjo apie 300 stovyklautojų. 
Jų tarpe buvo keletas ir iš kitų 
rajonų — dvi jūros skautės iš 
Chicagos ir trys broliai iš Cle
velando.

Stovyklos atidarymas ir vėlia
vos pakėlimas įvyko pavakarę. 
Vietovės atžygiavo tvarkingai, 
su gairelėmis ir vietovių vado
vais. Po stovyklos atidarymo 
ir kelionės tikėtasi šiltos1 vaka
rienės, bet čia staigmena — vir
kitės patys! Vieni džiaugėsi, 
kad štai prasideda tikras stovyk
los gyvenimas, kiti jausmų nepa
rodė, bet buvo ir tokių, kurie 
liko be vakarienės, nes neturėjo 
su kuo atidaryti pupelių.

Apsitvarkę ir pastovyklavę 
porą dienų, pradėjom lankyti pa- 
stovykles ir apžiūrėti, kaip kas 
įsikūrė. Pirmiausia sustojom 
prie skautų pastovyklės, į kurią 
patekti galima tik pro vartus, 
tikriausiai jau pirmąją stovykla
vimo dieną pastatytus, su už
rašu “Knygnešio pastovyklė”. Į- 
ėjęs tuojau pastebi, kad vietovės 
save pristato įvairiais pionieriš
kais įrengimais. Šios pastovyk
lės ir visos brolijos viršinin
kas — j.v.s. M. Manomaitis. 
Pažįstant brolį viršininką, nega
lima buvo tikėtis, kad pastovyk
lė būtų susitvarkiusi kitaip, kaip 
tik skautiškai pionieriškai. Jam 
talkino j. ps. G. Čepas ir eilė 
jaunesnių instruktorių. Skautai 
sugrupuoti į draugoves, dides
nės vietovės turi užtenkamai 
savų, bet mažesnės sujungtos 
kartu. Visi užsiėmę specialybių 
patyrimo laipsnių programomis 
ir iškylomis.

Pasukam į skaučių Švyturio 
pastovyklę, kuri išsidėsčiusi pla
čiau. Gausesnės vietovės sudaro 
net atskirus rajonėlius, o mažes
nės grupuojamos kartu. Vidury 
šios pastovyklės įsikūrusi seseri
jos būstinė su viršininke s. I. 
'Jankauskiene bei jos štabu. Vi
sos vietovės parodė individualu
mo pasipuošimuose ir įsikūri
me, nors gal ir ne taip pionie
riškai, kaip skautai, bet meniš
kai. Dauguma išpynė savo var
tus įvairiais mazgais, o apylin
kes išraizgė šniūrinėmis tvorelė
mis. Nuo pusryčių iki pietų lai
kas skirtas vietovių užsiėmi
mam, todėl programa labai įvai
ri. Žiūrėk, būrelis sesių atlikinė
ja topografijos uždavinius, kitos 
susispietusios apie dvasios vadą 
— religinei programai, o tre
čios dainuoja, muz. Beinoriui 
palydint akordeonu. Jeigu teko 
kam nors užsukti prie valgyk
los į gretimą kambarį, tai čia 
rado grybų karalystę; jų sesė 
Gilanda prigamino su savo skau
tėmis.

Užsukę į paukštyčių Aušros 
pastovyklę, pasijutam kaip

Per skautybę — lietuvybei!

skruzdėlyne. Visos ką nors vei
kia: lipdo, siuva, piešia, dainuo
ja, net ir turi savo dainą — 
“Pradės dienelė aušti”. Palapi
nės tvarkingos, takeliai iššluoti, 
iš akmenėlių ir kitų gamtoj rastų 
ornamentų išdėstyti papuoši
mai. Ten pabuvojus, norėjosi pa
virsti paukštyte ir skrieti kartu.

Pašonėj vilkiukų Martynuko 
pastovyklė, kuri tvarkosi pionie
riškai ir vyriškai.

Labiausiai, tur būt, visus do
mino paukštyčių-vilkiukų laužai 
ir linksmavakariai. Čia jie susi
rinkdavo ne ko nors susitikti, 
bet pasilinksminti ir išlieti vai
kiško džiaugsmo. Kartą užsuku
si į tokias vakaruškas, nepajutau, 
kai patekau į tą sūkurį ir kartu 
pradėjau skristi. Žinoma, ne 
vien pasilinksminimais gyve
no, išmokta ir išlaikyta daug 
specialybių. Programą paruošė 
ir sumaniai vadovavo paukš
tyčių viršininkė ps. L. Čepienė 
su štabu, o vilkiukų viršininkas 
— ps. M. Banevičius bei jo šta
bas. Daug prisidėjo prie bend
ros tvarkos su mažųjų vienetais 
atvykę vadovai. Negalėčiau 
aplenkti jauno vilkiukų vadovo, 
s.v. Meilaus, kuris pastovyklėj 
visus linksmino akordeonu.

Toliau užsukame į štabo pa
statą. Namelis nedidelis, bet 
talpina daug įstaigų. Viršininkas 
v.s. A. Bobelis, visos Knygnešių 
stovyklos galva, įsikūręs vie
name kampe. Tačiau retai jį ten 
randi sėdintį, nes stovykliniai 
reikalai daug kur reikalauja jo 
fizinio dalyvavimo. Tokioj gau
sioj stovykloj rūpesčių ir trū
kumų pasitaiko nemaža, bet bro-

VVashingtono ir Phįladelphijos sesės atlieka topografijos už
davinius, instruktuojant broliui iš Clevelando. Nuotr. V. Ma- 
šalaičio

NEW YORKO SKAUTAI PRADĖJO
NAUJUS VEIKLOS METUS

New Yorko Neringos ir Tauro 
tuntai spalio 4 pradėjo savo 
skautiškos veiklos metus bendra 
abiejų tuntų sueiga Kultūros Ži
diny. Po tuntų sueigos buvo dar 
ir paskirų draugovių sueigos, tad 
toji veikla eina be pertraukos.

Šioj sueigoj buvo ypač malo
nu dalyvauti ir stebėti trijų jau
nų skautininkų įžodį. Jie nuo 
paukštytės-vilkiuko amžiaus iš
augo ir subrendo New Yorko 
skautų tarpe ir pasiekė dauge
lio svajojamą paskautininkio 
laipsnį ir žalią kaklaraištį.

“Senųjų” skautininkų būrely 
v. si -kai Ričardas Krulikas, Ge
diminas Mikalauskas ir Rasa Mi- 
lukaitė pasipuošė žaliuoju kak
laraiščiu, pasižadėdami ir toliau 
visomis jėgomis dirbti skauty- 

lis viršininkas juos priima su 
šypsena ir greitu sprendimu! 
Kitame kampe klyksinčios maši

nos tuojau išduoda “knygnešių 
būstinę”. Čia vyksta stovyklos 
laikraštėlio Sietyno spausdini
mas; juo rūpinasi s. G. Surdė- 

’nas. Matyti ir negaluojančių, 
kurių bėdas išklauso ir žaizde
les aptvarsto patyręs skautas ir 
sanitaras s.v.v. si. A. Miklas. 
Vidury kambario teniso stalas 
apsėstas įvairių vadovų, kurie 
ruošia užsiėmimus ir programas.

Sustojam prie labai svarbaus 
pastato — valgyklos ir ūkio sky
riaus. Visi skubėdavo keturis 
kartus ten, nebent patys virėsi 
arba iškylavo. Gaila, kad arčiau 
su ūkio skyriaus vadovybe susi
pažinti neteko, nes iš ten skli
do šaltos nuotaikos, bet mūsų 
mielas šefas Boudette ir šiemet 
su šypsena triūsė apie galingas 
krosnis.

Pasukus paežerėn, randam 
jaunus vandens sargus. Čia pa
skirtu laiku stovyklautojai nu
plauna savo prakaitą ir rūpes
čius. Jeigu kam nors teko atsi
durti už ežero, tai čia rado vyks
tančius lauko virimo kursus, ku
rių instruktorium buvo V. Bag- 
danavičius. Taip pat apylinkėse 
kasdien vyko ilgesnių ir trum
pesnių distancijų iūkylos.

Visą stovyklavimo laiką turė
jom du kapelionus, s. kun. J. Pa
kalniškį ir ps. tėvą P. Baltakį, 
OFM. Norintieji galėjo išklau
syti mišių kiekvieną rytą, bet 
buvo suorganizuotos bendros 
naktinės mišios, į kurias skautai 
ėjo su žvakutėmis.

Stovyklai artėjant prie galo, 
šeštadienio vakarą turėjo įvykti 
didysis laužas, bet dėl lietingo 
oro buvo perkeltas į pastogę, 
ir programa buvo sutrumpinta. 
Po trumpos programos ir dainų 
vyko šokiai, kur jaunimas ilgai 
linksminosi prie akordeono ir 
modernios muzikos. Vadovai, 
prižiūrėdami jaunimą, gurkš
nojo kavutę, apgailestaudami 
dingusį tradicinį stovyklos už
baigimo vadovų vakarą. Ryto 
metą, nors ir po labai trumpos 
nakties, visi atžygiavo paskutinį 
kartą šioj stovykloj nuleisti vė
liavų su viltim, kad vėl susi
tiks im kitais metais.

Stovyklavo gausus būrys gra
žaus lietuviško jaunimo, ku
ris stengėsi, kalbėti lietuviškai, 
laikytis nustatytos tvarkos ir są
žiningai atlikti savo pareigas. 
Padėka priklauso jam ir jo vado
vam, kurie jį nuoširdžiai globo
jo.

Stovyklavusi

bės gerovei. Įžodį pravedė v.s. 
A. Samušis.

Taip pat buvo pasveikintos — 
v.s. L. Milukienė, apdovanota 
Padėkos ordinu, ir ps. B. Kido
lienė, pakelta į skautininkės 
laipsnį.

Po sueigos oficialiosios dalies 
vyko draugovių sueigos Pasi
keitė dalis sesių vadovių, pradė
jo dirbti naujos, o vadovių New 
Yorke reikia nemažai, pasi
žiūrėjus vien į paukštyčių drau
govę — jos prieauglis šiemet 
ypatingai didelis.

Malonu matyti, kad newyor- 
kiečių skautų gretos nuolat 
didėja, kad skautiškoji veikla ir 
toliau gyva, kad iš savo tarpo iš
auginami jauni ir pasišventę 
vadovai, kad skautų tėvai visuo
met remia skautišką veiklą, tėvų

New Yorko vyr. skaučių židinio sesės. Žemai: G. Kudžmienė, D. Samušienė, A. Katinienė, 
D. Birutienė, G. Kulpienė, D. Surdėnienė (židinio steigėja, atvykusi iš PhiladelphP 
jos), V. Jankauskienė, A. Karmazinienė, I. Garunkštienė, I. Jankauskienė, A. Klivečkienė. 
II-oje eilėje: M. Vygantienė, G. Šimukonienė, I. Alksninienė, L. Milukienė, I. Reven- 
tienė, G. Stankūnienė, A. Marijošienė, M. Šulaitienė, B. Kidolienė, R. Česnavičienė, R. 
Gudaitienė, Ž Jurienė. Nuotr. G. Peniko

NEW YORKO ŽIDINIETĖS 

ATŠVENTĖ DEŠIMTMETI

Kultūros Židinyje New Yorko 
sesės židinietės, ar, kaip šiuo 
metu mėgstamos vadinti, vilijie- 
tės, rugsėjo 20 atšventė savo 
veiklos dešimtmetį. Ta proga 
pačių židiniečių rūpesčiu ir dar
bu buvo suruoštas šaunus balius
K. Židinio mažojoj salėj.

Buvo malonu ir pačiom pažiū
rėti, ir savo svečiam parodyti, 
kaip per dešimtį metų išaugo šis 
skautiškas vienetas, turėjęs tik
rai kuklią pradžią. Vos apie tuzi
nas sesių susirinko pirmajai su
eigai. Dabar židiniečių eilės jau 
beveik sutrigubėjo, ir jos per 
tuos veiklos metus yra surengu
sios daug visokių parengimų, 
parodų, sutelkusios daug lėšų 
skautiškai veiklai ir skautų už
simojimam.

Šiame pobūvy dalyvavo šio 
vieneto įsteigėja s. Danutė Sur
dėnienė, dabar gyvenanti Phila- 
delphijoj, židinietės su vyrais ir 
jų svečiai.

Ypatingai buvo malonu turėti 
savo tarpe Eleną Dauguvietytę- 
Kudabienę, Hamiltono Aitvaro 
meninio sambūrio vadovę, kuri 
daugeliui iš mūsų yra gerai pa
žįstama iš skautiškų stovyklų, 
kur ji paprastai važiuodavo vi- 
rėjauti, tačiau jos talentai pratur
tindavo tiek daug laužų, įnešda
vo tiek linksmos nuotaikos, kad 
židiniečių pobūvis buvo beveik 
kelionė prisiminimais į anas sto
vyklas . . .

Ji puikiai atliko vakaro prog
ramą, paskaitydama Binkio, 
Gustaičio kūrybą, taip pat ir sa
vo gražiai paruoštą feljetoninio 
pobūdžio rašinį apie židinių kū
rimosi ir veiklos vargus, židinie
čių problemas, kas kaip tik tiko 
šio vakaro temai.

Programos pamarginimui 
buvo ir visokių netikėtų praš
matnybių. Daug juoko sukėlė 
pati svarbiausia — be ko židi
nys iki šiai dienai nebūtų galė
jęs veikti, — židiniečių vyrų į- 

komitetai dirba be skundų, be 
priekaištų, kad tik ši jaunimo or
ganizacija dar ilgai gyvuotų ir 
toliau ugdytų jų vaikus skautiš
koj dvasioj, Lietuvių Skautų Są
jungos ir pačios Lietuvos 
gerovei.

B.K. 

v.s. Irena Kerelienė ir v.s. Janina Mikutaitienė

vertinimas. Jie visi buvo apdo
vanoti medaliais, kuriuos paga
mino G. Kudžmienė. Židinie
čių vyrai tų medalių tikrai buvo 
nusipelnę. Tik paskaitykim tas 
kategorijas, už kurias jie buvo 
apdovanoti: už vaikų auginimą, 
išleidžiant žmoną į sueigas; už 
šoferiavimą; už salės šlavimą 
po židiniečių pobūvių; už filo
sofinį — ideologinį — statisti
nį židiniečių įvertinimą; už ypa
tingą žmonos pareigų įverti
nimą; už vaišingumą; už kuli
narinius gabumus; už žmonos 
išleidimą į laisvę; už absoliutų 
neutralumą ir pan.

Šiuos visus medalius, E. Ku
dabienei moderuojant, įteikė 
kartu su šypsena ir bučiniu G. 
Stankūnienė. Taip pat buvo 
“apmedaliuota” ir židinio įkū-

JOS KANDIDATUOJA Į
L.S. SESERIJOS VADOVYBĘ
Šiuo supažindiname su LSS- 

gos rinkimų metu renkamomis 
sesėmis, kandidatuojančiomis į 
Liet. Skaučių Seserijos vadovy
bę. Jos kandidatuoja į šias pa
reigas: I. Vyr. Skautininkės — 
v.s. Alė Namikienė, VS Pa
vaduotojos — ps. Rima Skorubs- 
kaitė; II. Vyr. Skautininkės 
— v.s. Irena Kerelienė, VS Pa
vaduotojos — v.s. Janina Miku- 
taitienė; Garbės Gynėjos — v.s.

v.s. Marija Vasiliauskienė

Aktorė Elena Dauguviety tė- 
Kudabienė atlieka programą 
židiniečių baliuje. Nuotr. G. 
Peniko

rėja s. D. Surdėnienė, o nepa
mirštas ir jos vyras G. Sųr- 
dėnas — už leidimą židinį į- 
kurti. . .

Tad geroj nuotaikoj, šokių ir 
dainų pynėj, praėjo šis jaukus 
židiniečių pobūvis. Pobūvy da
lyvavęs Simas Kudirka su žmo
na pasidžiaugė, kad čia pasijutęs 
kaip Lietuvoj, anais laisvės lai- 
kais.

Mūsų pasišventusiem vyram 
tvarkant salę, židinietės planavo 
ir diskutavo ateities veiklą — ką 
darysim, kaip darysim. O ta 
veikla užsimota plati, kaip ir 
anksčiau.

Kitas židiniečių renginys — s. 
Inos Nenortienės emalio darbų 
paroda Kultūros Židiny lapkri
čio 1-2. Ir vėl planai, rūpes
čiai, darbai. Atrodo, kad būtų 
daina be galo, tačiau židinietės 
ir nesirūpina pabaigti tą dainą 
dainuoti . . .

v.s. Alė Namikienė
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DIDŽIOJI ČIURLIONIO ŠVENTĖ 
NEW YORKE
(atkelta iš 1 psl.)

gaus kelionę, jo gyvenimo pras
mę. Tarpuose buvo duodama 
Čiurlionio muzika iš juostos.

Po šios originalios pradžios 
atidarymo žodį tarė rengimo ko
miteto pirmininkas V. K. Jony
nas. Jis padėkojo visiem, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu prisi
dėjo prie akademijos. Tolimes
nei programai vadovauti pakvie
tė komiteto narį Joną Rūtenį.

Garbės svečiai
Į garbės prezidiumą pakvies

ta: Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis, pranciškonų provincijo
las Tėv. V. Gailiušis, OFM, Vli
ko pirmininkas dr. K. Valiū
nas, JAV LB pirmininkas J. Gai
la, pranciškonų viceprovinci- 
jolas Tėv. P. Barius, OFM, LB 
New Yorko apygardos pirm. A. 
Vakselis, solistė Vincė Jonuš- 
kaitė-Leskaitienė, Liet. Rašyto
jų Draugijos pirmininkas Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM, ak-

WORCESTER, MASS
Eglutės šventė

Šv. Kazimiero parapijos Ne
kalto Marijos Prasidėjimo sese
lių rėmėjų skyrius Maironio Par
ke rugsėjo 21 surengė Eglutės, 
vienintelio laisvame pasauly 
leidžiamo vaikų žurnalo, 25 
metų egzistavimo sukakties 
minėjimą.

Skyriaus pirmininkė M. Ži- 
džiūnienė supažindino su Eglu
te, seselių sunkumais, su kuriais 
tenka susidurti spausdinant žur
nalėlį.

Svečių tarpe buvo ir Eglutės 
tėvas — prel. P. Juras, P.A. Jis 
pirmasis ėmėsi žygio leisti ma
žiesiem žurnaliuką. Tai nenešė 
pelno ir iš pat pradžių reikėjo 
lėšų, kurios liktų kaip auka lie
tuvybei ugdyti ir palaikyti. Tik 
prel. P. Juro finansinės paramos 
ir globos dėka prieš 25 metus 
Eglutė galėjo pradėti žaliuoti.

Nek. Marijos Prasidėjimo se
selės sutiko labai prieinama 
kaina Eglutę spausdinti, o prel. 
P. Juras uoliai rūpinosi žurna
liuko leidimu.

Prel. P. Juras iš viso yra veik
lus lietuviškos kultūros ir kny
gos rėmėjas. Pats būdamas reli
ginio turinio knygų autorius, 
prelatas yra išleidęs daug mal
daknygių ir kitokių religinio tu
rinio knygų.

Prel. P. Juras ir šiame mi
nėjime tarė žodį, ragindamas 
Eglutę prenumeruoti savo vai
kam ir anūkam.

Pagrindinė šventės kalbėtoja 
buvo seselė Onutė Mikailaitė, 
redaguojanti Eglutę jau 12 me
tų. Ji apibūdiho Eglutės gyva
vimą per 25 metus.

Meninei daliai vadovavo sky
riaus vicepirmininkė A. Garsie
nė. Ji pristatė Moterų Sąjungos 
5-tos kuopos chorą, vadovau
jamą G. Kaneb. Chorui akom- 
ponuoja Šv. Kazimiero parapijos 
vargonininkė O. Keršytė.

Atlikta muzikinė komedija, 
kurią parašė ir režisavo kuopos 
pirm. J. Mack. Į komediją buvo 
įjungtas ir choras. Choras ir šalia 
vaidinimo sudainavo kelias dai
nas. Gražiai skambėjo Ginkuvie- 
nės ir dukros duetas.

Pietų metu lietuviškomis

— Julius Mičiūnas, Argenti
nos Lietuvių Centro pirminin
kas, lankėsi Chicagoj ir su 
PLB valdybos nariais tarėsi 
jaunimo kongreso ir išvykos į 
Pietų Ameriką reikalais. J. Mi- 
čiūdas painformavo PLB valdy
bą apie Argentinos lietuvių jau
nimo pastangas, ruošiantis 
kongresui, ir kliūtis, kurios su
sidaro dėl lėšų trūkumo. Į 
kongreso paruošiamuosius dar
bus yra įsijungę visi Argentinos 
lietuviai. Numatyta programa 
ne tik jaunimui, bet ir ekskur
santam.

— Lituanistinių studijų sto
vykla, jau trečioji, pramatoma 
1976 rugpiūčio 15-27 “Loyola 
of the Lakęs” rekolekcijų ne- 
muose, netoli Kent, Ohio. 

torius Henrikas Kačinskas, bale
to artistė T. Babuškinaitė-Va- 
siliauskienė, dail. V. Dobužins- 
kis, aktorė A. Gustaitienė, baleto 
artistė A. Šlepetytė-Janačienė, 
rašytojas J. Petrėnas, dail. V.K. 
Jonynas.

Be jų dar į garbės prezidiu
mą buvo pakviesti, bet minė
jime nedalyvavo: muzikas A. 
Aleksis, dail. V. Vizgirda, muzi
kas J. Žilevičius, muzikas A. Vis
minas, dail. T. Petraitis, poetas 
Stasys Santvaras, sol. J. Augaity
tė, rašytojas A. Rimydis. Dėl li
gos nedalyvavo ir vicepirminin
kas Algirdas Kačanauskas.

Prezidiumui susirinkus, gra
žią invokaciją sukalbėjo Tėv. 
Leonardas Andriekus. Sveiki
nimo kalbą pasakė Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis.

Buvo numatytas kalbėti A. 
Aleksis kuris Varšuvoje iš M.K. 
Čiurlionio perėmė lietuvių cho
rą. Bet jis dėl susidėjusių ap
linkybių negalėjo dalyvauti. 
Taip jo sveikinimo kalbos ir ne
buvo.

dainomis dalyvius linksmino 
Šimkus iš Bostono.

Pietus gamino pačios skyriaus 
rėmėjos, vadovaujamos Mairo
nio Parko šeimininkės E. Kau- 
ševičienės. Minėjimo ruošoj tal
kino jaunos studentės. Finansi
nius reikalus tvarkė J. Miliaus
kas. Seselės puošė salės sie
nas, buvo atsivežusios Eglu
tės ir kitokių knygelių vaikų 
skaitybai.

Dovanų laimėjimą tvarkė M. 
Paiiliukonienė, Snarskienė, 
Tamašauskas ir V. Židžiūnas.

-o-
Už a.a. Anastaziją Matonienę 

rugsėjo 13 Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioj mirties metinių 
proga buvo aukojamos gedu
lingos pamaldos. Po jų visi nu
vyko į Notre Dame kapines, kur 
pulk. J. Matonis savo mylimai 
žmonai pastatė gražų paminklą. 
Šventinimo apeigas atliko kle
bonas kun. A. Mičiūnas, MIC. 
Dalyviai buvo pakviesti pietų 
pas sūnų ir marčią A.R. Mato
mus, kurie gyvena Springfield, 
Mass. Jų globoj gyvena ir pulk. 
J. Matonis.

“Žaibas”, Worcesterio lietu
vių jaunimo tautinių šokių sam
būris, pradėjo repeticijas. Jos 
vyksta kiekvieną pirmadienio 
vakarą Maironio Parke. Mažųjų 
grupei nuo 6 iki 7:30 vai. vak., o 
vyresniųjų grupei nuo 7:30 iki 9 
vai. vak. vadovauja I. Markevi
čienė ir N. Pranckevičienė. Jos 
vasarą buvo nuvykusios į tauti
nių šokių kursus Dainavoj.

Teofilė Viktažentienė turėjo 
akies operaciją. Grįžus iš ligo
ninės, sveiksta dukters Irenos 
Juodaitienės ir žento Prano glo
bojama jų namuose. T. Vikta
žentienė yra Moterų Sąjungos 5- 
tos kuopos, Lietuvių labdaros 
Maironio Parko draugijos narė ir 
Šv. Kazimiero parapijos narė.

Aušros Vartų lituanistinė mo
kykla mokslo metus pradėjo rug
sėjo 13 Aušros Vartų parapijos 
patalpose. Pamokos vyksta kiek
vieną šeštadienį nuo 9 iki 12 vai. 
ryto.

J.M.

Lietuvos vyčių 41 kuopa spalio 12 Apreiškimo parapijos 
salėje paminėjo vysk. M. Valančiaus 100 metų mirties su
kaktį. Skaito ištrauką iš Palangos Juzės V. Aviža, V. Avižienė, 
B. Radzivanienė, J. Boley, A. Mažeika, V. Radzivanas. Nuotr.
P. Ąžuolo

Iškilmingoji akademinė dalis 
baigta Lietuvos himnu.

Tuoj pat buvo persiorganizuo
ta, išimtas stalas iš scenos. Pra
dėtos paskaitos.

Pirmoji paskaita buvo apie 
M.K. Čiurlionio muziką. Skaitė 
Vytautas Strolia. Paskaita buvo 
gražiai paruošta, vaizdi, su de
ramu įžvalgumu, pailiustruota Youngblood, Joyce Irons. 
ištraukomis, kurios buvo per
duotos iš garsinės juostos. Čia 
buvo fortepijono kūriniai, dai
nos ir pabaigai simfoninė muzi
ka.

Antroji dalis buvo skirta dai
lei. Apie Čiurlionio tapybą įdo
miai kalbėjo V.K. Jonynas pa
naudodamas gana plačią lite
ratūrą, ryškindamas jo modernu
mą, jo abstraktinio meno pagrin
dus.

Skaidres aiškino dail. Alek
sandra Kašubienė. Aiškino suges
tyviai ir įspūdingai. Parodė apie 
40 spalvotų skaidrių ir aiškino, 
kaip Čiurlionis suprato erdvę, 
plokštumą, kaip tos plokštumos 
keičiasi ir juda.

Po paskaitos visi dar pasi
svečiavo žemutinėje salėje.

II-oji diena
Spalio 19 nuo pat vidur

dienio K. Židinyje vyko gyvas 
judėjimas. Rinkosi apylinkės 
chorai, solistai, vyko repeticijos. 
Mažojoje salėje veikė valgykla, 

kur visi galėjo gražiai pasivaišin
ti, pavalgyti.

Koncertas prasidėjo 4:20. 
Žmonių prisirinko pilna salė. 
Atidarymo žodį tarė Vargoninin- 
kų-Muzikų Sąjungos pirminių- 
kas, rengimo komiteto vicepir
mininkas Algirdas Kačanaus
kas.

Atsitraukus uždangai, scenoje 
matėme Perkūno chorą. Diri
guojamas V. Daugirdo, jis ir pra
dėjo koncertą, padainuodamas 
dvi Čiurlionio harmonizuotas 
dainas — Kaip mes augom, Kelk, 
dukrele. Visom dainom akompo
navo Albinas Prižgintas.

Pianistė Aldona Kepalaitė su 
gražia ekspresija paskambino 
dešimt preliudų. Fortepijono 
muzikos visi išklausė su didele 
rimtimi.

Pirmoji dalis baigta fuga “Ne- 
nuliūskime” pagal 46 psalmę. 
Pradžioje V. Strolia supažindino 
su kūriniu, kada jis ir kur buvo 
atliktas. Amerikoje jis buvo at
liekamas pirmąjį kartą.

Solistų ir jų talkininkų an
samblį sudarė: sopranai Jūratė 
Veblaitytė-Litchfield ir Irena 
Stankūnaitė-Silva, altai Marian 
Skabeikis ir Ona Zubavičienė, 
tenorai Povilas Dulkė ir Vytau
tas Strolia, bosai Algirdas Ka
čanauskas, Philip Skabeikis ir 
Petras Tutinas.

Ansamblis giedojo be dirigen
to a capella. Tai buvo vienas 
iš įspūdingiausių kūrinių.

Įteikiamos premijos
Po pertraukos antroji dalis 

pradėta premijų įteikimu Pra
džioje A. Kačanauskas trumpai 
paaiškino apie premijas, kaip jos 
atsirado. Publikai pristatė mece
natą dr. Joną P. Lenktaitį, per
skaitė vertinimo komisijos pro
tokolą ir į sceną pakvietė pirmą
ją premiją laimėjusį muziką Ju
lių Gaidelį, antrą premiją — Vy
tautą Kerbelį ir trečią premiją 
— seserį M. Bernardą, SSC.

Visiem įteikti Ąokai su čekiais. 
Publika laureatus labai šiltai pri

ėmė. Jų vardu žodį tarė Julius 
Gaidelis, sugebėdamas gražiai 
pajuokauti. Birutė Radzivanienė 
laureatam įsegė gėlę švarko atla
pe.

Kvartetas
Toliau buvo styginis kvarte

tas C moli. Jį atliko Izidoriaus 
Vasy liūno vadovaujamas jun
ginys iš Bostono. Be I. Vasy- 

liūno, dar grojo prof. Alfredas 
Malson ir mokinės: Cynthia 
Prescott, Linda Nichols, Donna

Kvartetas turėjo šias dalis: Al- 
legro moderato, Antante, Me- 
nuetto. Ketvirtoji dalis yra žuvu
si. Pakartojo pirmos dalies re- 
prizą.

Šešios dainos
Pabaigai buvo sudainuotos 6 

Čiurlionio harmonizuotos dai
nos: Prapuoliau, motule, Bėkit, 
bareliai, Anoj pusėj Nemunė
lio. Jungtiniam chorui dirigavo 
Vytautas Kerbelis.

Tą chorą sudarė Angelų Kara
lienės parapijos choras, Apreiš
kimo parapijos, Šv. Petro ir Po
vilo parapijos, Viešpaties Atsi
mainymo parapijos choras. Sce
noje buvo 133 dainininkai.

Kitas tris dainas dirigavo Vin
cas Mamaitis. Tos dainos buvo: 
Siuntė mane močiutė, Aš pra
šiau Dievą, Šėriau žirgelį.

Užbaigos žodį tarė komiteto 
pirmininkas prof. V.K. Jonynas, 
padėkodamas dainininkam ir 
pasidžiaugdamas tokia gausia 
publika. Žmonių buvo pilna sa
lė. Gale ir šonuose buvo daug 
stovinčių.

-o-
Koncertas buvo puikus, gerai 

suorganizuotas, su deramu oru
mu atliktas. Tai buvo tikra me
no šventė, kuria visi pasidžiau
gė ir tuo pačiu pagerbė Čiurlio
nį ir apskritai lietuvį kūrėją.

Po minėjimo visi programos 
dalyviai ir komiteto nariai buvo 
pavaišinti. Jų priėmimas vyko 
viršutinėje salėje. Mažojoje sa
lėje visą laiką veikė baras ir val
gykla.

-o-
Trijų dienų šventė buvo tikrai 

graži ir iškili, viena iš gražiau
sių švenčių New Yorke. Gražiai 
ir tvarkingai organizuota, sutrau
kusi daug publikos, sukėlusi 
naują judėjimą, (p.j.)

SPORTAS
Lauko tenisas

Rytų apygardos lauko teniso 
pirmenybės spalio 4-5 Hartforde 
sutraukė net 50 teniso entuzias
tų metiniam jėgų išbandymui. 
Pirmenybių pasisekimui padėjo 
gražus savaitgalio oras ir puikioj 
aikštės, už kurių parūpinimą 
ypatinga padėka hartfordietei 
Br. Zdanienei. Gr. Aleksand
ravičienei ir Hartfordo sporto 
klubo pirmininkui A. Pilveliui 
taip pat padėka už šiltą tenisistų 
priėmimą.

Vyrų A klasėje buvo 16 daly
vių (pernai 7) ir jų žaidimo ly
gis žymiai pakilęs. Jaunieji žai
dėjai perėmė pirmąsias vietas, 
kur iki šiol pirmavo veteranai. 
A klasės laimėtoju tapo Rai
mundas Strazdas iš New Britain, 
baigmėje nesunkiai ap- 
lošęs A. Kubilių (Hart.) 6:3 ir pu- 
siaubaigmėje P. Vainių (N.Y.) 
8:2. A. Kubilius įveikė Vainių 
6:2 dėl antros vietos. Apgailė
tina, kad pirmenybėse nelošė 
pernykštis meisteris Pr. Gvildys 
ir A. Petrosevičius iš Baltimorės 
(1972 meisteris). Jų dalyvavimas 
būtų įnešęs dar didesnį susido
mėjimą vyrų A klasės varžybo
mis.

Vyrų dvejetai (dalyvavo 11 
porų) dėl laiko stokos buvo pra
vesti vieno misuso sistema. Lai
mėtojai — R. Strazdas ir R. 
Grybauskas, baigmėje įveikę A. 
Kubilių ir V. Saldaitį 6:3.

Vyrų B klasės varžybų tikslas 
buvo suteikti galimybę silpnes
niem žaidėjam dalyvauti pirme
nybėse ir duoti progą jauniem 
žaidėjam paragauti kompeticijos 
vyrų klasėje. Čia dalyvavo 9 žai
dėjai, iš kurių 2 moterys. Pirmą 
vietą iškovojo 13 metų Paulius 
Gvildys, baigmėj įveikęs S. Bo
belį 6:2 ir pusiaubaigmėj V. Ve- 
beliūnienę 8:0. S. Bobelis lai
mėjo antrą vietą, aplošęs Ve- 
beliūnienę 7:6.

St. Barzduko knygos pristatyme spalio 12 Kultūros Židi
nyje, iš k. Danutė Norvilaitė, skaičiusi knygos ištraukas, 
Birutė Lukoševičienė, kalbėjusi apie knygą, Gediminas Mi
kalauskas, jaunimo atstovas LB VVoodhaveno apylinkės valdy
boje ir skautų Tauro tunto adjutantas, Snieguolė Liau
kutė, vadovavusi knygos pristatymui. Nuotr. P. Ąžuolo
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St. Barzduko knygos pristatyme spalio 12 Kultūros Židinyje 
jaunieji skautai atlieka dainų programą. Jų vadovė Rasa 
Bobelytė — dešinėje. Prie stalo Gediminas Mikalauskas ir 
Snieguolė Liaukutė. Nuotr. P. Ąžuolo

Jaunių grupėje (dalyvavo 12) 
aiškiai vyravo Paulius Gvildys, 
baigmėj įveikęs A. Karosą 8:1 ir 
pusiaubaigmėj D. Ivašką 8:4. 
Dėl antros vietos A. Karosas la
bai kietose rungtynėse įveikė D. 
Ivašką 9:8.

Jaunių žaidimo lygis nuo per
eitų metų yra smarkiai pakilęs. 
Be meisterio P. Gvildžio, A. Ka
rosas, broliai Ivaškos ir broliai 
Veitai yra padarę gerą pažangą. 
Jų dalyvavimas šios klasės 
pirmenybėse padarė jas daug 
įdomesnes.

Moterų grupėj dalyvavo 11.
G. Aleksandravičienė laimėjo 
pirmą vietą, įveikusi V. Vebeliū- 
nienę 8:1. Dėl antros vietos V. 
Vebeliūnienė įveikė D. Jasaity- 
tę 6:3.

Mergaičių grupėj dalyvavo 8 
žaidėjos. Šiek tiek pasigesta 
naujų veidų, tačiau žaidimo ly
gis irgi žymiai pakilęs. Meiste- 
rė Danutė Gvildytė turėjo sun
kią kovą prieš R. Vebeliū- 
naitę, aplošusi ją du kartus mer
gaičių klasėje 8:5 ir 6:2 ir vie
ną kartą moterų klasėje 8:4. Tai 
buvo ilgiausios pirmenybių

<< ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

— New Yorko šachmatininkai 
viešėjo spalio 11-12 Bostone. Jie 
sužaidė šeštadienį komandines 
rungtynes prieš vietos lietuvių 
šachmatininkus, So. Bostono 
LPD-joj. Rungtynes laimėjo 
bostoniškiai 2-1. Jonas Vilkas 
pirmoj lentoj įveikė Edvardą 
Staknį ir Jurgis Zoza trečioje 
lentoje — Albiną Sakalą. New 
Yorkui tašką uždirbo Arūnas Si
monaitis, nugalėjęs jaunuolį To
mą Girnių. Sekmadienį pas 
Merkius buvo sužaistas Žaibo 
turnyras (po 15 min.). Čia New 
Yorko vyrai atsigriebė, laimė
dami pirmas tris vietas. Sakalas 
surinko 5 taškus iš 6 galimų, 
E. Staknys ir A. Simonaitis po 
3.5 taško. Pustaškiu atsiliko bos
toniškiai Andrius Keturakis ir 
Jurgis Zoza, surinkę po 3 taš
kus.

— So. Bostono LPD-jos šach
matininkai neteko ilgus metus 
buvusio savo garbės pirmininko 
dr. Antano Kapochy, spalio 12 
mirusio Bostone.

— Maniloj vyksta 
tarptautinis turnyras, 
iškilo nauja Filipinų 
meisteris Balinas. Jis įveikė tris 
didmeistrius: Larseną, Polu- 
gajevskį ir Kavaleką (!), bet su
klupo prieš Brazilijos Meckin- 
S4-

stambus 
kuriame 
jėga —

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

VADOVO PRISTATYMAS

tos 
val

pa-

LB Woodhaveno apylinkės 
valdyba spalio 12, sekmadienį, 
Kultūros Židinio mažojoje salėje 
surengė Stasio Barzduko knygos 
“Lietuvis savo tautoje, valsty
bėje, bendruomenėje” prista’- 
tymą. Tai buvo ketvirtas 
Bendruomenės apylinkės 
dybos renginys.

Knygai pristatyti buvo
kviesta Birutė Lukoševičienė, 
kuri jau ne pirmą kartą talki
na LB renginiam.

Savo kalboje B. Lukoševi
čienė apžvelgė knygą ir jos da
lis. Ji pažymėjo, kad knygos pa
sirodymas yra džiugus ir svei
kintinas faktas. Ši knyga yra ki
tokia, nei esame įpratę matyti. 
Ji yra vadovas, pirmoje eilėje 
skiriamas jaunimui, kuris ieško 
žinių apie Lietuvą ir lietu
vius. Knyga nedidelė, bet joje 
sudėtos pagrindinės žinios apie 
Lietuvos istoriją, visuomeninę 
veiklą, politiką. Knygos gale pri
dėtas lietuviškų terminų žody
nėlis. Visos sąvokos išaiškintos 

I grynai lietuviškai, nešinaudo- 
f jant anglų kalba. Šį faktą reikia 

atskirai pažymėti, nes kai ku
riuose lituanistinių mokyklų 
skyriuose lietuviški žodžiai bū
na aiškinami angliškai. Tai pa
mažu siaurina vaikų žodyną.

Knyga turės didelės reikšmės 
lietuviškom šeštadieninėm mo
kyklom. Drauge bus ir informa
cinis šaltinis greitai surasti pa
grindinius faktus.

Pasiūlyta knygą papildyti ir iš
leisti anglų kalba.

Birutės Lukoševičienės pri
statymui talkino Danutė Norvi- 
laitė, kuri paskaitė knygos iš
traukų. Pats knygos autorius bu
vo įkalbėjęs žodį į garsinę juos
tą, kuri čia buvo perduota.

Programą paįvairino New Yor
ko paukštytės: Ramunė Adams, 
Monika Vygantaitė, Gailė Kati- 
naitė, Auksė, Nina ir Laima Jan
kauskaitės, Nijolė Fairbanks ir 
Ramunė Jasaitytė. Vadovau
jamos Rasos Bobelytės, jos 
padainavo ir padeklamavo.

Po programos buvo galima ir 
knygą įsigyti ir su ja arčiau su
sipažinti. Tarp kitko, šis vadovas 
buvo įteiktas kiekvienam šių 
metų Woodhaveno apylinkės 
lituanistinės mokyklos abitu
rientui. Kartu buvo įteikta ir LB 
nario knygelė.

Vakaro pabaigoje vyko vaišės, 
kurias paruošė E. Mickeliūnie- 
nė. ((S.L.)
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NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

Gelbėk mus! Philadelphijos 
Lietuvių Choras Viltis. Stereo 6 
dol.

Čia mano brangioji Tėvynė, 
Lietuviškų dainų rinkinys, įdai
nuotas Vilniaus operos solistų— 
E. Kuodžio ir J. Girijoto. Stereo 
6 dol.

Tėviškės namai, Br. Budriūno 
kūriniai ir kantata. Įdainuota 
Los Angeles, Calif. Šv. Kazimie
ro parapijos choro. Stereo 6 dol.

Clevelando vyrų okteto Nr. 2 
Stereo 6 dol.

Dieve, priegloba mūs ... To
ronto Šv. Jono parapijos religi
nės mišių, kalėdinės ir Velykų 
giesmės. Kaina 6 dol.

Jūratė ir Kastytis, Banaičio 
opera iš 3 plokštelių. Kaina 16 
dol.

Lietuva, Tėvynė mūsų, To
ronto vyrų kvarteto įdainuota 3 
Baltijos tautų himnai, lietuviš
kos dainos ir operų ištraukos. 
Stereo 6 dol.

Arijos ir dainos, Sol. B. Povi- 
lavičiaus 5 dol.

Kun. Vyt. Gorino dainos. 14 
lietuviškų dainų, paties solisto 
parašyta ir įdainuota, kaina 6 

< dol.
Svajonių sūkuryje, B. Tamo

šiūnienės II-roji laida , 6 dol.
Broniaus Budriūno vyrų kvar

tetas (Detroite). 15 lietuviškos 
muzikos dainų. Stereo 6 dol.

O ramunėle, pasakyk, B. Ta
mošiūnienės II-roji laida, 6 dol.

Laumės juosta, lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys, ste
reo, 6 dol.

Kalnuos dainuoja, Kvintetas 
“Baltija” ir Neo-Lituania orkest
ras, 12 dainų, 6 dol.

Kur lygūs laukai, lengvos 
muzikos 9 dainos, stereo, 6 dol.

Su šokiu ir daina, išleido 
Korp. Neo-Lituania, stereo, 10 
dainų, 6 dol.

Keliaujame su daina, Hamil
tono mergaičių choro “Aidas” 
antroji plokštelė, stereo, 6 dol.

Yakutis, Sol. K.R. Yakučio lie
tuviškos dainos ir arijos, ste
reo, 6 dol.

Persiuntimas 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd. Brook
lyn, N.Y. 11207.

SUVENYRAI
Išsiuvinėtas Lietuvos himnas 

— įrėmuotas paveikslas. Graži 
dovana visokiom progom. Vir
šuje stilizuota vytis, kampuose 
Gedimino stulpai ir Vytauto 
herbas. Šonus puošia tautinė 
juostelė ir ąžuolo lapai. Pa
veikslo dydis 12”xl5”. Kaina 
su persiuntimu 26 dol.

Siuvinėta trispalvė su užrašu 
“Lithuania” ir stilizuota vytis 
užsiuvimui ant drabužio ranko
vės. Kaina po 1 dol.

Lietuvos Vytis su JAV ir Lie
tuvos vėliavomis. 7 spalvų de
rinys. Lipinukas (decal) lipina
mas automobily iš vidaus arba 
išorėj. Kaina 1 dol.

Saga (button) su lietuviška’ 
trispalve ir įrašu: Kiss me, I am 
Lithuanian. Kaina 50 c.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base) — 
kaina 1.50 dol. Lietuviška ir 
JAV vėliavėlės su pastatymo 
kaladėle — kaina 2 dol.

Taip pat gaunamos Kalėdų, 
gimimo dienos, vardinių ir ki
tokių progų lietuviškos sveiki
nimo kortelės, lietuviškos mu
zikos ir dainų plokštelės, lietu
viškos knygos, albumai, medžio 
drožiniai bei kiti suvenyrai.

Persiuntimui pridedama 50 c. 
Gaunama Darbininko admi

nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

I

KNYGOS VAIKAMS
Klementina ir Valentina —$1.50 
Peliukai ir plaštakės—$1.50 
Skraidantis paršiukas — $1.50 
Daržovių gegužinė — $1.50 
Kalėdų dovana — $1.50
Miško viešnia — $1.50 
Lineliai — $1.80
Rūtelės aitvaras — $1.50 
Kiškio pyragai — $3.50 
Gabriuko užrašai — $3.00

Mano žodynas, vaikam, paveiks
luotas, su lietuviškais ir angliš
kais užrašais — $5.00

SPORTAS
(atkelta iŠ 9 psl.) 
rungtynės. Rima Vebeliūnaitė į- 
veikė savo seserį Giną 8:2 dėl 
antros vietos. Ketvirtąja liko S. 
Benevičiūtė iš Hartfordo.

Didėjant dalyvių skaičiui, tur
nyro pravedėjai ateity turėtų 

parūpinti daugiau aikščių, kad 
pirmenybes būtų galima tinka
mai užbaigti. Dėl laiko sto
kos buvo nepravesti mišrūs dve
jetai, kai kuriose baigmėse buvo 
sutrumpimti setai nuo 8 iki 6 » 
laimėtų žaidimų, ir vyrų dveje
tai buvo tik vieno mėnuso siste
ma. Iš dalyvių pusės reikia pra
šyti daugiau punktualumo. Kai 
kurių Bostono jaunių pavėluo
tas atvykimas ir netvarkinga re
gistracija nereikalingai užtęsė 
pirmenybes. Tokie trukdymai 
ateity neturėtų būti toleruojami.

Sprendžiant iš dalyvių skai
čiaus ir žaidimo lygio, lauko 
tenisas Rytų apygardoje darosi 
vis populiaresnis. Apgailes
tautina, kad iškilieji žaidėjai ne
turi progos išmėginti savo jėgų 
prieš kitų apygardų geriausius 
žaidėjus. Nesugebėjimas at
siųsti komandų iš Kanados ir Vi
durio Vakarų apygardų tarpapy- 
gardinėm varžybom (kurios dėl 
to turėjo būti atšauktos) padarė 
žalą ne tik sporto veiklai, bet ir 
sportuojančio lietuvių jaunimo 

•bendradarbiavimui.

I

j

Pr.G.
Futbolas

Dėl blogo oro pereitą sekma
dienį futbolo rungtynės buvo 
atšauktos. Pagal tvarkaraštį šį 
sekmadienį mūsiškiai futboli
ninkai žais prieš turkų koman
das Kissena Park Corridor aikš
tėj. Rezervinė rungsis 12 vai., o 
pirmoji komanda 1:45 vai. po 
pietų.

(Btffrenamęruok DarblnMą

S
 o draugam gimtadiCBtg, 
Įlflų ir kitų švenčių progai

Lietuvių istorija I ir II tomas — 
po $5.00
Krikščionybė Lietuvoj, pa
veiksluota jaunimui — 4 dol.

Persiuntimas 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd. Brook
lyn, N.Y. 11207.

ŠIAIS METAIS APLANKYKIT LIETUVĄ! 
PRIEINAMA KELIONĖ NUO $685.00

1 NAKTIS MASKVOJ, 5 NAKTYS VILNIUJE, 1 NAKTIS 
KOPENHAGOJ

Per Atlantą lekiamą SAS linija • Kelionė lėktuvu 
USSR, Lietuvoj ir Europoj • Apgyvendinimas pirmos kla
sės viešbučiuose • Tris kartus dienoj valgoma Lietuvoj 
ir USSR • Pusryčiai Kopenhagoj • Perkėlimai iš ir į 
aerodromą • Įdomių vietų apžiūrėjimas Vilniuj • Ekskur
sijos į Kauną ir Trakus • Angliškai kalbąs vadovas

Išvykstama iš New Yorko — lapkričio 16, gruodžio 14, 
kovo 7, balandžio 4, gegužės 9, gegužės 16.

Dėl informacijų kreiptis:
. UNION TOURS, Ine.

6 East 36 Street 
New York, N.Y. 10016 
(212) 679-7878

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, deda- 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1976 metams

Vardas ir pavardė

Adresas ...............................................................■.....................
Darbininko prenumerata nuo 1976 sausio 1—12 dol. 
metam. Naujiem skaitytojam — už 1975 likutį ir 1976 
metus — tik 10 dol.
Siunčiu už prenumeratą $....................
Už kalendorių $.....................
Spaudai paremti $................
Siunčiu skolą už1974-6 m. $.................

T

-O-
Plaukimas

Dvylikametis Audrius Barz
dukas gražiai užbaigė vasaros 
plaukymo sezoną, laimėdamas 
šešis medalius Potomac Valley 
AAU Sąjungos “Summer Classic 
Open” varžybose Rockville, 
Marylande. 11-12 metų amžiaus 
grupėj Audrius laimėjo pirmas 
vietas 50 jardų (laikas 26.52) 
ir 500 jardų (5:40.20) laisvo sti
liaus rungtyse. Šimto jardų lais
vo stiliaus rungty liko antruoju, 

•distanciją nuplaukdamas per 
58.89 sekundes, o 200 jardų 
kompleksinio plaukymo (visi 
keturi stiliai) atplaukė 3-ju per 
2:27.19. Taip pat atstovaujamo 
Starlit Aąuatic klubo estafetėm 
padėjo uždirbti dvi antras vie
tas. Šiuo, pasirodymu Audrius 
liko trečioj vietoj 11-12 metų 
amžiaus grupėj surinktų taškų 
skaičiumi tris dienas trukusiose 
varžybose, kuriose dalyvavo 
plaukikai iš Marylando, Virgini
jos ir New Yorko.

Lina Barzdukaitė sėkmingai 
suplaukė 50 jardų (laikas 33.76) 
ir 100 jardų nugara (1:13.88), 
bei 50 jardų laisvu stilium (29. 
70, nors į medalių laimėtojų ei
les ir nepateko. Estafetėse gavo 
vieną aukso ir vieną sidabro me
dalį taip pat 11-12 metų gru
pėj.

Šalia AAU plaukymo progra
mos Lina, Audrius ir devynme
tė Rima Barzdukaitė taip pat da
lyvauja vasaros lygos (Northern 
Virginia Svvimming League)

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. 
__________ .___________________________________ _ ; J

FRANK MANCINI 
AND SON 

CONTRACTOR 
INDUSTRIAL & COMMERCIAL 

AND 
HOMES. WE TAKE PRIDE IN 

OUR VVORK 
441 GRAHAM AVĖ.
BROOKLYN, N.Y.

CALL (212) 388-3465

ERNESTINE HOUSE INC. 
The Guest House of Congeniality 

Open All Year A Pleasant Residence 
Near the Boardvvalk 

Call 201 988-6611 
Mrs. Ruth Hardwlck Proprletor

DOCK SIDE RESTAURANT 
Open Every Day 10:30 AM till 3 PM 

Family Style Dlnners 
Live Entertalnment Frl. & Sat. Nlghts 

Statė Hlghway No. 181, 
VVoodport, N.J. Call: (201) 663-1600

JOHN CAPALDO 
CONTRACTOR 
In Alumlnum 

Ouality VVorkmanship 
134 North Seventh Avenue 

Mt. Vernon
Call 914 664-2440

OPERATORS — EXPERIENCED ON 
MERROVV OR SINGER MACHINES 

Steady Union Shop All Benefits 
NINETTE FASHIONS

I 126 13TH ST. BKLYN, N.Y. 212 965-3755

t ..............■■■................

BARSAL’S 
HOME IMPROVEMENTS 

PLASTERING, WALL PAPERING CARPENTRY, 
ROOFING, LOW RATES, HURRY & CALL FOR

YOUR FREE ESTIMATE (212) 426-1566

PRIVATE COUNTRY HOME 
For Ambulatory Adults, 

Monthly or Weekly 
Catholic Church in the Area 

Call (518) 355-1202

Kitchens & Bathrooms 
Remodeled 

General Plumbing 
Reasonable Rates 

Free Estlmates 
Call 212 773-2250 

MR. BERNARD MILLS 
Anytime

8 Track Tapė Cartridge: Dai
nuojame su Rūta, Mano pypkė ir 
Vėjas man pasakė gaunama Dar
bininko adm., 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Su 
persiuntimu kaina 7 dol.

VVHEATLY HEIGHTS 
SERVICE CENTER

GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE 
TIRES BATTERIES & ACCESSORIES STRAIGHT 
PATH OLD COUNTRY ROAD VVYANDANCH, N.Y.

TELE: (516) 643-9610 ASK FOR JOE

SMALL“D” 
GENERAL CONTRACTING CO. 
WE DO THE COMPLETE JOB REPAIRS 

ALTERATIONS FROM CELLAR TO ROOF 
residentialandcommercialhiclic.no.

734245 CALL DENNIS (212) 658-5567 OR 
(212) 058-5030

RN wlfe & medlcal attendant hus- 
band w/yrs of geriatric exp. In 
nursing homes & pv. private, can 
give 24 hr. personai care In theIr 
Irg. home for your elderly. Open Ings 
ava II. at res. rates. 961-0294

7

TOWING SERVICE 24 
HOUR SERVICE 

Days All Areas. Commercial 
Accounts Welcome. Call

(212) 342-8832 or 272-5519

BOBBY 
WINDOW CLEANER 

Ouality Work 
Call (212) 331-3283

DEPENDABLE 
MOVING AND TRUCKING 

Reasonable Rates 
Local and Long Dlstance 

Van & 3 men 24 Hour
Call 372-8337

WIND0W CLEANING 
PROMPT RELIABLE SERVICE 
SATISFACTION GUARANTION 

REASONABLE RATES 
CALL GUS ANY TIME 

(212) 235-4167/235-0660

GREEK ART BOUTIOUE
30-29 Stelnway St. Astoria 

Open 6 Days a Week 
Bridal Dresses & Veiis 

Custom Fit Call 212 274-9119

DEPILATRON
Totally palnless hair removal 

Totally safe & Effective 
Call Barbara Conti for appolntment 

ST 8-5185

varžybose. Ši lyga yra didžiau
sia prieauglio klasės plaukymo 
lyga visoj Amerikoj — joj daly
vauja 89 klubai (komandos) ir 
netoli devynių tūkstančių plau
kikų. Tarpklubinės rungtynės, 
paskirstytos į trylika divi
zijų, vyksta penketą vasaros šeš
tadienių ir baigiamos “all- 
star” varžybomis, į kurias, pagal 
divizijų kvalifikacinėse varžy
bose atsiektą laiką, patenka po 
dvylika kiekvienos amžiaus gru
pės plaukikų. Šiais metais Lina 
“all-star” varžybose laimėjo 
penktą vietą 50 m nugara 
(37.7), o Audrius liko trečiuoju 
50 m laisvu stilium (29.8). Tarp- 
klubinėse varžybose Audrius šį 
sezoną nepralaimėjo nei vienų 
rungtynių ir užsitarnavo klubo 
daugiausia taškų surinkusio 
plaukiko trofėją. Amžiaus gru
pės daugiausia taškų gavusios 
trofėja 11-12 metų mergaičių 
tarpe apdovanota Lina, o 9-10 
metų antroj vietoj — Rima.

APLANKYKITE 
S C H R A G E R’S

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą
Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 
GERIAUSIOS KOKYBĖS 

ŽEMŲ KAINŲ 
didelį pasirinkimą

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

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

New York City Tel.: TR 9-0400

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

VW OWNERS 
ATTENTION 

RE-BUILT VW ENGINES 
FULL VVRITTEN GUARANTEE 
FREE PICK UP NY & METRO AREA 

EMANON AUTOMOTIVE 
516 433-8909 516 931-8970

ALUMINUM CITY & REMODELING 
921-923 Crossbay Blvd, Broad Channel 

BATHROOMS, KITCHENS DOORS, 
ALUMINUM SIDING ROOFING, 4 EXTENSION 

(VISIT OUR SHOVVROOM) 
474-9514 LIC 763057

FREE ESTIMATES

GOOD OPPORTUNITY 
TO START YOUR 0WN BUSINESS

Reasonable Terma Available on a 
Sub-Lease Basls. 

Stores for Food Ūse or Non-Food 
Ūse.

Vlneland, NJ. 17,000 Square Fe et, Trenton, 
NJ. Lawrence Avė. 22,900 Sq. FL, Northeast 
Blvd. Wllmlngton Dėl. 22,800 Sq. Ft., Glassboro, 
NJ. 13,000 Sq. Ft, 3rd St., Bethlehem Penna. 
6,300 Sq. Ft., Clnnamlnson, NJ. 19,750 Square 
Feet, Chrlstlana Rd., Newark Dėl. 19,750 Sq. Ft, 
Woodstown Road Salėm, NJ. 16,000 Sq. Ft., 
Easton Avė., Bethlehem Pa. 17,300 Sq. Ft., 
Landadowne, Pa. 15,700 Sq. Ft., Klng St. Lan- 
caster Pa. 7,500 Sq. Ft., Penndel, Pa., 17,000 
Sq. Ft 6,340 Ogantz Avė. Phll. Pa. 7,900 Sq. 
Ft Maple Avė. Pennsgarden, N.J., 16,000 Sq. 
Ft Capltol Trail, Newark Dėl. 16,300 Sq. Ft, 
Downingtowne Pa. 19 Pade Avė. 14,278 Sq. Ft., 
620 Nut Road, PhoenixvlHe, Pa. 19,000 Sq. Ft, 
Mariyn Manor, Rio Grande, NJ. 16,200 Sq. Ft.,

THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC 
TEA CO., INC. 

CONTACT: JOSEPH SWARTZ 
(215) EV 2-2100 

8:30 A.M. to 5:15 P.M.

J.E.C.
HOME IMPROVEMENT SPECIALISTS WALL 

PAPERING, FLOORING, INTERIOR PAINTING 
SUSPENDED CEILINGS & GENERAL REPAIRS 
BE ASSURED OF THE OUALITY SURPRISED 

BY THE SAVINGS CALL 212-389-9048

SUNROOF 
INSTALLATIONS ELECTRIC OR MANUAL 

Custom handerafted chrome made to your 
speclflcatlons. Custom paintlng. Best Dėsi 

Carteslan Auto Works 
1253 Utica Avė., Brooklyn, N.Y.

(212) 629-0250

fe DEXTER PARK 
PHARMACY

JP’ Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVEnUE 

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

WE DELIVER 
TELEF. 296-4130

TRIO IRON REPAIR 
Railings, Security Wlndow Guards 

etc. Portable VVeldlng 
Call 212 428-5854/381-1820

GREENE
Furniture Service & Repairs 

Kitchen Cabinets “Our Speciaity” 
LIC. 940-KZO
(212) 649-3535

J. SALLUSTIO
Mason Contractor. All Types Masonry 
work. Including Flreplaces, Slde- 
walks, Commercial, Residential, Free 
Estlmates. Call Now (201) 348-4714

VIN’S HYDRAULIC 
JACK REPAIR

7401 17TH AVENUE BKLYN, N.Y. 11204 
449-7340

All Repalra Reaaonably Prlced 90 Day 
Guarantee on Parts Installed Free Plok up 

and Dellvery In Brooklyn
h
I
!

ACOUA SEWER & DRAIN SERVICE 
LEADERS, SINKS, BATHTUBS & MAIN SEWERS 
24 HOUR SERVICE ALL WORK GUARANTEED

ASK FOR VITO 212 527-9060

r

RICK KESTON
JACKSON AVENUE HEMPSTEAD, 

LONG ISLAND
PROFESSIONAL COURIER SERVICE PERSONAL* 
IZED & PRIVATE DEALING EXCLUSIVELY WITH 

SMALL ITEMS. WILL DELIVER ANYWHERE
ANYTIME. 24 HOUR SERVICE. CALL(516)481-1801

45

SINGER & MERROW
Operatore Wanted on Blouses 
& Pants Sectlon Work, Good Pay 
Steady Work Apply E & L Blouse 
Co. 143 West 29 Street, N.Y.C. 
11th Floor

FREE DELIVERY IN 
NEIGHBORHOOD 

849-8930

J. & J. FISH MARKET, 
INC.

CLAM BAR

85-03 JAMAICA AVĖ.

VVOODHAVEN, N.Y. 11421

TRUMPAI IR AIŠKIAI —
KUR LITAS GALI JUM PATARNAUTI?

Investuojant, 
taupant, 
perkant ar parduodant namus, 
apdraudžiant, 
keliaujant, 
visuose finansiniuose reikaluose.
KUR LITAS NEGALI JUM PADĖTI? 
Dar nebuvo tokio atsitikimo, bet vienok kreip
kitės, ir mes prisipažinsime, kur ne mūsų 
sritis.

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Str., Richmond Hill, N.Y. 11418 

(212) 441-6799

LITAS TRAVEL SERVICE
87-18 Lefferts Blvd.

Richmond Hill, New York 11418
Tel. (212) 846-1650

residentialandcommercialhiclic.no
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Sol. Mečislovas Razgaitis 
rengia savo koncertą spalio 
26 Apreiškimo parapijos sa
lėje. Koncerto pradžia 4 v. 
popiet.

Sandra Alesi, solistė, Regina 
operos direktorė, drauge 
dainuoja su sol. M. Raz- 
gaičiu spalio 26 4 v. popiet 
Apreiškimo parapijos salėje.

A. KEPALAITĖS 
KONCERTAS

Lapkričio 1, 8 vai. vakaro Kul
tūros Židinyje pilna skale į mus 
prabils naujasis K. Židinio for
tepijonas. Tai bus lyg ir forte
pijono debiutas, nes iki šiol 
gražus instrumentas turėjo tik 
akompaniatoriaus, pritarėjo 
vaidmenį. Šį kartą fortepijonas 
bus scenos, dėmesio centre ir, 
miklių pirštų valdomas, pasi
rodys pilnoj muzikos akordų 
grožybėj. Tie miklūs pirštai pri
klausys gerai žinomai pianistei 
Aldonai Kepalaitei, kuri buvo 
viena iš svarbiausių naujojo for
tepijono įsigijimo organizatorių. 
Ji paaukojo daug laiko ir asme
niškų pastangų ieškodama ir pa
rinkdama Kultūros Židinio salei 
tinkamą instrumentą. Todėl la
biausiai ir pritinka, kad Aldona 
Kepalaitė duotų pirmąjį fortepi
jono koncertą. Esame tikri, kad 
įgudusios menininkės rankose 
fortepijonas parodys savo pilną 
potencijalą ir sužavės visus mu
zikos mylėtojus.

Aldona Kepalaitė duoda šį 
koncertą nemokamai, visą vaka
ro pelną skirdama Kultūros Ži
dinio paramai. Rengimo komite
tas tikisi, kad visuomenė įver
tins jos gerą valią ir pastangas, 
gausiai atsilankydama į šį pir
mąjį fortepijono koncertą. Kon
certo pradžia 8 vai. vakaro 
punktualiai. Įėjimo auka 5 dol. 
suaugusiem ir tik 1 dol. jauni
mui. Visi nuoširdžiai kviečiami 
atvykti ir praleisti malonų vaka
rą gražios fortepijono muzikos 
aplinkumoj.

Atsilankęs į Kultūros Židinį, ap
lankyk ir Darbininko spaudos 
kioską.

MATYSIME DAIL.
A. VITKAUSKAITĖS-MERKER 
KŪRINIUS

Kun. J. Čekavičius skaito invokaciją Jono ir Viktorijos Galinių 50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuviniame pokylyje, kurį rugsėjo 28 Kultūros Židinyje surengė jų dukra Danu
tė ir Algirdas Silbajoriai ir sūnus Vytautas su žmona Liza. Iš k. ,J. Galinio sesuo 
Julija Keženienė, teta Elena Antanaitienė, sukaktuvininkai, J, Galinio brolis Edvardas iš 
Kanados. .

davė 1000 dol. Pelno gauta ir iš žodį tarė kun. L. .Budreękas. 
sėkmingų parengimų. Po jo ilgesnę kalbą pasakė J.

Susirinkime LB apygardos Bulevičius, stipriai ragindamas 
valdybos atstovė A. Radživanie- būti susipratusiais lietuviais, iš- 
nė apibūdino numatytą LB: pa- laikyti lietuvišką bažnyčią, skai- 
šalpą šiais metais. tyti lietuviškus laikraščius., kas

Mokytojų atlyginimas nebuvo sekmadienį lankyti lietuyiškas 
pakeltas per 7 metus. Pernai bu- pamaldas, dalyvauti lietuviš- 
vo duota 10% priedas, šiemet koše organizacijose, 
nutarta atlyginimą pakelti 20%. 
Buvo pasiūlyta surengti kelionę 
į Disney World Floridoj. Pasiū
lymas paliktas svarstymui.

Išrinktas naujas komitetas, ku
ris pareigom pasiskirstė taip: 
pirmininkas Vladas Sidas, vice
pirm. Vida Jankauskienė, sek
retorė Vita Matusaitienė, iž
dininkas Gintas Žemaitaitis, val
dybos narys — B iii Kumet. V.S.

MAIRONIO 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS

Spalio 25-26 Kultūros Židinio 
mažojoj salėj vyksta dail. 
Aleksandros Vitkauskaitės- 
Merker kūrinių paroda, kurią 
rengia DLK Birutės draugijos 
Nevv Yorko skyrius. Birutinin- 
kės, puoselėdamos lietuviškąją 
kultūrą, kasmet surengia vieną 
kurio dailininko parodą.

Šiemet jos pasirinko ryškią 
dailės asmenybę — Aleksandrą 
Vitkauskaitę-Merker. Ir kuo ji 
ryški, kuo įdomi ši dailininkė?

Pirmiausia, ji yra dukra žino
mo Lietuvos aktoriaus Aleksand
ro Vitkausko, kuris vienas iš 
pirmųjų aktorių daug keliavo, 
surengė daug vaidinimų ir Lie
tuvoj, ir Amerikoj. Jis buvo vie
nas iš pirmųjų lietuviškojo filmo 
organizatorių, buvo užsidegęs 
pastatyti grandiozinį filmą — 
Kražių skerdynės.

Dukra nepasidarė aktorė, nors 
aktoriškų polinkių turi labai 
daug. Ji, pavyzdžiui, mėgsta iš
raiškos šokį ir, nuotaikos pagau
ta, esant pritaikintai aplinkai, 
pasileidžia į improvizacijas, per 
kurias nori išryškinti savo spiri- 
tualines mintis.

Dailės meno studijas ji baigė 
Nevv Yorke. Tuo metu ji buvo 
užmiršusi lietuvių kalbą, nes ji į 
Ameriką iš Lietuvos grįžo būda
ma kokių 11 metų. Namuose vėl 
kalbėjo angliškai, ir lietuvių kal
ba pamažu išdilo. Lietuviškai iš
moko tik tada, kai atsirado nau
ja imigrantų karta. Tada ji skai
tė lietuvišką poeziia su žodynu 
ir taip “atšviežino” savo lietuvių 
kalbą.

- Pirma ji buvo tapytoja. Tapė 
impresionistiniu būdu, lengvu 
teptuku, trapiais brūkšniais. Jos 
paveikslai virpėjo. Tapė žmones 
ir gamtą. Mėgo ir lietuviškas 
temas, pav. dažnai tapė lietuvai

tę su tautiniais drabužiais, lietu
viškus kryžius.

Paskui ji nužengė vieną žings
nį tolyn, savo tankų teptukų 
brūkšnių tinklą ėmė suredukuo- 
ti. Paveiksle įsigali didesni vie
nos spalvos plotai, mažėjo inten
syvumas bei judesys. Tas spal
vos apjungimas į didesnius plo
tus atidengė jai naujus pasau
lius. Ji susidomėjo plokštumom, 
susidomėjo plokštumų skulp
tūra ir bendrai pačia skulptūra.

Išaugo ji kaip skulptorė. Ji čia 
nėra realistė, bet minties vaiz
duotoja, aplinkos vaizduotoja. 
Pavyzdžiui, ji surenka iš kiemų 
senus daiktus, senas geležis ir, 
pasinaudodama cementu bei 
plastika, sujungia juos į vieną 
skulptūrą. Skulptūra dažnai bū
na šiurpi, nes šiurpus yra ir gam
tos teršimas bei jos naikinimas.

Yra ir trečioji jos meno rū
šis — tai piešinys. Mėgsta ji 
piešti spalvotais pieštukais, 
naujom spalvotom plunksnom. 
Piešinyje daug virpančios lini
jos. Ieškoma ir čia simbolinės 
išraiškos.

Gyvena ji netoli New Yorko 
ir visą laiką skiria menui ir labai 
plačiai meno veiklai. Dalyvau
ja bent keliose meno draugijo
se, rengia parodas amerikiečių 
tarpe. Ir šiuo metu, kai vyksta 
ši jos vienos paroda, ji su savo 
kūriniais dalyvauja kitose bend
rinėse parodose.

Šį platų jos meną ir matysime 
šioj parodoj — jos virpuliuojan
čius piešinius, mįslingas, kar
tais net šiurpias skulptūras ir 
dekoratyvius tapybos darbus. 
Visiem bus gera proga pabū
ti tarp meno kūrinių ir jais pasi
džiaugti. Visi kviečiami atsi
lankyti.

Rugsėjo 13 įvyko Maironio li
tuanistinės mokyklos tėvų susi
rinkimas mokyklos patalpose.

1974-1975 metų komiteto pir
mininkas J. Vazbys atidarė su
sirinkimą ir pakvietė mokyklos 
vedėją D. Bobelienę padaryti 
pranešimą. Vedėja suminėjo vi
sus klasių mokytojus ir prašė 
tėvelių, kad sudarytų klasės glo
bėjų sąrašą. Toks tėvų globėjų 
sąrašas ir sudarytas.

Toliau kalbėta dėl mokyklos 
tvarkos. Klasėje neleidžiama 
valgyti saldainių nei gumos 
kramtyti. Mokiniai iš klasių 
anksčiau neišleidžiami be tėvų 
raštelio. Tėvai, kurie nesuspėjo 
laiku vaikų pasiimti po pamo
kų, prašomi skambinti 846-9068. 
TėVSi prašoTfii1 padėtį vaikant pa-' kilnfirigiį' pamaldų parapijos sa-

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
METINIS BANKETAS

rengti pamokas, ypač prašomi 
drauge su vaikais paskaityti.

Iždininkas V. Sidas pranešė, 
kad iš praeitų mokslo metų pel
no liko 2,460.57 dol. Pelnas susi
darė iš gautų aukų, pvz., LB 
New Yorko apygarda mokyklai

spalio 19, sekmadienį, po iš- 
a V.; min4: ii ‘ ‘ _

lėj susirinko virš šimto parapie- 
čių’ Prie gražiai papuoštų stalų 
visi sugiedojo Lietuvos ir Ame
rikos himnus, po kurių klebonas 
kun. J. Gurinskas sukalbėjo mal
dą ir pakvietė vaišintis.

Įpusėjus banketui, sveikinimo

Baigiantis pietum^ klebonas 
kun. J. Gurinskas pasakė jaut
rią atsisveikinimo kalbą. Po 34 
metų klebonavimo šioj parapijoj 
išeina į pensiją. Pristatė nau
ją kleboną kun. Petrą Kmitą.

Kun. P. Kmita prisistatė para- 
piečiam, nupasakodamaV* savo 
kunigystės nueitą kelią iki pa
siekė šią Aušros Vartų parapiją, 
kurioj tikisi ilgai išgyventi, nes 
esąs tik 52 metų amžiaus,.

Bankete dalyvavo ir du.lietu
viai pranciškonai: T. Benvenu- 
tas Ramanauskas ir T. Barna
bas Mikalauskas. , <-

Vaišės buvo baigtos kavute ir 
lietuviškais pyragais. ...

Korespondentas

Apreiškimo 
parapijos Un 

žinios

Jurgis Strazdas, buvęs moky
tojas ir mokyklų inspektorius, 
mirė spalio 9 Cape Cod. 
Atvykęs į Ameriką, pradžioje 
gyveno Brocktone, vėliau Bosto
ne, Braintree, nuo praeitų metų 
buvo persikėlęs į Cape Cod, kur 
buvo pasistatęs namus. Mirė iš
tiktas širdies priepuolio. Širdimi 
jau kuris laikas sirgo, šią vasarą 
net penkias savaites gulėjo ligo
ninėje.

Velionis atsidėjęs sekė gy
venimą Lietuvoje, skaitė ten 
išleistas knygas ir stebėjosi jų 
drąsa parašyti tiesą. Taip pat 
mėgo ir muziką ir turėjo sutel
kęs, turbūt, visas plokšteles, iš
leistas Lietuvoje ir čia. Kai 
buvo pajėgus, uoliai dalyvavo 
lietuviškame gyvenime, priklau
sė ateitininkam sendraugiam ir 
net kurį laiką vadovavo Bosto
no skyriui.

Buvo pašarvotas Hyannis 
miesto laidotuvių koplyčioje. 
Atsisveikinimas įvyko spalio 12, 
kalbėjo LB Cape Cod apylinkės 
pirmininkas Mykolas Biliūnas. 
Palaidotas iš Our Lady ofVictory 
bažnyčios Centerville kapinėse, 
kur prieš kelerius metus buvo 
palaidota Marija Jansonienė. 
Prie kapo susirinkusių vardu 
kalbėjo inž. Kazys Barūnas. Su
giedota Marija Marija ir Lietu
vos himnas.

Nuliūdime liko žmona Elena, 
sūnus Virgilijus, kuris gyvena 
Atėnuose, Graikijoje, ir kuris 
buvo atvykęs į tėvo laidotuves, 
duktė Vida su vyru ir vaikai
čiais iš Mass., duktė Palmira su 
vyru ir vaikaičiais iš Pa.

Laisvės Varpo koncerte spa
lio 12 programą atliko jauni 
dainininkai Nerija Linkevičiūtė 
ir Bernardas Prapuolenis, abu iš 
Chicagos. Visas koncertas buvo 
sudarytas iš duetų. Solo padai
navo tik po vieną dainą, o vi
sa kita buvo duetai — lietuvių 
ir kitataučių kompozitorių, iš
traukos iš operų.

Abu solistai jauni ir balsingi. 
Jų vaidyba dainuojant įnešė ir 
linksmos, gyvos nuotaikos. Tai 
priminė Amerikos lengvąją sce
ną. Publika solistus sutiko šil
tai ir nesigailėjo plojimų. Akom- 
ponavo Saulius Cibas. Vėliau

PADĖKA
Mūsų mylimam vyrui ir tėvui

A.A.
ALFONSUI VAINAUSKUI

Kanadoj-Hamiltone mirus, liūdesio prislėgtai žmonai 
Zitai Ir dukrai Inai giliausią užuojautą reiškia ir linki 
ištvermės skaudžiausiose dienose.

Buvęs pirmas pabrolys 
Kazys Adomavičius ir žmona Teresė 

Worcester, Mass.

A.A.
DR. ANTANUI STARKUI 

mirus, prašome priimti mūsų nuoširdžią padėką visiem 
padėįusiem ir lankiusiem velionį jo ligos metu, Ir jam 
mirus jį pagerbusiem bei palydėjusiem į amžinybę. 
Nuoširdžią padėką reiškiame klebonui P. Raugalui už 
iškilmingas pamaldas bažnyčioj, kunigam: S. Ylai,
A. Račkauskui, S. Railai, P. Baniūnui, J. Čekavičiui,
B. Ramanauskui.

Giliai esame dėkingi dr. B. Radzivanui už gra
žiai pravestą atsisveikinimo valandėlę šermeninėj ir 
atsisveikinimo žodį tarusiem: kun. S. Ylai, kun. V. Pik
turnai, B. Žukauskui, O. Gurvičiūtei, L. Virbickui; visiem 
užprašiusiem mišias, net iš tolimų vietovių į laido
tuves atvykusiem draugam, visiem apsilankiusiem 
šermeninėj.

Ypatingą padėką reiškiame dr. J.C. Tūlai, kuris 
nepaprastai ištvermingai gydė, slaugė ir visokeriopai 
globojo velionį jo ligos metu iki paskutinio atodūsio.

Dėkojame dr. H. Grinvalsky už nuoširdžią 
globą bei pagalbą velioniui ir jautrią užuojautą mum 
pasilikusiem. Mūsų gili padėka ir pagarba priklauso 
Brooklyno ir Oueenso Katalikų Medicinos Centro va
dovybei už parodytą mum užuojautą bei pagalbą.

Ypatingą padėką reiškiame G. ir A. Šimuko- 
niam, kurie su dideliu pasiaukojimu rūpinosi ir globo
jo velionį jo ligos metu ir kantriai pakėlė jo laidojimo* 
rūpesčius ir vargus.

Dėkojame St. Mary’s ligoninės vadovybei, daktaram, 
seselėm ir visam personalui už užprašytas mišias, 
gėles, aplankymą šermeninėj, dalyvavimą laidotuvė
se. Dėkojame visiem velionio kolegom daktaram, vi
siem draugam ir bendradarbiam, kurie jį lankė ir guo
dė ar mum pareiškė jautrią ir guodžiančią užuojautą.

Laidotuvių namų direktorei M. Šalinskienei už gra
žiai ir jautriai suorganizuotas ir pravestas laidotu
ves, o V. Beleckui už gražiai ir skoningai patiek
tus pietus tariame lietuvišką ačiū.

Tegul musų padėka pasiekia visus tuos, kurie bet 
kokiu būdu pagerbė velionį, o savo nuoširdumu stip
rino mus mūsų liūdesyje.

Visiem ir visada liksime dėkingi.
Liūdinti žmona, sūnus ir duktė

Visų Šventųjų ir Vėlinių šven- buvo vaišės ir šokiaL 
tės mišios ir kitos pamaldos Ap
reiškimo parapijos bažnyčioj 
bus tokia tvarka: mišios — spa
lio 31, penktadienį, 6:30 v.v., 
lapkričio 1, Visų Šventųjų dieną, 
šeštadienį, 8:00, 9:30, 11:00, 
12:15 ir 6:30 v.v.. Po mišių 
gedulingi mišparai, pamaldos ir 
procesija už vėles skaistykloj. 
Vėlinių dieną, sekmadidūį, mi- 
šios už mirusius 8:00, 9:30, 
Tl:00ir 12:15. ’ *riml

Metinės koncelebracirtės mi
šios už dvasiškius bus>lapkričio 
9, sekmadienį, 11 vai' !»'<■

Visose pamaldose prašoma 
gausiai dalyvauti.

Laisvės Varpas, vadovaujamas 
advokato Petro Viščinio, per 
pastaruosius 22 metus yra suren
gęs 32 koncertus. Jis stengiasi 
surasti vis naujų žmonių ir su 
jais supažindinti. Rengiami kon
certai padeda išsilaikyti ir Lais
vės Varpui.

Balfo vajus Bostone prasidėjo 
spalio 1 ir tęsis iki gruodžio 1. 
Visi prašomi prisidėti savo au
ka, nes vargstančių lietuvių yra 
daug, ir jiem reikia suteikti pa
galbą. Aukas siųsti Balfo sky
riaus iždininkui Jonui Valiuko- 
niui, 99 P Street, So. Boston, 
Mass. 02127. Šį vajų globoja 
kleb. kun. Antanas Baltrušūnas.

Už Petro Juodelio sielą spalio 
12 buvo mišios Sv. Petro para
pijos bažnyčioje. Per mišias solo 
smuiku grojo Izidorius Vasyliū- 
nas, buvęs Juodelio mokinys, o

j Lietuvių Inž. ir Architektų Są
jungos Nevv Yorko skyriaus, val
dybą sudaro: pirm. Juozas But
kus, sekretorius J. Zabielskis, iž
dininkas A. Mačionis. Iždininko 
adresas: 12 Barry Drive, Ea$t solo giądojo Birutė O. Aleksai- 
Northport, N.Y. 11731. tė.

Pritardami Jūsų tikram lietuviškam gerumui, padedant 
siuntiniais ir dovanomis savo artimiesiems, tam tikslui 

... sukūrėme naują siuntinių —dovanų įstaigą VVoodhavene

“DOVANA”.
r

Kaip neseniai atvykę iš Lietuvos, mes suteiksime naudin
giausius patarimus, kurių dėka Jūsų siuntiniai ir do
vanos pasidarys didesnės vertės. Siuntinius iš
siunčiame tą pačią dieną su specialiais įpakavi
mais ir žemesnėmis kainomis. Siunčiame Įvairaus dy
džio siuntinius (net ir vokuose — bandorolėmis). Siun
čiam certifikatus mašinomis ir įvairias dovanas.

DOVANA Corp.
80-14 Jamaica Avenue 
VVoodhaven, N.Y. 11421

Darbo valandos — darbo dienomis nuo 12 iki 6 vai. šeštadie
niais nuo 10 vai. iki 5 vai., sekmadieniais nuo 12 iki5 vai.

Savininkė Irena Velonskienė
Po 6 vai. vakaro namų tel. 296-5359. 
Aplankykite ir įsitikinsite.
Šį skelbimu malonėkite išsikirpti

i-• r.. ' v.-.
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Anita Pakalniškytė, jauna ky
lanti solistė, dalyvauja Darbi
ninko 60 metų sukaktuviniame 
koncerte, kuris bus ateinančiiį 
metų balandžio 24 Kultūros 
Židinyje.

Simas Kudirka spalio 11 lan
kėsi Maironio lituanistinėje 
mokykloje ir kalbėjo vyresnėse 
klasėse apie kalinius Sovietų Są
jungoje, apie persekiojimus pa
vergtoje Lietuvoje.

Lietuviškoji Skautija, Petro 
Jurgėlos stambus veikalas, jau 
atspausdintas ir įrištas į kietus 
viršelius. Knyga tuoj bus siun-. 

tinėjama visiem prenumerato
riam.

Kun. Petras Dagys guli St. 
Vincent ligoninėje ir pamažu 
taisosi.

Evangelikų pamaldos bus 
spalio 26, šį sekmadienį, 2 v. 

popiet įprastoje vietoje. Bus 
prisiminta ir pagerbta 75 metų 
sukakties proga dr. Marija 
Kregždienė ir Barbora Lipšienė.

Kun. Jonas Tamalonis ir dail. 
Česlovas Janušas spalio 21 iš
vyko į Izraelį, į Šventąją Žemę. 
Iš ten aplankys Graikiją, Itali
ją, Ispaniją. Kelionėje išbus apie 
5-6 savaites.

Maironio lituanistinė mokyk
la praneša, kad šiemet mokinių 
užsiregistravo tik 153 šiem 
mokslo metam. Tai yra 26 moki
niais mažiau nei praejtais me
tais. Tai yra liūdnas faktas, kad 
mokinių skaičius mažėja, kad 
prarandamas noras skatinti jau
nimą lankyti šią mokyklą. Mo
kyklą pasiekia iš labai toli, va
žiuodami daugybę mylių. Jie tu
ri entuziazmo ir supranta, ką 
reiškia jaunimui duoti mokslą, 
kas yra lietuvybė. Bet yra tokių 
šeimų, kurios gyvena visai arti 
mokyklos, Woodhaveno ir Rich
mond Hill rajonuose, kuriospa- 
vargo ir savo vaikų nebeleidžia 
į lituanistinę mokyklą. Mokykla 
skatina ir kviečia visus, visus 
leisti į šią mokyklą. Nepalikime 
be lietuviško mokymo savo jau
nimo. Mažvydas, išleisdamas 
pirmą lietuvišką knygelę “Kate
kizmą“, rašė: jūsų tėvai troško 
rašto, ale negalėjo jo turėti. Da
bar čia pat lietuviškas raštas, čia 
pat galimybė mokytis, tik mes to 
nebenorime. Mokykla ir tėvų 
komitetas dar kartą prašo leisti 
vaikus į šią mokyklą. Ypač pra
šomi į aukštesniąsias dvi klases. 
Yra patalpos, yra mokytojai, negi 
pritrūktų mokinių.

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Sol. Vincė Jonuškaitė-Leskai- 
tienė, gyvenanti Santa Barbara, 
Californijoj, spalio pradžioj at
vyko į New Yorką. Dalyvavo 
LMK Federacijos suvažiavime, 
kuris buvo spalio 4-5 Kultūros 
Židinyje. Taip pat dalyvavo ir 
Čiurlionio minėjimo iškilmėse. 
Sustojo pas savo dukrą Giedrę 
Zauniūtė, kuri gyvena Spring- 
field, N J.

Danutė Striugaitė bus prane
šėja sol. M. Razgaičio koncerte 
šį sekmadienį, spalio 26, Apreiš
kimo parapijos salėj. Ji taip pat 
deklamuos eilėraščius.

Sol. Mečio Razgaičio koncer
tas bus spalio 26, sekmadienį, 
4 v. popiet Apreiškimo parapi
jos salėj. Be jo, dar dainuoja 
sol. Sandra Alesi, Reginos ope
ros direktorė. Akomponuoja AL 
girdas Kačanauskas. Dar daly
vauja akordeonistė Rūta Raudy
tė iš Elizabetho, N.J. Poetas 
Leonardas Žitkevičius skaito 
humoristines eiles. Po koncerto 
bus vaišės. Pelnas skiriamas jau
nimo kongresui. Rengimo ko
mitetui talkina LB I-ji apylinkė.

Kat. Moterų Sąjungos 24 kuo
pos susirinkimas bus spalio 26, 
sekmadienį, 12 vai., tuoj po su
mos Angelų Karalienės parapi
jos mažojoj salėj. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti.

Dail. K. Žoromskis praeitą sa
vaitgalį buvo išvykęs į Bostoną, 
kur kultūrinių subatvakarių klu
be kalbėjo apie M. K. Čiurlio
nio kūrybą.

Inos Nenortienės sukurta vaza. Jos darbų paroda bus lapkri
čio 1-2 Kultūros Židinyje.

Dail. Aleksandra
Pelėda (geležis ir cementas). Jos kūrinių paroda vyksta Kul
tūros Židinyje spalio 25-26.

Vitkauskaitė-Merker prie savo kūrinio

Patersone, N.J., spalio 26, ši 
sekmadienį, 4 v. popiet parapi
jos salėje bus paminėta vysk. 
Valančiaus ir dailininko—mu
ziko M. K. Čiurlionio sukaktys. 
Apie M. Valančių kalbės Pranas 
Naujokaitis, apie M. K. Čiur
lionį — Paulius Jurkus. Bus ro
domos ir aiškinamos skaidrės. 
Minėjimą rengia LB Patersono 
aDvlinkės valdyba.

Lietuvių Taryba 
praneša, kad 1976 
nepriklausomybės 

minima vasario 15

Amerikos
New Yorke
Lietuvos 
šventė bus
Kultūros Židinyje. Organiza
cijos prašomos tą dieną jokių 
kitų parengimų nerengti.

VVoodhaven North parduo
damas vienos šeimos, 7 kamba
rių namas, 3 miegamieji, gazo 
apšildymas, erdvus kiemas. 
Tel. 296-2821.

Housekeeper, child care, 
cooking 6 or 7 days, sleep-in, 
English a mušt, own room, TV, 
plūs salary. References re- 
quired. 853-6707.

Ridgewoode išnuomojamas
2 kambarių butas su baldais už 
labai prieinamą kainą, prie ge
ro susisiekimo. Tel. 497-5748.

Parduodamas Woodhavene, 
netoli parko, 1 šeimos 6 kamba
rių namas. Įrengtas rūsys. 220 
elektra, plaunamoji ir džiovina
moji mašinos, šaldytuvas, 2 oro 
šaldymo aparatai, grindys pil
nai išklotos kilimais. Prašoma
33,500 dol. Skambinti 296-3040.

Ieškau moters, kuri sutiktų 
gyventi vienam bute su manim 
(mergina), atskiras miegamasis, 
su teise naudotis visais buto pa
togumais. Skambinti 441- 
2872 ar 441-9720.

Vytautas Strolia prašo pa
tikslinti praėjusiame Darbinin
ke tilpusią žinutę apie M.K. 
Čiurlionio fugą “Neliūski- 
me”. Žinutėje duodama supras
ti, kad šiame koncerte įvyko šio 
kūrinio premjera. Tai nevisai 
atitinka tiesą. Ruošiant šį kon
certą, gana nuodugniai buvo 
peržiūrėta Čiurlionį liečianti 
literatūra, visa prieinama pe
riodika. Rasta vienintelė žinutė 
apie šios fugos viešą atlikimą 
prieš 21 metus. Ją tada atliko 
filharmonijos choras, vadovau
jant K. Kaveckui. Minėjimo die
ną kunę L. Budreckas dar su
minėjo, kad kadaise Kauno ka
tedros choras viešai giedojo šią 
fugą. Taigi, faktas yra tas, kad 
turime mažai žinių apie šio kūri
nio atlikimą. Kaip minėjime bu
vo paaiškinta, ši fuga, turimomis 
žiniomis, Amerikoje dar nebuvo 
atlikta. Psalmės 36 numeris bu

vo klaidingas ir žinutėje ir at
spaustoje programoje. St. Šim
kaus redaguotame šios fugos 
1925 metų leidime prie pavadi
nimo parašyta “XXLVI psalma.” 
Patikrinę psalmyną, randame, 
kad tekstas paimtas iš 46 psal
mės.

ALDONOS KEPALAITĖS

FORTEPIJONO
KONCERTAS
LAPKRIČIO 1, ŠEŠTADIENĮ, 8 VAL. VAK. 
KULTŪROS ŽIDINY

Įėjimo auka Kultūros Židiniui 
suaugusiem 5 dol. 
jaunimui 1 dol.

Bilietų galima gauti pas:
J. Andriušį — VI 7-4477
V. Gerulaitį — 847-5522 
Adv. A. Šavelskį — 441-1182

RENGIA K.Ž.A. KOMITETAS

SOL. M. RAZGAIČIO 
KONCERTAS

bus spalio 26, sekmadienį,
4 v. popiet Apreiškimo parapijos salėje

Akomponuoja Algirdas Kačanauskas

Be jų programoje dar dalyvauja:

sol. Sandra Alesi,Reginos operos direktorė, 
akordeonistė Rūta Raudytė, 
poetas Leonardas Žitkevičius.

Pelnas skiriamas Jaunimo kongresui

Koncerto rengimo komitetui talkina 
LB l-ji apylinkė

Pianistės Aldonos Kepalaitės 
koncertas rengiamas lapkričio 1 
Kultūros Židinio didžiojoje salė
je. Tai yra koncertas tos serijos, 
kuri rengiama naujo fortepijono 
fondui. Visi kviečiami dalyvauti.

Aldona Kepalaitė yra čia bai
gusi mokslus ir savo darbu ir 
triūsu iškilusi į eiles tokių pia
nisčių, kurios savo koncertus 
rengia pirmaujančiose šio muzi
kos miesto salėse ir apie kurias 
rašo didžioji spauda. New York 
Times ne kartą yra įvertinęs jos 
techniką, jos lyrinį jautrumą. 
Taip pat vertino ir The Chris- 
tian Science Monitor, Bostono 
Herald ir kiti laikraščiai. Lietu
viškai publikai ji yra ne kartą 
akomponavusi, skambinusi 
trumpus kūrinius. Visas pilnas 
koncertas bene bus pirmą kartą 
lietuviškai publikai čia New 
Yorke.

Dėl butų šildymo praneša 
New York Times šiuos faktus. 
Butai turi būti šildomi, kai lau
ke yra 55 laipsniai. Jei būtų ko
kių šildymo neaiškumų, skam
binti tel. 960-4800. Šildymo in
spektoriaus 
964-3000.

telefonas

VIETOS NUMERUOTOS EILĖMIS. KAINA 6 DOL.

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJO

RUDENS

KONCERTAS BALIUS

BILIETŲ PLATINTOJAI:

NEW YORKE
VVOODHAVEN Haven Realty (Andriušis) 

E. Kezienė

ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 8 D. 
PRADŽIA 7 VAL. PUNKTUALIAI

RICHMOND HILL Alice’s Florist 
B. Labutienė 
V. Vasikauskas

KULTŪROS ŽIDINYJE
361 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN, N.Y.

BROOKLYN A. Diržys 
“Vytis” Agentūra 

GLENDALE S. Kačinskienė 
OZONE PARK L.N. Kulikauskas

Vakarų Berlyno, iškilioji
PROGRAMOJE:
Vida Vaitkutė iš
lengvosios muzikos menininkė. Lietuvių liaudies 
dainos ir pramoginės muzikos kūriniai. Piano 
palyda — muz. ALG. KAČANAUSKAS.

NEW JERSEY
KEARNY-POINT PLEASANT B. Macijauskienė 
PATERSON A. Rugys
ELIZABETH muz. V. Mamaitis

VIOLETA KAROSAITĖ iš Chicagos — baleto 
šokėja — atliks savo choreografuotus šokius — 

“Sogitarljus” ir vieną pagal Čiurlionio simfoninę 
poemą “Jūra .

ŠOKIAI.
Valgių ir gėrimų abiejose salėse. Groja 
JUOZO KAZLO orkestras.

Bilietus galima įsigyti paštu prisiunčiant 6 dol. už bilietą ir sauadresuotą su pašto ženklu voką: 
LITHUANIAN RADIO CLUB, 217-25 54 AVĖ., BAYSIDE, N.Y. 11364. TEL. 228-9134

Baliui stalus dešimčiai žmonių rezervuoti pas B. LABUTIENĘ VI 7-5550. 
Dalyvaujantiems tik koncerte stalų rezervuoti nereikia

VISUOMENĖ KVIEČIAMA ATSILANKYTI

į
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