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Savaitės 
įvykiai

H.E.L.L.P. — BALTŲ ORGANIZACIJA
(Help Estonian, Latvian, Lithuanian Peoples)

JAV pasiūlė JT socialinių, hu
manitarinių ir kultūrinių reikalų 
komitetui reikalauti visas pasau
lio valstybes paleisti iš kalėji
mų politinius kalinius, kurie ten 
pateko už taikingą savo įsitiki
nimų, nesutinkančių su vyriau
sybės nuomone, pareiškimą. 
Ten pat nurodoma, kad JT nega
li abejingai žiūrėti, kai pagrin
dinės žmogaus teisės paneigia
mos trečiojo pasaulio ir komu
nistinėse valstybėse, ir reikalau
jama, kad būtų sudaryta komisi
ja, kuri galėtų laisvai aplankyti 
tokius politinius kalinius ir juos 
apklausinėti.

Sov. S-ga krašto saugumo su
metimais atsisakė duoti vizą 
Andrei D. Sacharovui, kad jis 
galėtų vykti į Norvegiją taikos 
premijos priimti. Sacharovas 
prieš tai protestavo ir ragino vie
šąją pasaulio opiniją protestuoti 
prieš tokį vyriausybės sprendi
mą.

33 Nobelio premijos laureatai 
pasiuntė Sov. S-gos prez. Niko- 
lai V. Podgorny telegramą, rei
kalaujančią leisti A. D. Sacha
rovui vykti į Norvegiją premijos 
priimti. Pasirašiusiųjų tarpe 
nėra Solženicyno pavardės.

Portugalija tyliai pasitraukė iš 
Angolos, nors čia ir vyksta pilie
tinis karas tarp sovietų remiamo 
populiaraus sąjūdžio ir Kinijos 
ir Zaire remiamos tautinės uni
jos, susijungusios su JAV remia-, 
mu tautiniu frontu.

— Sov. S-ga, Kuba, Brazilija, 
Mozambięue ir Kongo Gvinėja 
pripažino Angolos populiaraus 
sąjūdžio sudarytą vyriausybę, 
kurios prezidentu buvo paskelb
tas dr. Augustino Neto.
• Angolos tautinė unija ir tau
kinis frontas paskelbė Angolą 
liaudies demokratine respubli
ka. JAV nei vienos vyriausybės 
nepripažino.

JT ansamblėja priėmė rezo
liucijas, kurių viena sionizmą 
prilygina rasizmui, o kita reika
lauja, kad Palestinos išlaisv. org- 
ja dalyvautų visuose pasitari
muose dėl taikos Art. Rytuose.

JAV pareiškė, kad jos nepripa
žins JT priimtos rezoliucijos dėl 
sionizmo, jos nevykdys ir nieka
da nesutiks su šiuo JT veiks
mu.

Australijos gen. gub. Sir John 
Kerr pašalino Gough Whitlam 
iš min. pirm, pareigų, pavedė 
opozicijos vadui Malcolm 
Frazer sudaryti laikinę vyriausy
bę, kuri veiks tol, kol bus į-' 
vykdyti nauji senato ir atstovų 
rūmų narių rinkimai.

Sov. S-ga nieko naujo nepa
siūlė savo atsakyme dėl strategi
nių ginklų apribojimo sutarties. 
Kissingeris dėl to yra labai 
susierzinęs.

Portugalijos statybos darbi
ninkai apsupo parlamento rū
mus, kur gyvena min. pirm., 
reikalavo pakelti jų atlyginimą ir 
grąžinti į vyriausybę buv. min. 
pirm. Goncalves. Policija ir ka
riuomenė darbininkus atstūmė.

Maroko karalius Hassan ati
traukė savo žygininkus iš Ispa
nijos Saharos ir pradėjo dery
bas su Ispanija dėl srities atei
ties.

Prez. Fordas numato lankytis 
Kinijoj gruodžio 1-4. Pakeliui jis 
aplankys Indoneziją, Filipinus 
ir Havajus.

Izraely lapkričio 20-29 vyks 
viso pasaulio žydų konferencija 
akcijai prieš JT priimtą sionizmo 
reikalu rezoliuciją organizuoti.

Smunkant komunistų įtakai 
Prancūzijoj, jos komunistų parti
ja išleido manifestą, raginantį 
komunistus paveržti iš socialistų 
darbininkų reikalų gynimo į- 
taką.

Australijos vyriausybei
(Australian Labour Party) pripa
žinus de jure Baltijos valstybių 
inkorporavimą į Sovietų Sąjun
gą, baltų ir jiem prijaučiančių 
reagavimas buvo nepaprastas. 
Apie tai buvo plačiai rašyta 
spaudoj ne vien Australijoj, bet 
ir kitur. Daugelis protesto pasi
reiškimų įvyko sporadiškai, vos 
kam nors šį dalyką šiek tiek pa
judinus. Visi pajuto tą didelę 
skriaudą, kurią vyriausybė jiem 
padarė už jų lojalumą, darbštu
mą naujajam kraštui, kuriame jie 
tikėjosi rasti ramybę ir saugumą. 
Niekas neužginčys baltų indėlio 
į Australijos ekonominį ir kultū
rinį gyvenimą.

Tačiau skriaudos pajutimas, 
nors jis ir liko širdyse, negalėjo 
visą laiką tęstis protestų ar de
monstracijų pavidalu. Reikėjo 
grįžti į gyvenimo tikrovę. Ir vis 
dėlto išjudintas reikalas negalė
jo palikti visiškam apsnūdimui 
ar apatijai. Reikėjo nuolatinio, 
pastovaus organo, kuris visą lai-

KODĖL TOS
KOVOS LIBANE?

Prancūzija, norėdama turėti 
savo bazę ir atskirti Levanto 
krikščionis nuo mahometonų, 
nuo Sirijos atrėžė žemės plotą 
ir sukūrė Libaną. Dabartinė po
litinė Libano būklė buvo sutarta 
1943 džentelmenišku susita
rimu, pagal kurį renkamųjų pa
reigūnų santykis buvo nustaty
tas 6 krikščionys prieš 5 maho
metonus. Libano prezidentu vi
sada yra krikščionis, min. pirm. 
— Sunni sektos, o parlamento 
pirmininkas — Šiitų sektos ma
hometonas. Politiniai vadai yra 
kartu ir genčių vadai, turį sa
vas milicijas. Taip prezidento jė
ga glūdi Zgharta mieste, o min. 
pirm. — Tripoly. Druzam vado
vauja socialistų partijos (ją su
daro Irako ir Sirijos Baath par
tijų atplaišos, Nasserio šaliniri- 
kai ir komunistai) vadas Kamai 
Jumblat. Dešiniojo sparno fa- 
langistų partijai vadovauja so
cialistų priešas Pierre Gemayal. 
Kraštut. dešiniesiem vadovauja 
kun. Charbel Kasis, kuris norėtų 
Libaną padalyti į krikščionių ir 
mahometonų sritis.

Kiekviena grupė ar įtakingas 
asmuo turi savo ginkluotą mili
ciją, kurios dydis svyruoja nuo 
10,000 iki kelių šimtų. Krikš
čionys kontroliuoja bankus Bei
rute ir Libano kalnų srityse, o 
kitos krašto vietos buvo apleis
tos. Mahometonų niekas nedis
kriminavo, bet jų pažanga buvo 
daug lėtesnė. Tūkstančiai netur
tingų šiitų pasitraukė iš Izrae
lio puldinėjamų pietinio Libano 
sričių į saugesnius miestus ir su 
palestiniečiais sudarė proletaria
to mases. Krikščionys bijojo, kad 
iš Jordano išvyti palestiniečiai 
neįtrauktų Libano į karus su 
Izraeliu, todėl palestiniečiai pri
sišliejo prie mahometonų. Reli
ginius ir klasinius nesutikimus 
didina ir kitais metais įvyksian- 
tieji prezidento rinkimai. Krikš
čionys dar 7 a. buvo mahometo
nų nustumti į Libano kalnus ir 
jie dar ir dabar jaučiasi apsup
ti, bet turi didelę politinę į- 
taką ir turtus, o mahometonai su 
kairiosiomis grupėmis yra gau
sesni ir todėl nori iš pagrindų 
pertvarkyti visą Libano struktū
rą____________________________

Argentinos Tucaman provin
cijoj vyksta tikras karas tarp ka
riuomenės ir kairiųjų partizanų, 
kuriem vadovauja Kuboje ap
mokytas Mario Roberto Sanj 
tucho.

ką budėtų, sektų krašto politikos 
pulsą, teiktų informacijas apie 
Baltijos valstybių bylą spaudai 
bei asmenim, nuo kurių galėjo 
priklausyti vienoks ar kitoks 
ateities sprendimas; taisytų tiek 
spaudoj, tiek atskirų asmenų pa
reiškimuose pasitaikančius ne
tikslumus ar klaidas; kauptų vi
sokios rūšies medžiagą, ateities 
reikalui; žodžiu, klausimą 
laikytų gyvą. Dėl šių priežas
čių atsirado ALB Sydney komi
tetas Lietuvos bylai (apie jį bu
vo rašyta Darbininko 1975 bir
želio 13 numery), o Tasmanijoj 
(vienoj Australijos federacijos 
valstijų) susikūrė H.E.L.L.P. 
(sutrumpinimas iš “Help Es
tonian, Latvian, Lithuanian 
Peoples”).

H.E.L.L.P. yra nedominacinė, 
apolitinė (Australijos vidaus po
litikos atžvilgiu) sąjunga, kurios 
tikslus sudaro: 1. skleisti 
informacijas apie Baltijos tautas, 
kovojančias už tautų apsispren
dimą ir atstatymą nepriklau
somybės; 2. kovoti, kad būtų 
atšauktas Australijos vyriausy
bės pripažinimas Baltijos vals
tybių į SoV. Sąjungą inkorpora
vimo.

Čia suminima, kaip ši organi
zacija siekia savo tikslų. 1. Maž
daug kas du mėnesiai leidžia 
anglų kalba leidinį The Baltic 
News, kuriame spausdinamos 
informacijos, liečiančios Baltijos' 
kraštus ir jų klausimą, dokumen
tinė medžiaga, žinios apie nu
kankintus asmenis; pateikiamas 
užsienio spaudos pranešimas 
apie įvykius tuose kraštuose; 
duodama žinių apie tuos kraš-

ASTUONIOLIKTASIS BALFO SEIMAS
Balfo aštuonioliktasis seimas 

įvyko Chicagoj lapkričio 8 Ne
kalto Prasidėjimo parapijos sa
lėj, Brighton Parke. Seimo po
sėdį vietoj Marijos Rudienės 
pradėjo Chicagos apskrities 
pirm. Valerijonas Šimkus.

Himnus sugiedojo sol. Algir
das Brazis, invokaciją sukalbė
jo prel. D. Mozeris. Sudarytas 
garbės prezidiumas, kurio daly
viai pasakė sveikinimo kalbas. 
Kun. A. Trakis už mirusius Bal
fo narius sukalbėjo maldą. Svei
kinimus raštu pristatė Balfo di
rektorė D. Bobelienė.

Į darbo prezidiumą pakviesta 
pirmininkais F. Andriūnas, J. 
Brazauskas, E. Paurazienė ir V. 
Šimkus, sekretoriais V. Balaišy- 
tė, A. Pužauskas ir K. Kasakai- 
tis.

Sudarytos mandatų, nomi
nacijų, rinkimų ir rezoliucijų 
komisijos. Mandatų komisijos 
pirm. Vyt. Jokūbaitis pranešė, 

kad seime dalyvauja 108 atsto
vai.

Centro valdybos pranešimus 
padarė V. Šimkus (už pirm. M. 

tus liečiančias knygas ir t.t. 2. 
Leidžia brošiūras (pvz. The 
Tragedy of the Baltic Statės), 
skleidžia informacinius lape
lius tinkamomis progomis. 3. 
Rengia mitingus ir dalyvauja 
kitų tautybių rengiamuose mi
tinguose, kur keliamas nu
kentėjusių tautų teisių klausi
mas ir pan. 4. Rengia tylos de
monstracijas, ypač atvykus į 
kraštą ministeriui pirmininkui 
Whitlam ar pan. Tai buvo vyk
doma keliais atvejais Hobarte ir 
Launcestone, ypač ten vykusių 
papildomų rinkimų proga. 5. Su
rengė 26 valandų budėjimą 
vienoj Hobarto aikštėj, o paskiau 
su fakelais žygiavo per miestą į 
Šv. Marijos katedrą, kur dalyva
vo pamaldose. 5. Rengia žymių 
asmenų paskaitas Baltijos kraš
tų klausimu. 6. Rašo australų 
spaudoj, palaiko santykius su 
politiniais veikėjais, pakviesda- 
ma juos į pobūvius, pietus ir 
pan. Organizacijos vienerių me
tų balansas yra gana vaisingas.

Organizacijos komitetas ren
kamas iš Baltijos kraštų veikė
jų. Renkasi reguliariai. Visi or
ganizacijoj dirbą asmenys yra 
darbui pasišventę ir dirba be at
lyginimo. Susidariusias išlaidas 
stengiamasi padengti visuome
nės aukomis, pajamomis iš ren
giamų pobūvių, iš turguj išstato
mų stalų su suaukotomis pre
kėmis.

Tasmanija gyventojų atžvilgiu 
nėra didelė valstija, bet joj gyve
ną baltai yra veiklūs. Organiza
cija palaiko ryšius su kitomis pa
našius tikslus turinčiomis orga
nizacijomis.

J. Slavėnas

Rudienę), gen. sekretorius J. Ja
saitis, vicepirm. kun. A. Zaka
rauskas, ižd. Kostas Čepaitis, di
rektorių tarybos pirm. VI. Se- 
lenis, finansų kom. pirm. A. Ba
lionas, J. Mackevičius (pranešė, 
kad į Suvalkų trikampį pasiųs
ta 780 drabužių siuntinių) ir re
vizijos kom. pirm. Jonas Švedas. 
Po trumpų diskusijų ir klausimų 
pranešimai balsų dauguma buvo 
priimti.

Pertraukos metu balfietės sei
mo atstovus pavaišino skaniais 
pietumis.

Iš pranešimų ryškėjo, kad Bal
fo dvejų metų veiklos apyvarta 
buvo 300,000 dol. su viršum. Di
džiausias išlaidas sudarė siunti
niai. Pasiųsta 400 su viršum 
siuntinių į vargą patekusiem lie
tuviam, kurie iš kitur jokios pa
galbos negauna.

Ižd. K. Čepaitis pranešė, kad 
seimo metu gauta apie 42,000 
dol. aukų. Balfo vajus nebaig
tas — vyksta toliau.

Po ilgesnių diskusijų pakeisti 
keli Balfo statuto paragrafai. 
Slaptu balsavimu išrinkti 32 Bal-

Lazdijai
LTSR Lazdijų rajono DŽDT 

komiteto

sprendimas
1975 liepos 1 d. Nr. 227
Dėl kovos su savavaline staty

ba Lazdijų rajone, Metelių žuvi
ninkystės ūkyje, Buckūnų 
kaime.

Lazdijų rajono DŽDT Vykdo
masis komitetas, apsvarstęs pa
teiktą medžiagą dėl savavališkai 
pastatyto kryžiaus Metelių žu
vininkystės ūkyje Buckūnų 
kaime, o taip pat remdamasis 
LTSR Ministrų Tarybos 1967 
sausio 2 nutarimu Nr. 1 ir LTSR 
Civilinio kodekso 114 str.,

nusprendžia
1. Iki 1975 liepos 15 nugriau

ti savavališkai pastatytą kryžių 
Klimavičiaus Igno, Kazio s. pa- 
sodybiniame sklype Metelių 
žuvininkystės ūkyje, Buckūnų 
kaime.

2. Neįvykdžius šio sprendimo 
pirmojo punkto, nugriovimo 
darbus pavesti savanorių gaisri
ninkų draugijai, išieškant iš Kli
mavičiaus Igno, Kazio s. išlaidas 
pagal savanorių gaisrininkų 
draugijos sąmatą.

3. Šio sprendimo vykdymo 
kontrolę pavesti rajono architek
to įstaigai ir rajono vidaus rei
kalų skyriui.

Lazdijų raj. Vykdomojo komi
teto pirmininkas: J. Andrijano- 
vas.

Lazdijų raj. Vykdomojo komi
teto sekretorė: Z. Giedraitienė.

1975 liepos 1 Lazdijų rajono 
architektas Aloyzas Liesis, daly
vaujant Žagariu apylinkės pir
mininkui Mikelioniui, Metelių 
žuvų ūkio direktoriui Danbaus- 
kui ir Lazdijų rajono vyr. inži
nieriui V. Liesienei, surašė aktą 
“dėl savavalinės statybos” Ig
no Klimavičiaus sodyboje.

Akte rašoma:
“Pastatytas medinis žaliai nu

dažytas kryžius, fasadu atsuktas 
į kelią Miroslavas — Simnas, 
prie gyvenamojo namo para
dinio įėjimo ant išbetonuotos 
laiptų aikštelės . . . Statytojas 

fo direktoriai. Į revizijos komi
siją išrinkta V. Lapenas, J. Šve
das ir V. Žilinskas. Pabaigos 
maldą sukalbėjo kun. A. Baltru- 
shunas.

Tuoj po seimo įvyko Balfo di
rektorių posėdis, kuriame 
Andrius Keturakis iš Bostono iš
rinktas Balfo direktorių tarybos 
pirmininku.

Direktoriai išrinko naują Bal
fo centro valdybą: Marija Ru
dienė — pirm., kun. A. Trakis — 
I vicepirm., kun. A. Zakaraus
kas — II vicepirm., K. Kasakai- 
tis — III vicepirm., Aldona Dau‘ 
kienė — IV vicepirm., Ona Ja- 
kubaitieūė iš Clevelando — 
gen. sekr., A. Pužauskas — pro
tokolų sekr., Kostas Čepaitis — 
ižd.

Vakare toj pačioj salėj įvyko 
seimo atstovų ir svečių banke
tas, kuriam vadovavo vienas Bal
fo direktorių Vytautas Kasniū- 
nas. Meninę programą atliko 
Lietuvių evangelikų Tėviškės 
parapijos moterų choro nonetas.

J. Kaunas 

jokių dokumentų dėl statybos 
leidimo neturi”.

Pakuonis
1975 birželio 4 į Pakuonį pas 

kun. Pranciškų Lingį atvyko 
Religijų reikalų tarybos įgalioti
nis K. Tumėnas, tačiau, neradęs 
klebono namuose, nuvyko į Kau
no Kuriją. Netrukus į Pakuonį 
atvažiavo Vilkaviškio vyskupijos 
kancleris B. Baliukonis ir Prie
nų dekanas kun. Uleckas ir įkal
binėjo Pakuonio kleboną, kad jis 
užteptų ant bažnyčios vidinių 
sienų esančius Gedimino stul
pus. Pasak kanclerio Baliukonio, 
neverta pyktis su rajono valdžia.

Kiek anksčiau kun. Lingys pa
siūlė patiems rajono pareigū
nams panaikinti ant sienų esan
čius Gedimino stulpus. Vienas 
pareigūnas paaiškino, kad jie 
šito padaryti negalį, nes žmonės 
apkaltinsią valdžią.

Gedimino stulpų sunaikinimo 
terminas pratęstas iki 1975 lie
pos 1. Pakuonio apylinkės pir
mininkas retkarčiais užsuka į 
bažnyčią pažiūrėti ar klebonas 
jau įvykdė rajono valdžios įsaky
mą.

Širvintos
1975 vasario mėnesį Širvintų 

Vykdomojo komiteto pirminin
ko pavaduotojas Tverbutas įsakė 
Širvintų klebonui P. Guobiui, 
kad be rajono žinios neleistų 
jokiam kunigui bažnyčioje laiky
ti šv. Mišių.

Vilnius
1975 gegužės 21 Vilniaus Ba

lio Dvariono vaikų muzikos mo
kyklos direktorius Vytautas Ka
belis ir mokyklos partijos sekre
torius Jonas Urba pasikvietė 
muzikos mokytoją Aldoną Kezy- 
tę, vadovaujančią choro skyriaus 
privalomam fortepijonui, ir 
liepė parašyti pareiškimą, kad 
savo noru atsisakanti iš mokyto
jos pareigų.

Direktorius pareiškė, kad 
dėl mokytojos Aldonos Kezy- 
tės darbo jokių priekaištų netu
rįs, bet jam pavesta ją atleisti 
iš darbo, nes mokytoja esanti 
religinga.

Mokytoja A. Kezytė po kelių 
dienų parašė pareiškimą ir buvo 
priversta palikti savo darbą. Mo
kykloje jai teko išdirbti apie 25- 
rius metus ir už gerą darbą daug 
kartų buvo mokyklos vadovybės 
įvertinta. Keletą kartų ji buvo 
gavusi net vyriausybinius gero 
darbo įvertinimus.

Mokyklos vadovybė, atleisda
ma mokyt. A. Kezytę iš darbo, 
pareiškė, kad po atleidimo ji 
neturinti teisės nė kojos įkelti į 
mokyklą.

PAVOJUS 
AMERIKOS 

BALSUI
Žiniomis iš Washingtono yra 

siūloma sumažinti JAV Informa
cijos Agentūrai 1976 metų biu
džetą 8 procentais. Informacijos 
Agentūrai priklauso ir Amerikos 
Balsas.

■ Dabar Informacijos Agentūrai 
skiriama 309 milijonai dol. iš jų 
62 mil. tenka Amerikos Balsui. 
Pagal naują biudžetą Amerikos 
Balsui sumažintų 8,5 mil. dol. 
Jis begautų tik 53,5 mil.

Sumažinimas paliestų radijo 
programas. Būtų nukirstos 10-15 
kalbų translacijos. Būtų su
stabdytos translacijos lietuvių, 
latvių, estų, ukrainiečių, armėnų, 
uzbekų kalbomis. Liktų tik vie

ną rusų kalba, taikoma visai So
vietų Sąjungai. Šalia jos dar bū
tų sumažintos transliacijos čekų, 
lenkų ir vengrų kalbomis.

Jei naujas biudžetas būtų pri
imtas, jis įsigaliotų nuo 1976 
spalio mėnesio. Sprendimas pri
klausys tik nuo prezidento, ku
ris tai spręs lapkričio 22.

Visi prašomi kuo skubiausiai 
siųsti laiškus, telegramas pa
čiam prezidentui ir prašyti savo 
senatorių, kongresmanų ir kitų 
įtakingų politikų šį klausimą 
kelti viešumon, kad būtų išsau
gota informacija tiem kraštam, 
kurie jos reikalingi.
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Savaitės 
įvykiai

NEIK SU VELNIU OBUOLIAUTI
Atviras laiškas kun. Robertui Kęstučiui Balčiui

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.)

(atkelta iš 1 psl.)

Egiptas ieško V. Europoj 
ginklų, nes Sov. S-ga jo daugiau 
ginklais neaprūpina. Britų 4 
bendrovės įsteigė mokyklą 
Egipto kariam ir civ. tarn. pa
žangaus vadovavimo mokyti.

Kenya laikraštis apkaltino 
Sov. S-gos ambasadą, kad visi 
jos tarnautojai yra KGB agentai. 
Ambasados atstovas laikrašty pa
aiškino, kad ambasadoje esą tik 
6 agentai. Toks prisipažinimas 
labai nustebino afrikiečius.

Nauji aliejaus gręžimai paro
dė, kad Aliaskoj yra daug di
desni aliejaus ir natūralių dujų 
ištekliai kaip iš pradžių buvo 
manyta. Aliejaus tiekimas iš 
Aliaskos prasidės 1977.

Sov. S-ga pasiskubino nu
traukti dipl. santykius su Ugan
da, kai jos prez. Idi Amin pa
grasino padaryti tą patį su Sov. 
S-ga dėl jos kišimosi į Angolos 
reikalus.

Lenkija leido išvykti į Vokie
tiją 600 vokiečių.

Buv. gynybos sekr. James R. 
Schlesinger teigia, kad jo nesu
tikimas su valst. sekr. Kissinge- 
riu kilęs dėl nesutarimo, ar rei
kia reaguoti į nuolatinius Sov. S- 
gos strateginių ginklų apriboji
mo sutarties laužymus. Kissin
geris visai nenorėjęs reaguoti ir 
daręs nuolaidų net ir tada, kai 
sovietai to neprašė.

Izraelis numato Galilėjos eže
ro srity išpirkti ūkius iš arabų 
ir įkurdinti juose žydus. Arabai 
ir kairieji žydai prieš tai protes
tuoja.

Naujuoju Bangladeš prezi
dentu prisaikdintas aukšč. 
teismo teisėjas Abu Sadat Mo- 
hammed Sayan, o karinės 
būklės administratoriumi pa
skirtas buvęs armijos vadas gen, 
Rahman.

Š. Korėja uždarė savo amba
sadą Australijoj ir pareikalavo 
australus uždaryti ir jų amba
sadą.

JAV formaliai painformavo JT 
tarptaut. dąrbo prg-ją, kad jos 
numato iš org-jos pasitraukti.

Indijos aukšč. teismas nutarė, 
kad pirm. Indira Gandhi nenu
sižengė rinkimų įstatymam dėl 
to, kad įstatymai buvo pakeisti.

Portugalijos kariai užėmė ko
munistų pagrobtą katalikų radijo 
stotį ir, išsprogdinę jos siųstu
vą, pasitraukė.

JAV kongresas priėmė įstaty
mą, įsteigiantį vartotojų ap
saugos įstaigą, bet prez. Fordas 
numatąs jį vetuoti.

Kanada numato apriboti imig
raciją iki 150,000 per metus.

Kunige Robertai Kęstuti,
Turėjau progos perskaityti 

šiais metais spalio 23 dienos 
“Gimtajame Krašte” atspaustą 
Paties pasikalbėjimą su to laik
raščio korespondentu Viliumi 
Baltrėnu. Skaitau ir stebiuosi . . . 
Argi Tavo žodžiai ten atspausti? 
Kadangi atspausta ir pasaulyje 
paskleista, tai ir aš dalinuosi 
su Tavimi mintimis ne sekly
čioje (kas būtų daug patogiau), 
bet viešai.

Stebiuosi, kad Pats, Lietuvoje 
išgyvenęs 14 metų (nuo 1933 iki 
1947), nepatyrei, kaip tei
singas lietuvių posakis : 
“Neik su velniu obuoliau
ti, nes neteksi ir obuolių ir 
krepšio”. Stebiuosi, kad ieškai 
draugystės su tokiais, kurie ne
boja nei teisybės, nei teisingu
mo. Juk visiem žinoma, kaip 
“Gimtojo Krašto” koresponden
tai bando pokalbin įtraukti Lie
tuvon nuvažiavusius. Keletas 
griežtai atsisakė kalbėtis, kele
tas išdrožė tokią teisybę ko
respondentam, kad šie džiaugė
si pokalbį nutraukę ir nedrįso 
girdėtų žodžių spausdinti 
“Gimtajame Krašte”. Mat, iš
girsta teisybė nemaloni ir netin
ka propagandai. Pats gi nelau
kei, kol ateis koks koresponden
tas, bet sava iniciatyva nuėjai į 
Kultūrinių ryšių su užsienio lie
tuviais komitetą bei “Gimtojo 
Krašto” redakciją. Kiši galvą kil- 
pon, neturėdamas drąsos 
pasakyti teisybės.

Neturiu noro kedenti Tavų 
pareiškimų, atspaustų minėtos 
dienos “Gimtajame Krašte”, o 
primenu tik vieną; “Manyčiau, 
kad Amerikos lietuvių spaudoje 
gerai būtų pastoviai ir objek
tyviai nušviesti bažnyčios veiklą 
Lietuvoje, tikinčiųjų gyveni
mą . . . Todėl, mano supratimu, 
nieko negali - duoti pozityvaus, 
jeigu išęjvių laikraščiuose pa
skelbiamos tendencingos žinios, 
atkartotos iŠ neobjektyvių, klai
dinančių šaltinių.”

Brolau nesinori tikėti, kad čia 
Tavo žodžiai. Negi mūsų spau
doje pakartojami faktai, paduoti 
Lietuvos Bažnyčios Kronikose, 
yra neobjektyvūs, paimti iš klai-

dinančių šaltinių? Jonas Jurašas, 
liudydamas tarptautiniame Sa
charovo vardo tyrinėjime Ko
penhagoje š.m. spalio 17-19 apie 
LB Kronikas pasakė: “Šis po
grindžio leidinys per trejus savo 
gyvavimo metus tapo maksima
laus objektyvumo ir nūdienos 
dokumentu, išreiškiančiu tota- 
listinio režimo smarkiai varžo
mos tautės dvasią ir nuotaikas.”

Kronikos žinios sklinda Va
karų pasaulyje, demaskuoda- 
ffios komunistų bei ateistų gė
dingą kovą prieš tikėjimą ir ti
kinčiuosius.

Kai šiais metais spalio 29 
susitikome mudu Nevv Yorke 
Lietuvių Kunigų Vienybės meti
niame seime, tai Pats man guo
deis! sakydamas, kad jautiesi la
bai nepatogiai, nes “Gimtajame 
Krašte” atspausta tai, ko Pats 
nesi sakęs. Jei tada sakei man 
teisybę, tai lengva rasti būdą 
“Gimtojo Krašto” iškraipymus 
atitaisyti. Imk ir parašyk lietuvių 
spaudoje, kad “Gimtasis Kraš
tas” į Tavo lūpas įdėjo svetimus 
žodžius. Deja, labai nemalonu 
tuo būdu skelbti tiesą, kada 
nori ir daugiau kartų Lietuvą 
lankyti. Bet ar gali dėl to au
koti teisybę? Juk Pačiam, gyve
nant šiame krašte, neatsitiks tai, 
kas atsitiko a.a. kankiniui arki-

vyskupui Mečislovui Reiniui. 
Kai pokario metais jo vardu pa
vergtos Lietuvos spaudoj buvo 
atspaustas komunistų išgalvotas 
pareiškimas arkivyskupo vardu, 
tai šis tikinčiųjų vadas artimiau
siame sekmadienyje iš sakyklos 
paskelbė, kad spaudoj atspaus
tas pareiškimas yra pačių komu
nistų, o ne jo pareikštas.

Už tai arkivyskupas sumokėjo 
gyvybės kaina. Tau tos kainos 
mokėti nereikia. Esi laisvas. Esi 
gyvenimą pašventęs tiesai skelb
ti. Esi geras kunigas, puikus 
žmogus. Argi gali leisti, kad 
Tavo vardu būtųšmeižiama lie
tuvių išeivių spauda, iškreip
tais pareiškimais klaidinami 
lietuviai? O rašyti juk moki. 
Nepaisydamas nepatogumų, 
“Vienybėje” esi rašęs kontrover
siniais klausimais . . . Tad imk ir 
teisybės vardan atitaisyk tai, kas 
“Gimtajame Krašte” atspausta 
ne tai, ką esi sakęs. Gal po to 
ir negalėsi per penkerius metus 
keturis kartus lankytis Lietuvoj, 
bet argi teisybė nėra viršum vis
ko? Jei nebandysi atitaisyti Tavo 
vardu “Gimtajame Krašte” at
spaustų iškreiptų pareiškimų, 
tai teks suabejoti, ar jie išgal
voti ir korespondento pridėti.

Tavo
Kun. Vytautas Pikturna-

SUABEJOJO LAISVĖS SĄVOKA

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.

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

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

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

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
me, 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.

SIDABHINIO 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, 
Uueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

JT priėmė Komoro salas į savo 
narius, bet Prancūzija įteikė JT 
skundą, kad viena tos Salų gru
pės sala referendumu pasisakė 
ir toliau norinti priklausyti Pran
cūzijai.

Alabamos gub. Geroge C. 
Wallace pranešė, kad jis kandi
datuosiąs į JAVprezidentus kaip 
demokratas. Jo kandidatūra gali 
turėti didelės įtakos abiejų par
tijų kandidatam:

Dainos ir žodžio išraiškos popietėj Chicagoj, Jaunimo Cent
re, lapkričio 2. Iš k.: muz. A. Jurgutis, Laima Stepaitienė ir 
S. Pilka. Laima Stepaitienė dainuoja Darbininko kon
certe lapkričio 22 Kultūros Židiny. Nuotr. Z. Degučio

(atkelta iš 1 psl.)

Užusaliai
LTSR Švietimo Ministrui, 
“Tarybinio mokytojo” re
dakcijai pil. Irenos Smetonie
nės, Jono, med. felčerės, gyv. 
Jonavos raj. Užusalių apylin

kėje Svilonėlių k.,

Pareiškimas
Karmėlavos vidurinėje mo

kykloje VIII b klasėje 1975 va
sario 14 vyko klasės susirinki
mas. Mano sūnus Antanas šio 
susirinkimo metu suabejojo 
“tuo saldžiu žodžiu laisvė”. 
Įrodinėjo, kad tos laisvės nėra.

Mokytojai ir mokyklos vado
vai užuot įrodę, kad vaikas klys
ta, užtikrino, kad gausiąs blogą 
charakteristiką ir visi keliai į 
aukštesnį mokslą ir gyvenimą 
būsią užkirsti.

Direktorė užsidarė vaiką 
kabinete ir pareikalavo, kad jis 
parašytų pasiaiškinimą. Sūnus 
be tėvų žinios bet ką rašyti 
atsisakė. Tada direktorė pradėjo 
rinkti telefono numerį, gąsdin
dama, kad iškviesianti miliciją 
ar saugumą su guminėmis laz
domis. Išgąsdintas vaikas, direk
torei diktuojant, tą “pasiaiškini
mą” parašė. Į direktorės kabine
tą dar buvo pakviesti keli An
tano draugai ir turėjo kažką ra
šyti, o iš kabineto išėjo išgąsdin
ti ir verkdami.

Tėvas, apsilankęs mokykloje, 
nesužinojo, kas dėjosi direktorės 
kabinete.

Pasibaigus II trimestrui, visos 
mokykjos akivaizdoje mano sū
nui buvo pareikštas griežtas pa
peikimas “už reakcingų nuotai
kų skleidimą VIII klasėje”.

Duktė Gražina mokosi 6-je tos 
pačios mokyklos klasėje. Ji yra 
literatų būrelio narė, visuome- 
nininkė ir mokosi, kaip ir sūnus, 
be trejetų. Dar jokiame susirin
kime neiškėlė jokio “eretiško” 
klausimo. (Po brolio bėdų abe
joju, ar ji bus tiesi ir drąsi, 
nes mokykla sako, kad gera cha
rakteristika ir atviri keliai į gyve
nimą skirti tik prisitaikėliams, 
gudruoliams ir bailiams).

Nežiūrint į mergaitės neprie
kaištingą elgesį ir mokslą, ant
ram trimestrui pasibaigus, jos el
gesys pavyzdingu nebuvo įver
tintas. Kovo 8-sios proga buvo 
sveikinamos gerų vaikų ma
mos. Keli šeštokai pasipiktinę 
paklausė, kodėl aplenkiama 
Smetonaitėi Klasės vadovė 
mokyt. Bakšienė paaiškino, kad 
tai “dėl tam tikrų priežasčių”. 
Jinai prieš Gražiną nieko blogo 
neturinti, bet mokytojų taryba 
nesutiks jos elgesį vertinti pa
vyzdingu. Paskui auklėtoja pa
pasakojo, kaip vieno berniuko

elgesį visada vertinę pavyzdin
gu, o tas įstojęs į Kunigų se
minariją, ir dėlto mokyklai buvę 
didelių nemalonumų.

Balandžio 3 atvykau į mokyk
lą išsiaiškinti, bet nepavyko. 
Mokyklos vadovė galvoja, kad 
elgiasi teisingai, o mano sūnus 
— nusikaltėlis.

Prašau paaiškinti mums vi
siems — tėvams ir mokytojams, 
o svarbiausia vaikams — kurie 
iš mūsų klystame?

N.B. Mes su tėvu buvome re
presuoti. Mūsų vaikai gimė Sibi
ro tremtyje. Visa tai nuo vaikų 
nuslėpti nemokame, negalime 

ir manome, kad melas ar slėpi
mas būtų nepedagogiškas.

Mokyklai tuo jautriau reikėtų 
reaguoti į kiekvieną mūsų vaikų 
klausimą. Deja, už savo drąsą 
vaikai baudžiami ir gąsdinami. 
Antano klasės draugai buvo pri
versti tapti skundikais . . .

Baimė, prievarta ir tamsa ne
įrodys šiandieninės laisvės.

Irena Smetonienė 
1975.IV.7

-o-
LTSR Švietimo Ministerija I. 

Smetonienės skundą persiuntė 
Kauno rajono liaudies Švietimo 
skyriaus vedėjui K. Švedui, kad 

• šis ištirtų I. Smetonienės pareiš
kime paminėtus faktus. Žemiau 
pateikiame šio tyrimo rezulta
tus:

“LTSR Švietimo Ministerijos 
Mokyklų Valdybai

Nuorašas: I. Smetonienei, 
Kaunas, Laisvės ai. 19, Kauno I 
klinikinė ligoninė.

Kauno rajono liaudies švieti
mo skyrius, patikrinęs pil. I. 
Smetonienės pareiškime, rašyta
me: LTSR Švietimo Ministrui, 
keliamus faktus apie Karmėla
vos vidurinės mokyklos vadovų 
netinkamą elgesį sūnaus Antano 
ir dukters Gražinos atžvilgiu, 
nustatė, kad šie faktai nepasi
tvirtino. Mokykla teisingai orga
nizuoja komunistinį moksleivių 
auklėjimą, tačiau pil. I. Smeto
nienė namuose savo vaikus nu
teikia priešiška linkme, o vai
kai, ypač sūnus Antanas, tas 
priešiškas mintis išsako mokinių 
kolektyve. Patikrinimu nustaty
ta, kad sūnaus Antano ir kitų mo
kinių atžvilgiu jokios prievartos 
mokyklos vadovai nenaudojo. 
Mokyklai duotas nurodymas, pa
sitelkiant apylinkės DŽDT Vyk
domojo komiteto darbuotojus, 
išsiaiškinti su pil. I. Smetonie
ne jos netinkamą vaikų auklė
jimą ir paveikti ją, kad netruk
dytų mokyklai komunistiškai 
auklėti moksleivius.

1975 balandžio 30
Kauno raj. liaudies švietimo 
skyriaus vedėjas K. Švedas

MOVĖD TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS bv — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. Nevv York, N.Y.' 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!
LIETUVIŲ 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 Lane,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 Hill, 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. VVSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467 
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

NEVV 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.

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

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

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vieninteli vieta 
Gausi parodų salė

GRUPINĖS KAINOS PAVIENIAMS ASMENIMS 
4 DIENŲ KELIONĖ Į

LAS VEGAS
VIEŠBUČIAI:

Stardust $249
Flamingo 259 
Aladdin 259
Circus Circus 259
Hilton 279 
Ceasar’s Palace 289 
MGM Grand 299

KAINA ĮSKAITO:

Skridimai lėktuvu
Viešbutis nuo ketvirtadienio iki 
sekmadienio
Pervežimai iš aerodromo Į vieš
butį ir atgal
Visi lėktuvų ir viešbučių taksai 
Bagažų nešiojimai
Dveji pusryčiai
Sauja nikelių

Šių kelionių ir kitais kelionių reikalais 
kreiptis į

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
ROMAS KEZYS, SAV.

2129 Knapp St. Brooklyn, N.Y. 11229 Tel. (212) 769-3300
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Amerikos Balso reikšmė
Praeitą savaitę pasklido žinia, 

kad gresia pavojus Amerikos 
Balsui. Nori sumažinti JAV In
formacijos Agentūros biudžetą 
8 procentais. Tai Agentūrai pri
klauso ir Amerikos Balsas, kuris 
į pasaulį kalba daugybe kalbų. 
Biudžetą apkarpius, būtų pa
liestos 10-15 kalbų transliacijos. 
Jų tarpe ir lietuvių, latvių, estų 
ir kitų Sovietų Sąjungos paverg
tų tautų kalbos. Sovietų Sąjun
gai pasiliktų tik viena rusų kal
ba.

Kai buvo organizuojamos 
Amerikos Balso daugiakalbės 
programos, siekta kaip tik kuo 
geriausios informacijos apie 
Ameriką. Amerikai rūpėjo infor
muoti pasaulį apie save, kad 
žmonės iš tiesioginių šaltinių 
patirtų, kas dedasi jos viduje.

Buvo ir antroji paskirtis. Prog
ramos, kurios buvo skirtos ana
pus uždangos, padėjo žmonėm 
orientuotis pasaulio įvykiuose, 
pažinti ir savo vietinį gyvenimą. 
Visi žinome, kaip tenai yra su
varžytas žinių perdavimas. Vis
kas kontroliuojama, perkošiama 
per koštuvus. Jei reikia, partija 
moka net visiškai izoliuoti. Kai 
buvo Kalantos įvykiai Kaune, 
Vilnius ir visa Lietuva nebuvo 
vietos žinių agentūros informuo
jama. Žinią į kraštą perdavė 
Amerikos Balsas. Ir žmonės tik 
iš Amerikos Balso sužinojo, kas 
nutiko Kaune. Yra ir daugybė ki
tų pavyzdžių, kaip žmonės per 
Amerikos Balsą vieną ar kitą da
lyką sužinojo.

Kalbėdamas VVorcestery,
Mal'ss., Simas Kudirka prisiminė 
ir Amerikos Balsą ir jo svarbą. 
Kai jis buvo radistas laive, jis 
dažnai paklausydavo Amerikos 
Balso ir kitų užsienio radijo 
stočių. Iš jų patyrė, kad Sovie
tų Sąjungoje yra koncentracijos 
stovyklos.

Tos informacijos buvo labai 
naudingos pavergtam kraštui, 
nes neleido visiškai uždusti, pa
laikė šiokius tokius ryšius su 
visu pasauliu, padrąsino žmones 
ir teikė vilties. Kažkas buvo ore,
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erdvėj, kas, nežiūrint Įlieto reži
mo, įėjo į jų kambarį ir prabilo 
kitaip.

Amerikos Balsas perdavė ži
nias ir apie lietuvių gyvenimą 
užsieny, apie jų kultūrinius lai
mėjimus, dainų šventes. Ir tai 
buvo ano pavergto krašto žmo
nėm graži paguoda.

Visa ta informacija dabar gali 
nutilti. Žmonės bus palikti nau
jai išdavystei ir tamsai. Jie ne
turės žinių apie pasaulio įvy
kius, apie Amerikos gyvenimą, 
nei apie gyvenimą Lietuvoj.

Ir dar daugiau. Jei norės ką 
sužinoti, lietuvis turės klausytis 
rusiškos Amerikos Balso laidos. 
Kaip ten bus liūdna ir skaudu, 
kad jį patikėjo kitiem. Tuo pačiu 
jis bus stumiamas nuo Vakarų 
pasaulio ir suplakamas su ru
sais. Tokios rusiškos žinios ne
turės nieko apie Amerikos lietu
vių gyvenimą.

Ar toks žygis nėra Helsinkio 
politikos rezultatas? Kai visur ir 
visada pataikaujama Sovietam, 
ar tų santykių labui dabar neuž 
daromos lietuviškos, latviškos, 
estiškos, ukrainietiškos radijo 
programos? Sovietam daug ge
riau ir patogiau, kai tokios pro
gramos neveiks.

Tai daroma gražiai, manda
giai, sakoma, kad reikia mažin
ti išlaidas, mažinti biudžetus. Č) 
kiek išleidžiama kitur, kiek su
pilta pinigų užsienio pagalbai, 
kad ir tokiam Izraeliui?! Argi 
tokiai valstybei, kaip Amerika, 
nerūpi gera informacija, geras 
jos prestižas?

Ką galima šiuo metu padary
ti? Reaguoti! Reikia skubiai ra
šyti laiškus kongresmanam, se
natoriam, pačiam prezidentui, į- 
takingiem politikam, spaudai. 
Tegu įsijungia į darbą Lietuvos 
vyčiai, tegu visus išjudina Liet. 
Bendruomenės centro valdyba 
ir kitos didelės bei galingos or
ganizacijos. Reikalas labai svar
bus ir labai skubus, nes prezi
dentas tai spręs lapkričio 22. 
Paskubėkime visi!

Tų 88-ių, “Dabar nežinomų”, 
dokumentų tekstas išvedamas ar 
rekonstruojamas iš kitų doku
mentų teksto ar iš daugiau ar 
mažiau patikimų nuorašų. Tie 
keturi, su pastaba “tikriausiai 
niekad nebuvo duotas”, iš 
tikrųjų, geriausiu atveju, tėra 
kažkieno parengti raštų “projek
tai”, jokios teisinės galios nie
kad neturėję. Iš 1386 (pirmųjų 
Jogailos valdymo metų) 16 “do
kumentų” prie aštuonių yra tas 
prierašas, kad “dabar nęžino- 
mas”, o iš 1569 (Liublino uni
jos metų) 65 “dokuiųęjitų” net 
42 turi tą užrašą: “dabar .nežino
mas”; likusieji daugiausia yra 
visokie smulkūs rašteliai, prane
šimų gavimo pakvitavimai ir 
panašiai. Tie keturi, kurie 
“ . . .niekad nebuvo duoti”, ta
riamai yra parengti 1569 ir lie
čia net labai svarbų reikalą: pir
mąjį Lietuvos padalinimą, Į<a.ęLa 
Žygimantas Augustas, z>pąsjšą- 
linus iš Liublino Lietuvos atsto
vam, paskelbė atimąs; iš .Lie
tuvos Pagirę, Valuinę ir Kijevą. 
Kaip tik prie tų dokumentų 
(rinkinio Nr. Nr. 97 ?. 136,. 138 
ir 138a) ir yra tas prierašas, 
kad “tikriausiai niekąd nebuvo 
duotas”!

“Kriavo aktas”
Neįmanu, nors ir paviršuti

nai, trumpoj paskaitoj paliesti 
abejones, kurias sukelia, kaip 
jau minėta, veik visi to rinki
nio dokumentai. Tenka sustoti 
tik prie kelių. Pirmuoju tam 
rinkiny pateiktas vadinamasis 
“Kriavo aktas”, tariamai surašy
tas Kriavo pily 1385 rugpiūčio 
14, kuriuo, esą, Jogaila “užra
šęs” Lietuvą Lenkijai ir t.t. Po 
dvidešimt penkerių su viršum 
metų to dokumento studijų da
bar jau neabejotina, kad tai ne

Detroito Žiburio lituanistinės njokyklos mokiniai rugsėjo 13 pradėjo mokslo metus Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos Kultūros Centre. Mokyklą lankyti užsiregistravo 120 mokinių, 
joje dirba 16 mokytojų. Nuotr. Jono Urbono

LIETUVOS-LENKIJOS SANTYKIŲ 
DOKUMENTŲ KLAUSIMAI

J. DAINAUSKAS

Jogailos, o vėlesniųjų laikų fab- 
rikatas. Apie tai (pakartotinai) 
buvo paskelbta 1975 gegužės 16 
Lituanistikos Instituto penkta- 
jamė suvažiavime Clevelande ir 
ruošiama atskira studija.

Čia paliečiama tik viena kita 
smulkmena, susijusi su tuo “ak
tu”. Tas “aktas”, tariamai sura- 
šytas 1385, pirmą kartą buvo pa
skelbtas tik 1837 M. Wiszniews- 
ki veikalo “Pomniki histoiji i li- 
teratury polskiej” (Lenkų istori
jos ir literatūros paminklai) 4- 
ame tome, Krokuvoj. Lenkų isto
rikai tą “aktą” be jokių tyri
nėjimų iš karto priėmė kaip tik
rą, autentišką dokumentą ir 
stvėrėsi jį nagrinėti. Vienok iki 
šiol niekas nesugebėjo įrodyti, 
kodėl per penkis su puse šimt
mečio niekas apie tą dokumentą 
nežįnojo; neišaiškino, kokiu bū
du tas dokumentas atsidūrė Kro
kuvos kurijos archyve. 1569 į 
Liubliną atvykusiai lenkų dele
gacijai vadovavo Krokuvos vys
kupas Padnievskis, kuris “įrody
mui”, kad Lietuva tariamai nuo 
seno buvusi surišta ir net ati
duota Lenkijai, buvo atsivežęs 
visą dėžę įvairiausių dokume- 
tų, tačiau nei vyskupas (kurio 
juk žinioj buvo kurijos archy
vas)," nei joks kitas lenkų atsto
vas nė žodžiu neužsiminė apie 
tokio dokumento egzistavimą. 
M. Wiszniewski, paskelbdamas 
tą “aktą”, 1837 rašė, kad tuo me
tu prie to “akto” buvo dar pri

kabinti trys antspaudai, kurių 
tarpe, esą, buvo ir Vytauto ant
spaudas. Tuos antspaudus apra
šydamas, M. Wiszniewski sako, 
kad Vytauto antspaude buvęs 
toks įrašas: “ . . .dux Trocensis” 
(Trakų kunigaikštis). Tuo tarpu 
Vytautas Trakus atgavo tik 1392 
Astravo susitarimu. Trakus juk 
nuo 1382 valdė Skirgaila. Tame 
pat “Akta ...” rinkiny yra Skir
gailos (Nr. 7 ir 18) dokumentai, 
kur pastarasis save tituluoja Tra
kų kunigaikščiu, o tuo pat meto 
Vytauto dokumente (Nr. 11) 
pastarasis save tituluoja Lietu
vos, o ne Trakų kunigaikščiu. 
Tad tariamas Vytauto antspau
das, 1837 prie to “akto” buvęs, 
nėra 1385 metų autentiškas Vy
tauto antspaudas. Tame “akte” 
tariamai Jogailos pavartota jo 
titulatūra nerandama jokiame ki
tame Jogailos laikų dokumente. 
Jogaila, prieš tapdamas Lenkijos 
karalium, save titulavo Lietuvos 
karalium, o tapęs lenkų kara
lium, tik “Lenkijos ir Lietuvos 
karalium”. Čia galima būti su
minėti didelį sąrašą duomenų 
savo visuma įrodančių, kad tas 
dokumentas buvo sufabrikuo

tas pojogailiniais laikais.

Lenkų istorikas Feliks Ko- 
neczny 1893 veikale “Jagiello i 
Witold” įsakmiai teigia, kad, 
esą, Kriavo “aktą” pasirašė Vy
tautas, penki Jogailaičiai ir t.t. 
Šiandieną, vienok, joks lenkų is

torikas jau neteigia, net ir rem
damasis tuo “aktu”, kaip taria
mai tikru dokumentu, kad tą do
kumentą kas pasirašė. Pakanka 

tik pasižiūrėti (nors ir H. Pasz- 
kiewicz veikale “O genezie i 
wartosci Krevva” (Apie Kriavo 
kilmę ir vertę) į to akto fotoko
piją. Vieton to dabar taip tei
gia . . . lietuviai! 1973 išleisto 
Encyclopedia Lituanica (anglų 
kalba) IlI-čio tomo 195 puslapy 
parašyta: “Kriavas, Act of, a 
dynastic agreement signed in 
the castle of Kriavas or Krėva by 
Jogaila, Grand Prince of Lithua- 
nia, and his relatives . . . The 
document. . . was signed in the 
presence of a number of Lithua
nian nobles . . .” Tose keliose 
eilutėse pateikta kelios neteisy
bės: “signed”, “Grand Prince”, 
“in the presence of a number of 
Lithuanian nobles”. Nėra jokių 
kitų duomenų, kurie nors netie
siogiai tuos tris teigimus patvir
tintų. Tai tik padrodo, kiek mes 
mokam gilintis į savo tautos isto
riją, lengvabūdiškai skelbdami, 
kaip lietuvių istorijos duome
nis, lenkų prieš 80 metų išgalvo
tus teigimus. Tas Encyclopedia 
Lithuanica tekstas buvo duotas 
paskaityti keliem studentam ne 
lietuviam (kai jie rinkosi me
džiagą Vidurio Europos vidur
amžinės teisės istorijos klausi
mam). Jų išvada buvo vienoda: 
esą, tada toj vietovėj, t.y. Kria- 
ve, įvykęs suvažiavimas, kuria
me buvo jo dalyvių pasirašytas 
“susitarimas”. Visas tas lietuvių 
angliškos enciklopedijos rašinys 
apie tą Kriavo “aktą” tėra karto
jimas lenkų senų teigimų, nepa
remtų jokiais kitais duo
menimis.

Lenkų delegatų tariamai 
surašytas raštas

“Akta unji ...” rinkiny ant
ruoju numeriu pateiktas 1386 
sausio 11 raštas, tariamai tada 
surašytas Valkavyske lenkų 
delegatų, kurie, toj vietovėj pa
sitikę Jogailą, jam pranešė, kad, 
esą, lenkų ponai Jogailą išrin

ko Lenkijos karalium ir jam į 
žmonas paskyrė karalienę 
Jadvygą ir t.t. Jogaila, nuvykęs 
į Krokuvą, apsikrikštijo 1386 
vasario 15, t.y. 5 savaitėm vė
liau. Tuo tarpu tame sausio 11 
rašte jis jau vadinamas “ . . .se- 
renissimi principis Ladislai . . .” 
(šviesiausias kunigaikštis Vla
dislovas). Kitaip tariant, tas “do
kumentas” buvo surašytas ne 
sausio 11, o kur kas vėliau, Jo
gailai jau apsikrikštijus Vladislo
vo vardu.

(Bus daugiau)

‘Vytautas SUVALKIJOS ŪKININKO
ATSIMINIMAI

— 6.-----------------------------------------------------------------

Uždėjus jam akinius, jis 
’ raides perskaitė. Ilgai jį tikrin

damas, daktaras gudriai per gal
vą jam uždėjo kitus akinius ir 
saugojo, kad pirštais jų neliestų. 
Vyrukas gražiai perskaitė raides. 
Komisija pradėjo juoktis, kad jis 
mato per akinius be stiklų. Vy
rukas net verkė, kad taip neti
kusiai buvo daktaro apgautas.

Po komisijos pulkas vyrų bu
vom nuvežti į Vetkos miestą, 
193 pėstininkų pulką. Vetką vė
liau bolševikai praminė Kirovo 
vardu.

f

Rusų kariuomenėj
Kada parašiau laišką į namus 

r artimiesiem, greitai gavau atsa- 
; kymą. Buvau išbartas, kodėl pats 

norėjau vykti į rusų kariuome
nę. Bet prašė, kad parašyčiau, 
kuriam korpuse ir kurioj divizi
joj tarnauju. Siųsdamas tuos 
adresus, parašiau, dėl ko į rusų 
kariuomenę išėjau.

1911 metų rugpiūčio mėnesį 
į į mūsų kuopą atvažiavo pulko 
j vado padėjėjas pulkininkas Je- 
; linski. Iš kuopos vadų nė vie

no neradęs, susirado jis mane ir 
labai mandagiai pasakė, kad 

i šiandien man bus patikrinta 
sveikata. Netrukus atsirado ir 
kuopos vadas. Pulkininkas jam 

paliepė tuojau mane pristatyti į 
pulko ligoninę.

Kada nuvykau į pulko ligoni
nę, pažįstamas felčeris lenkas 
man tuojau pasakė, kad važiuo
siu namo, pas tėvus. Įėjus į li
goninės raštinę, mačiau du dak
tarus ir pulkininką vartant po
pierius. Surado dar iš valsčiaus 
lydimus raštus, man stojant į 
naujokų ėmimo komisiją. Įrašy
tas ten netikęs žodis — stalius. 
Tą žodį suradęs, pulkininkas 
paklausė mane, rodydamas į 
kampe stovinčią spintą: “Ar mo
kėtum tokią spintą padaryti?” 
Atsakiau, kad mokėčiau, ir tuo
jau susigriebiau, kad negerai pa
sakiau, bet jau po laiko. Pulki
ninkas kalbėjo daktaram: “Mes 
galim jį pripažinti tinkamu neri- 
kiuotės pareigom, ir viskas bus 
tvarkoj.” Einant pro duris, fel
čeris Liubineskis man davė pa
stabą. Esą, negerai padariau, 
kad pasisakiau mokėsiąs tokią 
spintą padaryti. Būčiau galėjęs 
važiuoti namo.

Tuojau buvau iš rikiuotės per
keltas į pulko stalių dirbtuvę.

Po kurio laiko namiškiai rašė: 
“Daktaras Klibinskis buvo pasi
rūpinęs, ir jam prižadėjo, kad 
būsi pristatytas į Petrogradą, į

komisiją, kaip neteisingai paim
tas į kariuomenę. Bet dabar jie 
tave rado tinkamą nerikiuotės 
pareigom, kaip stalių. Tai viskas 
jau užsibaigė.” .«• <

Daktaras Klibinskis buvo pul
kininko laipsnio. - <■ - '

Nemaža pinigų tam. dalykui 
tėvas išleido.

Rusų kariuomenėj tarnavau 
apie aštuonerius metus.

Reikia tikėti, kad.žmogus nuo 
savo laimės arba nelaiinės nie
kur nepabėgs. Jau iš mano arti
mųjų, brolių ir seserųj keturi, 
daug jaunesni už mane, niekur 
nekariavę, jau seniai iškeliavo 
amžinybėn, o aš dar brendu per 
87-uosius metus. u

-'•<:7<i.iui

Senas valsčius
Kaupiškių valsčius buvo žino

mas nuo baudžiavos laikų. Jis 
tęsėsi Vokietijos pasieniu 17 ki
lometrų, nuo Kybartų lig Višty
čio. Turėjo 8 km pločio.

Anksčiau valsčiaus raštinė 
buvo Kaupiškių (Įvarę. Pro raš
tinę tekėjo gražus upelis, vadi
namas Laukinupe, kuris už pu- 
sęs kilometro, visai prie pat 
vokiečių sienos, įtekėjo į kitą 
upelį, vadinamą Liėponu, te
kantį per Kybartus lig Šešupės.

Šalia raštinės buvo nemažas 
kalnelis, apaugęs jau pasenu
siom liepom, tur j būt, dar nuo 
baudžiavos laikų. Žmonės saky
davo: jei tos liepos prakalbėtų, 
tai daug jos pasakytų, kas čio
nai, jų akivaizdoj, vyko.

Apie 1898 valsčiaus namus 
perkėlė į vidurį kaimo.

Šitam valsčiuj buvo keturi 
dvarai su vienu palivarku. Pro 
visus tekėjo upeliai. Buvo ir 26 
kaimai. Kaupiškių dvarą ir Ber
žinių palivarką valdė lenkas 
Pacickis, vėliau lenkas Daunora. 
Liukių dvarą valdė vokietis 
Griblinkis, Matlaukio dvarą — 
vokietis Oberpikleris, vėliau 
lenkas Zakarzevskis, Kybeikių 
dvarą — lenkas Dervinskis.

Kada Lietuvos vyriausybė 
pravedė žemės reformą, iš šitų 
dvarų pasidarė gražūs kaimai. 
Liukių ir Kybeikių dvaro cent
rus paliko kultūriniam reikalam. 
Kaupiškių dvaro centrą su ne
mažu žemės plotu iš varžytynių 
nupirko Zakarevičius. Matlau
kio dvaro centrą iš varžytynių 
nupirko iš Amerikos grįžęs lie
tuvis Alkevičius.

Rusų valdžia dvarininką Der- 
vinskį buvo paskyrusi valsčiaus 
teisėju. Jo būstinė buvo Višty
tis, Neprisimenu, kaip darydavo 
kiti valsčiai (Gražiškių, Pajevo
nio, Lankeliškių), bet mūsų, 
Kaupiškių, valsčius rinkdavo du 
atstovus būti prie teisėjo. Žinau, 
kad iš mūsų valsčiaus kurį laiką 
tokiu atstovu buvo Naujininkų 
kaimo ūkininkas Paukštis, iš Pa
jevonio valsčiaus — Kletkininkų 
kaimo ūkininkas Žiburis. Tokiu 
atstovu buvo ir mano tėvas. 
Šitie atstovai ne tiek padėdavo 
teisėjui išspręsti bylas, kiek la
biausiai susikalbėti su žmonė

mis, nes teisėjas lietuvių kal
bos nemokėjo.

Kartais blogai ištartas žodis 
pridaro daug juokų. Čionai vie
ną pavyzdį nurodysiu.

Jau buvo Lietuvos nepriklau
somybės laikas. Kybartuose tai
kos teisėjas buvo rusas emigran
tas grafas Tolstojus. Teisdamas 
jauną vyruką Vasiliauską už at
sisakymą nuo karinės tarnybos, 
jis pasakė tokį žodį, kuris žmo
nėse sukėlė didelį juoką. Žmo
nėm nuraminti teisėjas rašė pa
baudas po 15 litų. Ir aš gavau 
pabaudą.

Taip besijuokiant, po stalu, 
prie teisėjo kojų, atsirado šuo. 
Šitam reikalui sutvarkyti teisėjas 
iššaukė iš nuovados keturis poli
cininkus. Išvarė žmones iš 
teismo salės į lauką, sustatė į 
vieną eilę. Niekas neprisipažįs
ta, kieno yra tas šuo. Išleido šu
nį į lauką. Prie kurio šuo eis, tas 
ir bus jo savininkas. Vienas žmo
gus (J.S.), žinodamas kam šuo 
priklauso, atsistojo Šalia savinin
ko. Kai tik šuo priėjo arčiau, J.S. 
jį paskyrė koja. Šuo surikęs nu
bėgo tolyn. Policija tuoj prie J.S. 
prikibo. Reiškia, tas šuo yra 
tavo. J.S. atsikirto: nūeikit, 
sako, pas mane į namus ir pa- 
tikrinkit, kiek aš turiu šunų, 
Į klausimą, kam jis tą šunį 
spyręs, J.S. atsakė: O kas žino? 
Gal pasiutęs. Juk geras, sveikas 
šuo į teismo salę nelįs.

Taip ir liko neišaiškinta, kam 
šuo priklausė. O iš tikrųjų jis 

priklausė policininkui, kuris 
Vasiliauską pristatė į teismą.

Sugrįžus į teismo salę, tei
sėjas tęsė Vasiliausko bylą to
liau. Vasiliauskas prisipažino 
kaltu. Prašė teisėją, kad leistų 
jam vienam vykti į kariuomenę. 
Teisėjas sutiko. Ir viskas pasi
baigė.

Visas tas triukšmas kilo tik dėl 
vieno lietuviško žodžio, netei
singai ištarto.

Vaitas, rusai irstuika
Pirmiau kalbėjau apie T. Le- 

vanavičių, kuris sekretoriavo 
pas savo tėvą vaitą (viršaitį). 
Jam buvo geriau pas savo tėvą 
valsčiuj sekretoriauti, negu kur 
kokiam Rusijos arba Lenkijos 
užkampy teisėjauti. Kadangi 
valsčiaus raštinė nuo mūsų na
mų buvo tik už pusės kilomet
ro, tai T. Levanavičius buvo daž
nas mano tėvo svečias.

Vaitas Levanavičius buvo 
labai geras žmogus. Jis mokėjo 
prisitaikyti prie visų žmonių, 
tad visada būdavo išrenkamas 
vaitu, kuriuo be pertraukos išbu
vo 38 metus.

Vaitą susisiekimo priemonim 
privalėjo aptarnauti valsčius. 
Taip pat valsčius privalėjo vežti 
į ligoninę rusų kareivius, saugo
jančius rusų-vokiečių sieną. Su- 
sirgusieji būdavo vežami į Ky
bartus. Toji tarnyba buvo vadi
nama stuika.

(Bus daugiau)

’ .v. a? ? •
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ALDONOS KEPALAITĖS 
KONCERTAS

Pianistė Aldona Kepalaitė bu
vo viena iš tų, kurie organiza
vo koncertinio fortepijono nu
pirkimą Kultūros Židiniui. Ji pa
dėjo fortepijoną išrinkti ir paža
dėjo surengti vieną koncertą for
tepijono fondo naudai. Taip 
pasidarė serija koncertų. Pats 
pirmasis koncertas buvo Ma
ralin Niskos, Nevv York City ir 
Metropolitan operų solistės, ir 

jos vyro VVilliam Mullen, smui
kininko. Abu padarė gerą pra
džią fortepijono fondui.

Antras buvo solisto Kazio Ja
kučio koncertas. Lapkričio 1 
buvo trečias koncertas, kurį 
atliko pianistė Aldona Kepalai
tė.

Šių menininkų dėka, prisidė
jus aukotojam, fortepijonas jau 
baigiamas išmokėti. Beliko sko
los apie 500 dol.

-o-o-
Savo koncertą pianistė Aldo

na Kepalaitė pradėjo Kazio 
Viktoro Banaičio veikalu — 
Tema ir 3 variacijos lietuvių 
liaudies dainai (iš “Sutemų 
giesmių ir vizijų”). Kūrinys ne
ilgas, užtrukęs apie 5-6 minutes, 
gilios ir elegiškos nuotaikos. 
Klausytojus jis iš karto pagavo ir 
suteikė rimtį ir pakilumą.

Toliau visa jėga atskambinta 
dramatiška Beethoveno sonata 
C Major, op. 53 (Waldstein). 
Sonata ilgoka, truko apie 20 mi
nučių. Tai buvo pagrindinis 
pirmos dalies veikalas, patrau
kęs savo vidine jėga, logika ir 
dramatine sąranga.

Sonatą pakeitė Gabriel Faure 
— Nokturnas (nr. 6, op. 63), 
pasižymėjęs lengva elegiška 
nuotaika. Už jų buvo Claude 
Debussy du preliudai, impresio
nistinės nuotaikos, visu gra-

SOLISTĖ GINA ČAPKAUSKIENĖ
Lapkričio 30 solistė Gina Čap- 

kauskienė dainuos didžiojo 
New Yorko centre — Carnegie 
Recital salėje, į kurią atsilanko 
amerikiečių laikraščių kritikai. 
Koncertą rengia lietuviam gerai 
pažįstama Norman J. Seaman 
agentūra. Tikimasi, kad į kon
certą atsilankys daug lietuvių, 
nes solistė čia yra dainavusi 
bent keletą kartų, visiem pali
kusi kuo gražiausius įspūdžius, 
visada sutraukusi daug publi
kos. Iš jos didelio repertuaro 
bus parinkta pačios būdingiau
sios jos arijos ir dainos. Savo 
vietą turės ir lietuviai kompozi
toriai. Jos koncertą pianu paly
dės jaunas pianistas Saulius Ci
bas iš Bostono, jai akomponavęs 
jau ne vieną kartą.

-o-
Solistė Gina Butkutė-Čap- 

kauskienė, koloratūrinis sopra
nas, gimė Lietuvoj. Į Kanadą 
atvyko iš Vokietijos 1949.

Dainavimą pradėjo studijuoti 
Montrealyje. Jos pirmoji moky
toja buvo operos solistė Elzbie
ta Kardelienė, po to ilgesnį lai
ką mokėsi pas prof. Pauliną Do
naldą. Muziką studijavo pas 
prof. Julės Dubois ir lankė ope
ros studiją. Vėliau balsą tobuli
no pas Liną Narducci.

1960 dalyvavo Toronto Ki- 
vanis muzikos festivalyje,* o 
1961 — Montrealio muzikos fes
tivaly. Abiejuose konkursuose 
laimėjo pirmąsias vietas ir gavo 
diplomus.

Jos profesinis debiutas buvo 
Sara Fisher koncerte Montrealy 
1962.

Nuo tada prasidėjo jos daina
vimo keliai. Ji reguliariai dai
navo CKVL — FM radijo pro
gramoje — Song Recital, taip pat 
davė kelis koncertus Matinee 
Musicale organizacijai. 1964 
pradėjo dainuoti La Cigale ope
ros klube, kur ji išdainavo apie 
septynerius metus.

Expo 67 pasaulinėj parodoj 
Montrealy ji dainavo trim atve
jais. Dažnai pasirodo CBC radi
jo ir televizijos programose su 
orkestru įvairiuose Kanados 
miestuose.

Lietuviam pradėjo dainuoti 
1970. Pirmas jos pasirodymas 
buvo Chicagoje Draugo romano

žumu pianistės atskleisti ir per
duoti publikai. Pirma dalis baig
ta Mauriee Ravel sonatina, kuri 
turėjo tris dalis.

Antroji koncerto dalis buvo 
skirta Chopinui. Čia buvo pa
skambinti penki kūriniai: bala
dė (op. 52), nokturnas (op. 9), 
impromptu (op. 29), impromp
tu (op. 36), scherzo (op. 31).

Pianistė mėgsta romantinę 
muziką, mėgsta ir Chopiną, ir jo 
kūriniuose surado daug nuotai
kos ir gilių minčių.

Publika labai šiltai priėmė 
pianistę, plojo ir plojo. Apdo
vanojo gėlėmis. Ji bisavo du kar
tu.

Koncertas praėjo pakiliai. 
Džiugino tas faktas, kad štai 
Kultūros Židinyje gali išklausyti 
tokį pirmaeilį koncertą, nerei
kia keliauti kažkur į miestą, į 
svetimas sales, kad galėtum iš
girsti gerą muziką. Štai lietuvių 
namuose, atliekama pačių lie

tuvių, muzika pakelia ir nutei
kia.

Malonu pastebėti, kad koncer
te dalyvavo daug muzikų. Susi
rinko visi apylinkės muzikai, at
vyko net iš Bostono Saulius Ci
bas. Tai tikrai gražu, kad į me
no šventę pasidžiaugti ateina 
visi. Žmonių buvo apie 250- 
300.

Po koncerto žmonės dar turėjo 
progos pasisvečiuoti mažojoj 
salėj, o posėdžių menėj buvo\vienetą, kad lietuviška daina 

skambėtų ir naujame kontinen
te. 1949 lapkričio mėnesį L. Ja
kubauskas įsteigė Meno Mėgėjų 
Ratelį.

Veiklos 25 m. sidabrinė su
kaktis turėjo būti paminėta pra
ėjusiais metais, bet dėl sudegu
sių Maironio Parko pastatų liko 
atkelta į š. m. lapkričio 22.

Meno Mėgėjų Ratelis pradėjo 
darbą trimis sekcijomis: tautinių 
šokių grupe (vadovavo I. Savic
kaitė), dramos sambūriu ir 
choru.

Dramos sambūris aktyviai 
veikė 5 metus. Jam vadovavo 
akt. H. Kačinskas ir M.M. Rate
lio steigėjas L. Jakubauskas. 
Scenos šviesą išvyko “Aušros 
sūnūs”, “Prie malūno”, “Ken
čianti tauta” ir kiti dramos vei
kalai.

Nepalaužiamas liko M.M. Ra
telio choras. Jame dirbo muzi
kai: Z. Snarskis, R. Juozaitis, 
J. Beinoris, J. Paplauskas ir A. 
Mateika.

Pirmasis choro vadovas buvo 
muz. Z. Snarskis. Jis visas jė
gas pašventė šiam darbui. Jam 
vadovaujant, be mišraus choro, 
buvo suorganizuotas oktetas ir 
moterų sekstetas. Ratelio choro 
garsas skambėjo ne tik Naujojoj 
Anglijoj, bet ir už jos ribų.

Muz. Z. Snarskiui pasitraukus 
iš choro vadovo pareigų, jas per-

vaišės fortepijono komitetui, 
svečiam, menininkam. Viso čia 
buvo apie 50 žmonių. Pasi
džiaugta gražiu ir pakiliu kon
certu, tėv. Paulius Baltakis, 
OFM, visiem padėkojo ir už 
koncerto surengimą ir pa
kvietė už Aldoną Kepalaitę pa
kelti šampano taurę. Sugiedota 
jai ilgiausių metų, (p.j.) 

įteikimo koncerte. Po to ėjo 
daug koncertų įvairiose lietuvių 
kolonijose. 1971 Chicagos lietu
vių operoj atliko Violetos parti
ją La Traviatoje, o 1973 Car- 
men operoj Micaelos partiją, 
1972 Nakties karalienės rolę 
Stebuklingoje fleitoje su Sher- 
brooko simfoniniu orkestru.

1974 koncertavo Australi
joj: Sidnėjuje, Melbourne, Ade
laidėj, Canberroj.

1975 Chicagos lietuvių ope
roje su dideliu pasisekimu atli
ko Adinos rolę Meilės eleksyre.

Gina Čapkauskienė išleido 
plokštelę, kurioj įdainuota 
dainos lietuvių kalba lietuvių 
ir svetimtaučių kompozitorių.

Lietuvių, anglų ir prancūzų 
muzikos kritikų Gina Čapkaus
kienė visada palankiai įvertina-

Solistė Gina Čapkauskienė. Jos koncertas rengiamas lapkričio 
30 Carnegie Recital salėj.

Po pianistės Aldonos Kepalaitės koncerto Kultūros Židinio scenoje solistė
Jūratė Veblaitytė, pianistė Aldona Dvarionaitė, pianistė Aldona Kepalaitė, solistas Ka
zys Yakutis. Nuotr. P. Bivainio

M.M. RATELIS SUKAKTUVININKAS
WORCESTER, MASS.

Vykstant didžiajai emigracijai 
iš Vokietijos į JAV, daug lietu
vių apsigyveno Worcestery. 
Leopoldui Jakubauskui kilo 
idėja jaunimą sujungti į vieną

ėmė muz. Jonas Beinoris, kuris 
gyveno Provicence, R.I. Su cho
ru dirbti atvažiuodavo kiekvieną 
sekmadienį iš Providence. Cho
rui tada pirmininkavo Kazys 
Adomavičius. Įsteigtas ir vyrų 
kvartetas. 1963 išleidžiama ilgo 
grojimo liaudies dainų plokšte
lė. 1958 pastatoma operetė 
“Viengungiai”. Režisavo Rate
lio narys Pr. Račiukaitis. Muzi
kinę dalį paruošė choro vadovas 
muz. J. Beinoris.

1964 pradžioj muz. J. Beinoris 
persikėlė gyventi į Nevv Britain, 
Conn., ir choras liko be vadovo.

Pirmųjų iniciatorių dėka su
randamas naujas choro vadovas 
— Atholio Šv. Pranciškaus pa-, 
rapijos vargonininkas muz. Juo
zas Paplauskas. Jam vadovau
jant, 1964 Ratelio choras daly
vavo dainų šventėj New Yorke. 
Šiam vadovui mirus, prasidėjo 
M.M. Ratelio choro sunkus lai
kotarpis.

Sunkiausiame laikotarpy pir
mininkės pareigas perėmė Ele
na Gorodeckienė. Ji pašventė 
jėgas ir laiką, kad tik būtų 
išlaikytas Ratelio choras. Pasita
rusi su valdybos nariais, kreipė
si į Aušros Vartų parapijos var
gonininką muz. W. Burdulį, kad 
sutiktų vadovauti chorui.

1967 suorganizuotas M.M. Ra
telio “Penketukas”, vadovauja
mas muz. W. Burdulio. Penketu
ke dainuoja: viena iš pirmųjų
Ratelio narių U. Roževičienė, 

E. Gorodeckienė, A. Brantienė,
K. Naikelienė ir daugelį metų 
einąs vicepirmininko pareigas 
V. Roževičius. “Penketukas’ 
pasidarė populiarus ne tik VVor
cesterio lietuvių kolonijoj, bet ir 
Bostono, Hartfordo, Atholio, 
VVaterburio, Providence, Brock
tono lietuviai kviesdavo atlikti 
programą.

1968 iš Detroito į VVorcesterį 
persikėlė gyventi muz. Aloyzas 
Albertas Mateika ir perėmė Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
vargonininko pareigas. Jo pa
stangų dėka M.M. Ratelis turi 
savo solistą — dainos mėgėją 
V. Roževičių.

1969 M. M. Ratelis suorgani
zavo ekskursiją į pasaulinę pa
rodą Montrealy ir tais pačiais 
metais atšventė 20 metų veiklos 
sukaktį. Per tą laikotarpį suren
gė 20 pagrindinių metinių kon
certų, turėjo 50 didesnių ir ma
žesnių pasirodymų. Nė viena 
šventė, minėjimas ar koks pa
rengimas VVorcestery neapsiėjo 
be Ratelio choro. Koncertavo 
Bostone, Norvvoode, Gardnery, 
Hartforde, Providence ir kitur. 
VVorcestery surengti bendri 
koncertai su Bostono choru, va
dovaujamu komp. J. Gaidelio, 
ir Hartfordo choru “Aidai”, ku
riam vadovavo muz. J. Petkaitis. 
Atliko programą Meno Festiva
ly, kuris įvyko VVorcesterio audi
torijoj.

M. M. Ratelio “Penketukui” 
iki 1974 vadovavo muz. W. Bur- 
dulis. Jam pasitraukus ,darbas 
laikinai buvo sustojęs. Tenka 
džiaugtis, kad pirmasis M.M. 
Ratelio choro vadovas muz. Zig
mas Snarskis sutiko vadovauti

“Penketukui”. Šiame vienete 
dabar dainuoja: pirmoji Ratelio 

pionierė U. Roževičienė, sekr. 
E. Gorodeckienė, K. Naike
lienė, I. Savickienė ir keletą 
metų einąs pirmininko pareigas 
V. Roževičius.

Per 25 veiklos metus M.M. 
Ratelio choro valdybai pirmi
ninkavo Brizgys, J. Naikelis, L. 
Orentas, St. Raudonis, Br. Na
ras, J. Starėnas, K. Adomavi
čius, E. Gorodeckienė ir dabar 
pirmininko pareigas eina V. 
Roževičius. Dabartinę valdybą 
sudaro: pirm. V. Roževičius, 
vicepirm. St. Valinskas, sekr. E. 
Gorodeckienė, ižd. Grimaila.

Nuo įsikūrimo dienos M.M. 
Ratelis palaiko gražius lietuviš
kus papročius: kiekvienais me
tais suruošia Užgavėnių vakarie
nę, per kurią atlieka programą, 
rugpiūčio mėnesį per Žolinę su
rengia gamtoj gegužinę, į kurią 
suvažiuoja nariai su šeimomis. 
Nemaža narių savo tarpe sukūrė 
lietuviškas šeimas ir užaugino 
gražų lietuvišką atžalyną.

-o-
Meno Mėgėjų Ratelis sidabri

nį jubiliejų švenčia lapkričio 22, 
šeštadienį, Maironio Parke. 6:30 
vai. vak. akademija, po jos me
ninė dalis. Atlieka M.M. Rate
lio “Penketukas” ir vyrų choras, 
vadovaujami pirmojo ir dabarti
nio M.M. Ratelio choro vadovo 
muziko Zigmo Snarskio. Akom
ponuoja ilgametė M.M. Ratelio 
pianistė ir akompaniatorė Olga 
Keršytė.

Vakarienė paruošta pačių 
M.M. Ratelio šeimininkių. Šo
kiam gros Ken Jordan Trio. Bi
lietai gaunami pas Ratelio 
narius.

J.M.

NEVV BRITAIN, CONN.
Seksteto koncertas

Lietuvių Bendruomenės New 
Britaino apylinkė spalio 11 Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos sa
lėj surengė puikų koncertą. Iš 
Bostono pakviestas kompozito
riaus Juliaus Gaidelio vyrų seks
tetas.

Koncertą atidarė L.B. New 
Britaino apylinkės pirmininkas 
Vincas Vilčinskas, pristatyda
mas komp. Julių Gaidelį ir jo 
sekstetą.

Na, ir dainavo! Dėl puikaus 
dainininkų balso tembro ir 
skambumo šį sekstetą reikėtų 
vadinti rinktiniu vyrų sekstetu. 
Iš viso sekstetas padainavo 14 
dainų: Balnok, tėveli, Papartį, 
Nemunėli, Ruduo, Melsvos akys 
(Love Story), Pienė, Kelionė, Už 
tave, šalie gimtoji, ir kitas. Visas 
dainas publika lydėjo gausiais 
plojimais. Ypač triukšmingai 
buvo sutikta daina Nemunėli: 
bis, balio, bravo nesiliovė skam
bėję. Iš tikrųjų Nemunėlis daug 
griebė už širdies ir traukė aša
ras .. . Tai gal dėl to, kad tas 
mielas Nemunėlis drauge su 
visa Lietuva yra plėšriųjų rusų- 
komunistų pavergtas ir neša 
žiaurią okupacijos vergiją.

Iš muziku 
veiklos

— Gražinos Bacevičiūtės kūri
niu “Overture for Orchestra” 
pradėtas moterų kompozitorių 
kūrinių koncertas lapkričio 10 
Avery Fisher salėj, Lincoln 
Center, New Yorke. Nevv Yorko 
Philharmonijos orkestrui diri
gavo Sarah Caldwell iš Bostono. 
Programoj buvo įtraukti kūriniai 
dar šių moterų kompozitorių: 
Ruth Crawford Seeger, Lili Bou- 
langer, Pozzi Escot, Thea Mus- 
grave.

— Algis Modestas, penktos 
tautinių šokių šventės konsul
tantas, sutiko būti ir visos šven
tės muzikalinių reikalų vedėju. 
Kaip muzikų unijos narys, jis ti
kisi sutvarkyti ir Montrealio lie
tuvių liaudies instrumentų Gin
taro ansamblio dalyvavimą 
šventės programoj. Šventė įvyks 
1976 Darbo dienos savaitgalio 
metu.

— Solistų Nerijos Linkevičiū
tės ir Bernardo Prapuolenio 
koncertas įvyks 1976 vasario 6 
Chicagoj, Jaunimo Centre. Kon
certą rengia Putnamo seselių rė
mėjai.

— Sol. Laima Stepaitienė, 
lapkričio 2 koncertavusi Chica
goj, lapkričio 22 dainuos Nevv 
Yorko lietuviam Kultūros Židi
ny, Darbininko vakare — kon
certe. Solistė Chicagoj dainavo 
lietuviškas dainas ir operų 
arijas. Akomponavo muz. Aloy
zas Jurgutis. Anksčiau solistė 
yra dainavusi ne tik Chicagos 
lietuviam, bet sėkmingai atli
kusi koncerto programą ir Euro
pos lietuvių studijų savaitėj.

— Pianistės Virginijos Inkra- 
taitės koncertas labai sėkmingai 
praėjo Sydney Operos kon
certų salėj, Australijoj.

— Chicagos “Pirmyn” choras 
kovo 13-14 Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėj stato operetę 
“Grafas Liuksemburgas”.

— Solisto Vaclovo Verikaičio 
koncertas ruošiamas Dayton, 
Ohio, Lietuvių salėj gruodžio 6. 

Po koncerto bus pietūs ir šo
kiai. Ruošia Kultūrinių reikalų 
komitetas.

— Hamiltono mergaičių Aido 
choras ruošiasi vykti į Chicagą. 
Lietuvių Katalikų religinės šal
pos rėmėjų vyr. valdybos pa
kviestas , choras koncertuos lap
kričio 29 Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėj.

— Sol. Dana Stankaitytė, for
tepijonu palydint muz. Aloyzui 
Jurgučiui, atliks meninę pro
gramą Altos bankete lapkričio 
22 Pick-Congress viešbuty, pa
gerbiant kongr. E. Dervvinskį 
ir laikraštininką W. Andersoną.

Buvo padainuotos ir keturios 
solo dainos: Kur bakūžė sama
nota, Dul, dul dūdelė, arija iš 
“Rigoletto” operos “Širdis mer
gelių” ir Sugrįžimas į So- 
rento.

Sekstetą sudaro šie gražia
balsiai vyrai: Helmutas Linger- 
taitis, Norbertas Lingertaitis, 
kuris puikiai solo padainavo mi
nėtas dainas ir operų arijas (Nor
bertas Lingertaitis yra baigęs 
konservatoriją), Vytautas Bruz- 
gvs, Ričardas Lizdenis, Pranas 
Šimkus ir Vytautas Eikinas.

Visom dainom pianu akompo
navo kompozitorius Julius Gai
delis.

Pabaigoj L.B. pirmininkas 
Vincas Vilčinskas padėkojo 
kompozitoriui Juliui Gaideliui 
ir dainininkam už puikiai atliktą 
programą, o mergaitės Virginija 
Liudžiūtė ir Irena Leiberytė — 
prisegė po gėlę.

Pasibaigus programai, diri
gentas ir seksteto dainininkai 
buvo pavaišinti skaniais užkan
džiais. Pavalgę vėl padainavo.

Išvykus bostoniečiam, vietinė 
publika, grojant puikiam “Man- 
golia” orkestrui, pašoko ir pa
ilsėdami vaišinosi. Svečių buvo 
iš Hartfordo, New Britaino, New 
Haveno ir iš kitur.

Iš viso, koncertas buvo pui
kus, tik gaila, lietus kai kam 
sutrukdė atvykti.

Jonas Bernotas
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VYČIŲ SEIMO PREMIJOS
Kasmet Lietuvos vyčių seimo 

metu užsitarnavusiem vyčiam 
yra įteikiamos premijos. Papras
tai jos įteikiamos seimo pietų 
metu. Šiemet pietūs vyko Mas- 
petho lietuvių parapijos salėj 
tuoj po mišių.

Po skaniai pagamintų Vytauto 
Belecko pietų V i d u r i o 
Atlanto apskrities pirmininkas 
Larry Janonis pravedė popietės 
programą, pristatydamas naują 
centro valdybą ir svečius.

Rita Pinkus, ritualo komisijos 
pirmininkė, išdalino IV-ojo 
laipsnio pažymėjimus tiem, ku
riem šis laipsnis — Šv. Kazi
miero ordinas — buvo suteik
tas bažnyčioj mišių metu; bū
tent: kun. Antanuisjurgelaičiui, 
iš 103-os kuopos Providence, 
R.I., Helen Cuprewich, 12 kp. 
New Yorke, Bertha Stoškus, 103 
kp. Providence, Beatriče Mat- 

hiese, 103 kp. Providence, ir 
Ruth Krecioch, 103 kp. Provi
dence.

Antanas Miner, naujasis cent
ro valdybos pirmininkas, ap
dovanojo lietuviškais medžio 
drožiniais ir gintaru tuos vyčius 
ir kuopas, kurie pasižymėjo nau
jų narių verbavimu. Šios pre
mijos dalinamos kategorijomis ir 
atsižvelgiant į kuopos dydį. Pir
mą vietą laimi kuopa, kuri per 
metus surenka 100% nario mo
kesčio iš savo kuopos narių. To
liau eina kuopa, kuri daugiausia 
įrašo naujų narių; asmenys, ku
rie daugiausia užverbuoja naujų 
narių.

Kategorijos premijom laimėti 
buvo trys. Pirmoji premija buvo 
skiriama kuopai, turinčiai 1-49 
narius. Ši. premija teko 25-ajai 
kuopai, Cleveland, Ohio. Antro
ji turėjo tekti kuopai su 50-99 
nariais; ją laimėjo 100-oji 
kuopa, Amsterdam, N.Y. Tre
čioji premija teko 96-ajai kuopai, 
Dayton, Ohio, turinčiai su vir
šum 100 narių. Šios kuopos grei
čiausiai surinko savo narių mo
kesčius 100% pilnumu.

Naujų narių skaičium, skirs
tant kategorijomis pagal kuo
pos didumą, kaip anksčiau mi
nėta, pirmąją premiją gavo Chi
cagos senjorų kuopa (20% nau
jų narių), antrąją — 36 kuopa, 
Chicago, III. (15%), trečiąją — 
112-oji kuopa, Chicago, III. 
(21%).

Premijuoti asmenys: Estelle 
Rogers — 112-oji kp., Chicago, 
III., su 215 taškų; Sabina Klatt, 
36 kp., Chicago, III., su 165 
taškais; Gediminas Janula, Chi
cagos senjorų kuopa, su 70 taš
kų. Ypatingai pažymėti Frank 
Petrauskas (290 taškų), suorga
nizavęs 140-ąją kuopą Syracuse, 
N. Y., ir Teresė Trainis (530 
taškų), suorganizavusi 141-ąją 
kuopą Bridgeport, Conn.

Iš viso šiais metais į vyčių 
organizaciją įstojo naujų narių 
182. Jau kelinti metai iš eilės 
vyčiuose auga naujų narių skai
čius dėka pasišventusių centro 
valdybos vicepirmininkų, kuo
pų ir atskirų narių. Antanas Mi
ner praneša, kad yra vilčių steig
ti naujas kuopas Buffalo, N.Y., ir 
Jamestown, North Dakota. Be 
to, įvairiuose Pennsylvanijos 
miesteliuose vis daugiau krei
piama dėmesio, kaip kad buvo 
Scrantone, į naujų kuopų steigi
mą.

Marian Skabeikis įteikė pre
mijas junjoram, kurie yra pa
minėti atskirame aprašyme apie 
junjorų veiklą seime. Brooklyno 
41-oji kuopa įteikė ypatingą pa
žymėjimą savo narei Helen Kul- 

ber, dėkodama jai už jos nepa
ilstamą darbą Lietuvos ir lietu
vių labui ir už jos pastangomis 
laimėtą visuomenės pagarbą 

Lietuvos vyčių organizacijai. 
Vytautas Radzivanas, įteikda
mas pažymėjimą kuopos vardu 
poniai Kulber, pabrėžė, kad Vy

riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pasitikėjimas ir pa
vedimas jai atstovauti savo lie
tuvėm sesėm tarptautiniame 
moterų suvažiavime Meksikoj 
yra didžiausia garbė, suteikta 
bet kada lietuvei moteriai politi
nėj tarptautinėj plotmėj. 
Vyčiai jai taria nuoširdų ačiū.

Dalis premijų ir pagerbimų 
buvo įteikta seimo banketo me
tu Kultūros Židiny, šeštadienio 
vakarą.

Antanas Miner, buvęs vyčių 
stipendijų komisijos pirminin
kas, įteikė kanauninko Kemėšio 
vardo stipendiją ($500.00) Ma- 
rion Louise Dillis, 1-osios kuo
pos Brockton, Mass., narei. Jau
noji studentė yra viena iš 16 
vaikų Dillis šeimoj. Visa jų šei
ma yra vyčiai. Nuo pat mažens 
Marion dalyvauja junjorų vyčių 
veikloj. Labai yra veikli Brock
tono kuopoj. Ji yra pirmoji moki
nė klasėj ir uol iai prisideda 
prie mokyklos veiklos. Be to, 
randa laiko parapijai, dalyvauja 
sporte, dirba kaip savanorė ligo
ninėj. Savo mokslapinigiam dir
bo pas dentistą asistente. Šiais 
metais baigė Cardinal Spellman

VYČIŲ JUNJORŲ VEIKLA)
62-ajame vyčių seime dalyva

vo 20 junjorų. Tai didžiausias 
iki šiol dalyvavusių seime jauna- 
mečių narių skaičius. Toks gra
žus būrys rodo šviesią ateitį Lie
tuvos vyčių organizacijoj. Vie
nuolika iš šių dalyvių yra lai
mėję “seimo stipendijas” (tai 
apmokamos kelionės į seimą 
tiem, kurie aktyviau reiškiasi 
veikloj). Vyčiai junjorai yra jau
nesni kaip 16 metų amžiaus. 
Sulaukę 16 metų laikomi tikrai
siais nariais. Beveik visose kuo
pose junjorus randam kartu su 
savo tėvais. Kur jų didesnis 
skaičius, sudaroma junjorų kuo
pa. Ji yra globojama regulia
rios kuopos. Junjorai patys 
išsirenka savo valdybas ir ma
žiau ar daugiau dirba savaran
kiškai.

Pirmoji vicepirmininkė Ma
rian Skabeikis savo pranešime 
seime pažymėjo, kad šiuo metu 

Helen Kulber įteikiamas sveikinimo adresas seimo metu 
Maspetho parapijos salėj už jos dideles pastangas garsinti 
Lietuvos vardą kitataučių spaudoj ir nenuilstamą darbą vy
čiuose. 41-os kuopos vardu sveikinimą įteikia Vytautas Radzi
vanas. Už jo stovi Anthony Radzevich iš Amsterdam, N.Y. 
Nuotr. John Sidtis

gimnaziją Brocktone, dabar 
studijuoja kriminalistiką Stone- 
hill kolegijoj, North Easton, 
Mass., siekdama policijos karje
ros. Linkim jai sėkmės.

Banketo metu garbės nario žy
menį gavo Juozas Janulaitis, 
3-os kuopos,, Philadelphia, Pa., 
narys. Antrasis garbės nario 
žymenį gavo Aleksandras 
Wesey-Vasiliauskas, 109-os 
kuopos, Great Neck, N.Y., narys. 
Žymenis įteikė seniausias ir 
vyriausias vytis Aleksandras 
Aleksis.

Naujausias vytis Simas Kudir
ka buvo priimtas į narius ir čia 
pat į garbės narius. Tai pirmą 
kartą vyčių istorijoj tuo būdu 
pagerbtas naujas narys. Vyčiai 
pagerbė Simą Kudirką už jo drą
sų ir viešą gynimą Lietuvos ir 
Dievo sovietų teismuose ir ka
lėjimuose, ir tai yra pavyzdys 
visiem lietuviam Amerikoj, kur 
yra žodžio laisvė, bet nėra ko
vos ir pasipriešinimo užsidegi
mo.

Muz. Aleksis, sveikindamas 
visus susirinkusius, linkėjo lie
tuvių visuomenei imti pavyz
džiu Simo Kudirkos ryžtą ir pasi
šventimą, stipriai jungtis vienin
gai kovai už Lietuvos laisvę. 
Šios mintys buvo akcentuoja
mos seimo posėdžiuose. Priim
toj rezoliucijoj įrašytas kreipinys 
į lietuvius, kad būtų baigti susi
skaldymai ir nesantaikos.

Ypatingą pagerbimo žymenį 
vyčių seimas įteikė buv. kong- 
resmanui Robert Hanrahan, 
kuris daug yra pasidarbavęs S. 
Kudirkos išlaisvinime. Žymenį 
įteikė vyčių Lietuvos reikalų 
komisijos pirmininkas kun. 
Kazimieras Pugevičius. R. Han
rahan padėkodamas pažymėjo, 
kad tai skatina jį dar daugiau ko
voti Lietuvos ir lietuvių nau
dai.

Taip pat buvo pagerbta Eleo
nora Juočepienė, Sibiro kanki
nė, neseniai atvykusi į New Yor
ką, kur susitiko su savo arti
maisiais, nemačiusi jų daugiau 
kaip 30 metų.

Šio puslapio bendradarbiai: 
Antanas Miner
Joan Laframboise
Marian Skabeikis

Lietuvos vyčiuose yra septynios 
junjorų kuopos: Chicago, III., 
junjorų kuopa, 96-J kuopa Day
ton, Ohio, 1-J kp. Brockton, 
Mass., 17-J kp. Amsterdam, N.Y., 
110-J kp. Maspeth, N.Y., 17-J 
kp. South Boston, Mass., 90- 
J kp. Kearny, N.J., 100-J. kp. 
Amsterdam, N.Y., 110 -J kp. 
Maspeth, N.Y. Šiemet yra viena 
kuopa daugiau negu praeitais 
metais. Naujoji Amsterdamo 
kuopa buvo suorganizuota 1974 
lapkričio mėn. pirmosios vice
pirmininkės.

Vyčių junjorų kuopos veikia 
visokeriopai: kultūroj, mene, 
mokosi lietuvių kalbos, dirba 
Lietuvos laisvinimo reikaluose. 
Susikūrusios junjorų tautinių šo
kių grupės Chicagoje, Daytone 
ir Kearny uoliai lanko pratimus, 
talkina savo globėjam kuopų 
veikloj ir įsijungia į apskrities 
veiklos talką.

Iš k. Joe Dube, Sylvia Shukis, Marjorie Dillis, Marion Dillis, 
John Batakis, Virginia Markūnas, Rita Pinkus (veidas už
dengtas), Joan Laframboise, Nelli Ruggles, Al. Jaritis, John 
Stoškus, Danielius Averka. Kun. V. Puidokas skaito prie
saikos žodžius.

62-ASIS L. VYČIŲ SEIMAS
IR JUNJORAI

Vyčių seimo atstovam besi
ruošiant posėdžiauti, jauni vy- ' 
čiai, iš viso 20 jaunuolių, nenu
sileido vyresniesiem — jie taip 
pat planavo savo programą. Šie 
nauji jauni veidai suvažiavo į šį 
seimą iš šešių junjorų kuopų pa
sitarti savo reikalais. Tai buvo 
jų pirmas žingsnis vyčių veik
loj ir pirmas susitikimas su ki
tais junjorai s.

Vienuolika iš jų buvo gavę 
stipendijas dalyvauti vyčių sei
me. Kasmet kiekvienoj apskrity 
ne daugiau kaip keturiem jun
joram paskiriama po $50.00 ke
lionei į seimą ir kitom išlaidom. 
Kandidatai tom stipendijom 
gauti yra rekomenduojami 
kuopų ir apskričių valdybų, ver
tinant jų veiklą vyčiuose. Sti
pendijų tikslas yra skatinti jau
nuosius vyčius dalyvauti sei
muose ir susipažinti su vyčių 
veikla, ypač juniorų tarpe. Šiais 
metais gausus junjorų dalyvavi
mas seime parodė, kad toji fi
nansinė pagalba yra prasminga 
ir siektina.

Šių metų tokiomis stipendijo
mis pasinaudojo: Kathy Sink- 
witz, 96 kp. Dayton, Ohio, Ber- 
nadette Klatt, Rosemarie Klatt ir 
Maria Zakarka, Chicagos junjo
rų kp., Clare Yaskauskas, Ade
lė Markūnas ir Doris Balaconis, 
17 kp. South Boston, Mass., 
Arūnas Stungurys, Jonas Stun- 
gurys, Leon Stungurys ir Wil- 
liam Sidtis, 110 kp. Maspeth, 
N.Y. Visiem stipendijos buvo 
įteiktos seimo baigiamųjų pietų 
metu.

Junjorai uoliai dalyvavo įvai
riose programos dalyse. Čia jie 
susipažino su seimo tikslais ir 
vyčių veikla. Junjoram laikas 
buvo gerai balansuotas, jie turė
jo progos pamatyti Nevv Yorko 
miestą, suprasti save kaip ameri
kiečius ir lietuvius. Tuo laiku, 
kai vyresnieji susibūrė eiti į 
teatrą trečiadienį, junjorai lankė 
Empire Statė Building. Ketvir
tadienio rytą junjorai su savo va
dovėmis Diane Backanas ir Ma
rian Skabeikis apžiūrėjo Nevv 
Yorko miesto kai kurias vietas, 
lankė gamtos istorijos muzie
jų. Ypač buvo gera proga junjo
ram susipažinti su Amerikos 
gamta bei jos turtais. Tą popie
tę kartu su vyresniųjų grupe 
plaukė laivu aplink Manhattan 
salą. Vakare įvyko pirmasis jun
jorų posėdis, kuriame buvo pro
ga susipažinti ne tik kaip drau
gam, bet ir kaip vyčiam veikė
jam. Posėdžio metu tarėsi vyčių 
veiklos reikalais, pasidalino 
įspūdžiais, pasijuto kaip vyčiai 
su savo organizacijos tikslais ir 
siekiais. Vakare buvo pro
gos linksmai pabendrauti.

Penktadienį junjorai vyko ap
žiūrėti Jungtinių Tautų. Nuliū
do sužinoję, kad dėl šių dienų 
nelemtos politinės padėties Bal
tijos kraštai atsidūrė sunkioj 
pusėj. Vėliau jie lankė Centrai 
Park zoologijos sodą ir kitas įdo
mesnes vietas. Vakare 90-J kuo
pos Kearny, N.J., junjorų tauti
nių šokių grupė vadovaujama 
Ellie Nekrosis, pašoko kelis tau
tinius šokius seimo “Lietuviška
jame vakare” Maspetho liet, 
parapijos salėj.

Šeštadienio rytą junjorai vėl 
susirinko pasikalbėti, ko jie pa

geidautų iš vyčių organizacijos 
ir kokius darbus, pritaikytus jų 
amžiui, galėtų atlikti. Šiuo sei
mu buvo patenkinti. Pageidavo, 
kad ir ateity būtų panašios sei
mo programos, gal daugiau pra
plėstos, ypač vakarinės progra
mos. Junjorai savo pageidavi
mus išdėstė gerai išdiskutavę. 
Norėtų daugiau straipsnių Vy
ty apie senovės ir dabartinę 
Lietuvos istoriją. Straipsniai 
turėtų būti pačių junjorų parašy
ti, paremti geru išstudijavimu. 
Taip pat savo pageidavimuose 
pareiškė, kad būtų kreipiamas 
didesnis dėmesys į lietuvių kal
bos vartojimą, būtent, kad kuo-

NAUJOSIOS ANGLIJOS APSKRITIES VEIKLA

Naujosios Anglijos apskrities 
vyčių suvažiavimas įvyko Šv. 
Kazimiero parapijoj, WestfieĮd, 
Mass. Suvažiavimo šeimininkai 
buvo 30-os kuopos vyčiai.

Suvažiavimo metu parapijos 
klebonas kun. Vincentas Puido
kas ir 30-os kp. dvasios vadas 
įteikė vyčių ketvirtąjį laipsnį po
nam Stanley Walinsky ir poniai 
William Grigas. Mary Minkus, 
apskrities kultūrinių reikalų ko
misijos pirm., įteikė vyčių tre
čiąjį laipsnį Stanley Grigas.

Išrinkta nauja valdyba: dva
sios vadas — kun. Albinas Ja
niūnas, So. Boston, Al Jaritis—

MOTIEJUS 
VALANČIUS 
BROOKLYNE

Vyskupo Motiejaus Valan
čiaus minėjimas įvyko spalio 12 
Apreiškimo parapijos salėj 
Brooklyne. Nors Valančius daug 
kartų spaudos ir kitų organiza
cijų paminėtas, bet jo raštų bei 
humoristinių aprašymų niekad 
nenusibostų klausytis. Būtų gra
žu, kad jis būtų skaitomas iš
tisus metus šeimose, mokyklose 
ir parengimuose. Tos minties 
paskatinti, Brooklyno 41-os kuo
pos vyčiai ir Nevv Yorko ateiti
ninkai sendraugiai nutarė pa
gerbti šį mūsų tautos mokytoją.

Akt. Juozas Boley-Bulevičius 
pastatė nedidelį vyskupo Valan
čiaus paveikslą, jį papuošdamas 
puokšte žalių rūtų. Petras Ąžuo
las, N.Y. ateitininkų sendrau
gių pirmininkas, išsamiai pasa
kojo apie Valančių rašytoją, 
žmonių užtarėją, rezistentą. V. 
Vaitkus iš Waterburio perskaitė 
ilgesnes ištraukas iš Valančiaus 
raštų žemaičių tarme. Petras 

Sandanavičius perskaitė 
linksmą apsakymėlį iš Valan
čiaus knygelės.

J. Bulevičius iškvietė asme
nis iš klausytojų tarpo paskaity
ti iš Valančiaus raštų. Buvo 
atvaizduotas vaizdelis “Piršly
bos”; jį atliko Antanas Mažei
ka, Veronika ir Vytautas Avi
žai, Birutė ir Vytautas Radzi
vanai, Emilija Sandanavičienė, 
Petras Sandanavičius ir pats 
Juozas Boley. Toks skirtingas 
Valančiaus minėjimas paįvairino 
programą ir sukūrė jaukią šei
mynišką nuotaiką, kuri tęsėsi 
prie kavutės dar geroką valandė
lę.

pose tiirėtų būti įvestas lietuviiį 
kalbos mokymas. Pageidavo pla-< 
tesnių aprašymų Vyty apie jųn-'7 f 
jorus, didesnio susidomėjimo 
vyčių veikla, kooperacijos, tal
kos ir pagarbos jų pastangom 
bei veiklai iš vyresniųjų.

Pasibaigus posėdžiui, Ellie 
Nekrosis junjorus pamokė lietu
viškų šokių, o Anne Klem juos 
pamokė tradicinio lietuviško 
margučių meno. Tuo mętu 
juos aplankė Simas Kudirka su 
žmona. Junjorai buvo labai pa
tenkinti to žymaus žmogaus vi
zitu ir tuo didžiavosi. , č'

Po pietų junjorai dalyvavo su 
visais vyčiais seimo posėdy, kur 
buvo svarstomos rezoliucijos^ 
renkama nauja vyčių centro val
dyba. _•

Be anksčiau suminėtų junjorų, 
seime dalyvavo šie atvykę su sa
vo tėvais junjorai: Marija Stun
gurys, Susan ir Debbie Bumilla, 
Maria Klatt, Chris Ralys, Chris 
Zakarka, Laura ir Brian Lafra- 
boise.

Junjorų programa seime ne
būtų įvykusi be pagalbos susirū
pinusių vyresniųjų, iš kurių 
ypač minėtini Diane Bachanas, 
Ellie Nekrosis, Anne Klem 
— iš 90-os kuopos Kearny, N.’J.1, 
Joe Dube — iš 1-os kuopos 
Brockton, Mass, Philip Skabei- J 
kis — 110 kp. Maspeth, N.Y. 
Seimo komiteto koordinatorė 
buvo pirmoji vicepirmininkė 
junjorų reikalam Marian Skabei- ■ 
kis. ■ l

Visi, kas dalyvavo junjorų sėi- > 
me, pageidauja, kad ateity sei- ■ 
mai sektų šiuo pavyzdžiu. Tai 
atneštų naujų idėjų kuopom ir 
apskritim surengti seimus atei
ties vyčių vadam!

Marian Skabeikis

pirmininkas, So. Boston, Rita 
Pinkus — I-oji vicepirmininkė, 
John Batakis —Ilasis vicepirm., 
John Stoškus — III vicepirm., 
Dorothy Sinkavich — iždininkė, 
Virginia Markūnas — korespon
dentė, Marjorie Dillis — prote)- 
kolų sekretorė, Bernard MiiYktrs*‘'< 
ir James Rogers — re vizijoj v
misija, Sylvia Shukis — ritualo 
komisijos pirm., Daniel Averka 
—Lietuvos reikalų komisijos 
pirm., Nellie Ruggles — kultū
rinių reikalų komisijos pirm., 
Joan Laframboise — visuomeni
nių reikalų komisijos pirm., Joe 
Dube — sporto komisijos pirm., 
nariai— James Rogers ir Marian 
Dillis.

Suvažiavime dalyvavo centro 
valdybos nariai: Ann Bendėr; 
Rita Pinkus, kun. Kazimieras' 
Pugevičius, Anthony Radže- 
wich, Helen Shields, Philip ir 
Marian Skabeikis, Tereša Trai
nis ir Joe VVhite. Kitas suvažia
vimas įvyks pavasarį, balandžio 
25, Worcester, Mass.

Joan Laframboišė ■

IŠ ISTORIJOS
Po II-ojo seimo, kuris įvyko 

1914, kilo pirmas pasaulinis ka
ras. Lietuvių išeivija sujudo rū
pintis nukentėjusiais nuo karo 
savo broliais ir seserimis tėvy
nėj, kartu ir bendraisiais tautos 
reikalais. Vyčių organizacijos 
veikimas tačiau nesustojo. Or
ganizacija ėmė klestėti Chicagos 
mieste ir apylinkėse. Suorgani
zuota Chicagos apskritis.

Organizacijai augant ir stiprė
jant, vyčiai pradėjo vairuoti visą 
Amerikos lietuvių katalikų vie- ’ 
š%jį gyvenimą. Ypatingo dėme
sio kreipta į spaudą ii; meną. 
Katalikų laikraščiai pasidarę tu
riningesni žiniomis, steigėsi bū
reliai katalikiškai spaudai pla
tinti, vienas po kito steigėsi 
chorai; dramos sekcijos, scenos , 
būreliai veikė prie kiekvieno 
skyriaus, 1915 įsteigta centriiiė ' 
Amerikos lietuvių katalikų spau
dos draugija, pasirinkusi sau 
šventąjį užtarėją bei globėją šv. 
Povilą apaštalą. Organizacija iš
augo iki 30 skyrių.

Trečiasis seimas įvyko 1915, K 
Chicagoj, Šv. Jurgio parapijos 
salėj. Dalyvavo 40 atstovų. Iki 
šio seimo buvo įsteigta 19 naujų 
skyrių, natrių skaičius paaugo iki \ 
3,000.
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HAPPY THANKSGIVING DAY HAPPY THANKSGIVING DAY 

FANTASY FACTORY 
Juniper Plaza Route 9 

Freehold, New Jersey 07728 
Call: (201) 431-3755HAPPY THANKSGIVING DAY 

HONEY’S YARN SHOP 
SPECIALIZING IN • DOMESTIC & IMPORTED 
YARNS BRUNSVVICK BERNAT UNGER LOPI TO 
NAME A FEW ALSO CUSTOM PILLOWS CUSTOM 
FRAMING. WE ARE HAPPY TO HELP ON ALL 
PROJECTS! OPEN MON. TUES WED. FRI. 10-6.

THURS 10-9, SAT. 10-6 SETAUKET, 766 NORTH 
COUNTRY ROAD (NEXT TO 1890 DINING CAR) 

516 751-5654

HAPPY THANKSGIVING DAY 
Dl LORETO S 

FLORIST
FLOVVERS FOR ALL OCCASIONS 

EXCLUSIVE DESIGNS AT MODERATE PRICES 
SPECIALIZING IN WEDDINGS FUNERALS 

TROPICAL HOUSE PLANTS 
OPEN 7 DAYS GREENHOUSE ON PREMISES 

57-24 164TH ST. FLUSHING, N.Y.
212 358-1636

HAPPY THANKSGIVING DAY 
BOB-L T.V. 
SERVICE

865 Broad Avenue 
Ridgef leld, New Jersey 

Call (201) 941-3222

HAPPY THANKSGIVING DAY 
TURNHALL RESTAURANT AND 

CATERERS
4401 BROADVVAY ASTORIA 

BRING THE FAMILY FOR 
THANKSGIVING DINNER

CALL (212) 932-9274 
FOR RESERVATIONS

HAPPY THANKSGIVING DAY
SUSSEX TIRE 

AND 
REPAIR CO.

TRUCK AND BUS REPAIRS 
LUMIS AVENUE SUSSEX, N.J.

PHONE (201) 875-4700

HAPPY THANKSGIVING DAY 
RED BULL 

RESTAURANT 
Open 6 Days a Week 

2655 Staten Island N.Y.
Call 761-7114

HAPPY THANKSGIVING DAY 
THIRD AVENUE

AUTO BODY REPAIR 
3495 Third Avė. 

Bronx, N.Y. 10456 
S. Sumpter CY 2-5606

HAPPY THANKSGIVING DAY 
PUERTO RICO AUTO BODY 

BODY AND FENDER REPAIRS COLLISION 
EXPERT GENERAL MECHANIC AND .

PAINTING JOBS
27 AUSTIN ST. NEVVARK, N.J.

TELE.: 201 248-9857

HAPPY THANKSGIVING DAY 
JAMAICA MASON MATERIALS 
24-26 Jamaica Avė Hollis, N.Y. 

Mr. Marcatino 
(212) 479-0246

HAPPY THANKSGIVING DAY 
S & C PIZZA

ORDERS TO GO HOT HEROS And PLATĖS 
REAL ITALIAN PIZZA FREE DELIVERY 
1115 ASTOR AVĖ. BRONX N.Y. 10469 
ASK FOR ALBERT 882-9102 547-7017

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MARIO S PIZZA

ROUTE 206 ANDOVER, N.J. SERVING THE BEST 
ITALIAN DISHES IN THE AREA. CALL (201) 

786-5666 ORDERS TO GO

HAPPY THANKSGIVING DAY 
THOS. J. MCADAM 

LIOUOR CO.
398 3RD AVĖ BET 28-29 ST. N.Y.C.

OR 9-1224 ALTERNATE PHONE MU 8-3276 
A BUY RITE DISCOUNT STORE 

INDIVIDUALLY OVVNED AND OPERATED 
FINE LIOUORS AND WINES ALL BRANDS

HAPPY THANKSGIVING DAY 
D & L AUTO VVRECKERS 

TOP PRICES FOR FOREIGN CARS & 
OTHER LATE MODEL WRECKS WE DO OUR 0WN 
TOVVING LATE MODEL VOLKSVVAGEN PARTS 
STOCKED (EAST OF NEW ENGLAND THRUVVAY 

NEAR CONNOR ST. EXIT)
3309 MERRITT AVĖ., BRONX, N.Y. 325-5008

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MC COLLUMS 

PLUMBING & HEATING SERVICE WORK 
JOBBING — RESIDENTIAL COMMERCIAL 

73 ATLANTIS AVENUE MANAHAWKIN
PHONE 609 597-1414

HAPPY THANKSGIVING DAY 
SMITHTOVVN CHRYSLER & 

PLYMOUTH, INC.
VVHERE COURTESY AND FRIENDLINESS 

PREVAILS BEFORE AND AFTER THE SALE 
440 EAST JERICHOTURNPIKE SMITHTOVVN, L.l. 

(516) 265-2600

HAPPY THANKSGIVING DAY 
SHEEPSHEAD BAY DINER 

RESTAURANT 
3165 Emmons Avė. 
Sheepshead Bay 

Bklyn, N.Y. 934-8527

HAPPY THANKSGIVING DAY
THE FURNITURE CRAFTSMAN INC.

415 SHREWSBURY AVENUE SHREVVSBURY, N.J. 
REFINISHING, UPHOLSTERING SLIPCOVER AND 

DRAPERIES ANTIOUE RESTORATIONS 
(201) 842-0055

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MARY’S RESTAURANT 
42 Bedford St N.Y.C.

Mr. Glovanni Celenza CH 2-9588

HAPPY THANKSGIVING DAY 
CATTLE MEAT CENTER INC.

• PRIME CHOICE MEAT & POULTRY"
DELI DAIRY GROCERIES BEVERAGES FILL YOUR 

FREEZER N0W! CALL IN YOUR ORDERI 
HOURS MON.—SAT 8 AM-9 PM SUNDAY 9-2 
MORICHES, MONTAUK HWY. 516 878-4555

HAPPY THANKSGIVING DAY 
SKINNER BROTHERS SUNOCO

General Auto Repairs 
ROAD SERVICE, TIRES, BATTERIES AND 

ACCESSORIES
42 BELGROVE DRIVE KEARNY, N.J.

CALL (201) 998-0952

HAPPY THANKSGIVING DAY 
AEGEAN ISLES 

781 East 31 st St. Bklyn, N.Y. 
Mr. Peter Angelakas 434-7496

HAPPY THANKSGIVING DAY 
DELDEN FABRICS INC. 

25 Branca Road 
East Rutherford, N.J. 

Call 201 933-3010

HAPPY THANKSGIVING DAY 
E.Z. CATERING INC. 
Industrlal Catering 
58 Country Avenue 

Secaucus, N.J. Call 201 865-6899

HAPPY THANKSGIVING DAY 
BAY SHORE BAKE SHOPPE 

1183 Sunrise Highway Bay Shore, L.l. 
(516) MO 5-9689

HAPPY THANKSGIVING DAY
TOM & JERRY’S FOOD CENTER 

OUALITY MEATS VEGETABLES DELICATESSEN 
FREEZER ORDERS OUR SPECIALTY CATERING 
FOR ALL OCCASIONS. (OPEN MON. THRU SAT

8 AM TO 8 PM SUNDAY 8 AM TO 6 PAM)
BAY SHORE 1713 5TH AVĖ. 231-4307

HAPPY THANKSGIVING DAY
AMBOY AUTO BODY 

Collislon Work 
Insurance Work 

456 Mitchell Place 
Perth Amboy, N.J. 
Call 201 826-7077

HAPPY THANKSGIVING DAY 
ZACCONE BROTHERS 

209 4th Avė. Bklyn, N.Y. 
783-9813

HAPPY THANKSGIVING DAY 
CLAUDE R. BOYD 

FUNERAL HOME INC.
448 VVEST MAIN ST. BABYLON, N.Y. 

MR VVILLIAM RUSCH
(516) MO 9-2400 MO 7-8614

HAPPY THANKSGIVING DAY 
PREMIER ROOFING CO. INC. 

Expert Roofing and Waterproofing 
Serving All Brooklyn 

646 Paclfic Street 
Brooklyn, N.Y.

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MIDVVOOD COLLISION CO. INC. 
80-11 ATLANTIC AVĖ. VVOODHAVEN, N.Y.

MR. PETE TITONE (212) 296:0332
WE DO AUTO BODY REPAIRS AUTO FINISHING 

INSURANCE APPRAISALS

HAPPY THANKSGIVING DAY 
BLACK GOAT RESTAURANT 
100-09 FOURTH AVĖ. AT 200 STREET 

COCKTAIL LOUNGE 2 DISTINCTIVE DINING 
ROOMS CALL (212) SH 5-9367 MR. BILL 

DRENNEN, PROP.

HAPPY THANKSGIVING DAY 
ILIA’S BRIDALS 

VVEDDING GOVVNS MADE TO ORDER 
BRIDESMAIDS FLOVVER GIRLS MOTHERS 

READY MADE AT MODERATE PRICES 
115-10 LIBERTY AVĖ., RICH. HILL 843-4210

HAPPY THANKSGIVING DAY 
HUCKSTERINN

ROUTE 173 VVEST PORTAL N.J.
LIVE ROCK ENTERTAINMENT HUNTERDON 
COUNTY FINEST VVEEKEND ENTERTAINMENT 

CALL (201) 479-4988 MR. JOSEPH PROCTOR

HAPPY THANKSGIVING DAY 
VIK-CYNN JEWELRY 

BAY RIDGE FINE JEVVELRY SEIKO VVATCHES 
DIAMONDS RINGS EARS PIERCED GOLD 
BOUGHT EXPERT WATCH AND JEVVELR 

REPAIR
416 86TH STREET BKLYN. NEAR 4TH AVĖ.

680-1502

HAPPY THANKSGIVING DAY 
JOHN VECCHIO

FINE VVINES AND LIOUORS PROMPT FREE 
DELIVERY. MON.-WED. 8:30-7:00, THURS.-SAT 

9 PM 487 6TH AVĖ. ST 8-3937 
BROOKLYN, N.Y.

HAPPY THANKSGIVING DAY 
Sportlng Goods 

TUCKERTON SPORTS CENTER 
OPEN SEVEN DAYS AREAS MOST COMPLETE 

SPORTS SHOP EXPERT BIKE REPAIRS 
LICENSES ISSUED 15 MATHISTOVVN ROAD

W. TUCKERTON, N.J. 08087 PHONE (609) 296-4344

HAPPY THANKSGIVING DAY
FRED BRUNOLI & SONS, INC.

ESTABLISHED 1935 
“Controlled Qual ity Building Construction” 

AVON-FARMINGTON, CONNECTICUT 
203 673-2597

HAPPY THANKSGIVING DAY 
Don’t Get Married 

UNTIL YOU’VE RAPPED WITH 
BRASS TAX MUSIC

LONG ISLAND S NO. 1 VVEDDING BAND 
CALLFOR APPOINTMENT AT OUR LONG ISLAND 

STUDIO 516 735-1090

HAPPY THANKSGIVING DAY
ZACARDIRESTAURANT 

GREEK FOODS & GREEK PASTRIES 
We Speclalize in Take Out Orders 
27 Bedford Street Stamford Conn.

203 327-8896 203 359-1466

HAPPY THANKSGIVING DAY 
RONNI — J CLEANERS 

Expert Men’s & Ladies Tailorlng 
& Alterations Ouality Cleaning 

30 North Maln Street, New City; N.Y.
Tele: 914 NE 4-3310

HAPPY THANKSGIVING DAY
GLORIA RESTAURANT 

AND PIZZERIA 
Finest of Cuisine 

384 Court St. Brooklyn 
Call (212) 625-8874

HAPPY THANKSGIVING DAY 
SICKLERVILLE MOBIL 

CARMEN CERAMI—OVVNER OPEN 6 AM-12 PM 
7 DAYS A VVEEK GENERAL AUTO REPAIRS ROAD 
SERVICE — TUNE UPS MECHANIC ALVVAYS ON 

DUTY VVILLIAMSTOVVN SICKLERVILLE ROAD
SICKLERVILLE, N.Y. 609 728-2290

HAPPY THANKSGIVING DAY 
BOB’S CARDS & GIFTS 

DISTINCTIVE CARDS & UNIOUE GIFTS 
NAUTICAL ITEMS, CANDLES & LENOX CHINA 

524 BRIGHTON AVĖ. SPRINGLAKE, N.J.
CALL (201) 449-2010

HAPPY THANKSGIVING DAY
LISETTE GOVVNS 

7301 New Utrecht Avenue 
Open 6 Days a Week 
Call (212) CL 9-2848

HAPPY THANKSGIVING DAY
STEREO 
CIRCUS 

464 Market Street 
Saddle Brook, N.J. 
Call (201) 845-6814

HAPPY THANKSGIVING DAY 
PETE’S CITGO SERVICE STATION 

OPEN 7 DAYS A WEEKGENERAL AUTO REPAIRS 
ROAD SERVICE, TIRES, BATTERIES AND 

ACCESSORIES
VVYCKOFF & FOREST AVENUE 

MAHVVAH, N.J. 
(201) 891-7733

HAPPY THANKSGIVING DAY 
SCHENECTADY 

BUSINESS MACHINES 
785 Statė St. Schenectady, N.Y. 

(518) EX 3-6200

HAPPY THANKSGIVING DAY 
PAUL & JIMMY’S PLACE 

54 Irving Place 
N.Y.C., N.Y.

(212) 674-9463, 475-9540

HAPPY THANKSGIVING DAY 
COLUMBUS 

AUTO SALES INC. 
Finest Used Lincoln & Cadillacs 

490 Bloomfield Avenue 
Newark, N. J.
201 484-9005

HAPPY THANKSGIVING DAY 
FEDERS AUTOMOTIVE SERVICE 

330 Stage Road Monroe, N.Y.
Mr. M. Feder (914) 782-7271

........
HAPPY THANKSGIVING DAY 

FERUCCI’S 
ITALIAN-AMERICAN CUISINE 

222-16 144th AVENUE SPRINGFIELD GARDENS 
CORNER OF SOUTH CONDUIT BLVD. 

OPEN 6 DAYS FOR LUNCH AND DINNER 
CALL (212) 527-6300

HAPPY THANKSGIVING DAY 
HOLDEN TOWING OPERATING 

7 Days a Week 
24 Hours A Day

21 Plerce St., Newark, N.J. 
(201) 242-9516

HAPPY THANKSGIVING DAY 
ROSEDALE GARAGEINC. 

1237 Mamaroneck Avė. 
White Plains, N.Y.
(914) WH 9-9348

HAPPY THANKSGIVING DAY 
ROMANO

IALIAN RESTAURANT & CATERERS 
7117-7119 13TH AVĖ. BKLYN. CATERING FOR 
ALL OCCASIONS FROM 25 TO 100 PEOPLE 
CALL (212) 236-9677 ORDERS TO TAKE OUT

HAPPY THANKSGIVING DAY 
BOLKEMA FUEL CO., 

Complete Heatlng Service 
255 Greenvvood Avenue 

Mldland Park, N.J.
Call 201 652-1600 Res. 201 327-0927

HAPPY THANKSGIVING DAY 
PHILADELPHIA MOULDING CO. 

225 North 13 St.
Phila, Pa. (215) LO 4-5550

HAPPY THANKSGIVING DAY 
RIVERDALE STEAK HOUSE 

5700 RIVERDALE AVĖ. COR. 259
VVEST BRONX, N.Y. (212) Kl 9-9946

APIE M.K. ČIURLIONĮ 100 METŲ GIMIMO
SUKAKTIES PROGA

{Paskaita, skaityta Čiurlionio 
pagerbimo akademijoje 1975 
spalio 18 Kultūros Židinyje 

Yorke)

V.K. JONYNAS 3

jėgą

savo
apie

Čiurlionis, įsigilinęs į muzi
kos pagrindinių faktorių ritmą, 
savo pojūčiais tą ritminę 
pradėjo įvesti į tapybą.

Čiurlionis . viename 
straipsnyj e, rašydamas 
muziką sako:

“Ritmo monotonija — tai vie
na svarbiausių ir, drįstu pasaky
ti, gražiausia mūsų dainų savy
bių.”

Šis autentiškas Čiurlionio pa
sisakymas . apie ritmo svarbą 
mum atidengia Čiurlionio pa
saulio kūrybinius ateities kelius.

Čiurlionis visomis priemonė
mis siekė giliau pažinti lietuvių 
liaudies meną. Liaudies dainų 
harmonizavimas, pakelės koplyt
stulpių piešimas, grafikos prie
monėmis ornamentikos kom
ponavimas ir jos panaudojimas 
tapybiniuose darbuose — yra 
neišdildomi šio teigimo liudi
ninkai. Šią ornamentiką, kaip ir 
pačią gamtą, jis ne kopijavo, bet 
savaip komponavo, toj ornamen
tikoj surasdamas tą Čiurlioniui 
muzikui brangų elementą — rit
mą.

Reikia tik paanalizuoti, kaip 
Čiurlionio vėlybesnė kūryba, 
bežiūrint siužeto, buvo per- 
Suiįikta šiuo formų ritminiu ele
mentu. Jo peisažuose medžiai 
auga grupėmis ir tiesūs. Jų verti
kalinės savybės nepaprastai pa
brėžtos. Saulės sonatos Andan
te, šiame kompoziciniai nuosta
biai moderniam paveiksle, ketu
ri žaibai iš debesų remiasi į jū
rą. Jo debesys plaukia banguo
jančia įžambine kryptimi. Jūra 
banguoja horizontalinėmis for
momis ir linijomis. Dangaus 
debesyse įrašyti trys balti tri
kampiai. Pagaliau apatinėj daly, 
lyg žemės pusrutuly, prasi
veržia pas ik artėdamos žaibų for
mos. Ritmiškai pakartoti ir tri
kampiai, šį kartą mažesni ir aš
tresni, ir patalpinti žemės erd
vėj.

Visa šio paveikslo kompozici
ja niekuomet nepaseno. Ji pali
ko moderni tarp šio meto mo
derni ųjų.

Čiurlionio paveikslų spalvom 
būdinga yra pilkšva pastelinė 
gama, kaip daugumoj pilka yra 
lietuviška padangė, kaip pilka 
kaimo milinė. Ir dzūkų krašto 
tautiniame kostiume randame 
santūrų pilkų spalvų foną, pa
puoštą spalvingais ornamen
tais.

Ši spalvinė gamta yra kiek gi
mininga su japonų spalvotų me
džio graviūrų koloritu. Gal dėl 
to šiandien japonai rodo didelio 
susidomėjimo Čiurlionio kū
ryba.

Tenka konstatuoti, kad Čiur
lionio pirmieji bandymai mene 
yra mokyklinio lygio. Taip juos 
ir reikėtų vertinti. Netikslu 
nuvertinti jo kūrybą tik dėl to, 

kad daugelis jo darbų buvo ne
baigti, eskizinio pobūdžio arba 

Jungtinis choras, atlikęs Čiurlionio kūrinius Čiurlionio šventėje. Chorui dėkoja rengimo 
komiteto pirmininkas V.K. Jonynas. Nuotr. P. Bivainio

nubluko. Tai priklauso jo pirma
jam studijiniam periodui.

Antrasis laikotarpis labiausiai 
išaustas proto, mokslo ir jausmų 
siūlais. Čia siužetas svarbus 
lygiagrečiai su kompozicija ir 
spalva. Eilė paveikslų turi muzi
kinius pavadinimus, būdingą 
muzikinę tąsą ir sukirpimą, kaip 
Jūros sonata, Žvaigždžių sonata 
ir kitos.

Trečiąjį laikotarpį tenka laiky
ti pačiu kūrybingiausiu. Ir šiame 
laikotarpyje gamta Čiurlionį sti
muliuoja. Tačiau tą gamtą jis 
taip išdestiliuoja, kad šio laiko
tarpio paveikslam neranda rei
kalo duoti daiktinių pavadini
mų. Šie kūriniai numeruojami, 
grupuojami ciklais, kaip žiemos, 
pavasario, vasaros, pasaulio 
sutvėrimo ir k.

Metų laikų ciklai yra tiek per
sunkti ritminiu elementu ir ati
traukti nuo realybės, kad yra 
apjungti tik nuotaikomis ir kolo
ritu, apjungti tik Čiurlionio kū
rybiniu individualumu ir savojo 
pasaulio atidengimu.

Šiuose Čiurlionio kūriniuose 
gimsta pirmieji abstraktinio me
no žingsniai kartu su genijaus 
vainiku.

Savo darbuose Čiurlionis yra 
sukūręs erdvės iliuziją. Pastarą
ją jis naudojo kaip teatro deko
raciją, kur statiškai įvairiose 
plokštumose išdėstė siužetinius 
elementus. Jei erdvė kaip fonas 
pasitarnavo išsakyti siekiamai 
nuotaikai, tai jis jos ir nevengė, 
tačiau jis niekur nesilaikė per
spektyvinių dėsnių ir jų nesiekė. 
Savo kūryba jis taip pat nesie
kė bedaiktinio meno filosofijos 
‘menas menui”.

Savo kūryboje neatsisakė 
tematikos, tačiau ją aprengė 
nauju rūbu, persunktu savo in
dividualaus pasaulio samprata.

ST. PETERSBURG, 
FLORIDA

Pranciškonai pradeda 

pastoraciją

Pranciškonai, apsitvarkę savo 
namuose, jau pradėjo šioj kolo

nijoj pirmuosius pastoracinius 
žingsnius.

Dvi savaites čia išbuvęs lietu
vių pranciškonų provincijolas 
Tėv. Jurgis Gailiušis užmezgė' 
ryšius su vietos dvasiškiais, k u-, 
rie parodė lietuviam didelį pa-, 
tankumą. Vyskupijoj buvo gau
tas pastovus leidimas laikyti 
lietuviam pamaldas, o Šv. Vardo 
parapijos klebonas mielai leido 
sekmadieniais jo bažnyčia nau
dotis. Pirmosios pastovios mi
šios jau atlaikytos pereitą sek
madienį, lapkričio 16.

Pranciškonų skyriaus St. Pe- 
tersburge administratorium yra 
paskirtas T. Tadas Degutis, 
OFM, anksčiau ėjęs Toronte 
Prisikėlimo parapijos vikaro pa
reigas. T. Rafaelis Šakalys, 
OFM, čia talkinęs du mėnesius, 
išvyks atgal prie savo pareigų 
Kennebunkporte, Maine.

I

Jis mylėjo gamtą ir ją studija
vo, bet savo kūryboje parodė 
tai, ką jis norėjo matyti, t.y. 
ką pati gamta savąja kalba į jį 
kalbėdavo. Gamtos realistiniai 
varžtai jo nesaistė. Savo kūrybo- 
je gamtą naudojo kaip sceną, 
kurioje vyko jo pačio surežisuo
ta mistinė drama. Dramos vy
riausias aktorius buvo žmogus 
su jį supančiomis ir intriguo
jančiomis antgamtinėmis jėgo
mis. Dailininkui šis žmogus ne
būtinai yra fizinė būtybė. Tą 
tikrąjį žmogų dailininkas randa 
žmogaus dvasiniame gyvenime, 
jo šakotoje kūryboje.

Šį žmogaus aspektą labai ryš
kiai nusakė šių dienų moksli
nio humanizmo atstovas Jakob 
Bronowski savo knygoje “The 
Ascent of Man”. Jis rašo: “Žmo
gus yra unikumas ne todėl, kad 
jis kuria mokslą, ir ne todėl, kad 
jis kuria meną, bet todėl, kad 
mokslas ir menas yra lygiagretė 
išraiška jo nuostabių minčių 
lankstumo”.

Šią nuostabią mokslo ir meno 
junginio misiją Čiurlionis išsa
miai išsakė savo kūryba-. Todėl 
jo kūryba neturi laiko ribų, ne
sutampa su jokia srove. Ji yra 
žmonijai universali, nes betar
piai prakalba į žmogų, apie žmo
gų nekalbėdama.

Aplinka, gamta, mokslas ir 
menas, draugai, įvairios religi
jos, filosofija ir visos dar neati
dengtos visatos ir kosmo paslap
tys buvo Čiurlionio kaip kūrė
jo rūmai, kuriuose jis nenuils
tamai varstė duris. Čiurlionis su
prato aplinkos veikiamosios ga
lios svarbą ir faktą, kad žmo
gus, keisdamas aplinką, tos pa
keistos naujos aplinkos pats yra 
keičiamas. Todėl natūralu, kad 
kūryba yra tik nuolatinio ieš
kojimo ir minčių tekėjimo neiš
senkanti upė.

t

Pranciškonų namuose bai
giama įrengti koplyčia, kurioj 
aukojamos mišios savaitės 
dienomis. Koplyčia turi apie 40 
sėdimų vietų.

Atvykusiem pranciškonam St. 
Petersburgo lietuvių kolonija 
parodė nuoširdų palankumą. 
Bliskių šeima padarė koplyčiai 
altorių ir labai daug talkino ku
riantis. Ponia A. MeŠkūnienė į- 
amžino savo vyrą ir sūnų kop
lyčioj, nupirkdama gražią amži
ną lempą tabernakuliui. Dr. Pet? 
riko ir J. Valausko šeimos įtai
sė koplyčiai tabernakulį. Urbo
nai įteikė stambią įsikūrimui au
ką, Eanell šeima nupirko koply
čiai švęstam vandeniui menišką 

dailininkas Antanas 
nemokamai 

ir tabernakulio

indą, o 
Rūkštelė 
altoriaus 
nius.

padarė 
braiži-

Peters-Paskutiniu laiku St. 
burgo kolonijoj apsigyveno du 
pensininkai kunigai: P. Gašlū
nas ir prelatas J. Balkūnas, P.A. 
Persikelia vis naujos šeimos iš 
įvairių Amerikos ir Kanados 
vietovių.

Lietuvių klubas yra išvystęs 
gražią veiklą — turi savo chorą, 
tautinių šokių grupę, ruošia 
šventes ir minėjimus. Neatsilie
ka ir kitos organizacijos. — J.G.
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ATGIMĖ TĖVYNĖ — GIMĖME IR MES 

Mintys Lapkričio 1-osios proga

Šie žodžiai nuskambėjo Il-oj 
tautinėj stovykloj, Panemunėj, 
laisvoj Lietuvoj. Ir kokie jie 
buvo ir iki šiol tebėra gražūs ir 
prasmingi skauto širdžiai!

Šiais trumpais žodžiais tiksliai 
nusakytas Lietuvių Skautų Są
jungos įkūrimas. Nes mūsų tė
vynė Lietuva atgimė iš ilgai be
sitęsusių priespaudų 1918 me
tais, o tais pačiais metais gimė ir 
Lietuvių Skautų Sąjunga. Tame 
pačiame senelyje Vilniuje, kur 
buvo pasirašytas Lietuvos Ne
priklausomybės Aktas, lapkričio 
1 nuaidėjo ir pirmasis skautiš
kasis “Budėk!”

Nuo tų metų jau praėjo daug 
laiko. Daug kartų skautų gretos 

f žygiavo tautinėse stovyklose, 
daug vargo Lietuva pakėlė, daug 
Sąjungos narių jau yra amžiny
bės keliu iškeliavę, tačiau Lap
kričio l-oji tebėra švenčiama 
mūsų visų ir bus švenčiama ir 
toliau, kol bus gyvas bent vienas 
lietuvis skautas.

Lapkričio l-ajai atėjus, ne vie
nas prisimena mūsų Sąjungos 
pirmūnus — įkūrėjus. Maža jų 
beliko gyvųjų tarpe, ne per dau
giausia jų gyvena laisvame pa

Pasitinkamas LSS šefas prez. A. Smetona
■------------ —--------------------------------------------- ------------

SENIAI LAUKTOJI 
“LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA”

LSS išleistoji Petro Jurgėlos 
“Lietuviškoji skautija” yra stam
biausias veikalas skautiškoj li
teratūroj, o taip pat didingiau
sias, plačius barus apimąs, mūsų 
skautiškos veiklos pusės šimto 
metų paveikslas. Gausi ir nau
dinga medžiaga mūsų skautiš- 
kajai praeičiai pažinti. Detali
zuota Brolijos, Seserijos ir 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
veikla vietovėmis. Tūkstančiai 
pavardžių, vietų, įvykių ir darbų 
mūsų tautos statyboj ir kovojant 
už jos laisvę. Giliai paliestas 
mūsiškos skautijos kūrimasis ir 
tą laikotarpį supančios aplinky
bės. Nenuslėptos ir piktžolės, 
kurios kerojo tuo metu patvo
riuos. Labai artimai visur srove
na skautiškasis judėjimas ir lie
tuviškoji buitis. O tai fonas, liu
dininkas ir atsakas, per visą veik
lą nusidriekęs į klausimą, kas 
toji skautybė kasdieniniame tau
tos ir žmonijos gyvenime.

Autorius nejučiomis ir netie
siogiai atskleidžia antroj veikalo 
daly patį pagrindinį skautų 
ideologijos principą — tarnauti. 
Šiam klausimui autorius skiria 
didžiausią veikalo dalį: kaip 
lietuviai skautai tarnavo Dievui, 
Tėvynei, artimui. Čia atveria la

Per skautybę — lietuvybei!

sauly, tačiau dėka jų, tų lietuvių 
pasiryžėlių, tų dvasios galiūnų, 
lietuviai skautai tebegyvuoja vi
sur, kur okupantas negali jų pa
siekti, jų veiklos išardyti.

Lapkričio Pirmosios proga 
prisiminkim ir tuos, kurie, sau
godami savo žemę, savo idealus, 
tautos laisvę, žuvo nuo žiauraus 
okupanto rankos. Tie mūsų bro
liai ir sesės, kurie ar žuvo ar te
bevargsta Sibiro pusnynuose, ir 
tie, kuriuos priglaudė Tėvynės 
velėna, yra ypatingai verti visų 
mūsų pagarbos. Jais didžiuoja
mės dabar, ir privalom stengtis, 
kad jais didžiuotųsi ir ateinan
čios kartos.

“Dievui, Tau, Tėvyne, ir 
Žmonijai” skamba ir šiandien 
skautų lūpose. Tai gražus skauto 
gyvenimo kelrodis — visą gy
venimą stengtis įgyvendinti 
skautų šūkį.

Likim tokie pat ir ateity, per 
ilgus amžius. Tegul visi broliai 
ir sesės atlieka savo pareigą Die
vui, savo pareigą Tėvynei ir 
savo pareigą Artimui. Kaip 1918 
lapkričio 1 ir per 57 mūsų 
Sąjungos gyvavimo metus — 
Budėkim! s. B.K.

bai daug vertingos medžiagos, 
įvairių skautiškų pasireiš
kimų, darbų ir pavyzdžių, su
glausdamas viską į skautų nuo- 
pelningumą tarnaujant. Aprėpta 
plati, šakota skautijos veikla, 
ir atverta daug naujų istoriškų 
faktų.

Tai 824 puslapių veikalas, 
kietais viršeliais ir gausiai iliust
ruotas. Išspausdino Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne, N.Y. 
Anksčiau užsiprenumeravu- 
siem knygos kaina buvo 10 dol., 
dabar — 12 dol. Knygą galima 
įsigyti per skautų vienetus ar 
per vajaus komiteto įgaliotinius:

Aleksas Pocius, 6505 South 
Keeler Avė., Chicago, 111. 60629;

Valentinas Varnas, 2307 Lyric 
Avė., Los Angeles, Ca. 90027;

Jonas Asminas, 32676 Scone, 
Livoni a, Mich. 48154 ;

Juozas Bružas, 2932—Beach 
Channel Dr., Far Rockaway, 
N.Y. 11691.

A. Samušis, 116-08 95 Avė., 
Richmond Hill, N.Y. 11419.

Galima ją gauti ir Darbinin
ko administracijoj: 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Vėliau bus paskelbtos ir kitos 
knygos platinimo įstaigos. A.S.

GILVVELLIO KURSŲ DARBAS
V. s. P. Molio ir v.s. Č. Ki

liulio rūpesčiu šią vasarą BSA 
Miško Ženklo kursuose New 
Hampshire dalyvavo ir dvi lietu
vių vadovų siltys, iš viso 13 as
menų. Jie atliko pirmąją kursų 
dalį — stovyklavimą.

Dabar bus atliktos kitos dvi 
dalys — kiekvienas turi galu
tinai paruošti savo įsipareigoji
mo lapą (tai pasižadėjimas veikti 
pagal stovyklinėj daly įgytas ži
nias ir patyrimą) ir to lapo vei
kimo planą pritaikyti — įvyk
dyti dirbant savo vadovavimo 
darbą su lietuviais skautais.

Kiekvienas turi numatyti ir at
likti 24 uždavinius, vadinas, po 
2 iš kiekvienos skautiškojo va
dovavimo kompetencijos (jų yra 
U).

Įsipareigojimo lapo pirmąją 
redakciją kuršininkai turėjo į- 
teikti savo skilties patarėjui 
priešpaskutinę dieną stovyklai 
baigiantis ir, tai padarę, jie buvo 
pripažinti tą dalį baigę. O per 90 
dienų turi būti patarėjam įteik
tas galutinės formos tas įsiparei
gojimo lapas, pagal kurį jau vyk
dys paskutinę kursų programos 
dalį —24 uždavinius.

Kai kurie kuršininkai tą galu
tinę redakciją jau ir sutvarkė, o 
savo uždavinius vykdo ir atitin
kamai pranešinėja savo skilčių 
patarėjam, kad jie būtų įskaityti. 
Kursus baigs tie dalyviai, kurie 
pagal gerai paruoštą įsipareigoji
mo lapą atliks sėkmingai visus 
uždavinius.

Kai kurie kuršininkai tą galu
tinę redakciją jau ir sutvarkė,

NEW YORKO SKAUTAI ATŠVENTĖ 
SIDABRO JUBILIEJŲ

New Yorko Neringos ir Tau
ro tuntai iškilminga sueiga atžy
mėjo skautiškosios veiklos 25- 
rius metus. Kultūros Židiny tą 
dieną buvo laikomos šia intenci
ja pamaldos,* kurių metu progai 
pritaikytą pamokslą pasakė 
LSS-jos dvasios vadas ps. T. 
Paulius Baltakis, OFM. Jis ypač 
jautriai prisiminė skautus, jų sie
kius, jų nuopelnus tėvynės lais
vei, jų šūkį, žadinantį gyvenimo 
prasmę. Buvo prisiminti visi šių 
vienetų mirę skautai, o Vėlinių 
dienos proga visi juos prisiminė 
savo maldose.

Po pamaldų buvo iškilminga 
sueiga. Ji kiek skyrėsi nuo įpras
tinių, nes čia neskambėjo ko
mandos ir raportai, bet buvo 
perbėgta per 25 skautiškosios 
veiklos metus.

Su vėliavomis ir skautišku 
maršu į salę įžygiavo skautų 
vienetai. Tai buvo įspūdingas 
momentas ir kartu pasididžiavi
mas, kad per amžiaus ketvirtį 
skautai ne mažėja ar silpsta, bet 
jų skaičius didėja ir toliau pri
traukia išeivijoj gyvenantį jauni
mą.

Sueigą pravedė ps. M. Matu
laitytė, supažindindama susi
rinkusius su skautiška veikla 
New Yorke bei pristatydama su
eigoj atsilankiusius buvusius 
vadovus.

Pirmasis Tauro tunto tuntinin- 
kas ps. Romas Kezys savo žody 
grįžo į praeitį, paliesdamas 
skautų veiklą prieš eilę metų, 
prisimindamas to laiko sąlygas, 
tuo laiku veikusius skautų 
meno vienetus; tik laiko ri
botumas trukdė sugrįžti 
praeitin plačiau. Mintimis pasi
dalino ir buvęs ano laiko tunti- 
ninkas v.s. A. Bobelis, pasi
džiaugdamas tebegyvuojan
čiais New Yorko skautais ir tais 
ne tik vietos, bet ir Sąjungos 
vadovais, kurie išaugo New Yor
ko skautų gretose.

Buvo pristatyti buvę ir dabar
tiniai tuntininkai: Neringos — 
s. R. Bružienė, s. D. Siemaš- 
kienė, s. I. Vilgalienė, ps. A. Ma- 
rijošienė, s. R. Česnavičienė 
(s. A. Noakaitė-Pintsch ir s. I. 
Jankauskienė sueigoj nedaly
vavo); Tauro — ps. R. Kezys, 
v.s. A. Bobelis, s. J. Bružas, v.s. 
A. Samušis, s. V. Kidolis, ps. K. 
Nemickas ir ps. J. Vilgalys (ne
buvo ps. K. Bilerio); taip pat ir 
New Yorke gyveną dvasios va
dai: Brolijos — v.s. kun. J. Pa
kalniškis ir Seserijos — ps. T. P. 
Baltakis, OFM. 

o savo uždavinius vykdo ir 
tinkamai pranešinėja savo sj.-į 
čių patarėjam, kad jie butu 
skaityti. Kursus baigs tie <Ja].. 
viai, kurie pagal gerai parųo^. 
įsipareigojimo lapą atliks sų-t 
mingai visus uždavinius.

Kad mūsų kuršininkam į 
lengviau prieiti prie galo ir viSp 
kursus sėkmingai baigti, jį.' 
tuvių skilčių patarėjai (Bebrų 
v.s. C. Kiliulis ir Lapinų — v 
A. Saulaitis) leidžia speniai-... 
informacijas — “Iš Miško Ž< o 
lo užrašų”. Jas gauna tik ku. s. 
ninkai.

Dabar Gilwellio kursų sjM 
ma yra kiek pasikeitusi, jį ( 
riasi nuo tos, kuri buvo taik<j)n, 
sakysim, prieš 10 m. ar sujų 
Dabar daugiau dėmesio sk;.-, , 
ma žmogui; anksčiau labu/, 
buvo pabrėžiami dal\ kai. Da; * 
ypatingai stengiama-/ -kam ,• 

vadovavimo metodus idi<. 
seniau rūpintasi labiau ų . 
kiškų lavinimu. Pirmiau ? n; . 
lio lavinimą ir patyrimą bųV() 
stengiamasi pritaikyti vie;i, i., 
draugovėj dirbant tiesio.;,:, : 
darbą; dabar norima, kad s į.... 
tiškojo lavinimo patobulini^ 
įeitų į bet kurias pareigas; *, 
dėl įvairių pareigų vadovai 
ka dirbti savo pareigose, tau 
darni tas 11 pagrindinių ko m 
petencijų. Labiau grįžtama j p 
Baden-Powellio skautiškojo ...7| 
dovavimo pagrindus. Iš \:m.,. ( 
daugiau tikimasi patobuh,, , 
savo aplinkos skautavimą.

A. Šaulaitis

Buvo pasveikintas ir sueigoj 
atsilankęs Simas Kudirka šu'šei- 
ma, kurio vaikai, mūsų visų ina. 
lonumui, jau spėjo įsijungti i 
skautų eiles. Simui buvo įteikta 
ir nąujai išleistoji knyga “Lietu
viškoji skautija”.

Pasibaigus oficialiajai sueigos 
daliai, mūsų jaunieji atliko tior$ 
ir neilgą, bet nuotaikingą prog-- 
ramėlę. Ypač gražiai pasireiškė 
paukštytės ir vilkiukai savo 
dainomis, kurios hu\o , _
duotos tikru vaikišku nuošir
dumu ir žaismingumu. Pau ... 
tyčių vaidinimėlis — su juokda
riais nykštukais, ir rimtom i: 
paukštytėmis — prajuokino . 
sus. Pasirodė ir skautės b:-i vyX 
skautės. Paskirai savo talenius 
parodė skautės Rasa ir K 
Bobelytės, grodamos fleitom i 
o broliai skautai pagrojo h, y . 
viškomis dūdelėmis. Daugeliui 
dainų sesė J. Gudaitytė pritarė 
akordeonu.

Sueiga buvo baigta dai>m. 
“Lietuva brangi”, kurią dainavo 
visi šiuo metu esą skautų eilėse, 
ir tėvai, prisimindami savo pa- 
čių skautišką veiklą. Su pa
kilia nuotaika skirstėmės, tikė
dami New Yorke atšvęsti ir auk
sinį jubiliejų! B.K.

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI

SKAMBESYS — Chicagos 
Aušros Vartų tunto Sutartinės 
stovyklos laikraštėlis, iš kurio 
lengva susidaryti pačios 
los vaizdą, skaitant dienų prmy 
ramą, įspūdžius, nuotykius, juo
kus ir 1.1. Šį laikraštėlį redaga- 
vo ps. I. Šerelienė su pagalbi
ninkėmis v. sk. v. si. J. Fabijų- 
naite ir v. sk. si. R. Kubiliūtc 
Skautiškas valio sesėm rudakė 
rėm, jų pagalbininkėm “žinia- 
nešėm” ir kitom, prisidėjusiom 
prie tikrai turiningo laikrašt-um 
leidimo.

MŪSŲ VYTIS — 1975 m. Nr.' 
1. Turinyje: V. Statkaus straiį ~ 
nis — LSS centrai ir ASS. H. 
Lukoševičiūtės — UI PL]K 
mintis; J. Gimbuto — Litmui 
tikos institutas; A. Vilkaitės — 
Kilminių grupių išsilaik) ma c 
R. Penčylienės — Vyresniųjų 
skaučių skyrius; LSS tarybos su
važiavimas; Įvykiai ir pastabos; 
Atsiųsta paminėti; Nekrologu.; 
Laiškai. Viršelyje — iii. Al\ ydas 
Vasaitis, Vydūno Jaunium 
Fondo 1974 metų labiausiai pa
sižymėjusio jaunuolio dovanos 
laimėtojas. Mūsų Vytį redaguo
ja v.s. fil. Liūtas Grinius. .
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.kautų iškilminga sueiga. Naujos skautės: 
o .tė (k.) ir Lolita Kudirkaitė (d.). Nuotr. s. G.

E ĄŽUOLO MOKYKLĄ
Vieną dieną atsikėlėm 5 vai. 

ryto ir susipakavom daiktus, 
kurių reikėtų iškyloj. Šią dieną 
vadovai mum gamino pus
ryčius . . . Tada su žemėlapio ir 
kompaso pagalba išėjom iš
kylauti.

Atvykom į nustatytą vietą apie 
3 vai. popiet. Ruošėm vakarienę 
ir smagiai leidom laiką: laužas 
degė, jau temo, o mes ir kal
bėjom, ir dainavom lietuviškai! 
Po vakarienės ėjom miegoti, nes 
3 vai. ryto turėjom atsikelti. Pra
dėjo smarkiai lyti. Viskas su
šlapo. Tačiau pilni energijos 
mes keliavom atgal prikelti 
gintariečių. Priešpaskutinę 
dieną vi s,i ruošė vakarienę. Ši 
vakarienė iškepta visa savo ska- 
nybe. Tai buvo smagi vakarienė.

Atėjo paskutinė stovyklos die
na. Niekas nenorėjo važiuoti na
mo. Toji stovykla man patiko 
labiausiai iš visų. Daug išmokau 
ir gražiai praleidau laiką. Patariu 
visiem stovyklauti Ąžuolo mo
kyklos stovykloj!

Ąžuolėlis

••• laiku brolio A. Bal-
- > ;.>ie Ąžuolo mokyk- 

'• o;:.. k!u kartu su kitais 
asiniais apie Ąžuolo-Gintaro 
a<!ovii mokyklas, jo rašinys, 

i1 < luotai, dedamas dabar.)

AR:T<r; į stovyklą, tuoj pat 
yųyti palapinę. Už
baigų vieną darbą, turėjom pa- 
';iki . . sugalvoti mūsų
Sk'k-('E . Taigi nutarėm —
busim Vėžiai. Surimavom ir 
suki

Zepraėju daug laiko, o brolis 
' ' n.ss pradėjo mokyti 

ma?gų riCin-Į,. Pa)'inom įvairiau-

Tu naktį buvo paskaita apie 
• fb‘ ■ Buvo nusiskųsta, kad 

-i;’ : ;■> c.k,u skaito ir rašo
•‘‘■•u. y,, y Kalbėti tarp savęs 
turėtunio visada L k lietuviškai.

k-'u.. m y. vėj stojom prie dar- 
6°- t žkii.rę ugnį, ruošėm pusry
čius. Pasikvietėm ir vadovus, 
norėdami juos pavaišinti. 
Darbo m trūko --pasistatėm sta
kt 'r , ; šakų rankšluostinę. Tu
rėjom daug įdomių paskaitų ir

Atlanto rajono vadovų suva- 
z m : lapkričio 1 Wa-
b : Jame dalyvavo
ėau;m , ; s/vno vadovų skai
čius.

Židiny Nevv Yorke 
: >-Į ■ k rič; o 1 -2 buvo suruošta Inos 

i rt i i - į s e malio kuri nių 
paimk Jua New Yorke su
' ; ■ darbais jau pasirodė antrą 

' ■ • i ' . i idaryrne kalbėjo
ciuf] baubus Jurkus, Ją suruošė 

■ i > r. skaučių židinys 
Kun. S; p m oda, kaip ir pirmoji, 

! <> pasisekimu, tiek lan- 
; r .i> k ėjų skaičium.

.n u vyksta Liet. Skau- 
bą S Įj imgos \ adovybė's rinkimai. 
Rinkimų būstiųe šį kartą pasi- 

. ■ m kas. ITezidiume
ir b .uii'- - komisijose darbuoja- 
■ ■ S S< ■ Yorko skautininkų. 
Balsas imo terminas jau baigiasi. 

KŠTELIŲ IŠPARDAVIMAS
Kalėdų dovanas savo artimiesiem! 

plokštelių rinkinius! Iš šio sąrašo 

m būriškos muzikos ir dainų plokš-

" persiuntimu tik už 16 dol. 

u-um Kalėdų, 12 religinių giesmių. 

E . vaikų įdainuota 14 dainų.

Į
su ; šone, Jodytės 16 dainų.

pasakyk, Tamošiūnienės 12 dainų. 

mTmiklės, 14 liet, melodijų.

'■ š dijų.su orkestro palyda.

yru choro 16 dainų (1-moji pi.).

; ’u Įsiminimai, Jodytė su gitara, 

m m tė s piano kūriniai.

meilė nemari, Dambrauskaitės 13 dainų.
J' ,•

pi čios šventinimas Romoj.

7 y pasirinktas plokšteles siųsti 16 dol.

Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brook

lyn, T.Y. 11207.

Kurie dar nesuspėjo balsuoti, 
prašomi šią pareigą atlikti kuo 
greičiausiai. Dėl Kanados pašto 
streiko rinkimai gali šiek tiek 
užsitęsti, tačiau visiem bus kaip 
galima greičiau išsiuntinėti rin- 
kimiį rezultatai kitame šio kores- 
pondencinio suvažiavimo biu
leteny.

Clevelando Skautininkių 
Draugovė rugsėjo gale išsirin
ko naują valdybą. Draugovės 
pirmininke išrinkta v.s. Stefa 
Gedgaudienė. Į valdybą dar 
įeina Regina Nasvytienė, Dalia 
Orantaitė ir Stefa Radzevičiūtė.

Padėka. Aprašyme apie New 
Yorko vyr. skaučių židinio Vili
jos veiklos dešimtmečio pobūvį 
buvo praleista ps. Romo Kezio 
pavardė. Brolis Romas, “senas 
vilkas” laužavedys, ta proga 
nuotaikingai pravedė visų bend
rai dainuojamas dainas, pritarda
mas akordeonu. Vilijietės jam 
reiškia nuoširdžią padėką.

dij%25c5%25b3.su
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HAPPY THANKSGIVING DAY
HAPPY THANKSGIVING DAY 
BAYSIDE FURNITURE & 

BEDDING CO. INC.
EARLY AMERICAN, MODERN, ITALIAN, FRENCH, 
PROVINCIAL CORRELATEO FURNITURE DIS- 
COUNT PRICES, EASY BUDGET TERMS AVAIL- 
ABLE MATTRESSES & BEDDING AUTHORIZED 
DEALER FOR SIMMONS BEAUTY RĘST SEALY 
POSTUREPEDIC ENGLANDER DAILY TO 6 PM. 
MON THRU FRI TO 9 PM 615 SUNRISE HIGHVVAY. 

VVEST BABYLON CALL (516) MO 1 4774

T HAPPY THANKSGIVING DAY
A & E AIR COND. & HEATING CORP.

AUTHORIZED YORK DEALER, INSUSTRIAL, 
COMMERCIAL & RESIDENTIAL SPECIALISTS IN 

ROOF TOP SYSTEMS, AIR CONDITIONING, 
HEATING, AIRPURIFICATION, HUMIDIFICATION, 

DEHUMIDIFICATION, SERVICE CONTRACTS, 
FREE ESTIMATES, IMMEDIATE EMERGENCY 

SERVICE
39 FULTON ST. BRENTVVOOD, L.I.

(516) 273-2174

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MARY & LILL 

CORSETIERES LTD.
OPEN TUES. — SAT 10-6 P.M. SURGICAL & 
MASTECTOMY FITTINGS BATHING SUITS AND 

BIKINIS FITTED GIRDLES 8. BRASS FITTED & 
ALTERED

598 VVOODBURY ROAD, PLAINVIEW CALL
516 822-1953

HAPPY THANKSGIVING DAY 
COMPASS FOREIGN AUTO PARTS 

LTD.
CATERING TO THE FOREIGN CAR OVVNER. 

COMPLETE LINE OF FOREIGN PARTS FOR 
FOREIGN CARS

99 GLEN ST. GLEN COVE, L.I. 
OPEN 6 DAYS A VVEEK

CALL (516) 759-0556

HAPPY THANKSGIVING DAY
DEVLIN’S HOBBY SHOP

IT'S A GRAND PLACE TO VISIT & BROWSE 
HOBBIES FOR ALL AGES! PLASTIC & WOOD 
MODELS TANKS CANNONS TRAINS BALSA 
W00D ARTISTS SUPPLIES DECOUPAGE SHEETS 
OF LEATHER FOR CRAFTS COME SEE COME 
SAVE! PORT WASHINGTON 114 MAIN ST. 

883-1288 (Next to the Beacon Theatre)

HAPPY THANKSGIVING DAY 
BETHPAGE TRANSMISSION 

CENTER 
Automatic Transmissions One Day 

Service Rebuilt and Resealed 
870 Broadvvay & South Oyster Bay 
Blvd. Bethpage Call (516) OV1 -5210 

— 5213

HAPPY THANKSGIVING DAY
CMC COLASANTE 

MOTOR CORP.
SPECIALIZING IN FOREIGN AUTO PARTS & 
ACCESSORIES FOR ALL MAKES FOREIGN CARS! 
RETAIL WHOLESALE LUCAS BOSCH KONI ANSA 
GIRLING AMCO LOCKHEED ARMSTRONG 
BATTERIES TIRES GENERATORSINSTRUMENTS 
COMMACK, 6277 JERICHO TPKE 518 864-4666

HAPPY THANKSGIVING DAY
LOUARGO’S 

UNISEX HAIR CUTTERS 
795 Lexington Avė. N.Y.C. 

Open 6 Days a Week 
Latest Styles 

Call 212 753-4235 
For Appointment

/FIITKS
THANKSGIVING

DRESSES, COATS, 
SKIRTS, BLOUSES

HAPPY THANKSGIVING DAY
AUNT MOLLY’S CURIO SHOP

HAVE SOMETHING TO SELL? WE PAY TOP CASH 
FOR FURNITURE AND ANTIOUES 2967 VVEBSTER 

AVĖ. BRONX, N.Y. 212 295-4224 IF BUSY 
914 738-0720

CHARLES PEPI MOVING & STORAGE 
CAREFUL RELIABLE COURTESY SERVICE 
SPECIAL ATTENTION TO READERS OF THE 
DARBININKAS 2967 VVEBSTER AVĖ. BRONX, N.Y.

212-295-4224 IF BUSY 914-738-0720

STORM COATS

ANITA'S OUTLET
5223 - 13th Avė., Braeklyn 

T«L (212) UI 1-6490 
omam tmGlira —■ - -——

f....... ........................... ..  ...............

HAPPY THANKSGIVING DAY

BRIDAL FASHIONS 
COPA-RO BRIDALS 

FEATURING THE FINEST COLLECTION 
OF GOVVNS!

HAPPY THANKSGIVING DAY

MANALPAN 
CARTAGES 

SERVICE 
Box 116-C Pease Road 

Englishtown, N.J.
Call (201) 536-9439

BRIDES — MOTHERS OF THE BRIDES 
BRIDESMAIDS — FORMALS 

(212) DA 6-2730 
73-24A METROPOLITAN AVĖ., MIDDLE VILLAGE

HAPPY THANKSGIVING DAY 
JACK DURO RENTALS, LTD. 

FUND RAISING EOUIPMENT 
LEASE & SELL

347 VVEST BROADVVAY 
NEW YORK, N.Y. 10013 

CA 6-3420 CA 6-3506
HARVEY KATZ

HAPPY THANKSGIVING DAY
KRUPP AUTO COLLISION 

EXPERTS IN REPAIRS OF ALL MAKES 
FOREIGN — DOMESTIC 

INSURANCE ESTIMATES RADIATOR REPAIRS, 
AIR CONDITIONING REPAIRS, FRAME & 

CHASSIS STRAIGHTENING, HEAVY & LIGHT 
COLLISION REPAIRS, AUTO GLASSINSTALLED 

975 LONG ISLAND AVĖ. DEER PARK
CALL 516-242-0173 586-9579

HAPPY THANKSGIVING DAY
AVĖ MARIE GIFT SHOP 

Statues, Greeting Cards, Memoriale, 
Books

58-26 Catalpa Avenue Ridgewood,
N.Y. 11226 366-7193

HAPPY THANKSGIVING DAY 

OTTO ROTH & 
COMPANY

14 EMOIRE BOULEVARD 
MOONACHIE, N.J. 
CALL 212 594-6811

HAPPY THANKSGIVING DAY 
LA CARIDAD DĖL COBRE 

All Religious Articles 
2485 Pitkin Avenue 

Brooklyn, N.Y. 235-8916

HAPPY THANKSGIVING DAY 
COTE D’AZUR 

OLDEST FRENCH RESTAURANT IN OUEENS 
ALSO ITALIAN CUISINE 

ENTERTAINMENT NITELY 
95-36 OUEENS BLVD. REGO PARK, N.Y.

TW 6-8885

HAPPY THANKSGIVING DAY 
GLOBAL LANDFILL 

RECLAIMING CORPORATION 
P.O. Box 713 

Ernston Station 
Parlin, N.J.

Call 201 727-0004 
Mr. Russell J. Kerestes

HAPPY THANKSGIVING DAY 
TIFFANY 

RESTAURANT AND DINER 
OPEN 24 HOURS 7 DAYS A WEEK FREE PARKING 
DAILY MENU, VARIATIONS, BREAKFAST, LUNCH 

AND DINNER
9904 4TH AVENUE, BROOKLYN.

TELE: 212-238-4153 BAKING DONE ON PREMISES

HAPPY THANKSGIVING DAY
AUTOMATIC ROLLS OF N.J. INC.

Exclusively for McDonald’s 
One Gourmet Lane 
Edison, New Jersey 
Call: (201)549-2243

•r

HAPPY THANKSGIVING DAY 
GOMEZ 

FUNERAL HOME 
2346 Pacific St 
Brooklyn, N.Y.

Mr. Victor D. Gomez 342-8200

HAPPY THANKSGIVING DAY
ASSELTA BRIAR PIPE CO.

CUSTOM MADE PIPES BY HENRI ASSELTA FROM 
THE ONLY PIPE FACTORY ON Ll. ALSO EXPERT 
PIPE REPAIRS. WE CUSTOM BLEND OUR 0WN 
TOBACCOS HUMIDORS POUCHES PIPE RACKS 
ACCESSORIES BELLMORE, 7 PETTIT PL. (OPP 

RR STA) 516 221-9497

HAPPY THANKSGIVING DAY
PALS DINER

Open 7 Days a Week Good Food 
At Sensible Prices

240 STATĖ HIGHVVAY NO. 17 MAHVYAH, N.J.
201 529-3354

HAPPY THANKSGIVING DAY 
JOHN J. HEALEY 

FUNERAL HOME INC.
2977 Ocean Avė. Bklyn, N.Y. Thomas Wlll Mgr. 

Joseph P. Saunders Dlr. Our Pledge to the 
Familles We Serve Dignity Understandlng 

and Integrity

CALL (212) 743-1388 24 HOURS A DAY 
SERVING ALL COMMUNITIES

HAPPY THANKSGIVING DAY 
M & M CARPET SALES 

INSTALLATION 
Shop at Home 

416 Union Avenue 
Belleville, N.J.

Call 201 751-3979 
Ask for Bob, Ray, Mike

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MACKEY 

PROFESSIONAL PRINTERS 
104 Centrai Avenue 

Tarrytown, N.Y.
Call (914) ME 1-0488

HAPPY THANKSGIVING DAY 
KEY VVORLD TRAVEL 
7312 — 5TH AVENUE 

Call 833-0206 
Your Key To Ouallty Travel

HAPPY THANKSGIVING DAY 
SMITHTOVVN AUTO BODY AND 

AUTOGLASS
FOREIGN AND DOMESTIC AUTOS & TRUCKS 
FREE PICKUP AND DELIVERY INSURANCE 
CLAIMS GIVEN PROMPT ATTENTION 24 HOUR 
TOVVING SERVICE 157 W. MAIN ST. JERRICHO 

TPKE. CALL (516) 265-0110

HAPPY THANKSGIVING DAY
SNUG HARBOR

Florist and Gift Shop
Open 7 Days a Week 

La kės i de Road Greenvvood Lake
Call 201 728-1118

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MIKĖS TEXACO 

CORNER SERVICE STATION 
GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE 

TIRES, BATTERIES AND ACCESSORIES 
1255 McBRIDE AVĖ. VVEST PATERSON, N.J.

PHONE (201) 256-3050

HAPPY THANKSGIVING DAY 
BOB’S AUTO RADIATOR 

COMPLETE RADIATOR SERVICE PICK UP AND 
DELIVERY AUTOMOBILE AIR CONDITIONING 

SALES REPAIRS HEATERS & GAS TANKS 
REPAIRED FOREIGN & AMERICAN CARS AND 

TRACTORS 1848 EAST JERICHO TPKE.
HUNTINGTON CALL 516 864-3444

HAPPY THANKSGIVING DAY 
CRAIG’S TOVVING

TOVVING — PLOVVING — ROAD SERVICE BIG 
OR SMALL LET US MAKE THE HAUL JUNK CAR 
DISPOSAL, 24 HOUR TOVVING AND ROAD 
SERVICE AUTO AND TRUCKS CALL (201) 

444-5665 HOHOKUS, N.J.

HAPPY THANKSGIVING DAY 
EAST COAST BILLIARD SUPPLY 

345 Main Street 
Orange, N.J.

Call (201) 672-0864

r*1
HAPPY THANKSGIVING DAY 
C & F AUTO COLLISION

COMPLETE COLLISION REPAIRS LUXURY AND 
SPORT CAR SPECIALISTS ALL CARS

INSURANCE VVORK COLOR MATCHING EXPERTS 
TOM AND TONY. OVVNERS 5 ALPHA PLAZA 

HICKSVILLE CALL (516)938-7098

HAPPY THANKSGIVING DAY 
A.D.X

COPY CORP INC.
216 Little Falls Road 

Cedar Grove, N.J. 
Call 201 857-1144

HAPPY THANKSGIVING DAY 
NOLAN UPHOLSTERY 

Finest in Upholstery 
Draperies — Slipcovers 

15 Sparta Avenue Sparta, N.J.
Call (201) 729-7975

HAPPY THANKSGIVING DAY 
ED’S AUTO BODY 

Collision, Tovving, Painting 
Expert Color Matching 

67 Kennedy Avė. Blue Point, N.Y.
Call 516 363-7155

HAPPY THANKSGIVING DAY
AMTRONICS INC., 
Richard E. Roder 

Energy Consultant 
Call 201 773-1525

HAPPY THANKSGIVING DAY 
RITEVVAY AUTO RECONDITIONERS 

INC.
Body Shop

154 Clifford Street Nevvark, N.J.
Call (201) 589-9319

HAPPY THANKSGIVING DAY 
TIKI’S PERFORMANCE PLŪS

A FULL LINE OFSPEED EOUIPMENT AND SPEED 
ACCESSORIES HIGH PERFORMANCE MACHINE 

SHOP COMPLETE MACHINE SHOP SERVICE 
115 MAIN STREET PATCHOGUE, L.I.

CALL 516 475-8831

HAPPY THANKSGIVING DAY 
ANTHONY VVELDING AND RAILING 

ALLTYPES OF IRON VVORK. INTERIOR 
EXTERIOR RAILINGS SPIRAL STAIRCASES. 
ROOM DIVIDERS, VVINDOVV GATĖS, FOLDING 

GATĖS, RESIDENTIAL AND COMMERCIAL 
7 BEATRIČE PLACE PATCHOGUE

CALL (516) 475-5474

HAPPY THANKSGIVING DAY 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 

Medžiagų Prekybos Krautuvė 
194 Orchard Street., New York City 

10002 Tel. AL 4-8319

HAPPY THANKSGIVING DAY 
ADLER 

BUSINESS MACHINES CO.
1600 U.S. Hlghvvay No. 22 

Union, N.J. 
CALL 201 964-3200

HAPPY THANKSGIVING DAY
RUDOLPH E. SPAGNOLA 

AGENT 
INSURANCE COMPANIES 
AUTO, LIFE, FIRE, HOME OVVNERS

U.S. Highway 46 Ledgewood T ele: 201 584-5888

HAPPY THANKSGIVING DAY 
BOB’S AMOCO

TUNE-UPS FRONT END BRAKES 
RICHMOND AND PHILADELPHIA AVĖ. POINT 

PLEASANT BEACH, N.J.
CALL (201) 892-2559 or 899-1199

HAPPY THANKSGIVING DAY 
NINE BROTHERS INC.

160 Market Street, Nevvark, N.J. 
Specials Every Week, Radios, 
HiFi’s T.V. CALL 201 643-3347

HAPPY THANKSGIVING DAY 
JAYSON FRIENDLY MOBIL 

General Auto Repairs 
ROAD SERVICE, TIRES & BATTERIES 

OPEN 7 DAYS A VVEEK 
270 HIGHVVAY 46 

LITTLE FERRY, N.J.
CALL (201) 440-8866

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MARY’S PLACE

FOR OUALITY DOG GROOMING ALL BREEDS 
STYLING, BATHING, HAND FINISHING PICK UP 
AND DELIVERY GRADUATE O OF N.Y. SCHOOL 
OF DOG GROOMING 10-A LITTLE NECK ROAD, 

CENTERPORT CALL 516 757-7900

HAPPY THANKSGIVING DAY 
VOUGA TRAVEL AND 
INSURANCE AGENCY 

87 Ferry Street 
Newark, N.J.

Call 201 589-7151

HAPPY THANKSGIVING DAY
DRAYAGE SERVICES INC.

303 SOUGH STREET 
NEVVARK, N.J. 

CALL 201 344-4257 BUS. PHONE 
HOME PHONE: 201 667-1016

HAPPY THANKSGIVING DAY
SIL’S FOREIGN AUTO PARTS

2 ACRES FOREIGN AUTO PARTS CARS BOUGHT 
AND SOLD FAST PICK UP AND DELIVERY FREE 
TELE TYPE SERVICE 1498 SPUR DRIVE SOUTH

ISLIP, N.Y. 516 581-7624 or 799-4466

HAPPY THANKSGIVING DAY 
DECORATOR’S CHALET 

OPEN 6 DAYS A VVEEK 
150 EAST MAIN STREET 

RAMSEY, N.J.
CALL 201 825-3494

HAPPY THANKSGIVING DAY 
PETRO VVATERPROOFING CO. INC. 

Speclalists in Waterprooflng 
Serving All Brooklyn 

761 E. 84th Street 
Brooklyn, N.Y. 251-8626

HAPPY THANKSGIVING DAY 
PORT JEFFERSON 

PLUMBING & HEATING SUPPLY INC. 
TOM TOTO MGR. PLUMBING HEATING OIL 

BURNER SUPPLIES
201 PATCHOGUE ROAD PORT JEFFERSON 
STATION L.I. 516 HR 2-2494 OR HR 3-2475

HAPPY THANKSGIVING DAY 
WASH—N—VUE 
AUTO LAUNDRY 
799 River Road 
Edgewater, N. J. 
(201) 943-4200

HAPPY THANKSGIVING DAY
RAY’S 

CARPET 
CLEANING 

Ouallty VVorkmanship 
Call: (201) 823-4270

HAPPY THANKSGIVING DAY 
R & S FURNITURE

LARGE SELECTION OF THE FINEST OUALITY 
FURNITURE LATEST STYLES TO CHOOSE FROM 
STILL AT SENSIBLE PRICES COME IN AND 
BROWSE YOU’RE SURE TO FIND WHAT YOU’RE 
LOOKING FOR 286 NORTH MAIN ST., FREEPORT.

N.Y. CALL (516) 623-9676

HAPPY THANKSGIVING DAY 
FAMOUS SHOES 

OF FIVE CORNERS 
Shoes For the Entire 

Family 
637 Nevvark Avė. 
Jersey City, N.J.

HAPPY THANKSGIVING DAY 
BONO RESTAURANT

’ 114 VVILDVVOOD AVENUE LINDENHURST, L.I..
SERVING THE FINEST OF CUISINE

CALL (516) 884-6611

HAPPY THANKSGIVING DAY 
TABER AUTO STORES 

OF AMITYVILLE 
COMPLETE LINE OF FOREIGN AND 

AMERICAN PARTS AUTOMOBILE PARTS &
ACCESSORIES OPEN EVENINGS

218 BROADVVAY, AMITYVILLE, N.Y.
CALL 516 AM 4-2687

HAPPY THANKSGIVING DAY 
THE SNACK SHACK

228 VVEST PASSAIC STREET 
ROCHELLE PARK

OPEN 7 DAYS A VVEEK COMPLETE HOT AND 
COLD HERO MENU CALL (201) 843-4042

HAPPY THANKSGIVING DAY
FIRST 

NATIONAL 
BANK

OF HOPE 
Hope, New Jersey 
Member F.D.I.C.

HAPPY THANKSGIVING DAY 
DERRY AUTO REPAIRS 

VVHEEL BALANCING ALIGNMENTS SPRINGS, 
PASSENGER AUTO TRUCKS VANS AND BUSES 
HUNTINGTON STATION, 198 W. JERICHO TPKE.

CALL 516 427-2075 427-2076

HAPPY THANKSGIVING DAY 
JOHNS AUTO SHOP 

Transmissions Tune-Ups 
Our Specialty 
79 Pionier St. 
Newark, N.J.

Call 201 242-0122

HAPPY THANKSGIVING DAY
THE STITCHING HORSE BOOTERY

841 LEXINGTON AVENUE NEW YORK CITY 
BOOTS ALSO AT 156 E. 64 ST. LEATHER 

CLOTHES A FAMILY PLACE 
CALL: (212) 288-1090

HAPPY THANKSGIVING DAY 
RULAND FUNERAL HOME

SERVING PATCHOGUE & VICINITY WITH MORE 
THAN 100 YEARS OF DIGNIFIED DEPENDABLE 
SERVICE MODERN FACILITIES, COMPLETELY 
AIR CONDITIONED. VINCENT A. ROMEO 
LIC. MGR. 500 NEW N. OCEAN AVENUE 

PATCHOGUE, L.I. 516 GR 5-0098

HAPPY THANKSGIVING DAY 
TOWN BAKERY

5516 BERGENLINE AVENUE 
VVEST N.Y. NEW JERSEY

, ALSO
302 MAIN ST. FORT LEE, N.J. 

FINEST OF BAKERY PRODUCTS

HAPPY THANKSGIVING DAY 
R & R GETTY 

SERVICE STATION
U—HAUL TRUCKS & TRAILERS MINOR REPAIRS 

ROUTE 38 & MT. LAUREL ROAD 
MAINSPORT, NEW JERSEY

CALL (609) 261-2220

HAPPY THANKSGIVING DAY
SAL ACCARDI’S AUTOMOTIVE 

CO. INC.
SAVE MONEY, CALL & COMPARE PRICES 

ON AUTOMATIC AND STANDARD TRANSMIS
SIONS. OVER 20 YEARS IN BUSINESS 

806 LONG ISLAND AVĖ. DEER PARK, L.I.
CALL (516) 586-6491

HAPPY THANKSGIVING DAY
CENTER FORD 

SALES AND SERVICE 
30th Street and 

į Kennedy Blvd.
į North Bergen

Call (201) 867-0044

HAPPY THANKSGIVING DAY 
AUTO BODY HOSPITAL

SHIFF AVENUE NORMA N.J.
AUTO DOCTOR FRED ROBERTS INSURANCE 

VVORK 24 HOURS TOVVING SERVICE 
TRANSPLANTS, FENDERS, BUMPERS GRAFTING 

BOAT REFINISHING & FIBER GLASSING 
PHONE (609) 692-0950

HAPPY THANKSGIVING DAY 
STANDBY SPRINKLER CO. INC.

AUTOMATIC FIRE SPRINKLER SYSTEMS COM
MERCIAL INDUSTRIAL SALES INSTALLATIONS, 
REPAIRS, MONTHLY INSPECTIONS, FIRE 

VIOLATIONS REMOVED
597 VVEST MONTAUK HIGHVVAY, LINDENHURST 

(516) 226-3232

HAPPY THANKSGIVING DAY 
KOBE 

STEAK HOUSE
' OPEN 7 DAYS
' 1637 VAUX HALL ROAD

UNION, N.J.
i CALL 201 688-6666

HAPPY THANKSGIVING DAY
TED BOUZALES 

„ REALTY
9002 5TH AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

Call 833-2700

HAPPY THANKSGIVING DAY
B & J REPAIR CO. INC.
AUTO RADIATOR SPECIALIST 

BOILOUTS, RECORES, REPAIRS FLOVVTESTING, 
GAS TANKS HEATERS

779 JERICHO TPKE. ST. JAMES
CALL (516) 862-8962

'' ' ' '

HAPPY THANKSGIVING DAY 
SPARTA MOTORS 

OUALITY USED CARS AND TRUCKS 
STATĖ HIGHVVAY NO. 15 
LAKE HOPATCONG, N.J.

(201)663-0033

HAPPY THANKSGIVING DAY 
JOHN H. COONEY INC. 
Mechanical Contractors 

■ 210 North 4th Street
Harrison, New Jersey 

Call (201) 482-4988

HAPPY THANKSGIVING DAY 
HUBBS AUTO WRECKERS 
Bethany Rd., Hazlet, N.J.

(201) 264-2882

HAPPY THANKSGIVING DAY 
TAKI COLOR CABS 

1045 Yonkers Avenue 
Yonkers, N.Y.

Call 914 237-0049 
MR. JOE CATALNO

HAPPY THANKSGIVING DAY 
EL DEPORTIVO RESTAURANT 

2184 Amsterdam Avė. 
781-4234

HAPPY THANKSGIVING DAY 
VINCENT’S FRENCH CLEANERS 

i 421 PLANDOME ROAD MAKE THAT MEMORABLE
DAY LAŠT FOREVER WITH PRESERVATION OF 
YOUR VVEDDING G0WN BY SPECIALISTS. CALL 

(516) MA 7-0476

HAPPY THANKSGIVING DAY
KARIZMA BY ANGELO 

OF ROME 
7718 18th Avenue Brooklyn 

Open 6 Days a Week 
Call (212) 837-1884

HAPPY THANKSGIVING DAY
VILLA D’ANGELO YORK TOWN

FINEST CONTINENTAL CUISINE
RTE 202 914 737-5966 

(Closed Monday)

HAPPY THANKSGIVING DAY 
HAROLD’S AUTO SERVICE 

AUTO REPAIR SPECIALISTS 
FULLY EOUIPPED SHOP FOR ALL VVORK ON 

PREMISES
514 NEW YORK AVĖ. HUNTINGTON, L.I. 

CALL 516 HA 1-4747

HAPPY THANKSGIVING DAY
IPERBOLE RESTAURANT

137 East 55th Street, N.Y.C. 
Call (212) 759-9720

BĄLTIMORE, M D
Šv. Alfonso suaugusių klubas 

surengė linksmą pobūvį lapkri
čio 16 Šv. Alfonso mokyklos 
salėj. Daug klubo narių dalyva
vo tame parengime.

Grandinėlė, tautinių šokių an
samblis iš Clevelando, lankėsi 
Baltimorėj lapkričio 16. Šokėjai 
sužavėjo gausią publiką savo 
parodytais gabumais scenoj.
Grandinėlę pakvietė Lietuvių 

Bendruomenės Baltimorės sky
rius.

Bingo žaidimus rengia lap
kričio 21, penktadienį, 7:30 vai. 
vak. sodalietės Šv. Alfonso salėj. 
Veiks bufetas su valgiais ir bus 
įvairių laimėjimų. Pelnas ski
riamas įgyti dovanėlėm, kurias 
sodalietės prieš Kalėdas išdalys 
lietuviam seneliam, esantiem 
Baltimorės prieglaudose. Soda
lietės lanko tuos senelius du 
kartus metuose — prieš Kalėdas 
ir prieš Velykas.

Metinis drabužių vajus, jun
giamas su Padėkos diena, Šv. 
Alfonso parapijoj prasidėjo lap
kričio 16. Visi parapijos nariai 
raginami šiame drabužių rinki
mo vajuj dalyvauti ir naudoji
mui tinkamus drabužius prista
tyti į kleboniją. Ten jie bus su
dėti į dėžes ir pristatyti į cent
rą.

Padėkos dieną, lapkričio 27, 
ketvirtadienį, 8:30 vai. ryto Šv. 
Alfonso bažnyčioj bus auko^- 
jamos ypatingos padėkos mišios. 
Šv. Alfonso mokyklos vaikučiai 
giedos per tas mišias.

Jonas Obelinis

KVIEČIAME į TALKĄ
Už poros savaičių išeina iš 

spaudos Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos II-sis . tomas, į 
kurį sudėta 8-15 Kronikos nume
riai. Pirmieji 7 Kronikos nume
riai telpa I-jame tome, kuris su
laukė didelio pasisekimo. Pir
masis tomas yra išverstas ar dar 
verčiamas į anglų, ispanų, italų, 
portugalų ir vokiečių kalbas. 
Kronikos II tomas, kaip ir pir
masis tomas, yra pavergtos Lie
tuvos tikinčiųjų kančios auten
tiškas dokumentų rinkinys, kurį 
panaudokime kovoj už laisvąją 
nepriklausomą Lietuvą. Abu 
tomai (vėliau bus leidžiamas 
III-as tomas) įvairiomis kalbo
mis pasklis po visą laisvąjį pa
saulį.

Visam šiam darbui reikalin
ga lėšų. Liet. Rel. Šalpa su Rė
mėjų būreliu New Yorke pasiry
žo kviesti New Yorko lietuviš
kąją visuomenę į talką ir bend
rom jėgom padėti išleisti II-jį 
Kronikos tomą. Ta proga rengia
ma vakarienė (su menine prog
rama), kurios metu bus pristaty
tas LKB Kronikos II-as tomas. 
Visas pelnas Didžiojo New Yor
ko lietuvių vardu bus perduotas 
LKRŠ Rėmėjų centrui Chica- 
goje.

Nuoširdžiai prašome visus 
dalyvauti vakarienėj gruodžio 7, 
sekmadienį, 4 vai. popiet Kultū
ros Židinyje. Įsigykime bilietus 
iš anksto pas platintojus. Jei kas 
norėtų savo stalus užsakyti, pra
šome skambinti: dr. St. Bobelie- 
nė — 647-6637; EI. Andriušienė
— VI 7-4477; A. Radzivanienė
— 441-9720; M. Šalinskienė — 
296-2244.
LK Rel. Šalpa ir Rėmėjų būre

lis New Yorke.

Prašau atsiliepti. Prieš trejetą 
ar ketvertą metų Lietuvių Fron
to Bičiulių poilsio ir studijų 
savaitės Kennebunkport, Me., 
vadovam paskolinau iš Lietuvos 
partizanų veiklos ir Maironio 
gyvenimo skaidres su jom rodyti 
prožektoriumi bei paaiškinimų 
magnetofono juostomis. Iki šiol 
tų dalykų man dar niekas ne
grąžino. Būkite malonūs, kas tu
rite, atsiliepkite. Kun. V. Dabu- 
šis, 147 Montgomery Pi., Pater
son, N.J. 07501. Tel.: 201-271- 
1693.

HAPPY THANKSGIVING DAY 
CRACKER BARREL CORNERS 

COUNTRY STORE
Open 7 Days a Week Purveyors of the 

Finest Provisions & General 
Merchandise

39 Chucch Street, Bloomsbury, N.J.
Call 201 479-6100
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LAISVĖS ŽIBURIO KONCERTAS K. ŽIDINY
Laisvės Žiburio radijo valan

da kasmet surengia porą koncer
tų, vieną pavasarį, kitą rudenį. 
Lapkričio 8, šeštadienį, ir buvo 
rudens koncertas, į Kultūros 
Židinį sutraukęs pilną salę žmo
nių.

Koncertas prasidėjo punktua
liai. Pradėjo radijo programos 
direktorius Romas Kezys. Trum
pu žodžiu jis pasveikino visus ir 
kvietė programai vadovauti sve
čią iš Chicagos, Margučio radi
jo vedėją Petrą Petrutį.

Koncerto pradžiai pristatė dai
nininkę Vidą Vaitkutę, kuri da
bar gyvena V. Berlyne-?- Laisvės 

( Žiburio iškviesta, ji atvyko į 
Ameriką ir čia koncertavo bent 
keliose vietose. Ji yra lengvosios 
muzikos estradinė dainininkė. Ji 
turi gerą mokyklą, gerai treni
ruota ir parengta, dainuoja lais
vai ir drausmingai. Jos balsas 
pasižymi savo vidine šiluma. 
Balsas aksominis, traukte 
traukia klausytoją. Interpretuo
ja gerai, puikiai jaučia sakinio 
ritmą ir patį kūrinį perduoda sti
lingai ir gražiai.

Dainuoja ji su mikrofonu. Bet 
čia kaip tyčia ėmė ir sugedo 
tas mikrofonas. Pradžioje nevei
kė, paskui veikė, tik kažkaip 
sutrupindavo garsias vietas 
(forte).

Repertuarą jos sudaro: dabar 
Lietuvoj dainuojamos lengvojo 

žanro dainos, dainos paimtos iš 
vokiečių , amerikiečių, pritaiky
tos, išverstos į lietuvių kalbą.

Pradėjo dviem liaudies dai
nom — Atskrend sakalėlis, Aš 
karvytei žalio šieno . . .

Dabar solo paskambino muzi
kas Aloyzas Jurgutis, atvykęs iš 
Chicagos. Jis papasakojo, kad 
domisi Čiurlionio metais, kad jį 
įkvėpė vienas Čiurlionio pa
veikslas — “Pasaka”, kur vaikas 
prie jūros kranto žaidžia pienės 
pūku. Jis sukūrė naują kūri
nį ir jį pavadino “Pienės pjesė”. 
Jis ir paskambino šį naują ir į- 
spūdingą veikalą, kuris truko 
apie 10 minučių.

Aloyzas Jurgutis yra puikus ir 
talentingas muzikas, su geru 
skoniu. Tai jis parodė savo nauju 
veikalu ir savo akomponavimu. 
Prie pianino sėdėjo ramiai ir la
bai tiksliai palydėjo dainininkę 
per visą jos programą.

Dabar pasirodė išraiškos šokio 
menininkė Violeta Karosaitė, iš 
Chicagos. Ir ji prisidėjo prie 
Čiurlionio metų, sukūrė šokį 
“Jūrą”. Šokiui pritaikė Čiurlio
nio muziką iš “Jūros”, panaudo
jo ir Čiurlionio tapybinį ciklą — 
Jūros sonatą. Šokis išraiškus ir 

efektyvus.
Vida Vaitkutė pati pranešė, 

kad dabar atliks visai naują kū
rinį, atliks jį pirmą kartą; Jai 
atvykus į Ameriką, į Chicagą,

LAISVĖS ŽlBURYS^V
LITHUANIAN WORLD REVIEW RADIO, 

NEW YORK
VVHBI-FM • 105.9 MH • SUNDAYS • 9:00-10:00 A.M.

DERWINSKIO 
REZOLIUCIJA

Helsinky pasirašytas do
kumentas pavergtiesiem kraš
tam yra nenaudingas. Matomai, 
tą nuotaiką atspėjo ir prez. For
das, ir todėl sušaukė baltų ir ki
tų pavergtų tautų atstovus. Pri
vačiam posėdy užtikrino, kad 
Helsinkio deklaracija nepakeis 
legalios tų valstybių padėties 
kad JAV ir toliau nepripažins-so- 
vietų užgrobtų kraštų legalia So
vietų Sąjungos dalimi. Viešai, 
deja, prez. Fordas nepatvirtino 
to, ką sakė privačiai.

Po Helsinkio konferencijos at
sirado nauja Dervvinskio rezo
liucija Nr. 401 ir kitos į ją 
labai panašios rezoliucijos. 
Rezoliucijos nepripažįsta Lie
tuvos aneksijos ir užtikrinama 
tokia elgsena ateity. Taigi re
zoliucijos atrodo labai palan
kios. Bet ką iš tikrųjų tos rezo
liucijos sako? Svarbiausia pa
brėžiama, kad JAV kongresas su
taria (“It is the sense of the 
Congress”) aneksijos nepripaži
nimo klausime. Taigi rezoliu- 

Aloyzas Jurgutis specialiai jai 
parašė naują kūrinį — Jūratė ir 
Kastytis, žodžiai Maironio. Tas 
naujas kūrinys sukurtas pagal jos 
estradinį stilių. Ir ji atliko jį gra
žiai ir įspūdingai.

Dabar buvo Love story, daina
vo angliškai ir lietuviškai. Po 
pertraukos koncertą vėl pradėjo 
Vida Vaitkutė. Čia girdėjome 
šias dainas: Yra šalis, Kareiviai 
grįžta, Ugnis.

Violeta Karosaitė pašoko antrą 
šokį, taip pat paimtą iš Čiur
lionio tapybos — Sagitarius (iš 
Zodiako ženklų). Šokis pada
rytas išraiškiai ir įdomiai. Gai
la, kad jos šokiam nebuvo geros 
šoninės šviesos. Salė turi tik 
šviesą lubose, o visai neturi 
rampų ir šoninių šviesų, neturi

NEW YORKE
Lėlių teatras iš Chicagos, va

dovaujamas L. Lapinskienės, at
vyksta į New Yorką ir gruodžio 
14, sekmadienį, vaidina Kultū
ros Židinyje. Programa skiriama 
vaikam. Teatrą kviečia LMK Fe
deracijos New Yorko klubas.

Maironio lituanistinėj mokyk
loj Padėkos dienos savaitgalį pa
mokų nebus.

Nuoširdi padėka dail. Antanui 
Petrikoniui už padovanotą pui
kų paveikslą. Pirmosios parodos 
proga dailininkas irgi padovano
jo paveikslą Kultūros Židiniui.

Vaižganto Kultūros Klubo se
minare, kuris buvo lapkričio 11 
Kultūros Židinyje, buvo kal
bama apie Justino Marcinkevi
čiaus dramą “Mindaugas”. Refe
ravo Renata Alinskienė, iš gar- 
sajuostės pademonstruota Vil
niaus teatro aktorių vaidinimas, 
ištraukos, kurios vaizduoja Min
daugo charakterį, įdomesnės 
vietos, veikalo pradžia. Apie 
patį veikalą kalbėjo visi semina
ro dalyviai, apie jo charakterius, 
situacijas ir kalbą. Pasisakyta ir 
dėl Vilniaus teatro aktorių įra
šymo į plokšteles. Poros valandų 
pokalbis praėjo gyvai ir sklan
džiai. Kitas VK Klubo seminaras 
bus gruodžio 9. Čia bus kalba
ma apie antrą J. Marcinkevi
čiaus dramą — “Katedrą”. Refe
ruoja Eglė Juodvalkytė.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto — Vliko seimas 
vyksta lapkričio 29 ir 30 Kultū
ros Židinyje. Seimas pradeda
mas lapkričio 29 svečių regist
racija 9 v.r., paskui bus darbo 
posėdžiai, pietūs. Vakare Tautos 
Fondo balius. Sekmadienį — 
pamaldos vienuolyno koplyčio
je, paskui — posėdžiai, nutari
mai, Vliko valdybos sudarymas, 
baigiamieji seimo sesijos darbai.

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

cija Nr. 401 ir į ją panašios nė
ra pakankamos. Ne JAV kongre
sas, bet Baltieji Rūmai ir Valsty
bės Departamentas tvarko už
sienio reikalus ir daro sprendi
mus. Ne JAV kongresas, bet JAV 
prezidentas pasirašė Helsinkio 
rezoliuciją. Ta Derwinskio rezo
liucija būtų remtina, jei ten 
būtų pasakyta, jog JAV 

vyriausybė tvirtina, kad Helsin
kio deklaracija nereiškia oku
pacijos pripažinimo. Dabartinė 
rezoliucijos forma neįpareigoja 
JAV vyriausybės padaryti naujo 
pareiškimo Helsinkio deklara
cijos klausimu.

Būtina išgauti iš to paties 
Dervvinskio ar kito kong- 
resmano panašią rezoliuciją, kur 
vietoj kreipimosi gauti “sense of 
the Congress” reikia kreiptis į 
JAV vyriausybę ir gauti jos už
tikrinimą, kad Helsinkio dekla
racija nelegalizavo okupuotų 
kraštų dabartinės padėties. 

nei šoninių prožektorių. Prie ge
ros šviesos jos šokiai atrodytų 
labai įspūdingai.

Pabaigai Vida Vaitkutė su
dainavo šias dainas: Taip dažnai 
būna — vokiškai ir lietuviškai, 
Todo passera — ispaniškai ir lie
tuviškai, Laiškas mamai — 
vokiškai ir lietuviškai, Mano 
gimtinė. Publikai plojant, bisui 
padainavo — Sęk, sesute, žalią 
rūtą, įtraukdama į dainavimą ir 
visą publiką.

Pabaigoj R. Kezys iškvietė į 
sceną visus programos dalyvius 
ir jiem padėkojo. Artistam įteik
tos gėlės. Pakvietė visus vaišin
tis ir linksmintis.

Žemai veikė baras, o viršuje 
greitai salė buvo pertvarkyta šo
kiam. Koncertas ir visas vakaras 
buvo nuotaikingas ir puikus, 
(p.j.)

DAINUOS GINA 
ČAPKAUSKIENĖ

Solistė Gina Čapkauskienė 
atvyksta iš Montrealio ir lapkri
čio 30, sekmadienį, 8:30 v.v. 
dainuoja Carnegie Recital salėj 
Manhattane. Akomponuoja Sau
lius Cibas, iš Bostono.

Bilietus platina ir koncertą 
globoja Moterų Vienybė. Bilietų 
galima gauti pas Eleną Andriu- 
šienę. Visi kviečiami į šį kon
certą.

Dail. Aleksandra Merker- 
Vitkauskaitė dalyvauja Bergen, 
N.J., apylinkės moterų daili
ninkių parodoj, kuri vyksta mu
ziejuje Paramus, N.J. Parodoje 
iš Bergen County dalyvauja 7 
moterys. Al. Merker yra išsta

čius! 5 savo kūrinius. Paroda 
vyksta nuo lapkričio 5 iki 29.

Darbininko spaudos koncerto 
dalyviai kviečiami bilietus įsigy
ti iš anksto. Tada nereikės stovė
ti eilėj prie kasos ir bus galima 
laiku pradėti programą. Taip pat 
raginama iš anksto užsisakyti ir 
stalus. Jei kas po programos 
norėtų nuvažiuoti iki autobuso, 
ar traukinio stoties, mielai bus 
pavėžėti. Kreiptis į Tėvą Petrą. 
Pirmą kartą bus suteiktas toks 
patarnavimas.

Darbininko 1976 kalendo
rius siuntinėjamas visiem skai
tytojam. Siunčiant prenumeratą, 
kuri 1976 metam yra 12 dol., pri
dėti laisvą auką kalendo
riaus išlaidom padengti bei šiaip 
spaudai stiprinti. Skaitytojai 
kviečiami surasti naujų skaity
tojų užsakant Darbininką kaip 
švenčių dovaną dar jo neskaitan- 
tiem. Prenumerata naujiem skai
tytojam pirmiem metam tik 10 
dol. Keičiant adresą, būtinai pri
dėti ir senąjį adresą.

Kalėdų proga Darmininko ad
ministracijoj užsakykite lietuviš
kų plokštelių, knygų, kalėdinių, 
gimtadienio ar vardinių atviru

kų, auto lipinukų su trispalve, 
vėliavėlių, Lietuvos himną, 
Vytį, bei kitokių suvenyrų, kurie 
skelbiami Darbininke. Švenčių 
proga galite savo artimuo
sius ir draugus pasveikinti per 
Darbininką. Tuo išvengsite kor
telių siuntinėjimo ir paremsite 
spaudą.

Naujai gauta lietuviška ranko
mis išsiuvinėta “Lietuvos Vy
tis” 15x12 su rėmeliais. Labai 
tinkama kalėdinė dovana, kur 
su persiuntimu kaštuoja 20 dol. 
Rašyti Darbininko administraci
ja, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

Columbijos Universitete, prie 
Tarptautinės politikos sky
riaus, jau keli metai veikia semi
naras Sovietinių tautybių pro
blemos. Jam vadovauja prof. Ed- 
ward Allworth, kurio iniciatyva 
už poros savaičių Columbijos 
universitete rengiama konferen
cija tema: Gyventojų skaičiaus 
kitimas ir Sovietinių tautybių 
klausimas. Konferencija pra
sideda gruodžio 5 d. 1 vai. ir 
baigiasi gruodžio 6 d., 6 vai. 
Adresas: Room 403, 420 VVest 
118th Street, New York, N.Y. 
Informacija: (212) 280-4642. Dr. 
Allworth vadovaujama programa 
reikia palaikyti, nes ji su AABS 
(Baltijos kraštų studijų puoselė
jimo draugija) jungtinėmis pa
stangomis rengia Penktąją baltų 
studijų konferenciją Columbijos 
universitete gegužės 20-23.

Nidos 1976 metų dieninis nu
plėšiamas kalendorius gauna
mas Darbininko administracijoj. 
Su persiuntimu 5 dol. Taip pat 
gaunamas Darbininko kalendo
rius, nuplėšiamas kas mėnuo. 
Kaina 1 dol. Kreiptis į Darbi
ninko administraciją.

Darbininko koncerto metu 
bus graži ir gausi vertingų do
vanų loterija. Laimėjimam lei
džiama E. Mickeliūnienės gra
žus krepšys, DOVANA siunti
nių įstaigos siuntinėlis bei kitų 
geradarių skirtos dovanos. Spau
dos kioske bus galima įsigyti

Žiedai ir kiti papuošalai vyram ir moterim lietuviškais tauti
niais ornamentais, pagaminti iš sidabro (sterling silver). 
Užsakant siųsti atitinkamai sumai čekį ar money order nu
rodytu adresu. Vadovauja A.V. Padvarietis.

PENDANT $12 0ū 

JUST SILVER LTD.
RT. 208 • MONROE, N. Y. 10950 ■ (914) 783-7767
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COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

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

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

Cosmos Parcels Express Corp. 
affiltated with PODAROGIFT, Ine.

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

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

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

FLOOR 21st NEW YORK N.Y. 10022
Tel.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:
Apple-Valley, Min. 55124- 7707 147St.
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
So. Boston, Mass. 02127 — 389 VVest Broadvvay 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 VVest 69 St.
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road 
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Avė. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. 
Hartford, Conn. 06106 518 Park St.
Lakevvood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
Nevv Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Nevvark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
Passaic, N.J. — 176 Market Street 
Paterson, N.J. 07505 — 60 Braodway 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St. 
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero St. 
VVaterbury, Conn. — 905 Bank Street 
Fort VVayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd. 
VVoodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Avė. 
VVorcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstovvn, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street 
l'renton, N.J. 08620 — 4 Quay Court

knygų už 1 dol. Taip pat bus par
duodamos 5 plokštelės už 15 
dol. Šiam Darbininko parengi
mui maistą dovanai teikia E. 
Mickeliūnienė, Beleckai — 
VVinter Garden, A. Radžiūnas 
— Silver BelI, R. Šidlauskienė 
ir mama S. Buragienė, V. Dėdi- 
nienė, V. Steponiai ir kiti spau
dos geradariai. Kaip ir visiem 
lietuviškiem parengimam, gėles 
stalam ir spaudos valsui skiria 
Alice’s Florist Shop.___________

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

Tel.: 612-432-7083
AL 4-5456

CH 3-2583 
268-0068

TL 6-2674
BR 8-6966

WA 5-2737 
884-1738

ES 2-4685 
374-6446

GL 8-2256 
246-9473

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

373-8783
GR 2-6387 

345-2028
PO 3-4818
GL 5-9586
HU 1-2750
FI 6-1571
PL 6-6766 

432-5402 
441-4712

SW 8-2868 
RI 3-0440 

609-585-4867

uisurJ
— Vysk. V. Brizgio knyga apie 

religijos padėtį okupuotoj Lietu
voj yra Amerikos Lietuvių Tary
bos rūpesčiu išleista ispaniškai: 
“Las Condiciones Religiosas en 
Lituania Bajo La Ocupation Ru- 
so-Sovietica”. Išspausdino “Ei 
Tiempo” spaustuvė Buenos Ai
res mieste, Argentinoj. Leidinys 
skleidžiamas Pietų Amerikoj ’ 
tarp valstybininkų ir laikraš
tininkų.

— Australijos Lietuvių Ku
nigų Sekretoriatas pakvietė T. 
Leonardą Andriekų, OFM, 1976 
gavėnioj aplankyti Australijos 
lietuvių kolonijas su rekolekci
jomis ir paskaitomis.

— Bronė Jalinskienė-Makuše- 
vičiūtė po ilgesnės ligos spalio 
14 mirė Miunchene. Velionė 
buvo gimusi 1906 gegužės 28 
Tiflise. Gimnaziją baigė Šiau
liuose ir dirbo geležinkelio val
dyboj Kaune ir Vilniuj. Iš emi
gracijos New Yorke atvykusi į 
Miuncheną su vyru baigti se
natvės dienas, įsijungė į apylin
kės lietuvių veiklą. Keletą metų 
tvarkė apylinkės biblioteką ir 
buvo nuolatinė Moterų klubo 
valdybos narė, studijų savaičių 
dalyvė. Palaidota VVestfriedhof, 
kapinėse. Nuliūdime liko vyras 
Česlovas.

— Encyclopedia Lituanica 
bus Altos įteikta kongr. E.” Der- 
winskiui ir laikr. W. Anderso
nui, įvertinant jų nuopelnus 
Lietuvos reikalui.

— Lithuania — šitokiu pava
dinimu iliustruotas leidinys 
anglų kalba spausdinamas Vi- 
jeikio spaustuvėj. Spaudai 
paruošė kun. J. Prunskis. Iš 
spaudos išeis lapkričio pa
baigoj.

— A. Šalčius praneša, kad Ju- 
no Beach “Lithuanica Gardens” 
reikale naudojosi tarpininkų tei
kiama informacija. Sužinojęs, 
kad V. Tomkus pats kuria “Lie
tuvišką kaimą”, A. Šalčius savo 
projektą atšaukia ir V. Tomkų 
atsiprašo.

— Lietuvių Šaulių Sąjunga 
paruošė meniškus, tautiniais 
motyvais papuoštus, adresus, 
kuriuos lapkričio 22 įteiks kong- 
resmanui E. Derwinskiui ir laik
raštininkui W. Andersonui, pa
gerbiant jų didelius pasitarnavi- 
mus Lietuvos reikalui.

— Kun. A. Kazlauskas, MIC, 
Adelaidės lietuvių parapijos 
vikaras, gyvenąs Vargdienių 
seserų išlaikomuose poilsio na
muose Glen Osmonde, šiuo 
metu sunkiai serga.

— Melboumo lietuvių bend
ruomenė šiais metais mini savo 
25 metų gyvavimo sukaktį. Ji 
bus atžymėta iškilminga akade
mija lapkričio 29 Lietuvių Na
muose. Organizuojamas ir 
banketas su programa.

— Detroito Baltijos ir Gabi
jos skautų tuntai lapkričio 22-23 
minės 25 metų sukaktį.

— N. Anglijos Lietuvių Kuni
gų Vienybės susirinkimas 
įvyko Brocktone lapkričio 11 
Šv. Kazimiero klebonijoj. Daly
vavo vysk. A. Deksnys ir 15 
lietuvių kunigų. Susirinkime 
daugiausia svarstyti Eucharisti
nio kongreso Philadelphijoj rei
kalai. Lietuvių ekskursijos orga
nizavimas traukiniais pavestas 
kun. V. Martinkui.

— Liudas Kairys, lietuviškų 
senienų kolekcionierius ir fila
telistas, dokumentinių parodų 
ruošimo talkininkas, Draugo 
leidėjų paprašytas, sutiko būti 
Draugo ruošiamos Lietuvių išei- ♦ 
vijos parodos techniškuoju ve
dėju. Jis apipavidalins parodos 
eksponatus ir tinkama forma pa
teiks juos rengėjam.

— Darbininko nauji skaityto
jai: V. Dudaitė, Vista , Calif. 
(per D. Čibą, iš ten pat), B. 
Žiogas, Orefield, Pa., J. Kanta- 

navičius, Omaha, Nebr. Užsakė 
kitiem: A. Jonynienė, Berlin, 
Conn. — D. Whitehead, Char- 
lotesville, Va. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam Darbi
ninko prenumerata pirmiem 
metam tik 8 dol. Atnaujinant 
prenumeratą — visiem 10 dol.

; metam, o po naujų metų metinė 
prenumerata bus 12 dol.
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ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Long Play — Stereo — Hi-Fi — Lithuariian Records

O ramunėle, pasakyk, B. Tamošiūnienės šokių daįįios .. 
Yakutis, solisto dainos-arijos  ..........................................v..........
Laumės juosta, lengvos muzikos dainos ..................................
Kur lygūs laukai, lengvos muzikos dainos .......................
Arijos ir dainos, Sol. B. Povilavičiaus ......................
Lietuva, Tėvyne mūsų, Pabaltijo himnai ir kit. dainos . 
Clevelando vyrų oktetas, Nr. 2. 18 dainų, stereo ........... .
Čia mano brangioji Tėvynė, Kųodžio-Girijoto duetai .....
Jūratė ir Kastytis, Banaičio opera iš 3 plokštelių 
Tėviškės namai, B. Budriūno kūriniai ir kantata .............
Liaudies giesmė, Liet. Evangelikų 11 giesmių . 
Gelbėk mus! Phila. choro 13 giesmių. Stereo ... 
Dieve, priegloba mūs, 18 religinių giesmių ...... .

Lithuanian Language Record Course su tekstu .
Aldutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras .. Stereo
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų ...........  i..Stereo
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainos-šokiai (2 pi.) .................Steręo
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės šokių dainos .... 
Su šokiu ir daina, Korp. Neo Lith'uania šokių dainos 
Dainos ir arijos, Sol. E. Kardelienės ...................
Žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos 
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos ...............
Dainos, Kun. Vyt. Gorino, 14 lietuviškų dainų 
D. Dolskio, 10 įdainuoti) šokių-dainų rinkinys
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika .................. Stereo
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 .......  Stereo
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio .................... . .................. .
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ......
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių 
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika 
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras .................
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės ........
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika •— stereo 
Varpas, Toronto choro liet, dainos ir operos (Stereo) .... 
Kalnuos dainuoja, “Baltijos” kvinteto II pi. .................
Svajonių žemė, 13 modernių dainų stereo ..................... ....'
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ..... '..............Stereo
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų 
Keliaujame su daina, Hamiltono mergaičių dainos ..........  .Stereo
Grįšim, grįšim, Moterų okteto 15 dainų.........................    .....Stereo
Dainų rinkinys su Lietuvos Himnu VI ........................ ...................................
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 

Rūta, Rūtos ansamb. 17 
Rūta, Nr. 2, Rūtos ans.
dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 
mamytės ir 2 dukrytės, 15 liet, dainų. Stereo

U.L.C. INC.
FULL EXTERMINATION 

& PEŠT CONTROL
N.Y.S. LIC. 04266

COMPLETE ELIMINATION CONTROL 
& RECURRENCE OF INSECTS 

EXCLUDING TERMITES
1. CONTROL & PREVENTION OF RATS & MICE 

INFESTATION.
2. 12 MONTH SERVICE CALLS

3. NO ADDITIONAL CHARGE FOR 
RECALLS DURING ENTIRE YEAR 

FOR FREE ESTIMATE 366-9662 
(SERVICING OUEENS & BROOKLYN)

.Stereo

SPORTAS

1. dėmų. Stereo
14 l.d. Stereo

■Stereo 6.00
..................6.00
............. 6.00

5.00
5.00
8.50

Petras H. Beržanskis

Typevvriters 
that Write & Make Corrections 

Others from $22.50 & Up 
PARAMOUNT 

6112 5th Avenue Bklyn. 
CALL 212 H Y 2-9075

RECCO HOME CARE SERVICE 
For Elderly, Convalescents 

chronically III
Home Health Alds, Companions, 

Homemakers, Llcensed Practical Nurses, 
Reglstered Nurses Hour/Day/Week We Bill You 
Supervlsed by R.N., P.H.N. 24 Hour 7 Days Weekly 

524 Hlcksville Rd. MASSAPEOUA
516-798-6688

OPERATORS — EXPERIENCED ON 
MERROVV OR SINGER MACHINES 

Steady Union Shop All Benefits 
NINETTE FASHIONS

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

-■qj

BARSAL’S ix.H#
HOME IMPROVEMENTS

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

YOUR FREE ESTIMATE (212) 426-1566

ALLIED ROOFERS

SPECIALISTS IN FLAT ROOF, COMMERCIAL, 
RESIDENTIAL OR APARTMENT BUILDINGS, 
SKYLIGHTSINCLUDED AND GUTTERS CLEANED 

CALL CL 9-3796 or 232-1420

PRIVATE COUNTRY HOME 
For Ambulatory Adults, 

Monthly or VVeekly 
Catholic Church in the Area 

Call (518) 355-1202

Dainuojame su 
Dainuojame su 
Dvi Mamytės ir 
Baltijos vėjelis, 2 
Lietuvių tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija 
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. Stereo 
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių ........................  ..Stereo
40 liet, dainų muzika-, Tautinio orkestro leid............... .....StereO $5.00
Žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 liet, dainos. Stereo 
Pupų dėdės ir kitų muzika, dainos 27 ............... ........ .
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų.
A. Dvariono šokių muzikos rinkinys Nr. 25 
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų ..... 
Mano Lietuvos prisiminimai, sol. L. Juodytės ................
Muzikos rinkinys 28 (Karo mokykla ir kit.) ..................... .
“Motule mano,"’!. Serapinienės dainos ......      5.0u
Lietuviški šokiai, akord. K. Daubaras, 18 ' šokių. Stereo 5.00 
Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo 5.00 
Br. Budriūno vyrų kvarteto dainos (Detroite) ............................ 6.00
Čiurlionis, albumas iš 2 pi. 28 dainos ..................... . ................. ......... ........

Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt Stereo..............
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų ................................. Stereo
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių ...............    Stereo
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės su himnu . .................... Stereo
A. Šabaniausko, po 12 dainų-šokių>10, 11, 18 ir 26 ąlbumas; po ■■ 5.00 į 
Lietuvos koplyčios iškilmės Rompj^ Stereo,.................
Lietuvos Atsiminimų radijo jubiliejus. Stereo ...........
Iš Rūtų Šalelės, A. Stephens singers ...............................
Dainos, A. Dičiūtės-Trečiokienės rečitalis ......... . .........
Svajonių sodas, 12 lengvos muzikos kūrinių .............
Dainos ir arijos, J. Armonienės ...............  ......^....s'.
Ar žinai tą šalį, Romos Mastienės ....................................
Skambėkite, dainos, J. Krištolaitytės ................................
Lietuvių kompozitorių dainų rečitalis, S. Klimaitės .
Suk, suk rateli, Vilniaus choro 14 liet, dainų stereo. ..........................
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos dainų ...........................
Jūreivių keliai, 16 lengvų muzikos dainų, Stereo ...................... ...............
Svajonių muzika, 12 muzikos-šokių dainų. Stereo ....................................
Lietuvių kompozitorių dainos. B. Kemežaitės ............... ..............................
Gina Capkauskienė dainuoja. Stereo ........... . .............. .....A...........................
Antanas Kučingis su orkestru. Stereo .............. ................. ................................
Anoj pusėj Nemunėlio, 12 muzikos-šokių dainų. Stereo .......................
Akvarelė, 14 lengvos muzikos kūrinių. Stereo ..................A......................
Žiburėlis, 14 muzikos-šokių dainų. Stereo .............................   ;......
Svajonių žemė, 13 lengvos muzikos ir šokių dainų. Stereo ...............
Oi, toli toli . . .Phila. Choro “Viltis” 12 dainų. Stereo .......................
Labą rytą, N. Y. vyrų choro “Perkūnas” 15 dainų. Stereo ..................
Vai lėkite dainos, Chicagos Vyčių choro dainos. Stefeo ........................
Pranaše Didis, Liet. Evangelikų choro giesmės .......... ............. .
Antrasis literatūros vakaras ................................................. ....... ........ .......... .
Baltos gėlės, Hamiltono choro su V. Verikaičiu............................. Stereo

Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio 14 liet, dainų ................. ............

DARBININKO ADMINISTRACIJA
341 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN, N.Y. 11207

10.00
6.00
4.00
5.00
5.00

5.00 į
5.00
5.00
5.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
5.00
6.00
5.00

(Siųsti tik plokštelių užsakymus. Gavėjas apmoka tik gavęs są
skaitų ir plokšteles, nes kartais užsakoma plokštelės, kurios iš
parduotos) ų ■

Skaityk ir platink 
Darbininką!

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.

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

New York City Tel.: TR 9-0400

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

SĖKMINGAS
STUDENTAS

Juozas ir Rūta Beržanskiai 
yra labai patenkinti savo sūnu
mi Petru H. Beržanskiu, kuris 
baigė Brian McMahon aukštes
niąją mokyklą Norwalk, Conn., 
su gerais pažymiais ir dabar stu
dijuoja statybos inžineriją Geor- 
gia Technologijos Institute, At
lanta, GA. Jis studijuoja jau 
trečius metus ir mokslas jam ge
rai sekasi. Petras H. Beržanskis 
yra įtrauktas į dekano garbės 
studentų sąrašą (Dean’s List). 
Petras labai mėgsta ir šach
matus. Georgia Technologijos 
Instituto šachmatų klubo stu
dentai jį išrinko prezidentu, nes 
Petras labai gerai žaidžia ir daly
vauja įvairiuose klubuose.

Beržanskiai yra atvykę iš Lie
tuvos, Rubulių kaimo, Kartenos 
ir Kretingos apylinkės. Petras gi
mė Toronte, Kanadoj, ir 1961 
su tėvais atvyko į JAV. —J.G.B.

Krepšinis
Artinantis žiemai, vietinėse 

mokyklose pilnu tempu pradeda 
įsisiūbuoti krepšinio sezonas. 
Šalia mokyklinės veiklos labai 
gyvai reiškiasi ir kitokios krepši
nio organizacijos bei lygos. Vie
na iš jų yra Katalikų Jaunimo 
Organizacija (CYO), kasmet su
traukianti šimtus jaunų sporti
ninkų į lygas ir turnyrus. Šiais 
metais viena New Yorko Lietu
vių Atletų Klubo komanda irgi 
įsijungė į CYO krepšinio lygą. 
Komanda užsiregistravo Šv. Ka
zimiero ( St. Casimir) vardu ir 
rungtyniaus su Ozone Park, 
Richmond Hill, Woodhaven ir 
kitų vietinių parapijų varžovais. 
Pirmos rungtynės jau įvyko per
eitą sekmadienį prieš vieną iš 
stipresniųjų — Gate of Heaven 
komandą. Mūsiškiai žaidė ne
pilnam sąstate ir pralaimėjo 
32:43 (14:21) pasekme. Daly
vavo: S. Birutis 10, P. Gvildys, 
S. Janušas, T. Lora 4, R. Naro- 
nis 6 ir R. Šimkus 12.

Kitos rungtynės vyksta namie 
— Kultūros Židinio salėj šį ket
virtadienį, lapkričio 20, prieš 
Our Lady of Grace parapijos ko
mandą. Kitą sekmadienį, lapkri
čio 30, mūsiškiai vyks į St. Be- 
nedict Joseph parapiją 3 vai. p.p. 
rungtynėm, o ketvirtadienį, 
gruodžio 4 d., 7:30 vai. vaka

re vėl K. Židiny prieš Our Lady 
of Mercy komandą. Apylinkės 
lietuviai kviečiami atsilankyti į 
rungtynes ir bent moraliai pa
remti mūsų jaunuolius.

Mūsų komandą sudaro jau
nių B grupės (iki 16 m. amžiaus) 
žaidėjai. Šeši iš jų priklausė per
nykštei B grupės komandai, 
Chicagos pirmenybėse laimėju
siai trečią vietą. Šie “veteranai” 
yra: S. Birutis, T. Lora, J. Matu
laitis, R. Naronis, R. Šimkus ir J. 
Vilgalys. Prie jų prisideda 
pernykštės C komandos, Chica-

1 " ' . 1 i 1 "1,11

goj laimėjusios II vietą, dalyviai: 
R. Česnavičius, P. Gvildys ir ki
tas naujokas — Stasys Janušas. 
Su veteranų patyrimu ir naujo
kų entuziazmu komanda tikisi 
ryžtingai kovoti CYO lygos pir
menybėse. Komandos vadovas 
ir treneris yra lietuvių kilmės 
jaunuolis Pad Tomey, kuris deda *’ 
visas pastangas tinkamai paruoš
ti savo žaidėjus. Komandai šiuo 
metu trūksta dar trijų žaidėjų, 
todėl lietuviai arba lietuvių kil
mės krepšininkai kviečiami į tal
ką. Žaidėjai turi būti gimę 1960 
arba jaunesni. Kas žino lietuvių 
kilmės vaikus, šio amžiaus gru
pėje žaidžiančius krepšinį, pra
šomi pranešti Alg. Šilbajoriui, 
846-7636 (vakarais), arba tiesiog 
prisistatyti treneriui ketvir-» 
tadieniais nuo 7 vai. vakaro Kul
tūros Židiny.

Ši komanda taip pat planuoja 
dalyvauti Ozone Parko St. Mary 
Gate of Heaven vedamam kalė
diniam krepšinio turnyre, kurt 
turės progą žaisti prieš apylin
kės rinktines komandas. Turny
ro tvarkaraštis bus paskelbtas, 
vėliau.

Futbolas
Po pereito sekmadienio rung- r 

tynių peršasi išvada, kad mūsų 
futbolininkai arba nieko neiš
moko, arba užmiršo, ką buvo iš
mokę. Abi komandos sužaidė 
prieš jugoslavų Istria pasigailė
tinai sifpnąi. Šiose rungtynėse

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.

WHEATLY HEIGHTS 
SERVICE CENTER

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

TELE: (516) 643-9610 ASK FOR JOE

CARPETS PROFESSIONALLY 
STEAM CLEANED 

PRE HOLIDAY SPECIAL
Any Living Room & Dining Room or 2 Bedrooms 
$32.95 Call Today for Appointment & Recelve 
5% Rabate One of NY’S Finest Carpet Cleaning 

Companies (212) 528-8542

atrodė, kad daugumai trūksta ne " 
tik techninio pasiruošimo, bet ir 
paprasčiausių žaidimo pagrin
dų. Rezervinė pralošė 0:4 (0:1) 
ir už nesportišką elgesį keliom 
savaitėm prarado vieną iš svar
biausių žaidėjų.

Neblogesnė košė buvo ir 
pirmos komandos rungtynėse, 
kur tiktai teisėjo tolerancija iš
gelbėjo kai kuriuos mūsų 
žaidėjus nuo suspendavimo. 
Žinia, kad jugoslavai žaidžia 
kietą, fizinį žaidimą, bet mūsiš- " 
kių karštuolių įprotis atsiskaityti 1 
čia pat aikštėj antausiais irgi yra I 
nedovanotinas. Nenuostabu I 
todėl, kad įsikarščiavę jugoslavų | 
žiūrovai šoko į aikštę atsilygin
ti ir visos rungtynės beveik ta
po muštynių arena. Galuti
niam rezultate mūsiškiai pralo
šė 2:4 (1:3). Abu mūsų įvai- 
čiai (Žadvydo ir G. Klivečkos) 
pasiekti iš baudų.

Šį sekmadienį rungtynės 
įvyks Plattdeutsche parke, 
Franklin Sąuare, Long Island, 
prieš Hota-Bavarians klubą. Re
zervinė pradės 12:30, o pirmoji 
2:30 vai. po pietų. Pirmam rate 
abi mūsų komandos prieš šį klu
bą pralošė 0:2 pasekme.

Pereitą kartą buvo neteisingai 
pranešti pirmo pirmenybių rato 
įvarčių duomenys. Pirmos ko
mandos įv'arčių santykis buvo ne 
5:16, bet 5:26 mūsų nenaudai, o 
rezervinės 12:23. Pirmoji ko
manda stipriai įsitvirtinusi 
paskutinėj vietoj, o rezervinė, 
po paskutinių rungtynių, irgi pa
keliui iŠ aštuntos į dešimtąją 
— paskutinę vietą.

Alg. S.

7

TOVVING SERVICE 24 
HOUR SERVICE

Days All Areas. Commerclal 
Accounts Welcome. Call

(212) 342-8832 or 272-5519

i

TRIO IRON REPAIR
Raillngs, Securlty Window Guards 

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

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

J.I.R LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 60650. 
Fili: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7^-10 W Germany; Chicago: at Apotheke J & J, 
2557W. 69th St.; 5()th Avė. & l$th St.Uicero ir 1640 W. 47th St. Chicago ; 
2923 N. Milvvaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

DEXTER PARK 
PHARMACY 

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

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

WE DELIVER 
TELEF. 296-4130

SINGER OPERATORS 
EXPERIENCED ONLY — POCKET MAKERS, 
SLEEVE SETTERS, LINING SETTERS, AND 
GENERAL OPERATORS, STEADY WORK, UNION 
SHOP. BENEFITS K O V A C S 171 WILSON AVĖ. & 

DeKALB, BROOKLYN, N.Y. (3rd FLOOR)
E M 6-4240

NO WAIT MOVING & STORAGE 
SERVICE INC.

FAST RELIABLE SERVICE 24 HOURS, 1/2 HOUR 
NOTICE. LOCAL & LONG DISTANCE. Reason- 
ABLE RATES. (REMEMBER WE HAVE A CON- 
SCIENCE) 212 294-0900. MRS. WILLIAMS OR 

MRS PAGE.

CORONA FUEL OIL & ICE
OIL DELIVERY OIL BURNERS SERVICED ALSO 
WE BUY, SELL & SERVICE ICE VENDING 
MACHINES AS WELL AS ICE DELIVERY 478-5588 

SAL — 98-17 37TH AVENUE, CORONA 
(OPEN 7 DAYS)

THREE “G” INDUSTRIES INC.
Moving, Trucking, Storage 

Free Estlmates Call Mr. M. Gugliotta 
(212) 499-2373/2831

PLUMBING REPAIRS & 
ALTERATIONS SEVVERS & DRAINS 
CLEANED FREE TELE. ESTIMATES 

24 HOUR EMERGENCY SERVICE 
CALL 212 937-8563 MR. RIGGS

VVILLIAM A. POLCARI 
Floor Sanding, Refinishing and 

Staining
Call 201 478-8374

V

SOLO 
SEVVING CENTER 

SPECIAL CUSTOM SLIPCOVERS 
79.95 SOFA OR 2 CHAIRS 

FREE SHOP AT HOME 
CALL 486-8926

1215 N. GRAND AVĖ. BALDWIN

NEWCOMER VAN LINE
MOVING HAPPY NEWCOMERS EVERYWHERE 
WITH TENDER LOVING CARE. UNIFORMED MEN 
CONGENIAL, PROFESSIONAL SERVICE AT 
REASONABLE RATES FREE HOME CONSULTA- 
TION FULLY INSURED AND LICENSED A 
COMPLETE MOVING SERVICE CALL N0W: 

939-6125 N Y DOT NO. 112

RICK KESTON
45 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

ERNESTINE HOUSE INC.
THE GUEST HOUSE OF CONGENIALITY . 

109 FIRST AVĖ., ASBURY PARK, N.J. A PLEASANT 
RESIDENCE NEAR THE BOARDWALK.

PHONE 201 988-6611
MRS. RUGH HARDWICK , OWNER

FRANK MANCINI AND SON 
CONTRACTOR 

INDUSTRIAL & COMMERCIAL AND HOMES. WE 
TAKE PRIDE IN OUR WORK 441 GRAHAM AVĖ.

BROOKLYN, N.Y. CALL (212) 388-3465

BRIDAL SALONS 
GREEK ARTS BOUTIOUE

30-29 Steinvvay St. 
Astoria

Bridal Dresses & Velia Custom Fit 
Call: 274-9119

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END WORK ELECTRICAL WORK 

TUNE UPS OUR SPECIALTY AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE. OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

1-----------------------------------

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) 441-6799i

LITAS TRAVEL SERVICE
87-18 Lefferts Blvd.

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

I
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MOKYTOJŲ 
KONFERENCIJA

Atlanto pakraščio lituanis
tinių mokyklų mokytojų kon
ferencija bus šį savaitgalį, 
lapkričio 22-23 Kultūros Židiny. 
Kviečiami visi mokytojai, ypa
tingai jaunieji. Kviečiamas jau
nimas, kuris nori dirbti mokyk
loj. Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės ir apygardos prašomos 
paraginti mokytojus ir jiem pa
dėti nukeliauti.

Pradžioje visi renkasi Mairo
nio lituanistinėj mokykloj, 111 
St. ir 86 Avė. kampas, Richmond 
Hill, N.Y., (vienas blokas nuo 
Jamaica Avė.). Ten bus registra
cija. Mokestis 5 dol. Iš tų pini
gų bus padengtos konferencijos 
išlaidos.

Maironio mokykloj vyks pa
mokos. Svečiai galės aplankyti 
klases ir susipažinti su darbu. 
Po pamokų visi persikels į Kul
tūros Židinį. Tarp 1:30 v. ir 2 
vai. bus bendri pietūs. Jei kurie 
mokytojai negalėtų atvykti į 
Maironio lituanistinę mokyklą, 
prašomi atvykti į Kultūros Židi
nį. Ten apie 3 vai. formaliai 
prasidės konferencija. Bus trum
pas atidarymo žodis, sveikini
mai. Po to bus atskirų mo
kyklų pranešimai, diskusijos dėl 
mokyklos darbo metų ir kitų 

problemų. Visuose pokal
biuose vyraus praktiški dalykai. 
Rūta Penkiūnienė iš Washingto- 

Tauriam lietuviui
A.A.

KAZIMIERUI VYGANTUI
mirus, jo žmonai Hertai, sūnums dr. Vytautui ir dr. 
Mindaugui su šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime

Dr. Halina ir Jurgis Montvilai

į kelionės kainą įsiskaito:
1. Kelionė lėktuvu, Solage viešbutyje nakvynė Ir asmenų bei bagažo 

pervežimas Iš aerodromo į viešbutį ir atgal.
2. Dvi dienos Walt Disney World parke, Įska i ta n 116-kos paviljonų lankymų.
3. Viena diena Cypress Gardens, įskaitant kelionę ir įėjimo mokestį.
4. Viena diena Cape Kennedy Space Center, įskaitant kelionę Ir 

įėjimo mokestį.
5. Visi taksai ir patarnavimo mokesčiai (tips)

KAMBARYS DVIEM PO 234.50 ASM.

KAMBARYS VIENAM 274.50 ASM.

VAIKAI IKI 12 METŲ po 169.50 ASM.

Netekus brangaus tėvelio
A.A.

K. VYGANTO,

reiškiame gilią užuojautą dr. Vytautui Vygantui su 
šeima ir kartu liūdime

Nijolė ir Jonas Ulėnai

REZERVUOKITE VIETAS. SIŲSDAMI 25 DOL. KIEKVIENAM 
ASMENIUI. ČEKIS RAŠOMAS:

LITHUANIAN SCOUTS ASS’N., INC.

ADRESAS: VYTAUTAS KULPA
84-01 101 St. 
Richmond Hill, N.Y. 11418

Sekantis 100 dol. mokestis siunčiamas iki 1976 sausio 19 
dienos. Paskutinis kelionės mokestis turi būti gautas ne vėliau 
1976 kovo 10.

(Kelionės atsisakymai priimami iki šešių savaičių prieš išvykimą 
be pabaudos)

A.A.

DR. ARVYDUI BINTAKIUI

staiga mirus, motiną dantų gydytoją Stasę Bintakienę- 
Kent ir šeimą didžio skausmo valandoje giliai už
jaučia

BALTIC HOMELAND TOURS 
LITHUANIA TOUR

8 DAYS ALL INCLUSIVE $699.00 
DEPARTING DEC. 7TH

INCLUDING: 5 NITES VILNIUS
2 NITES WARSAW 
OVERNITE IN BRUSSELS

NO EXTRAS

no mokyklos padarys pranešimą 
apie mokinių paskirstymą gru
pėmis pagal jų sugebėjimus.

Maždaug apie 6-7 v. bus vaka
rienė. Po vakarienės bus Elenos 
Ruzgienės pranešimas apie 
mokytojų studijų savaitę Daina
voj.

Lapkričio 23 darbas prasidės 
9:30 v.r. Čia bus paskaita — 
Paulius Jurkus kalbės apie lite
ratūros dėstymą aukštesnėse 
klasėse. Po paskaitos ir diskusijų 
bus jaunimo pamaldos. Po pa
maldų, užkandžių bus baigia
masis posėdis, kur bus padary
ta konferencijos apžvalga.

Visiem konferencijos parengi
mo ir planavimo darbam vado
vauja rytų apygardos mokyklų 
inspektorius Antanas Masionis. 
Jam talkina Maironio lituanis
tinės mokyklos mokytojai.

Siuntinių įstaiga DOVANA 
praneša, kad liko tik vienas mė
nuo pasiuntimui ar užsakymam 
automobilių, butų-apartamentų, 
šaldytuvų ar certifikatų, su ku
riais buvo galima pirktis tam tik
rose krautuvėse. Po mėnesio 
bus galima siųsti tik siuntinius. 
Jei kas nori pasinautoti likusiu 
mėnesio laikotarpiu, prašom 
tuoj pat kreiptis DOVANA Corp., 
80-14 Jamaica Avė. VVoodhaven, 
N.Y. 11421. Telefonu vakarais 
po 6 vai. 296-5359.

IŠ MOTERŲ VIENYBĖS 
VEIKLOS

Moterų Vienybė kiekvienais 
metais lapkričio mėnesį prisi
mena iš gyvenimo išėjusias na
res. Šm. lapkričio 9 d. 11 vai. 
Apreiškimo parapijos bažnyčioj 
buvo atlaikytos gedulingos 
pamaldos, kuriose gausiai daly
vavo Moterų Vienybės narės. 
Po pamaldų jaukioje V. Belecko 
svetainėj įvyko pietūs, kuriuose 
be narių buvo ir keletas svečių, 
viso apie 50 žmonių. Kun. A. 
Račkauskas sukalbėjo invokaci
ją. Taip pat jis pasveikino ir 
Moterų Vienybę, linkėdamas vi
som narėm sveikatos, kantrybės 
ir ištvermės savo darbe. Pietūs 
vyko ramioj nuotaikoj.

Pietų metu pirmininkė Elena 
Andriušienė, pasveikinusi sve
čius, pristatė Moterų Vienybės 
valdybą. Svečiai atsakė gražiais 
sveikinimais ir linkėjimais. Pir
mininkė taip pat padėkojo 
kun. A. Račkauskui už sukalbė
tą maldą ir linkėjimus. Padėko
jo ir p. Beleckam ir jų sūnui 
už rūpestingą patarnavimą. (SK).

N. Y. SKAUTAMS REMTI KOMITETAS
KVIEČIA PRALEISTI 1976 VELYKŲ ATOSTOGAS

WALT DISNEY
WORLD FLORIDOJE

NUO BALANDŽIO 19 IKI 23 DIENOS

LMK Federacijos N.Y. klubas 
lapkričio 16 savo susirinkime 
pagerbė ilgametę klubo narę ir 
buvusią pirmininkę dr. Mariją 
Kregždienę jos 75 metų sukak
ties proga. Klubo pirmininkė 
Marija Žukauskienė ją pasveiki
no, prisegė rožių korsažą ir į- 
teikė dovaną — lietuvišką stal
tiesę. Klubo susirinkimas bu
vo pas klubo narę J. Laucevi
čienę.

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
New Yorke pasaulio jaunimo 
kongresui paskyrė 50 dol. auką. 
Gi tos kuopos knygai leisti ko
mitetas davė 16 egz. knygų “Pė
dos mirties zonoje” (knygos kai
na — 10 dol.). Knygas reikia 
nuvežti į jaunimo kongresą ir 
paskleisti jaunimo tarpe.

VVoodhavene išnuomojamas 
saulėtas butas iš 5 kambarių 
su modernia virtuve ir vonia. 
Pageidaujama vyresnio am
žiaus. Tel. AX 6-8635.

Išnuomojamas 5 kambarių bu
tas VVoodhavene. Skambinti va. 
karais nuo 6 iki 10 vai. 296-3631.

Albinas Prižgintas, vargonų 
virtuozas, lapkričio 9 koncerta
vo baltų koncerte Bostone.

Brocktono Šv. Kazimiero pa
rapijos choro koncertas buvo 
lapkričio 9 pačiame Brocktone. 
Dalyvavo solistai Daiva Mongir- 
daitė-Richardson, Stasys Liepas 
ir Benediktas Povilavičius. Čia 
buvo pirmą kartą atlikta kanta
ta — Lietuviškam žodžiui, muzi
ka J. Gaidelio, žodžiai Bern. 
Brazdžionio. Programoje dar da
lyvavo ir tautinių šokių sambū
ris, vadovaujamas Onos Ivaškie- 
nės. Koncertas buvo pakilus ir 
geras. Kai kitur chorai mažėja, 
čia choras didėja, nes choru rū
pinasi klebonas kun. P. Šakalis 
ir choro vadovas kompozitorius 
Julius Gaidelis. Koncerte daly
vavo miesto burmistras ir daug 
svečių. Po koncerto buvo vaka
rienė, kuriai vadovavo choro pir
mininkas Juozas Baškauskas. 
Kalbėjo kleb. kun. Šakalis. Jis 
padėkojo choristam ir jų vado
vui komp. J. Gaideliui už gra
žų darbą. Padėkojo ir komp. 
J. Gaidelis klebonui už choro 
globą ir choristam už darbą.

Mišios per televiziją bus gruo
džio 14, sekmadienį, 9 v.r. per 7 
kanalą. Mišias užprašė Lietuvos 
vyčiai, jas aukos Šv. Petro lie
tuvių parapijos vikaras kun. Al
binas Janiūnas.

Lietuvos kariuomenės at
kūrimo šventės minėjimas bus 
lapkričio 23. Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioj mišios bus 3 
vai. popiet, paskui Liet, piliečių 
klubo salėj bus tęsiamas minė

jimas. Meninę programą atliks 
Hartfordo moterų choras ir solis
tas dr. Izidorius Alis. Choro va
dovas — muzikas Jurgis Petkai
tis.

Algis Mitkus pradėjo dėstyti 
Bentley kolegijos ketvirto1 kurso 
studentam. Jis dėsto prekybą ir 
viešuosius santykius. Jis yrą 
Liet, piliečių draugijos vice
pirmininkas.

Antanas Ivas-Ivaškevičius 
mirė lapkričio 3. Buvo gimęs 
1886 rugsėjo 3 Tryškiuose, Šiau
lių apskr. Į Ameriką atvyko 
1905, 1911 baigė aukštesniąją 
mokyklą, toliau mokėsi religijos 
filosofijos, istorijos, psicholo
gijos. Jau 1911 atidarė savo 
nuosavą pirkimo — pardavimo 
įstaigą, 1919-1928 buvo Baltrick 
Statė Financial Corp. banko pir
mininku. Aktyviai dalyvavo 
lietuviškose organizacijose, 
buvo jų valdybose, skaitė pa
skaitas, Bostone pirmininkavo 
Lietuvos draugų komitetui, ku
ris rinko aukas ir platino bonus. 
Jo rūpesčiu buvo sušauktas mi
tingas ir protestuota, kad lenkai 
pagrobė Vilnių. Mitinge daly
vavo 20,000 žmonių. 1922 jis bu
vo nuvykęs į Lietuvą ir daly
vavo Klaipėdos išlaisvinime, pa
rėmė Klaipėdos gelbėjimo ko
mitetą auka (to laiko vokiečių 
valiuta auka siekė 2 mil. mar
kių). Jo įstaigoje Bostone dirbo 
visa eilė naujų ateivių ir vėliau 
kiti net atidarė savo įstaigas.

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant 
dėl mūsų tautos laisvės. 
Paremk ją savo auka!

Praslinkus vieneriem metam po

VLADO CHLAMAUSKO
mirties, už Jo vėlę mišios bus aukojamos lapkričio 
23, sekmadienį, 10 vai. ryto pranciškonų koplyčioj 
Kennebunkport, Maine. Po pamaldų bus šventina
mas paminklas Kennebunkporto kapinėse. Draugai ir 
pažįstami prašomi velionį prisiminti savo maldose.

Bronė Chlamauskienė ir 
sūnus Raymondas

.............. ■ ................................................................................. ............ ........................................................ . .......................................................................................

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay, South Boston Massachusetts
"Kur tūkstančiai-taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBAED, Pręsident

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

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

--------  All Accounts Compounded Daily -------

Filomena, Andrius ir Rimas Ignaičiai ALSO INCLUDED: AIR TRANSPORTATION/TRAINS BETVVEEN 
WARSAW AND VILNIUS BOTH WAYS/FIRST CLASS HOTELS/FULL 
BOARD IN VILNIUS/HALF BOARD IN WARSAW/TRANSFERS/SIGHT- 
SEEING/ALL VISA FEES

Mielai kolegei, dantų gydytojai

STASEI BINTAKIENEI-KENT

ir jos šeimai, sunui dr. Arvydui Bintakiui staiga mirus, 
gilią užuojautą reiškia

New Yorko ir Neto Jersey 
Lietuvių Dantų Gydytojų 

Draugija

Mielą klubo narę Albiną Vence ir artimuosius, brangiai 
motinai

A.A.
EMILIJAI AMBRAZIEJIENEI

tragiškai mirus, užjaučiame Ir kartu liūdime

LMKF Neu> Jersey Klubas

CONTACT: PATRICIA KELTNER
FIGARO TRAVEL — 943-6995 
17 BATTERY PLACE 
NEVY YORK, N.Y. 10004

Pranešu liūdną žinią draugams ir pažįstamiems, kad 
š.m. spalio 31 d. okupuotoje Lietuvoje staiga mirė Sibiro 
kankinys, buvęs Žemės Ūkio departamento direktorius ir 

nepailstamas Lietuvos jaunųjų ūkininkų vadovas

AGRONOMAS VLADAS TIŠKUS

Palaidotas lapkričio 3 d.

Su dideliu širdies skausmu praneša buvęs artimas 
bičiulis

Balys Vyliaudas

KALĖDŲ EKSKURSIJA LIETUVON

Kelionė: 6 naktys Vilniuje, 1 dienos išvyka Kaune,

3 naktys Vienoje (kur Naujus Metus sutiksim)

4 naktys Muenchene

nuo gruodžio 22 iki sausio 5

TIKTAI $969

Ekskursija išvyksta su Lufthansa Bendrove iš 
Bostono ir New Yorko

Norį gauti daugiau informacijų prašomi kreiptis į:

ALGIRDĄ MITKŲ
8 White Oak Road, Newton, Mass. 02168 

Tel. (617) 969-1190

arba

GALAXY TOURS & TRAVELS
141 Linden Street, VVellesley, Mass. 02181 

Tel. (617) 237-5502

Prašome pasinaudoti šia puikia proga aplankyti 
Lietuvą per šventes
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

GINACAPKAUSKIENE
IŠ MONTREALIO

VĖL DAINUOJA NEW YORKE
CARNEGIE RECITAL HALL 7 AVĖ. IR

57 STREET LAPKRIČIO 30, SEKMADIENĮ, 
8:30 VAL. VAK.

LIETUVOS KARIUOMENĖS ĮKŪRIMO PROGA

RENGIAMAS

KARIUOMENES 
ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Kristaus Karaliaus šventė 

minima šį sekmadienį, lapkričio 
23, Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioj. 12 vai. bus mišios, 
kun. V. Pikturnos pamokslas. 
Po mišių trumpa programa baž
nyčioj.

Liet. Kariuomenės šventė mi
nima lapkričio 23, sekmadienį. 
11 vai. mišios Apreiškimo para
pijos bažnyčioj, po mišių parapi
jos salėj Br. Bieliuko paskaita, 
dailusis žodis ir k.

Vakaras su muziku Vladu Ja- 
kubėnu rengiamas gruodžio 13, 
šeštadienį, 7 v.v. Kultūros Ži
dinio didžiojoj salėj. Rengia 
Vaižganto Kultūros Klubas. Šis 
susitikimas su žymiu mūsų kom
pozitoriumi buvo pramatytas 
gruodžio 14, sekmadienį, ma
žojoj Židinio salėj. Dabar perke
liamas į šeštadienio vakarą, į 
didžiąją salę, nes programai at
likti reikia gero fortepijono. 
Skambina Aldona Kepalaitė. 
Taip pat iš Bostono atvyksta 
kompozitorius Jeronimas Ka
činskas, kuris kalbės apie Vi. 
Jakūbėno kūrybą.

Dr. Arvydas Bintakys, gyve
nęs Vokietijoj, prie Danijos 
sienos, lapkričio 16 mirė širdies 
priepuoliu. Buvo tik 31 metų 
amžiaus. Jo tėvas buvo irgi 
medicinos daktaras, turėjo savo 
kabinetą Linden St., prie 
Broadvvay, Brooklyne. Prieš ke
liolika metų mirė širdimi. Sū
nus Arvydas buvo išvykęs į Vo
kietiją studijuoti medicinos ir 
ten pasiliko, mokslus baigęs. 
Motina, dantų gydytoja, gyvena 
Woodhavene. Ji išskrido į laido
tuves. Palaidotas lapkričio 20.

Jaunimo pamaldos Kultūro 
Židiny šį sekmadienį, lapkričio 
23, 12 vai. Pamaldomis rūpina
si K.Ž.A. komiteto jaunimo rei
kalų sekcija. Kavutę ir pietus, 
mokytojų suvažiavimo proga, 
ruošia E. Mickeliūnienė. Biblio
teka bus atidara nuo 12:30 iki 
2 vai. p.p.

Ieškomas žmogus, kuris suge
bėtų vesti apdraudos agentūrą. 
Gali būti ir pensininkas, bet turi 
būti patyręs šiame darbe. Skam
binti (212) 847-5522.

AKOMPONUOJA SAULIUS CIBAS 
IŠ BOSTONO

Bilieto kaina $3.50

Bilietus iš anksto platina Moterų Vienybė —

pirm. Elena Andriušienė, 87-09 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421 Tel. VI 7-4477

Aktorius Kazys Vasiliauskas 
išeina į pensiją ir šio mėnesio 
gale persikelia gyventi į Balti- 
morę pas savo sūnų.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, skaito savo kūrybą. Ją 
skaitys ir Darbininko vakare 
lapkričio 22 Kultūros Ži
diny.

Kultūros Židinio A. Maceikos 
vardo biblioteka atidara sekma
dieniais nuo 12 iki 2 v. popiet. 
Ten galima pasiimti knygų skai
tymui. Kitu laiku reikia tartis su 
bibliotekos vedėju A. Maceika.

lapkričio 23 Apreiškimo parapijos bažnyčioj ir salėse

11 vai. koncelebracinės Šv. Mišios 
Organizacijos kviečiamos pamaldose dalyvauti 
su vėliavomis
Programoj:
— Sveikinimai ir savanorių pagerbimas
— Paskaita — Br. Bieliukas
— Dailusis lietuviškas žodis

Ruošia ir visus atsilankyti kviečia
N.Y. Ramovėnai, savanoriai, birutininkės 
ir N.Y. Simo Kudirkos šaulių kuopa

VYR. LIET. IŠLAISVINIMO KOMITETO SEIMO PROGA

INKORPORUOTO TAUTOS FONDO

BANKETAS 
BALIUS

N. Y. VYRŲ CHORO PERKŪNO METINIS

KONCERTAS
ĮVYKSTA GRUODŽIO 6 D. 7:30 V.V. PUNKTUALIAI 
KULTŪROS ŽIDINYJE, 361 HIGHLAND BOULEVARD 
BROOKLYN, N.Y.

PROGRAMĄ ATLIEKA:
Sol. Genė Antanaitytė-Ugianskienė 
Debiutantas — sol. Petras Tutinas

'Vyrų Choras, dirigentas Vytautas Daugirdas

PO KONCERTO LINKSMAVAKARIS

VEIKS BUFETAS
ŠOKIAMS GROJA “A M O U R” ORKESTRAS 
PALYDINT JUOZUI NAKUI

ĮĖJIMAS $5.00 Suaugusiem 
$ 3.00 Studentam

STALUS IŠ ANKSTO UŽSISAKYTI PAS:

A. RAZGAITĮ (212) 327-2019
S. KARMAZINĄ (212) 441-1252

IR “PERKŪNO” CHORO NARIUS

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI!

ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 29 D. 8 VAL. VAKARO 
KULTŪROS ŽIDINYJE 

361 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN, N.Y.

Programoje: Bilietus įsigyti ar stalus rezervuoti prašoma pas:

f *
Jadvyga Matulaitienė, New 
Yorko Lietuvių Tautinių Šo
kių Ansamblio vadovė. 
Ansamblis šoko Darbininko 
vakare lapkričio 22.

SOL. G. UGIANSKIENĖ

ŠOKIAI

GROJA A M U R ORKESTRAS
DAINUOJA J. N A K A S

ST. BOBELIENĘ
212 Elderts La. VVoodhaven, N.Y. 
Telef. Ml 7-6637

M. KLIVEČKIENĘ
76-13 85 Rd. Woodhaven, N.Y. 
Telef. 296-0406

V. KULPĄ
84-01 101 St. Richmond Hill, N.Y. 
Teief. 846-1056

Stalai 10 žmonių. Šilta vakarienė ir gėrimai.

AUKA $15 ASMENIUI

7'val. vakare kokteilis — atgaiva Mažojoje salėje.

Aukoję Ine. Tautos Fondui $501975 m. — jiem paprašius, 
bilietas siunčiamas nemokamai.

VISUOMENĖ KVIEČIAMA ATSILANKYTI

Ine. TAUTOS FONDAS

DARBININKO METINIS 
SPAUDOS VAKARAS

ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 22, PRADŽIA 7 VAL. VAK.
KULTŪROS ŽIDINYJE, 361 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN, N.Y.

Sol. Laimutė Stepaitienė

PROGRAMA:

Prof. SIMAS SUŽIEDĖLIS
Poetas LEONARDAS ANDRIEKUS
Solistė LAIMUTĖ STEPAITIENĖ 
Akomponuoja ALBINAS PRIŽGINTAS 

New Yorko Lietuvių Tautinių
Šokių Ansamblis, vadov. JADVYGA 
MATULAITIENĖ

Vakarui vadovauja TADAS ALINSKAS 
Šokiam groja JUOZO KAZLO orkestras 
Vaišės, laimėjimai ir kiti įvairumai

Įėjimokaina tik 5 dol. Koncertui bilietus platina: 
V. Dėdinienė, M. Šalinskienė, Ž. Jurienė, J. 
Čepukienė, A. Sabalienė, M. Žukauskienė ir 
Alice’s Florist Shop. Šokių metu norį turėti sta
lus prašomi iš anksto pranešti, kad laiku būtų 
galima juos paruošti. Dėl stalų kreiptis į Dar
bininko administraciją tel. 827-1351.

New Yorko Lietuvių Tautinių Šokių Ansamblis, vadovaujamas Jadvygos Matulaitienės, šoks 
Darbininko vakare lapkričio 22. Akordeonu pritars Antanas Razgaitis.

VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI 
DALYVAUTI IR PRISIDĖTI PRIE 

DARBININKO IŠLAIKYMO


	1975-11-21-DARBININKAS 00001
	1975-11-21-DARBININKAS 00002
	1975-11-21-DARBININKAS 00003
	1975-11-21-DARBININKAS 00004
	1975-11-21-DARBININKAS 00005
	1975-11-21-DARBININKAS 00006
	1975-11-21-DARBININKAS 00007
	1975-11-21-DARBININKAS 00008
	1975-11-21-DARBININKAS 00009
	1975-11-21-DARBININKAS 00010
	1975-11-21-DARBININKAS 00011
	1975-11-21-DARBININKAS 00012

