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DARBININKAS Baltųjų Rūmų atsakymas latviam 
dėl Europos saugumo konferencijos 
ir Baltijos klausimo J. Tautose
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Į prezidentą Nixoną rugsėjo 
27 laišku kreipėsi Amerikos 
latvių sąjungos pirmininkas dr. 
Ilgvare Spilners. Prašė paaiški
nimo dėl jespublikonų platfor
moje minimų kai kurių klausi
mų.

ISTORINIS NIXONO LAIMĖJIMAS, 
TOKS PAT McGOVERN PRALAIMĖJIMAS
skaičius iki * paskutinių smulk
menų, bet žiūrint tik į didžiuo
sius gabalus, prez. Nixonas su
rinko 61 proc. visų balsų ir 
laimėjo 49 valstijų visus elekto
rius (viso 521), todėl laimėji
mą galima laikyti triumfališku. 
Ypač jeigu atsiminsim, kad jis 
priklauso ne demokratų, bet 
respublikom) partijai, kuri na
riais žymiai mažesnė už demo
kratus. Jei dar pridėsim visas 
McGovern ant prez. Nixono

jus metus piltas bjauriausias pa-

asmens žiauriu niekinimu, tai

su nešvarios propagandos sklei
dėju.

Amerikiečiai suprato prez. 
Nixono dramą ir McGovemui 
atsilygino jo atmetimu — jis 
laimėjo tik 17 elektorių ir net

elektorius. 
rijoje tokio

Amerikos isto-

Kongrese po senovei
Bet kas liečia kongreso narių 

rinkimus, žymi dalis demokratų 
sugrįžo atgal prie savo partijos 
vietinių kandidatų, nes kiekvie
nam savi marškiniai geriau prie 
kūno limpa. Todėl kongreso 
sąstate įvyko tik labai nežymūs 
pasikeitimai. Demokratai laimė
jo du senatorius, ir jų dabar tu
rės 57, respublikonai — 43. At
stovų rūmų sudėtis: demokratų 
242, respublikonų 192. Tai reiš
kia, kad kongresas vėl lieka de
mokratų kontrolėje, todėl prez. 
Nixonui reikės naujos energijos 
ir daug sumanumo savo norimai 
programai kongrese pravesti.

Bet atrodo, kad kongrese pa
sikeitė didokas skaičius as
menų, todėl lauktina posūkio 
moderuotos taktikos link. Se
natas. lieka kaip buvęs prieš 
prez. Nizoną, tik tikėtina, kad 
toji opozicija atsisakys nuogo ir 
labai brutalaus sabotažo, ko 
taip daug buvo pirmoje prez. 
Nixono kadencijoje. Demokra
tai nesuvokė per keturis metus 
laiko dvasios, todėl taip kata-

ir vėl reikės iš naujo persirung-

turėjom demokratų partijai ne
atstovaujanti kandidatą. Dau
giau taip nebegali atsitikti. Mes 
norim tokios partijos organizaci
jos, kuri apimtų visą partiją, 
ne tik jos dalį. Mes nenorim 
tokios partijos, kur vienoje pu
sėje būtų Bella Abzug, gi kitoje

Platformoje buvo pasisakyta 
už žmogaus teises bet kur pa-

ir persekiojimas, kuriuos vykdo

už pavergtų tautų apsispren-

Latvių sąjungos pirmininkas 
prašė konkretesnio paaiškinimoMcGoverno raugą. Vienas iš to 

būrio taip nusakė padėti: “Nu-

Šventinant Kultūros Židinio pamatus lapkričio 12 kalba pranciškonų provincijolas Tėv. 
J. Gailiušis, O.F.M. Kairėje LB apygardos pirmininkas A. Vakselis, prel. J. Balkūnas, 
Lietuvos gen. konsulas A. Simutis. Dešinėje matosi Vliko pirmininkas dr. K. Valiū
nas. Nuotr. P. Bivainio

PREZIDENTO PASIUNTINYS VĖL SAIGONE

Liberalai nelinkę laimėjimo 
pripažinti respublikonų partijai, 
bet jie negali nepripažinti prez. 
Nixono asmeninio laimėjimo,.ir 
tai jie turi padaryti dantis sū

gu McGovern taktiškai laiky
tinas nemoraliu žmogumi, tai 
pripažintinas jo pasitarnavimas 
Amerikos politinių partijų takti
kos prašvarinime, nes ikšiolinė

sustiprintos pastangos suvesti 
Ameriką ir Š. Vietnamą prie 
derybų stalo dar vienam ir gal

reformų. Todėl lauktina posū
kio į centrą ideologinės taktikos

landos, kurios net sulaukti ne
gali, nes prez. Nixonas nebe
gali būti kandidatu trečią kartą.

nuo McGovern nusisukę de
mokratai. Visada apie 16 proc. 
demokratų balsuodavo už re- 
publikonų kandidatą, bet šį kar
tą prez. Nixonas surinko dau
giau kaip 36 proc. demokratų 
balsų. Balsavo už Nixoną ne 
iš meilės, bet gelbėdami savo 
partiją, kurią pasigrobė Mc
Govern kitiems bemiegant.

Kas kaltas dėl katastrofiško 
McGovern pralaimėjimo? Vie
nintelis kaltininkas yra pats 
McGovern: jo rinkiminės pro
pagandos stilius, sen. Eagleton 
afera, nerimta ūkinė, socialinė 
ir finansinė programa, nuo
latinis nuomonių kaitaliojimas 
pagrindiniais programos klausi
mais, savęs išstatymas doriniu 
apaštalu, gal net pranašu, kitų 
šmeižimas nenurodant nė vieno 
įrodymo fakto.

Komunistinis ir nekomunisti-

paliaubų paskelbimą.
Paryžiuje dirba Sovietų am

basadorius su Prancūzijos už
sienio reikalų ministerija, iš 
Washington© į Saigoną yra nu-

po šito gen. Haig pokalbio su 
prez. Thieu galės įvykti dr. Kis- 
singerio susitikimas su Hano
jaus derybininkais.

Gindamasis nuo Hanojaus 
pinklių, prez. Thieu gavo vieną

ramstį gen. Minh as
iles ir šis remiąs prez. 

spaudimą į Ameriką, kad 
su amerikiečiais išeitų

stiprų
meny, 
Thieu 
kartu
iš P. Vietnamo ir S.Vietnamo ka
riuomenė .

KAMBODIJA ABEJOJA

Kambodijos užs. reik, minis- 
teris Long Boret pareiškė labai

kimą sutiko su palengvėjimu,' 
nes McGovern kandidatūra 
buvo visus įbauginusi. Net ara
bų regionas pasijuto geriau Mc 
Govemui kritus.

McGoverno iš demokratų par
tijos išstumti tradiciniai vadai 
jau planuoja partijos grąžinimą į

įstaigos aukščiausias pareigū
nas. Manoma, kad jis nuvežė į 
Saigoną prez. Nixono laišką, ra
ginantį padėti Washingtonui

Pačiame Vietname Vietkongo 
komunistai ieško kontaktų su 
tais P. Vietnamo intelektua-

komunistai, bet niekad negalė
jo sumegzti gerų santykių su 
prez. Thieu režimu. Bandoma, 
mat, sudaryti bendrą frontą 
prieš Thieu vyriausybę naują 
tvarką bandant įgyvendinti. Kal
bama demokratijos vardu, tik 
visa bėda, kad komunistų kal-

a. dėl Radio Liberty trans
liacijų latvių kalba;

b. dėl Ribbentropo-Molotovo 
1939 metų sutarties padarinių 
(rytų Europos pasidalinimo 
tarp Vokietijos ir Sovietų Są
jungos) panaikinimo;

c. dėl Baltijos valstybių ne
priklausomybių ir žmogiškųjų 
teisių kėlimo J. Tautose;

d. dėl geresnio kultūrinių

limybių išlyginimo tarp J.V 
Sovietų Sąjungos.

Atsakė prezidento asistento 
ypatingiem reikalam padėjėjas 
Roland L. Elliot spalio 19. At
sakė, kad Jungtinės Valstybės 
tebepripažįsta Latvijos, Lietu
vos ir Estijos žmonių teisę apsi
spręsti; nepripažįsta prievarta į-

J. Tautose ir kituose forumuose.
Išsamiai atsakoma į antrą ir 

trečią klausimus. Antras klausi
mas susietas su Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo kon-

niam bei socialiniam padali
nimui įamžinti, o kaip į susirin
kimą, kuris turėtų būti žingsnis 
link įtampos atolydžio ir padi
dintų ryšius tarp rytų ir vakarti 
Europos tautų”.

Dėl klausimo J. 
“Dabartiniu metu J. 
rių didžioji dauguma 
simu nėra to paties 
mo kaip Jungtinių
vyriausybė. Jei šios rūšies ini-

Tautose: 
Tautų na
ši uo klau- 
nusistaty- 
Valstybių

Tautose, būtų akibrokštas (re
buff) Jungtinėm Valstybėm ir 
tai nebūtų naudinga taip pat lat
vių žmonėm.”

PALIAUBOS ČILĖJ RINKIMŲ LAUKIANT
Santiago. — Streikai, riaušės

dienas buvo suparaližavusios

jėgų tarp

kokios aštrios bus parlamento 
rinkimų kovos.

Visa muzika dabar buvo nu
kreipta prieš vvriausvbe, užsi-

apsimetė esanti mažiau radikali

abejokim, kad kariniai vadai 
turi irgi savo išrokavimus — iš
vengti civilinio karo ir tikėtis.

politikai nepritariančios opo
zicijos. Per tą laiką neišryškėjo 
nė laimėtojai, nė pralaimėję, le
miantis susidūrimas Įvyks per 
rinkimus kovo mėn. Abi pusės 
apsisprendė ne už civilinį karą, 
bet už paliaubas ir balsavimo

socialinę ir politinę tvarką, su
ki iptą pagal marksizmą-leni
nizmą.

suskilusi prez.

žins kraštui vidurio kelio vy
riausybę. Antikomunistinę, bet 
socialiai pažangią. Dabartinė 
vyriausybė negali krašto valdy
ti, nes susideda iš šešių partijų

šiol negalėjo rasti bendros kal
bos jokiu klausimu.

VYTAUTAS ALSEIKA

numatytas jo kariuomenės iš
traukimas iš Kambodijos. Todėl 
Kambodija reikalaus garantijų iš 
visų sutartimi susirišusių valsty
bių, kad Kambodijos integralu
mas būtų gerai apsaugotas ir pa- 
liaubų-taikos priežiūros apara
tas būtų nešališkas ir gerai veik-

Š. Vietnamu remiasi praeities 
patyrimu — §. Vietnamas
pasirašė 1954 m. Ženevos sutar-

sulaužė.

KORĖJA TRAUKIASI

kia visai ką kitą, negu tas žodis 
paprastai suprantamas už komu
nistų valdų ribų. Manoma, kad

Simo Kudirkos šeima: Genovaitė Kudirkienė, sūnus Evol- 
das ir dukra Lolita.

tos informacijų" redaktorius, 
pasiskardeno iš Lietuvos, kad 
jis ten pasiliksiąs. Chicagos 
“Vilnis” ir Brooklyn© “Lais-

“Lapkričio 1 d. Lietuvos TSR 
užsienio reikalų ministerijoje į-

lietuvių
Alseika,

zijos darbuotojų susitikimas su 
žinomu Amerikos 
žurnalistu Vytautu 
kuris prieš tris savai
į Lietuvą ir pasiliko čia gyven
ti.

“Vytautas Alseika paaiškino 
savo motyvus, dėl kurių pasili-

Daug padėję P. Vietnamu)

rės, P. Korėjos ten esą kari
niai daliniai baigė aktyvią kari
nę tarnybą ir pasitraukė į užnu
gario bazes. Tai didelis būrys — 
38,500 vyrų. Didžiausias jų 
skaičius buvo 1967 m. — 48,000 
karių. Jie buvo atsiųsti Ame
rikai prašant tuo metu, kai at

N. Zelandijos, Filipinų irk. da-

čiai išvyks, bet jie turės išvykti 
kartu . su amerikiečiais per 60 
dienų nuo paliaubų įsiga
liojimo. Korėjiečiai atėjo 
į Vietnamą su tokiu šū
kiu: drąsūs ir be baimės su 
priešu, mandagūs ir švelnūs su 
vietnamiečiais, disciplinuoti ir 
patikimi su sąjungininkais.

SIMO KUDIRKOS SEIMĄ 
BE DARBO IR BUTO
Š. m. lapkričio 23 sueina liūd

na dvejų metų sukaktis nuo jū
rininko Simo Kudirkos išda
vimo iš Amerikos pakrančių 
sargybos laivo “Vigilant”.

1971 gegužės 17-20 Vilniuje 
vyriausias teismas Simą Kudir
ką nuteisė “10 metų Jarbo 
griežto režimo stovykloje su 
asmeninės nuosavybės kon
fiskavimu”.

Tuojau po teismo sprendimo 
Klaipėdoje į Kudirkos butą at
vyko saugumas, paėmė baldus, 
kilimą, radiją, o Kudirkos žmo-

ną, 9 metų dukrelę ir 4 metų 
sūnų išvarė iš buto.

Kudirkos žmonai saugumas 
siūlė pasmerkti vyrą, nuo jo 
atsisakyti. Tada ji gausianti dar-

Genovaitė Kudirkienė to ne
padarė ir lig šiol jau dveji metai 
negauna nei darbo nei buto.

Priglaiidžia ją laikinai ir pa
globoja geri žmonės. Duktė Lo
lita, jau 11 metų, yra su mo
tina ir mokosi 4 skyriuje; sūnus 
Evoldas, 6 metų, paimtas sve
timų žmonių.

būtų matyti kokius žodžius už jį 
surašė ir jo rankom išdalino 
sovietinis saugumas.

Iš tu žodžiu matvti ne tiek 
džiaugsmas, kad tas “sūnus” 
sugrįžo, kiek neapykanta tiem, 
kurie kovoja prieš Lietuvos

dinga tik sovietinio totalizmo 
galvojimui. Jos V. Alseika Ame
rikoje negalėjo išmokti, nes čia 
yra savaime suprantama laisvė 
keliauti ir laisvė pasirinkti kraš
tą, kuriame nori gyventi.

Nuo tokio pasirinkimo niekas

Streiką organizavo smulkusis 
buržujus, darbininkai žiūrėjo iš 
šalies, karinė vadovybė ap
saugojo kraštą nuo civilinioka- 
ro, balsavimo kortelė pastoms 
kraštą dar labiau į kairę ar grą
žins į vidurio kelią. De facto 
rinkiminė kampanija jau yra 
prasidėjusi, streikas išgarsino ir 
busimosios vyriausybės prog
ramą. Kovo mėn. bus renkami 
visi atstovų rūmai ir pusė se
nato narių. Ir jie nulems Allen-

kad rinkimai įvyks laiku ir nie
kas jų nefalsifikuos.

Jis perdavė spaudai pareiškimą, 
kuriame tarp kita ko sakoma:

‘Esu tikras, kad aš — ne pas
kutinis ‘sūnus paklydėlis’, kuris 
l>eveik po 30 metų grįžta j Tė
vynę . . .ry žtingai nutraukdamas 
ryšius su politikieriais bei vei
kėjais, kurie savo veikla už-

Esu tikras, kad labai didelė 
išeivių dalis nuo jų nusigręž-

kiu, kad savo likiminiu apsi
sprendimu padedu ir tiems tau
tiečiams, su kuriais jaučiuos 
kartu klydęs.

‘Aš kreipiuos į tarybinę 
vyriausybę, prašydamas leisti 
man pasilikti nuolatiniam apsi
gyvenimui Tėvynėje ir pasi
žadu padaryti viską, kad bū
čiau vertu Tarybų Socialistinės 
Lietuvos sūnumi' ”.

dabar pasirinko, nejaučiam jam 
jokios pagiežos. Tegul jis būna 
ten laimingas.

Su jo pasirinkimu betgi išky
la prieš akis ir likimas tų, ku
rie sovietiniam narve negali pa
sinaudoti žmogaus teisėm ir 
veržiasi į laisvę. Sovietinis re
žimas tuo ir skiriasi nuo lais
vojo pasaulio, kad iš narvo ne
išleidžia, o tuos, kurie mėgina 
iš jo išsilaužti, kaip Simas Ku
dirka, baudžia 10 metų griežto 
režimo lageriuose.

Tokis yra skirtumas tarp to 
krašto, kurį V. Alseika paliko, 
ir to, kurį pasirinko. Yra žmo
nių, kurie veržiasi iš narvo į 
laisvę, yra taip pat žmonių, ku
rie iš laisvės nori grįžti į narvą.

P.S. Prieš pat spausdinant šią 
apžvalgą, gauta iš Vilniaus 

‘‘Tiesa” Nr. 258, kur trečiam

TRUMPAI 
PASAULYJE
— JAV ir Rusijos pasitarimai 

dėl strateginių ginklų ribojimo 
atnaujinami Šveicarijoje lapkri
čio 21. Bus kalbarpa apie puo
lamųjų atominių raketų apribo
jimą.

Nato taryba formaliai priėmė 
Suomijos pakvietimą dalyvauti 
pasitarimuose dėl Europos 
saugumo konferencijos pa
ruošimo. Pasitarimai prasideda 
lapkričio 22 Suomijos sostinėj.

Išrašėme visą pareiškimą, kad

Vytauto Alseikos pareiškimas 
okupuotos Lietuvos spaudai. 
Prie jo grįšime kita proga.

Manoma, kad dr. Kissingeris 
ir §. Vietnamo atstovas LeDuc 
Tho gali susitikti Paryžiuj 
paskutiniam pasikalbėjimui dėl 
taikos Indokinijoj šios savai
tės gale. Manoma, kad prez. 
Thieu pasirašys susitarimą, kaip 
tvirtina Paryžiaus laikraštis 
France-Soir. Washingtonas tuo 
tarpu dirba, bet nekalba.
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JEIGU AMERIKĄ VALDYTŲ KOMUNISTAI, KOKIAS
RINKIMŲ LAISVES TURĖTŲ PILIEČIAI
Amerikiečiai nežino, ką jie turi, sako korespondentas, išbuvęs 
Maskvoje ketveris metus ir matęs Maskvos rinkimus

Sen. McGovern ir jo bendri
ninkas Shriver prieš rinkimus 
kalbėjo, kad Amerikoje naiki
namos pilietinės laisvės ir Nixo- 
nas siekiąs diktatūros . . . N.Y. 
Times kalbėjo apie apatiją, ku
rią amerikiečiai jaučią savo val
dymo sistemai . . .

Charlotte . Saikowski, pastabi 
ir spalvinga The Chr. Sc. Mo
nitor korespondentė, išbuvusi 
Maskvoje beveik ketveris me
tus, mačiusi rinkimų eigą Mask
voje ir grįžusi į VVashingtoną 
prieš dabartinius rinkimus, 
buvo nustebinta ir sujaudinta 
dėl šio susiniekinimo ir apati
jos.

“Aš stebėjau rinkiminę eigą 
ir buvau sukrėsta cinizmo, kaip 
daugelis atsiliepia apie savo vy
riausybę. “Jie visi kiaulės”, aiš
kino šoferis, veždamas mane į 
Valstybės departamentą. “Wa
tergate?” sušuko restorano par
davėja: “Jie visi sukčiai — tiek 
demokratai, tiek respubliko
nai”. TV mechanikas: “Aš nei
siu balsuoti. Vis tiek nebus jo
kio skirtumo”.
Jokio skirtumo?

Klausia Saikowski ir ima vaiz
duoti, kaip Amerikos rinkimai 
atrodys, jei ją valdys komunis
tai.

Nuo Califomijos iki New Yor- 
ko yra — sako ji — tik viena 
partija, sakysim, redemkratų 
partija. Redemkratų partijos 
kandidatus rinkimam paskiria 
valdžia. Ir tik tiek jų, kiek turi 
būti išrinkta.

Demokratijos, kurią Amerika 
didelėm pastangom laimėjo ir

valdžios rankose, pasiųs savo 
tarnautojus prie ūmų.

Balsavimo vietose, kas norės, 
galės slaptai balsuoti. Bet tokių 
nebus daug. Sakysim, Harry 
Morton iš Kansas norės būti 
nepriklausomas ir norės pasisa
kyti “no” dėl redemkratų kandi
dato, skirto jo distriktui. Jis už
eis už uždangos ir pavardę iš
brauks. Bet tam reikės didelės 
drąsos, nes Walter McNeil ir 
Bill Miller, kurie stovi už jo, 
žino: jei jis norėjo balsuoti slap
tai, tai aišku, kad jis nenori par
tijos kandidato. O tai jau blogas 
jam ženklas.

Mažutis procentas, sakysim, 
ne tik balsuoja “no”, bet ir 
įrašo kandidatą, kurio jie norė
tų. Šie balsai skelbiami negalio
ję-

Nors ir kaip būtų balsuota, 
bematant balsai bus suskai
čiuoti ir paskelbta, kad 97.3 proc. 
balsavo už redemkratų kandida
tus. Nėra jokio nusivylimo, jo
kio nustebimo, jokios nelauktos 
pergalės. Didžia persvara, sa
kys, Amerikos gyventojai vėl pa
rodė savo vienybę su partija.

Kandidatai
O kokis spalvingas kandidatų 

palinkimas. Tarp jų yra lowos 
' ūkininkas ir Oklahomos trakto
rininkas. Mike Gudobba, kurio 
grupė pereitais metais pagami
no 1,000 automobilių, yra atsto
vas iš Detroito ketvirto distrik- 
to. Čia yra taip pat tokios gar
sios figūros kaip astronautas 
Neil Armstrongas, šachmatų

čempionas Bobby Fischer, 
mokslininkas Jonas Salk, futbo
lo žvaigždė Joe Namath, daini
ninkė Fitzgerald ir gen. Wil
liam Westmoreland (Dėl pasta
rojo mes abejojam — jis nesu
lauks rinkimų, nes jau bus su
imtas tuoj pat kaip “karo nusi
kaltėlis’!”. Darb.). Redemkratų 
lyderiai, žinoma, taip pat iš
rinkti.
Kongresas posėdžiauja

Kongresas tuojau susirenka 
vienos savaitės sesijai, pa
tvirtina prezidentą ir vyriau
sybę. Jie, žinoma, jau yra pa
rinkti politbiuro, ir naujasis 
kongresas už juos tik vieningai 
pabalsuoja. Prezidentas, aišku, 
yra politbiuro narys ir dėl to 
galingas žmogus Washingtone. 
Šiaip kongresas tik ir susirenka 
du kartu per metus, po savai
tę posėdžiauja, pritardamas 
paruoštiem įstatymam. O tikro
ji valdžia, užsienio politikos 
bei vidaus reikalai, yra redem
kratų partijos pirmininko (gal 
partijos generalinio sekreto
riaus? Darb.) ir jo 14 politbiuro 
draugų rankose.

Partija kontroliuos ir visą 
Amerikos vietos gyvenimą, tiek 
Daytone, tiek Portlande. Kont
roliuoti jai lengva, nes pagrin
dinės pozicijos teismuose ir 
visose institucijose, pradedant 
nuo General Motors ir baigiant 
Moterų lygoje, New York 
Times, skautuose, Mokslų 
akademijoje, Unijų federacijo
je, Society for the Prevention 
of Cruelty to Animals ir CBS,

yra partijos rankose.
O kas renka partijos vadovybę?

Pats politbiuras save renkasi. 
Ar balsuotojai iš Vermonto bei 
Floridos, kurie balsavo už re
demkratų partijos kandidatus, 
žino ką apie vadus? Gal žino 
jų vardus, o daugiau labai men
kai ką. Jie nežino, nei kaip 
dažnai politbiuras susirenka, 
nei ką jis svarsto, nei kokių 
pažiūrų yra atskiri redemkra
tų vadai.
Praeities aiškinimas

Taip galvodama apie Ameri
kos rinkimus 1972 — sako au
torė — nukeliavau dar į seno
jo Kongreso salę Philadelphijo- 
je. Ten Susan' Young, jauno 
veido pirmametė studentė, kaip 
guidas aiškina lankytojam Ame
rikos istorijos pradžią. “Kai ku
rie lankytojai tikisi čia išgirsti 
tik šviesias istorijas apie mūsų 
“Tėvus kūrėjus” kaip Jeffersoną 
ir Hamiltoną. Bet mes norime 
lankytojam pasakyti ir blogus 
dalykus —jie buvo baisūs žmo
nės, kovojo už turtingųjų klasę, 
ne už liaudies reikalus.”

Jokis guidas Sovietų Sąjun
goje nedrįstų taip niekinamai 
kritiškai kalbėti apie Leniną ar 
Marksą.

Mes, amerikiečiai, tikrai ne
įsivaizduojame, ką mes turime, 
— baigia autorė. 4

Autorė apeina tylom, iš kur 
tas Amerikos susiniekinimas ei
na. Bet skaitytojas jos tylą leng
vai gali paversti žodžiais: dabar, 
rinkimų metu, to susiniekinimo 
vadai buvo tie, kurie norėjo būti 
Amerikos prieky; bet ir jie taip 
neniekintų, jei per metų metus 
tas niekinimas srautu neplūstų 
iš kai kurių profesorių, kai kurių 
dvasininkų, kai kurių informa
cijos nuodingų šaltinių.

TAI8OM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Apęarnaujam Queens ir apylin
kės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis teL 847-0887. Adresas: 
Mr. Joe Kasias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 *2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd-).

SPARTA —- Baiomna maltnėMa Jv. kalbnants^ radio, apalv. TV, conoptute- 
xlai, tv. Mszdo maMnoa — plgfanwied. PraneUdte kuo interesuojatėa ir fir
mų autentiškus katalogus gausit* i* SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. TeL (518) 757-0055.

ANTANAS J. ŠAVELSKFS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamr.cs. Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J- B. SHALINS-tALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avb. 
(prie Format P*way Sta.). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tek 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIU8, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue. Brooklyn. N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia. Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas. Licensed Manager and Notary Public. 66** 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge
Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modernias* 

koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TK 5-6434

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir v^sakant kitas dovanas j Lietuvą.. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas tr greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRU4IO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave,. Woodhaven y.Y.11421.~ VI7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter-Garden Tavern. 1883 Madison SL 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Br 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie? 
narna kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
DaMa ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blva., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

I Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuvišku knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko administraciją, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11221.

išlaikė per porą šimtų metų, 
nebus likę.
Valdžia Washingtone

OKUPUOTOS LIETUVOS KURINIAI SOVIETŲ 
PARODOJE AMERIKOJE

Ne taip kaip senais laikais — 
dabar, komunistam valdant, re
demkratų partija bus tikroji 
valdžia Washingtone. Jos prieky 
bus 15 narių politbiuras, kuris 
diktuos - visą politiką ir visas 
doktrinas.

Kitos partijos ir nereikia, bus 
sakoma, nes redemkratai at
stovauja darbo masėm; joje nėra 
jokių konfliktų tarp tarnautojų, 
valstiečių, intelektualų klasių 
interesų.

Prieš rinkimus partijos kon
vencija bus uždara. Ne taip, 
kaip amerikiečiai papratę ma
tyti renkant kandidatus. Televi
zijoje nebus jokių rinkiminių 
kalbų, kaltinimų ir kontrakalti- 
nimų, jokių rinkiminių plakatų, 
segtukų, trukdytojų.

Neteks ir stebėtis,
kai lapkričio 7 prie urnų su

sirinks 98.6 procentai turinčių 
teisę balsuoti . . . Dirbtuvės, 
ūkiai, įstaigos, kurios visos bus

Pagal kultūrinių mainų sutartį 
Amęjjkos oįlėje jnięstų lankėsi 
Sovietų Sąjųngosimeno paroda. 
Buvo': -šakoĮna, ■' kad " Valstybės 
deparfarhehtd rūpesčiu parodo
je būsią pašalinta, kas reikštų 
tiesioginę propagandą ir Balti
jos valstybių inkorporavimą į 
Sovietų Sąjungą.

Kreipiam dėmesį į kai ku
riuos iš parodos išsineštus įspū
džius. —

-o-
Parodą aprašydamas, The 

Chr. Sc. Monitor (spalio 27) 
žymėjo, kad tai 4000 metų lai
kotarpio liaudies ir taikoma
sis menas, parinktas iš įvairių 
muziejų. Suminėjo grožį ir tur
tingumą papuošalų iš Jono 
Žiauriojo laikų; suminėjo puoš
nų apdarą, kuriuo dėvėjo Rusi
jos ortodoksų patriarchas. Bet 
korespondentą labiau domino 
modernusis menas. Pastarojo 
meno suminėjo du konkrečius

pavyzdžius. Vienas — Anri ir 
Gaiko Gakharia — tautybės ne-.-

iškabintą kilimėliais — “tapest-' 
ries”. Dar iš tolo pamačius vie
ną iš jų, nebegalėjau nutraukti

ka. Antras — pavardės nes ūmi- Įprašo: 
nėjo, bet tiesiai pasakė, kad tai

SAG MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421. 296-2502 a.iba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211. ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom Į namus liciaviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings anti Parlies. Home-made Bologna.' •

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 ORCHARD ST. New York. N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai---geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas
paruošiant pakietus i Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

vilnos audinys iš Latvijos, ku
riame įaustos rugiapiutės veiks
mo penkios figūros.

JAV LB centro valdybos vicepirmininkas dr. Antanas W. No- 
vasitis spalio 27 Washingtone aplankė sen. Richard S. 
Schweiker (resp. Penna.), etninių grupių praeičiai tirti įstaty
mo autorių, ir su juo tarėsi įstatymo biudžeto klausimais. Iš k. 
sen. Schweiker, adv. A. Novasitis. Nuotr. C. Albert

Kito ko parodoj ieškojo ir matė 
lietuvaitė, čia gimusi ir ameriki
niame magazine dirbanti redak
toriaus padėjėja, Nelė Lapė.

Ji ieškojo lietuvių kūrinių ir 
juos palydėjo su patriotiniu sen
timentu, Darbininkui rašyda
ma:

“Prisipažįstu, mano didžiau
sias tikslas aplankyti šią parodą 
buvo — gal surasiu lietuvių 
dailininkų darbus. Jau anksčiau 
buvau mačiusi parodos progra
mą, kurioje buvo parinkti tam 
tikri pavyzdžiai iš parodos. Ne
buvo pavaizduota nieko iš Lie
tuvos. Bet tarp “program notes” 
radau šį paminėjimą:' “In the 
three Soviet Baltic republics — 
Lithuania, Latvia and Estonia
— the arts of ceramics and tape
stry weaving are highly de
veloped. By skillfully controll
ing the baking process, the Bal
tic artists strive to reveal the 
decorative properties of the ma
terial, to disclose the beauty of 
parched clay and running glaze. 
The artists skillfully combine 
different materials in carpet and 
tapestry weaving, using various 
traditional techniques, achiev
ing colorful configuration and 
surface expressiveness. The arts 
of leather processing, metal 
casting and smithing are uni
que. In Latvia and Lithuania 
jewelry is made chiefly of one 
special material — amber”. Tas 
davė vilties, kad gal rasiu ir lie
tuvių bei latvių ir estų darbų.

Žinojau, kad parodoje buvo 
1,500 atskirų meno pavyzdžių
— aukso gabalėlių formuotų net 
prieš 2,500 metų iš Leningrado 
garsaus Aukso kambario (Gold 
Room of the Hermitage) bei 
įvairių kitų istorinių pavyzdžių 
iš rusų Kremliaus muziejaus, 
Tretjakovo galerijos ir valstybi
nio istorijos muziejaus. Bet ži
nojau, kad bus ir dabartinių lai
kų meno pavyzdžių, ir tarp jų, 
jei dalyvaus, rasiu ir lietuvius.

Įėjau į mažą kambarėlį, vien

žvilgsnio. Tai buvo rodos saulės 
spinduliai ir gėlių kvapas -— 
rusva, ir melsva,- ir švelnu, švel- 

Priėjau perskaityti už- 
“Tapestry. 1971, Hand

made Wool — Zinaida Kolpako- 
vaitė-Vogalienė, Bom 1941, 
Vilnius, Republic of Lithuania”. 
Kaip aš didžiavaus . . .Neišken
tus net pasakiau nepažįstamai 
moteriai, kuri prie manęs stovė
jo: “That was made by a Lith
uanian artist. I too am a Lithua
nian”. Ji nusišypsojo, rodos, vis
ką suprasdama, ir pasakė: “It is 
exquisite”.

Tame pačiame kambarėly ra
dau iškabintą kitą kilimėlį Vo- 
gelienės, vieną Ramutės Yasu- 
dytės, latvio Rudolf Kleimrats 
— tai dailininkai, kilę iš Vil
niaus ir Rygos.

Perėjus į sekantį kambarį, pa
mačiau tuojau kilimėlį iš linų, 
iš natūralios linų spalvos. Kaž
kaip buvau šįsyk tikra, kad čia 
turės būti lietuvio. Tai buvo 
Sigitos Baltakienės darbas — 
“Handwoven Flax”.

Praėjau pro auksines carų 
karūnas ir žibukais išsagstytus 
caro arklių balnus, keramikos 
pavyzdžius ir austus rank
šluosčius, kurie buvo stebėtinai 
gražūs (gal dėl to, kad man 
priminė panašius iš Lietuvos, 
kuriuos namie turime).

Ir pamačiau mūsų auksą — 
gintarą. Kukli grupelė, bet la
bai rinktiniai pavyzdžiai. Ir 
tarp jų trys lietuviai: Jadvyga 
Baleikienė, Stasys Sinušas iš 
Klaipėdos ir Aldona Varnienė 
iš Vilniaus . . .

Paroda gera — gražiai ir sko
ningai sutvarkyta . . .

Priėjus prie svečių sąrašo, pa
rašiau (lietuviškai): “Puiki paro
da, ypatingai lietuviški dalykė
liai. Tegul gyvuoja LAISVA 
Lietuva! Nelė Lapytė”. Nuo to 
negalėjau susilaikyti. Nebūčiau 
širdyje lietuvė, jei būčiau galė
jusi . . .

Žinoma, būtų mieliau, jeigu 
programoje vadintų dailininkus 
“Lithuanian artists”, o ne “So
viet artists”. Kad juos parinko, 
žinoma, yra įrodymas, jog Lie
tuvos menininkai (kaip ir tie 
olimpinių žaidimų sportinin
kai) yra perdaug geri, kad juos 
galima būtų ignoruoti . . .”

MARIO’S AUTO INSPECTION SERVICE. Complete Auto Inspection, 
Minor Repairs & Adjustments. While you Wait. All Parts. All Work. Mario’s 
Auto Inspection Service, Mayville, N.J. (609) 465-5607. “If You Really want 
Your Car to go, See Mario”.

I
 Lietuviškam rajone — x

LIETUVIŠKA GELIĮJ PARDUOTUVE g

Alice’s 'Florist Shop I
107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

— &
a ------------ Gėlės įvairiom progpm ------- :—
£ Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius s 
X atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- -x 
X kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką palamąvimą. g

<““— 1
Lietuviško stiliaus paminkle * 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė
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Lietuviška
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 »— Tel. 769-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės j visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų meta
Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

VIEŠBUČIAI 
LAIVAI (Cruises? • 

, AUTOBUSAIS Įdomių vietų

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)
GRUPĖMS

- JAUNIMUI
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Veiksnių dienos
Su rudeniu būriuojasi paukš

čiai ilgai kelionei. Su rudeniu 
būriuojasi ir visuomenės veikė
jai pasiruošti metų visuomeni
nei veiklai. Sustojame ties susi
būrimais tų institucijų, kurias 
vadiname “veiksniais”: Balfas 
buvo susilėkęs spalio 28-29 
Detroite, LB taryba tom pat die
nom Clevelande, Altą lapkričio 
11-12 Chicagoje, Vliko seimas 
lapkričio 25-26 Clevelande.

Visų jų veiklą stebim, nes vi
sus juos branginam. Bet kurio jų 
nusilpimas ir dingimas reikštų 
lietuviško organizmo silpimą ir 
vienos-reikšmingos ląstelės mir
tį-

O tačiau laikas veikia institu
cijas kaip ir asmenis. Veikia, 
nes institucijos esti tiek gyvos ir 
veiksmingos, kiek tokie yra tų 
institucijų žmonės. Laikas sen
dina žmogų ir lėtina jo veiks
mus. Tas pats nutinka ir su in
stitucijom.

Šiai laiko įtakai neutralizuoti 
yra priemonė. Tokia pat prie
monė kaip asmeniui. Tai supra
timas, kad gyvenimas yra dina
miškas: kad naujos laiko ap
linkybės atneša ir naujus veikė
jus; supratimas taip pat, kad 
praėjusio laiko veikėjai yra ne 
tik atlikę savo rolę, bet tebe
turi patirties ir idėjų, tinkamų ir 
dabartiniam laikui.

Su tokia gyvenimo logika _sur_ 
sigyvendamas, žmogus nejaus 
apkartimo naujo laiko, veikėjam, 
o naujo laiko veikėjas nejaus 
išdidžios paniekos ankstesniem 
veikėjam. Tokis gyvenimo su
pratimas skatina ir institucijas 
matyti kitose ne konkurentą, o 
bendradarbį.

Bendradarbiavimas atsiranda 
ne nustatinėjant ribas, kur čia 
mano, o kur tavo sritis. Tos 
sritys šiandien viena su kita su
rizgusios nebeišskiriamai.
Bendradarbiavimas atsiranda 
atskirus konkrečius klausimus 
sprendžiant pasitarimais, susi
tarimais ar bent pas i informavi
mais.

Tai priemonė, kuri padeda iš
vengti improvizacijos bendra
me .veikime; kuri sumanymui 
įvykdyti duoda vieningesnę at
mosferą, sudarydama opiniją, 
kad nors veiksniai, sakykim, yra 
keturi, bet jie veikia visi kaip 
vienas.

Ne pirmas kartas apie tokį 
veiksnių bendradarbiavimą čia 
rašoma. Bet rašyti tenka vėl 
ir vėl, nes tokis bendradarbia
vimas yra paveiki priemonė 
išsilaikyti planingos, darnios ir 
patvarios veiklos lygyje.

Ta pačia proga su palankumu 
tenka minėti ir Lietuvių stu
dentų sąjungos susilėkimo lap
kričio 23-24 pasiryžimą “paža
dinti miegantį milžiną”, t.y. sa
ve. Pažadinti kitus lengviau ne
gu save.

Žodis

iš Baltųjų Rūmų
Tarptautinėje politikoje su 

didžiausiu rūpesčiu yra laukia
ma Europos saugumo konfe
rencija, kuriai paruošiamieji 
darbai pradedami lapkričio 22 
Helsinky.

Baltijos' tautos itin susirūpi
nusios, kad konferencijoje ne
būtų patenkintas Sovietų sieki
mai pripažintr-Sovi etų—Są
jungai pasigrobtus kraštus';

Jei mum svarbus ,Amerikos 
nusistatymas dėl tos konferen
cijos, tai, nesileidžiant į komen
tarus, tenka atkreipti dėmesį į 
žodžius, kuriuos Baltųjų Rūmų 
atstovas parašė Amerikos latvių 
sąjungai:

“The United States views the 
proposed conference not as a 
meeting to perpetuate political 
and social divisions in Europe, 
but as one which should consti
tute a step toward reduction of 
tension and an increase in con
tacts between the peoples of 
Eastern and Western Europe.”

iš karto, ne staigiai tą die
ną, 1918 lapkričio 23, atsirado 
Lietuvos kariuomenė. Jos prisi
kėlimo maršas buvo toks ilgas, 
kaip ir pačios Lietuvos. .Tam 
maršui mus brandino amžinos 
lietuvybės nenuilstančioj! puo
selėtoja — lietuvė motina. 
“Aušra” nušvietė mum kelią, 
“Varpas” ragino keltis ir drą
siai žengti pirmyn, o knygne
šiai vedė pirmąjį kovos etapą.

Savanoriai įkūnijo ilgų šimt
mečių tautos svajonę. Pirmą 
kartą istorijos raidoj savanoriai 
Vilniuj (1918 spalio 17) viešai 
sugiedojo mūsų tautos himną. 
Pirmoji Lietuvos Tarybos sargy
ba buvo savanoriai, pirmieji 
Lietuvos kariuomenės pulkai 
buvo vien tik iš savanorių, pir
mieji kariuomenės ginklai buvo 
savanorių nuosavybė. Savano
riai pirmieji (1919 sausio 1) 
Gedimino pilies bokšte iškėlė 
mūsų vėliavą, pirmieji žuvo 
kautynėse už Lietuvos laisvę. 
Savo krūtinėmis jie užtvėrė 
priešui kelią, savo kraujo ir gy
vybių aukomis įgalino vyriau
sybę paskelbti mobilizaciją ir 
įvykdyti tikrąjį kariuomenės 
maršą — išblokšti visus priešus 
iš gimtojo krašto. Tai įvertinda
ma, Lietuvos vyriausybė, fron
tuose kovom pasibaigus, spe
cialiu įstatymu savanoriam su
teikė kūrėjų savanorių vardą, 
nes jie atkūrė nepriklausomą 
Lietuvos valstybę.

Nepriklausomybės laikais 
mūsų kariuomenė, kad ir ne
gausi, buvo išmokslinta, kultū
ringa ir pajėgi atlikti moder
niosios karo strategijos uždavi
nius. Jos budėjimas taikos metu 
išsaugojo mūsų kraštą iki pat di-

Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai Chicagoje kariuomenės šventėje prieš 
porą metų. I-je eilėje matome aviacijos pik. Kazį Mikalajūną, Konstantiną Pet
rauską, dr. K. Gudaitį, jau mirusį. Nuotr. P. Maletos
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džiosios katastrofos, prieš kurią 
neatsilaikė nė vienas kitas kraš
tas. Be to, kariuomenė atliko vi
sai tautai reikšmingą auklėjimo 
darbą. Tautinių švenčių metu 
kariuomenės daliniuose būdavo 
skaitomos paskaitos, minimi žy
mesni mūsų tautos asmens ir į- 
vykiai. Būdavo ir kultūrinių pa
skaitų, ypač specialiai iš žemės 
ūkio srities. Vykdavo ekskursi
jos į pajūrį ir kitur. Plaukiant 
Nemunu, būdavo lankomos gra
žiosios vietos — kalnai ir pilys. 
Būdavo organizuojamos išvykos 
į karo muziejų, valstybės teat
rą, Čiurlionio galeriją, ginklų 
ir karo aviacijos dirbtuves ir ki
tur. Buvo įvesti kariuomenės 
radijo pusvalandžiai. Mėgėjiš
kuose dalinių spektakliuose vai
dindavo jauni karininkai ir pa
tys kariai. Būdavo ir pasilinks
minimų su įvairiais tautiniais 
žaidimais ir šokiais, dalyvaujant 
vietos apylinkių jaunimui, ypač 
merginom. Visa tai fiziškai ir 
dvasiškai teigiamai nuteikdavo 
mūsų karius.

Kariuomenė buvo pavyzdinga 
vyriškumo mokykla: tik prisi
minkim jaunuolius, netarna
vusius kariuomenėj, ir sėkmin
gai šią pareigą atlikusius. Koks 
didelis buvo tarp jų skirtumas: 
eisenoj, elgsenoj, galvosenoj. 
Kariuomenėj mūsų kaimo ber
nužėliai pamėgdavo spaudą ir, 
išėję atsargon, jau su ja nesi
skirdavo: dažnas prenumeruo
davo Karį, Trimitą, Ūkininko

Patarėją ir kitus laikraščius. 
Kariuomenėj . mūsų bernužėliai 
išmokdavo ir įprasdavo būti so
cialūs, solidarūs, vieningi.

Mūsų jaunimas kariuomenę 
mylėjo ir tą meilę bei ryžtą jau 
atsinešdavo ateidamas į Icariuo- 
menę.

Kai prisimenam kovas dėl ne
priklausomybės, tuoj pat kyla 
klausimas: kodėl mūsų ka
riuomenė savo maršo neatliko 
dar kartą — kodėl nepastojo 
priešui kelio jam besiveržiant 
tėvynėn 1940 metais?

Šis klausimas labai skaudus. 
Tačiau jis neišvengiamas: kas į- 
vyko, iš istorijos neišbrauksi. 
Istorija registruoja ne tik lai
mėjimus, bet ir nesėkmes bei 
pralaimėjimus.

Nors Lietuvos kariuomenės 
maršas 1940 buvo sukliudytas, 
bet karių įsipareigojimas tėvy
nei liko jų širdyse. Vietoj ne
įvykusio maršo išsivystė pasi
priešinimas, ėjęs panašiu keliu, 
kuriuo eidama mūsų tauta 1918 
laimėjo nepriklausomybę. Gai
la, šis pasipriešinimas pareika
lavo daugiau aukų, negu buvo 
norima išvengti, Lietuvos vy
riausybei 1940 susilaikant nuo 
įsakymo pasipriešinti prieš už
puoliką ginklu.

Pirmas naujo žygio etapas 
(1941 birželio 23) vyko ne ka
riuomenės vardu, bet vis tiek 
jam vadovavo ir lemiamą vaid
menį suvaidino Lietuvos ka

riuomenėj auklėti ir mokslinti 
karininkai, puskarininkiai, ka
riai bei šauliai ir kariuomenės 
mokslą išėję partizanai.

Minėdami 54-tąjį nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės 
gimtadienį, susikaupę žemai 
lenkiam galvas, reikšdami pa
garbą kovose dėl laisvės kritu- 
siem ir vėliau nuo žaizdų ir kitų 
aplinkybių mirusiem tų kovų 
dalyviam, Vyčio kryžiaus ordino 
kavalieriam, nepriklausomybės 
kovų karo invalidam, kūrėjam 
savanoriam, šauliam, parti
zanam ir visiem kitiem, dėl mū
sų tautos laisvės kovojusiem ir 
kovojantiem.

Būkime vieningi ir drąsiai, 
savanoriškai ir partizaniškai, 
kudirkiškai ir talantiškai tęskim 
kovą dėl Lietuvos išlaisvini
mo iš rusų — bolševikų vergi
jos.

Ir metai eis, žydės laukai prie 
kelio, 

Ir kelsis vėl iš naujo Lietuva!
(Iš partizanų poezijos)

JUBILIEJINĖ STUDIJŲ 
SAVAITĖ EUROPOJE

Kitais metais Europos lie
tuviškųjų studijų savaitė bus jau 
dvidešimta. Jai organizuoti š. m. 
spalio 14 Vasario 16-sios gimna
zijoje, Romuvoje, buvo susirinkę 
ikišioliniai jos rengėjai ir nu
tarė:

1. jubiliejinę studijų savaitę 
ruošti Vasario 16-sios gimnazi
joje 1973 rugpiūčio 19-26;

2. jai rengti išrinkti: modera
torius — visų 19-kos studijų 
savaičių paskaitininkas ir 5-ių 
savaičių moderatorius dr. Ka
jetonas J. Čeginskas iš Upp- 
salos; meninių parengi
mų organizatoriai — V." Ba
naitis ir dailinink. A. Krivickai; 
techniško organizavimo komisi
jom J. Barasas, A. Grinienė, 
stud. M. Landas; finansams 
telkti — kun. V. Damijonaitis, 
dr. J. Grinius, teisin. J. Lu
košius.

3. Išleisti 20-ties studijų sa
vaičių leidinį. Leidimui orga
nizuoti išrinkti dr. K.J. Čegins
kas, dr. J. Grinius, dir. V. Nat
kevičius, M. A. ir kun. Br. Liu- 
binas.

XX-jai Europos lietuv. studi
jų savaitei rengti techniškoji 
komisija

LIETUVA KAUNO
ĮVYKIŲ 
METAIS

DR. VYTAUTAS VARDYS, Ok- 
lahomos u-to politinių mokslų profe
sorius ir to universiteto Muencheno 
sovietinių studijų. centro direkto
rius

5

Vienas 
amerikietis profesorius, 1959-60 
buvojęs Sovietų Sąjungoje, iš ten 
atsivežė žinių, kad “tomis dieno
mis Kaune partijos valdininkai 
jautėsi nesaugiai ir pakavosi la
gaminus, ruošdamiesi greitam pa
sitraukimui”.® Demonstracijos, 
kad ir mažesnės, tą pačią dieną 
įvyko Vilniuje. Tuo pat laiku ir 
kai kurie oficialūs valdžios žmo
nės bei profesoriai stengėsi nu
sikratyti lietuviškai nemokančiais 
rusų dėstytojais, palaikyti tauti
nes tradicijas literatūrinėse stu
dijose, atnaujinti senovės pa
minklus ir t. t. Nemaža jų vėliau 
buvo išmesti iš darbo ir iš par
tijos, pav., 1957 - 59 Vilniuje, 
kada krito ir Vilniaus universi
teto rektorius komunistas Juozas 
Bulavas, kurį pakeitė Maskvai pa
tikimas Jonas Kubilius,10© taip pat 
1963, kai Chruščiovo įsakymu 
buvo iš darbo atleidžiami tie, 
kurie restauravo senąsias Lietu

vos pilis ir bažnyčias.n Vėliau 
reporteriai laikas nuo laiko pra
nešdavo apie anti-maskvinius at
sišaukimus, platinamus gimnazi
jose, gi sovietinė spauda — apie 
jaunus žmones, pav. komunis
to rašytojo Žilionio sūnų, kuris 
norėjo pabėgti į Vakarus ir stoti 
į prieš Rusiją kariaujančią armi
ją, arba Mokslų Akademijos as
pirantą Juozą Jacevičių, kuris 
1961 m. komunistų partijos pro
gramą viešai skelbė esant asi
miliacine, siekiančia sunaikinti 
mūsų tautybes, tarp jų ir lietu
vių tautą. Jacevičius buvo kilęs 
iš darbininkų šeimos, jis pats ir 
jo žmona buvo komjaunuoliai.11

Šie ir panašūs reiškiniai nesi
liovė ir šešiasdešimtųjų deka
dos vidury, taigi, po daugiau kaip 
dvidešimt sovietinės valdžios 
metų. Ideologams, propagan
distams ir komunistų vadams 
kilo sunkiai išsprendžiamas 

dileminis klausimas. Pagal mark
sizmą - leninizmą buržuazinis 
nacionalizmas, kuris siekia po
litinės nepriklausomybės ir pri
vačios ar mišrios ūkinės san
tvarkos, turėjo būti sužlugdytas, 
sunaikinus buržuazinę santvarką. 
Kaip Balsys minėjo, jam nebeli
kę socialinio pagrindo. Sociali
nė sistema įvesta pilnai. O vis 
dėlto tas nacionalizmas tebeeg
zistuoja. Kodėl? Juk tai esą at
gyvenos. Tačiau tai nebeskamba 
įtikinančiai po to, kai sovietai 
Lietuvą valdė daug ilgiau negu 
vadinamieji nacionalistai. V. Ra- 
daitis 1966 rašė, kad ypač jauni
mas turįs “nacionalinio socia- 
lizmoY, “nacionalinio komu
nizmo” idėjų.12 Tačiau jaunimas 
buvo įspėtas, kad -socialistinis 
nacionalizmas esąs labai arti bur
žuazinio ir todėl lygiai nepri
imtinas. Pagaliau, tuo pačiu paro
dydamas marksizmo - leninizmo 
ideologinį lėkštumą, buvęs 
“Tiesos”, o dabar "Komunisto" 
redaktorius Genrikas Zimanas 
"Pravdoje" rašė, jog “pasiduoti 
didesnei ar mažesnei buržuazi
nio nacionalizmo įtakai nereikia 
pačiam būti buržuazinėje santvar
koje išaugusiam . . . To nacio
nalizmo ideologija arba pasireiš
kimai gali įsismelkti į tokių žmo
nių sąmonę, kurie savo akimis 
buržuazinės santvarkos niekada 
nėra matę”. Toliau jis rašo, kad 
paskiri “socialistinės visuome
nės” žmonės galį pasiduoti na
cionalistinėms pažiūroms, ku
rios prieštarauja net jų pačių in
teresams. Taip pat esą žmonių, 
prisilaikančių socialistinių pa
žiūrų, bet viename ar antrame 

klausime pasiduodančių nacio
nalistinėms tradicijoms ar idė
joms.13

Taigi, pagal Zimaną, naciona
lizmas nėra surištas su ekonomi
ne sistema ar socialine klase. Ki
taip išsireiškus, nacionalizmas nė
ra socialinės klasių santvarkos 
produktas, bet kažkas bendruo
meniška, išliekąs tol, kol yra 
bendruomenė, nežiūrint kaip ji 
būtų susiorganizavus ekono
miškai ir politiškai. Zimanas ta
čiau negali to prileisti, todėl kal
ba tik apie “atgyvenas”. Pagal 
Zimaną, kuris tas mintis pa
kartojo ir 1972 metų pavasarį,14 
prieš Kauno įvykius, tos “atgy
venos“ — nacionalizmas — pasi
reiškiančios visų pirma tautų 
draugystės pagalbos never
tinimu Lietuvoje, neįvertinimu 
kadrais keitimosi svarbos, nepasi
tikėjimu nelietuviškais kadrais 
(personalu), neobjektyviu kitų 
tautybių vertinimu, nenoru kovo
ti prieš tokio nacionalizmo reiš
kinius savo tautiečių tarpe. Zi
manas ypač reiškė pasipiktinimą 
ir susirūpinimą, kad partijos ir 
valdžios žmonės toleruoja to
kius reiškinius. Panašius kaltini
mus, išskyrus paskutinįjį, pa
kartojo ir lietuviškojo agitpropo 
viršininkas P. Mišutis, rašydamas 
mėnesį vėliau rusiškame "Agit
propo" žurnale.

Panašiai 1968 spalių mėnesį 
iš naujo rašė Vytautas Kadai
tis,10 naujasis “Literatūros ir 
Meno” redaktorilis, paskirtas 
liberaliam to laikraščio tonui nu
blukinti, ir kiti.

Šitų sovietinių eufemizmų pa
grindinis kaltinimas tas, kad lie

tuviai nenorį būti unijoje su Mask
va ir rusų vadovaujami. Pagal 
marksizmo-leninizmo ideologus, 
lietuvių mentalitetas turėjęs pa
sikeisti, įvedus sovietinę santvar
ką ir industrializavus kraštą. 17 
Politinėje plotmėje partija tikėjo
si, kad už gana imponuojantį pra
monės išsivystymą lietuviai bus 
dėkingi Maskvai ir ne Lietuvos 
valstybei, o jai atiduos savo loja
lumą. Tačiau taip neatsitiko, Kaip 
minėta, 1966 m. V. Radaitis, o 
dabar iš naujo Zimanas rašė, kad 
esama lietuvių, kurie galvoja, jog 
lietuviai patys, be “tautų draugys
tės pagalbos”, t. y. be Maskvos, 
būtų galėję visa tai susikurti. 
Radaitis atpasakoja pokalbį, ku
riame “jaunas, tarybinę aukštąją 
mokyklą baigęs inžinierius taip 
išdėstė savo pažiūrą į socializmo 
laimėjimus Lietuvoje: girdi, taip, 
socializmas. Tarybų valdžia 
sudarė pagrindą šiems laimėji
mams atsirasti, bet tai, kad mūsų 
respublika pasiekė tokias dideles 
ekonominio gyvenimo aukštu
mas, — lėmė lietuvių tautos 
darbštumas, jos sugebėjimas ūki
ninkauti . . .”.18 Sovietų Sąjungą 
pažįstą ten keliavę amerikiečiai 
yra pasakoję, kad savanoriškai, 
be klausimų ar provokacijų šias 
mintis yra patvirtinę Rusijoje 
sutikti Lietuvos studentai. Gir
di, jei Lietuvoje būtų plebisci
tas, mažiausiai devyniasdešimt 
procentų visų gyventojų, įskaitant 
ir į ten atsikėlusius, pasisakytų už 
atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjungos. 
“Mes norime turėti' savo par
lamentą, patys daryti sprendimus, 
mes norime būti bent tiek nepri
klausomi, kiek šiandien yra Len-

• (bus daugiau)
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Muzikos Žinias”.

Muz. V. Mamaitis

Darbininko redakcijos arti
miausioje kaimynystėje, pran
ciškonų spaustuvėje, spausdina 
žurnalą 
Tenka sutikti ir redaktorių mu
ziką Vincą Mamaitį. Jis yra ir 
žurnalo administratorius. Daž
nai pasirodo mūsų kieme, atvy
kęs iš Elizabetho, kur jis gy
vena ir vargonininkauja lietuvių 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.

Norėdami skaitytojus supa
žindinti su “Muzikos Žinio
mis”, kartą redaktorių pasitikom 
su eile klausimų. Suglaudę 
juos, čia ir atpasakojame — at
skleidžiame tas “Muzikos Ži
nias”.

Ir kas gi leidžia?
Atvertę žurnalo viršelio antrą

jį puslapį, tuoj surandame visą 
metriką — leidžia Lietuvių Var
gonininkų — Muzikų Sąjunga. 
Žurnalas išeina keturis kartus 
per metus — kovo, birželio, 
rugsėjo ir gruodžio mėnesiais.

Žurnalas taikomas muzikam, 
choristam, visiem muzikos mė
gėjam, jos puoselėtojam.

Greit bus 40 metų
Daug kam atrodo žurnalas nei 

girdėtas, nei matytas, bet jis turi 
ilgą istoriją. Greit jam bus 40 
metų. Jis išleistas 1934 rugsėjo 
15 Chicagoje.

Pirma leista su dideliu en
tuziazmu, ėjo kas mėnesį. Pas
kui ir leidėjai ir redaktoriai ėmė 
pavargti. Vis labiau trūko pini
gų, taip 1958 gale sustojo. Vėl 
atgaivintas 1960.

Buvę redaktoriai
Pirmasis žurnalo redaktorius 

ir administratorius buvo N. Ku
lys, toliau redagavo A. S. Po
cius, Ignas Sakalas, kan. V. 
Zakarauskas, J. Kreivėnas. Prie 
redaktoriaus dirbo ir eilė kitų 
žmonių, kurie rašė aktualiais 
muzikos klausimais.

Ateina V. Mamaitis
Žurnalas buvo leidžiamas 

Chicagoje. Ten buvo ir Vargo- 
nininkų-Muzikų S-gos cent
ras. Bet ten visa veikla pamažu 
blėso, ėmė trūkti jėgų. Taip 
1967 Sąjungos vadovybė buvo 
perkelta į New Yorko apylin
kes. Pirmininkauti Sąjungai su
tiko muzikas Vincas Mamaitis. 
Jis perėmė ir “Muzikos Žinių” 
redagavimą bei administravimą. 
Taip žurnalas į pranciškonų 
spaustuvę atsikėlė 1967. Iš čia 
tvirtose redaktoriaus rankose 
jis sklinda visur.

Artimieji talkininkai
Žurnalas spausdinamas iliust

ruotas, jis turi 16 arba 24 pus
lapius ir viršelius. Surenkama 
įvairi medžiaga. Specialų anglų 
kalbos skyrių redaguoja Loreta 
Stukas. Muzikas J. Stankūnas 
surenka plačią kroniką, kur 
atžymima visa muzikų veikla. 
Dažnai atskirais atvejais talkina 
ir Vargonininkų-Muzikų Są
jungos sekretorius Algirdas Ka- 
čanauskas.

Laukia daugiau bendradarbių

Pervertęs Žurnalo puslapius, 
redaktorius sako štai ką: galėtų 
būti kur kas daugiau bendra
darbių, kurie iškeltų aktualias 
dabarties muzikos problemas. 
Jų maža. Sunku ir juos surasti, 
suorganizuoti. Galėtų būti ir 
platesnės vietinės muzikos ap
žvalgos, atžymėta chorų veikla, 
atskirų muzikų pasireiškimai, 
sukakčių prOga apžvelgta pasi

reiškusių žmonių veikla. Visa 
tai ateities darbai ir redakci
jos rūpesčiai.

Laukia daugiau skaitytojų
Bet tie redakciniai rūpesčiai 

tuo nesibaigia. Juos veja finan
siniai sunkumai. Iš prenumera
tos žurnalas neišsilaiko. Reikia 
jam pridėti iš šalies.

Prenumerata metam — 5 dol. 
Vargonininkų-Muzikų Sąjungos

BIRUTĖ IR RIMANTAS DABŠIAI
DAINAVO BOSTONE

Lietuvių Piliečių klube So. 
Bostone spalio 8 įvyko tradi
cinis Laisvės Varpo koncertas. 
Laisvės Varpo radijo valandėlės 
įkūrėjas ir jos nuolatinis vado
vas P. Viščinis šių metų kon
certą skyrė jaunimui.

Programos moderatorė buvo 
jaunutė Birutė Adomavičiūtė iš 

. So. Bostono. Gražia lietuviška 
tarsena ji nupasakojo koncerto 
reikšmę, kaip jaunimo metų 
tąsą, ir pabrėžė reikalą žiūrėti 
į ateitį.

Akomponavo kompozitorius 
Julius Gaidelis, jaunas savo 
dvasia ir darbu, niekad nesikei- 
čiąs.

Koncertą atliko Birutė ir Ri
mantas Dabšiai iš Los Angeles, 
Califomijos. Rimantas Dabšys 
yra inžinierius ir su savo žmo
na dalyvavo inžinierių ir archi
tektų visuotiniam suvažiavime 
Washingtone. Birutė atliko ban
keto meninę programą. Kadangi 
Washingtonas nėra taip jau toli 
nuo Bostono, tai Laisvės Var
pas galėjo Dabšius pasikviesti 
ir pas save. Įdomu, kad pro
gramoj pirmą kartą išgirdom vy
rą ir žmoną; tai retas dalykas. .

Dabšiai yra kuklūs žmonės. 
Jie save laiko dainininkais mė
gėjais. Birutė Dabšienė mokosi 
dainavimo vietiniam universi
tete. Rimantas Dabšys dainavo 
chore nuo pat mažų dienų. Rei
kalui esant, jis dabar dirba su 
Bronium Budriūnu. Nežiūrint 
savo kuklumo, jie yra gerai pa
žengę.

Abu dainininkai buvo su
tikti su dideliu nuoširdumu.

Koncertą pradėjo Birutė 
Dabšienė. Jos malonus aukštas 
sopranas ir graži žodžiu tarsena 
patraukė susirinkusių dėmesį.

Kai gražus Birutės siluetas iš
nyko, scenoj pasirodė jos vyras 
Rimantas. Jis turi gražų, lygų ir 
skambų balsą, taip pat ir aiš
kią tarseną, kuri sudaro didelę 
pasisekimo dalį. Besiklausan
tieji nori ne tik melodijos, bet 
ir žodžio, ypač lietuviško žo
džio.

nariam — 3 dol., choristam ir
gi — 3 dol.

Pirmiausia reikėtų padidin
ti tiražą. O tai būtų galima. Rei
kia žurnalą paskleisti choristų 
tarpe. Ir čia galėtų būti trys 
žurnalo užsakymo būdai. Galė
tų choro valdyba iš savo turi
mų išteklių užsakyti visiem 
choro nariam. Jei tas sunku, 
valdyba galėtų paraginti ir iš 
visų choristų surinkti prenu-

Koncertas buvo baigtas duetu 
“Duok ranką' man, brangioji” 
iš Mozarto Don Juano operos. 
Tai daug kartų girdėtas dalykas. 
Klausytojai prie jo pripratę, ir 
kiekvienas turi savo reikalavi
mus bei skonį. Dainuojant due
tus ar arijas, reikalaujama iš atli
kėjų bent psichologinės vai
dybos ar išlaikymo to tipo, kuris 
yra vaizduojamas. Dabšiai šiuo 
atveju buvo priimti daugiau 
kaip vyras ir žmona, bet ne kaip 
aristokratas, gundąs vargšę mer
gaitę. Duetas klausytojam 
taip patiko, kad jie plodami 
išprašė jį pakartoti.

Koncerto programą, be minė
to dueto, sudarė 10 dainų: Dva
riono “Žvaigždutė”, Gudaus
kienės “Piemenėliai”, Metri- 
kienės kūrinys, Puccini arija iš 
operos “Tosca”, Budriūno arija 
iš operetės “Sidabrinė diena”, 
Verdi arija iš operos “Emani”, 
Planquette arija iš operos “Kor- 
nevilio varpai”, Chopino “Ru
duo”, Budriūno “Rudenėlis” ir 
Strauss “Juoko arija”.

Koncertas praėjo greit, kaip 
viena minutė, ir norėjosi dar 
daugiau klausytis. Klausytojus 
patraukė ne tik dainininkų kuk
lumas, bet ir jų muzikiniai ga
bumai. Norėtume juos dar ne 
kartą išgirsti. Už jų pakvietimą

Solistas Rimtautas Dabšys, 
bosas.

me rato s mokestį. Ir trečia — 
savo choristus galėtų apdovano
ti parapijos klebonas, jiem už
sakydamas “Muzikos Žinias”.

Paskleidus choristų tarpe, jau 
žurnalas sustiprėtų. Toliau rei
kia kreiptis į muzikos mėgėjus, 
kultūrininkus, lietuviškos spau
dos rėmėjus. Ir jiem būtų į- 
domu susipažinti* su muzikų 
veikla, patirti muzikinės kultū
ros pulsą.

Finansinė parama
Dažnai reikia ir tiesioginės 

finansinės paramos. Žurnalo 
reikalam yra tos paramos šiek 
tiek gauta. Gauta iš I, II, ir III 
dainų šventės, nes tokios šven
tės visada duoda pelno. Iš IV 
dainų šventės nieko negauta.

Susilaukta paramos ir iš Lie
tuvių Bendruomenės. 1970 
gauta 500 dol. y.

Ir dabar būtų gera, kad žur
nalo leidimą paremtų Lietuvių 
Bendruomenė, kad Lietuvių 
Fondas kasmet tam reikalui 
skirtų kokią nors sumą.

Galėtų paremti ir atskiri cho
rai ir didžiosios organizacijos, 
kurios rengia koncertus. Juk 
šiaip ar taip įvairių rūšių mu
zikai atlieka didesnę dalį kon
certų. Ar tad negalima prisi
minti ir “Muzikos Žinių”? Ne
reikia čia didelės aukos, bet, 
pvz. jei kas iš savo koncertų 
skirtų kad ir 10 dol., jau būtų 
gera parama.

Žurnalo priedai
Tos paramos reikia ir prie 

žurnalo leidžiamiem priedam. 
Nuolat leidžiamos gaidos, skel
biami nauji kūriniai, pakar
tojami senieji, kurių gaidų sun
kiau gauti. Štai šių metų tre
čiame numeryje, kuris išleis
tas prieš vargonininkų muzikų 
seimą, įdėta J. Naujalio Burtai, 
balsui su fortepijonu pritaikė 
J. Zdanius.

Gaidos išleidžiamos kartais 
atskirai, o kartais įskaitoma į 
puslapių skaičių. Šiame rugsėjo 
numeryje yra 16 puslapių, iš jų 
4 skirti gaidom.

Gaidų leidimą yra parėmę ir 
patys kompozitoriai •— A. Alek- 
sis, Br. Jonušas. Išleisti jų bū
tų galima kur kas daugiau, jei 
būtų tam reikalui išteklių.

Nuo 1955 antro numerio pra
dėtas leisti priedas — Lie
tuvių muzikų vardynas, reda
guoja J. Žilevičius. Tai savo
tiška muzikų enciklopedija, kur 
sutelkta labai daug medžiagos. 
Iki šiol išleista 16 sąsiuvinių. 
Šiuo metu vardynas yra su
stojęs. Daroma pastangų jį vėl 
atgaivinti ir tęsti.

Šių metų vargonininkų mu
zikų seimas buvo Darbo die
nos savaitgalį. Sąjungos pirmi
ninku perrinktas tas pats V. Ma
maitis. Jis ir toliau redaguos 
“Muzikos Žinias”. Išvedus jam 
žurnalą iš įvairių sunkumų, lin
kime jį plačiau paskleisti visuo
menėje ir jį dar stipriau įtvir
tinti.

(P-j-)

į Bostoną esam dėkingi radijo 
valandėlės vedėjui. Viščiniui, 
kuris kartu yra ir naujų talentų 
ieškotojas bei suradėjas. Ypač 
jam dėkojam už jaunimo iškė
limą į mūsų sceną. Tikimės, 
kad dar ne kartą galėsime iš
girsti naujas pajėgas.

Elena Vasyliūnienė

Solistė Birutė Dabšienė, 
sopranas

IŠ MUZIKŲ 
VEIKLOS

— Sol. Violeta Balčiūnienė, 
gyvenanti Bostone, išrinkta 
Naujosios Anglijos Baltiečių 
draugijos pirmininke.

— J. Žilevičiaus parašytą 
stambų veikalą “Lietuvis vargo
nininkas išeivijoje” savo cho
ram užsakė Apreiškimo para
pijos klebonas kun. Pr. Rau
galas ir Angelų Karaliępės pa
rapijos klebonas kun. A. Pet
rauskas. Būtų gražu, kad ir kitų 
parapijų klebonai pasektų šiuo 
pavyzdžiu. Knygą išleido Var
gonininkų-Muzikų Sąjunga.

— Sol. Vanda Stankienė spa
lio 28 dainavo Lietuvos Gail. 
Seserų S-gos tradiciniame vaka
re lietuvių tautiniuose namuose 
Chicagoje.

— Sol. Prudencija Bičkienė 
ir muz. M. Motekaitis lapkričio 
5 Chicagoje atliko muzikinę 
programą prof. Zenono Ivinskio 
minėjime-akademijoje. Akade
miją rengė organizacijų komite
tas.

— Sol. Genovaitė Mažeikie
nė, M. Motekaičiui palydint 
vargonais, spalio 8 tėvų jėzui
tų koplyčioje giedojo komp. A. 
Vanagaičio “Sveika Marija“. 
Ši giesmė yra pirmoji lietu
viškoji “Sveika Marija”, parašy
ta solo balsui nepriklausomoje 
Lietuvoje.

— Prof. Juozo Žilevičiaus pa
rengta medžiaga apie lietuvius 
muzikus emigracijoj jau pasiro
dė Mainze, Vakarų Vokietijoje, 
leidžiamame vokiečių muzikos 
leksikone, pavadintame 
“Riemann Musik Lexikon". 
Prof. J. Žilevičius apžvelgia: Br. 
Budriūną, K. V. Banaitį, VI. Ja- 
kubėną, J. Gaidelį, Anna Kas- 
kas ir A. Kuprevičių. Prof. 
Venckaus iš Lietuvos ap
tariami: E. Balsys, B. Dvario
nas, J. Gruodis, Juzeliūnas, J. 
Kamavičius, J. Karosas, Vyt. 
Klova. Leksikono tomas apima 
A-K raides. .. .... ; .... .....

— Australijos LB krašto kul
tūros taryba suorganizavo Chi- 
cagos solistų Danutės Stankai- 
tytės ir Stasio Baro koncertų 
seriją Australijoj. Iš “Mūsų Pa
stogėj” paskelbtos apyskaitos 
galima susidaryti apytikrį vaiz
dą, kiek buvo dalyvių lietuviam 
rengtuose koncertuose. Ade
laidėj buvo parduota 290 bi
lietų, Canberroj — 116, Mel
bourne — 498, Newcastle — 
155, Sydnėjuj — 383. Religi
niame koncerte Melbourne prie 
bažnyčios durų surinkta 440 
dol aukų. Pajamas padidino 
programos ir iš Adelaidės meno 
festivalio gauta 859 dol. suma. 
Iš viso pajamų turėjo 4,391 
dol., išlaidų — 4,477. Australi
jos LB krašto taryba turėjo tik 
86 dol. nuostolio. Pagrindinės 
išlaidos: solistų kelionė — 
2,000 dol., solistų honoraras — 
1,600 dol., pianistės kelionė — 
106 dol., pianistės honoraras — 
150 dol.

— Jonas Byra, operos vetera
nas, mirė rugsėjo 15 Valkinin
kuose, sulaukęs 81 metų am
žiaus. Jis buvo baigęs Černigo
vo muzikos mokyklą ir tobu- 
linęsis Vienoje, nuo 1921 iki 
1940 dainavo Kauno valstybi
nėje operoje tenoro vaidme
nis — Verdi Traviatoje, Rigolet- 
to, Gounod Fauste, Čaikovskio 
Eugenijuje Onegine, Musorskio 
Borise Godunove. jis buvo su
organizavęs vyrų vokalinį 
kvartetą. 1922-1930 koncertavo 
Amerikos lietuvių kolonijose.

— Sol. Stasys Baras ir Al
dona Stempužienė lapkričio 
4 koncertavo Baltimorėje. Jų 
koncertą rengė Liet. Bendruo
menės apylinkė.

— N.Y. liet, vyrų choro Per
kūno išleistoji ilgo grojimo 
plokštelė “Labą rytą” su pasi
sekimu buvo platinama Grandi
nėlės pasirodyme lapkričio 4 
New Yorke. Choras šiuo metu 
telkia naujus narius ir rengiasi 
paminėti savo veiklos dešimt
metį. Ta proga numatomas su
rengti koncertas su simfoniniu 
orkestru. Chorui vadovauja mu
zikas V. Strolia, choro pirminin
kas yra Zenonas Jūrys.

— Apreiškimo parapijos cho
ras, vadovaujamas muziko Al
girdo Kačanausko, Kalėdų šven
tėm rengia naujų giesmių, ku
rios bus giedamos naktį prieš 
Bernelių mišias.

— Lietuvos atsiminimų radi
jas, vadovaujamas prof. J. Stu- 
ko, rengia koncertą gruodžio 3, 
sekmadienį, 4 v. popiet Apreiš
kimo parapijos salėje Brookly- 
ne. Programą atliks solistė Pru
dencija Bičkienė iš Chicagos, 
solistas Liudas Stukas ir akto
rius Vitalis Žukauskas. Akom- 
ponuos muzikas Algirdas Kača- 
nauskas. Bus atliktas montažas 
Lietuva, šią vasarą tie artistai 
važinėjo su ekskursija po Pietų 
Ameriką ir ten sū dideliu pasi
sekimu šį montažą atliko.

— Persekiojamos Bažnyčios 
koncerte gruodžio 10 Šv. Tomo 
salėje Woodhaven, N.Y., progra
mą atliks solistai Stasys Baras 
ir Aldona Stempužienė. Kon
certą rengia Liet. Religinė Šal
pa ir Kat. Moterų Kultūros 
Draugija.

— “Jūratę ir Kastytį”, K. V. 
Banaičio operą, į tris ilgo groji
mo plokšteles įrašė Chicagos 
Lietuvių opera. Įrašas atliktas 
profesinėj studijoj su simfoni
niu orkestru, diriguojamu 
Aleksandro Kučiūno. Dalyvavo 
solistai Danutė Stankaitytė, Sta
sys Baras, Aldona Stempužienė, 
Margarita Momkienė bei kiti ir 
žvejų bei undinių chorai. Plokš
teles pagamins dar šį rudenį 
RCA bendrovė Indianapolyje.

— Chicagos Lietuvių operos 
valdybą naujam dainavimo se
zonui sudaro: pirm. Vytautas 
Badžius, vicepirm. Vaclovas 
Momkus, Jurgis Vidžiūnas ir 
Regina Vaitkevičienė, sekr. Joa
na Drūtytė, ižd. Albinas Smols- 
kis, turto globėjas Bronius Ma
čiukevičius.

— Pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus pianino rečitalis yra nu
matytas gruodžio 4 Corcoran ga
lerijos salėj, Washington, D.C.

Kompozitorių sąjunga, vei
kianti Vilniuje, šių metų vidury 
turėjo 72 narius (47 kompozi
torius ir 25 muzikologus). (E) 

Vilniaus operos - baleto teat
ras pastatė lenko kompozitoriaus 
Moniuškos operą “Halką”. Ji, 
Vilniuje pirmą kartą buvo atlikta 
1948. Svarbiausiuose vaidme
nyse: Kuodis (Jontekas) ir Apa- 
navičiūtė (Halka). (E.)

— Lyrinėj operoj Chicagoj šį 
sezoną dainuoja solistas Arnol
das Vokietaitis; operos chore 
dainuoja Marion Blazis, Ge
raldine Mikužis, Algimantas 
Grigas, Paulius Gudas; orkest
re prancūzų ragu groja M. 
Denekas.

— “Varpas”, Toronto lietuvių 
choras, koncertuos Detroite, 
Mercy kolegijos audito’“oj, 
1973 vasario 14.

— Gina Čapkauskienė, solistė 
iš Montrealio, spalio 15 dainavo 
Detroite, Lietuvių Namuose 
per Kultūros Klubo suruoštą 
Lietuvos universiteto minėjimą.

— Dainavos ansamblis gruo
džio 10 Chicagoj, Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėj pakar
totinai statys operetę “Sidabri
nė diena”.

— Lietuvių Fondo Detroito 
vajaus komitetas pakvietė Dai
navos ansamblį iš Chicagos at
vykti su “Sidabrinės dienos” 
pastatymu, kuris įvyks lapkri
čio 18 Crestwood mokyklos 
salėj.

— Anita Pakalniškytė, 14 m. 
amžiaus, gyvenanti Hamilton, 
Oniario, 19 7 2 Kanados pa
rodos metu dalyvavo mu
zikos varžybų keturiose dai
navimo klasėse ir buvo apdova
nota vienu aukso, dviem sidab
ro ir vienu bronzos medaliu. Jos 
auksinio medalio pažymys 90 
(gautas 18 metų grupėj) buvo 
aukščiausias visame vokalinia
me skyriuje. Piano skyriuje 
Anita gavo bronzos medalį.

— Muz. A. Simonaitytė šiame 
sezone yra Dainavos an
samblio koncertmeisterė. An
samblio choras sekmadieniais 
vėl gieda Šv. Kryžiaus bažny
čioj, Chicagoj. Vargonais palydi 
muz. A. Simonaitytė. Jaunosios 
kartos muzikė, prieš kelerius 
metus atvykusi iš Lietuvos, 
muzikos mokslus baigė Lietu
voj, bet ir čia dar gilina stu
dijas.
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Detroito Lietuvių Kultūros 
Klubui vadovauja šie asmenys: 
pirmininkas Antanas Musteikis, 
vicepirmininkės Rožė Bylai- 
tienė (garbės narė), Lidija Min- 
gėlienė ir. Ona Neilan, iždinin
kė Mirga Michaels-Mikulionis, 
iždininkės pavaduotojas Juozas 
Augaitis, I sekretorius Vincas 
Tamošiūnas, II sekretorius Jur
gis Šenbergas. Garbėš nariai: 
Alpas Gilvydis ir Vladas Mingė- 
la. Klubo ryšininkai tautybių 
institute: Rožė Bylaitienė, Jur
gis Baublys, Stela Hotra (meni
nių parengimų — parodų va
dovė), Stefa Kaunelienė. Kont
rolės komisija: pirm. Alpas Gil
vydis, sekr. Kazys Sragauskas (ir 
foto reporteris), narė ’Marcelė 
Grinius.

Nors ir negausus nariais, klu
bas pasižymi savo kultūrine 
veikla. Minėtini neseniai įvykę 
lietuvio ūkininko, lietuvio mo
kytojo ir lietuvio rašytojo pa
gerbimai. O štai spalio 15 buvo 
surengtas Lietuvos universiteto 
atkūrimo penkiasdešimtmečio 
minėjimas.

Detroito Lietuvių Kultūros 
Klubas, ateinančių metų kovo 
mėn. švęsdamas savo 20 metų 
sukaktį, atrodo, bus tikrai užsi
tarnavęs ir savo kultūrinių dar
bų paminėjimo.

-o-
Veiklusis šio klubo pirminin

kas Antanas Musteikis su viso 
klubo pritarimu Lietuvos uni
versiteto atkūrimui paminėti 
sudarė garbės komitetą, į kurį 
buvo įtraukta 16 asmenų, nusi
pelniusių mūsų profesorių ir vi
suomenės veikėjų. Iš jų į iš
kilmes spalio 15 atvyko prof. 
Stasys Dirmantas, prof. Jonas 
Puzinas, prof. dr. Juozas Meš
kauskas, prof. dr. Pranas Jucai- 
tis, dr. Adolfas Damušis, dr. Sta
sys Jankauskas., ir PLB_.švietimo 
tarybos pirm. Antanas Rink’ū- 
nas.

Bažnyčioj
Šv. Antano parapijos bažny

čioj iškilmingas mišias ta proga 
aukojo kun. K. Simaitis. Į baž
nyčią devynias vėliavas įvedė 
prof. St. Dirmantas. JAV vėlia
vą įnešė stud. Robertas Selenis, 
Studentų S-gos Detroito sk. 
pirm.; jam asistavo E. Leiputė, 
studentų ateitininkų atstovė, 
Arūnas Vaitiekaitis, Neo-Lith- 
uania korp. Detroito sk. pirm., 
ir Vii. Baukytė, studentų skautų 
filisterė. Lietuvos vėliavą nešė 
prof. J. Puzinas; jam asistavo 
Felicija Olšauskaitė, buvusi 
medicinos fakulteto studentė, 
ir Stefa Kaunelienė, buv. stu
dentė humanitarė. Sekė šios vė
liavos: kūrėjų savanorių, St. 
Butkaus šaulių kuopos, jūros 
šaulių Švyturio kp., skautų, 
skaučių, ateitininkų ir Dariaus- 
Girėno klubo. Aukas prie alto
riaus atnešė prof. dr. Juozas 
Meškauskas ir Sofija Staniš-

Prof. Jonas Puzinas iš Phi- 
Įadelphijos Detroite suruoš
tame Lietuvos universiteto 
50 metų sukakties minėjime 
skaito paskaitą apie/ Lie
tuvos aukštąsias mokyklas. 
Nuotr. K. Sragausko

kienė. Pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. K. Simaitis.

Akademinė dalis
Akademija vyko Lietuvių Na

muose. Salėj tilpo daugiau kaip 
260 svečių. Buvo sudarytas pla
tus garbės prezidiumas, kurio 
nariai su titulais išvardinti po 
nuotrauka šiame puslapy.

Akademiją atidarė A. Mustei
kis. Invokaciją skaitė K. Simai
tis. PLB švietimo tarybos pirm. 
A. Rinkūnas tarė trumpą, sklan
dų, momentui pritaikytą, pras
mingą sveikinimo žodį.
- Buvo įdomu ir nauja, kad ren
gėjai iš anksto išdalijo lotyniš
ką Gaudeamus tekstą. Po A. 
Rinkūno žodžio visa salė iškil
mingai sugiedojo Gaudeamus.

Pagrindinei paskaitai buvo 
pakviestas prof. Jonas Puzinas. 
Jo paskaita, iškelianti lietuvių 
tautos troškimą šviestis, buvo 
įdomi.

Prelegentui kalbant apie Lie
tuvos universiteto atkūrimą 
Kaune 1922 vasario 16, buvo 
pagerbtas prof. St. Dirmantas, 
sulaukęs 85-rių metų amžiaus, 
pasirašęs u-to atkūrimo aktą 
(vienintelis gyvas likęs iš to ak
to signatarų).

Prof. J. Puzinui baigus pa
skaitą, kelis žodžius tarė soleni- 
zantas prof. St. Dirmantas. Jis 
nuoširdžiai dėkojo Detroito 
Lietuvių Kultūros Klubui, ypač 
jo pirmininkui A. Musteikiui, ir 
įteikė klubui skirtą profesorių 
draugijos dovaną — su autogra- 
finiu įrašu knygą “Lietuvos uni
versitetas”. Knygas apie genoci
dą Lietuvoj platino Audronė 
Vai tie kaitytė.-

Meninė dalis
Koncertinę dalį atliko solistė 

Gina Čapkauskienė, viešnia iš 
Montrealio. -■

Ji padainavo A. Kačanaus- 
ko “Lakštingalėli”, V. Jakubė- 
no “Plaukia antelė”, G. Gu
dauskienės “Oi tu, kregždute”, 
S. Gailevičiaus “Klajūnui” (žo
džiai B. Brazdžionio), J. Gaide
lio “Poetas” (ž. P. Lemberto), 
B. Budriūno “Dainos gimimas” 
(ž. H. Radausko), V. Jakubė- 
no “Gėlės iš šieno” (ž. K. Bin
kio), operų arijas — W. A. Mo
zart “Die Zauberfloete’”, G. 
Verdi “Rigoletto” ir “La Tra
viata”.

Iškiliosios solistės — žavaus 
koloratūrinio soprano — kon
certas į akademinį Lietuvos 
universiteto atkūrimo minėjimą 
įnešė šilimos ir meninės atgai
vos. Plojimam ir “bis” šauks
mam nebuvo galo. Apie šį reto 
vokalinio meno koncertą reikė
tų atskiro straipsnio. Gaila, ne
buvo pakviesti muzikos žinovai. 
Iš viso žurnalistai nebuvo kvie
čiami; nebuvo išsiuntinėti gar
bės kvietimai. Atrodo, esame į- 
pratę korespondentus ir laik
raščius vertinti tik tol, kol jie 
reklamuoja kurios nors rūšies 
parengimą, koncertą, parodą ir 
t.t.

Baigminės mintys
Išsisklaidžius koncerto gar

sam, visų dalyvių buvo sugiedo
tas Lietuvos himnas.

Laikas taip greit prabėgo. 
Viskas buvo įdomiai suorgani
zuota ir atlikta. Programos ve
dėja Stefa Kaunelienė savo pa
reigose dar kartą gražiai pasiro
dė. Kiekvienas jos taisyklingai 
tariamas žodis buvo visų iš
girstas ir tinkamai suprastas.

Po himno programos vedėja 
visus minėjimo dalyvius pa
kvietė gretimon salėn pietų. 
Pietuose dalyvavo apie 160 as
menų. Čia kalbėjo profesoriai 
Damušis, Meškauskas, Jucai- 
tis . . . Kelis gražius žodžius 
tarė ir solistė Čapkauskienė.

Šalutinėj salėj pietų vadovu ir 
kalbų tvarkdariu buvo skauti
ninkas A. Vaitiekaitis.

Dar neišseko, neišsisklaidė 
gražūs ir malonūs šio minėjimo 
įspūdžiai. Džiaugėsi rengėjai, 
bet dar labiau džiaugėsi visi 
dalyviai — klausytojai. Už šį

Detroite spalio 15 įvykusio Lietuvos Universiteto 50-mečio minėjimo garbės prezidiumas 
invokacijos metu. Invokaciją skaito Šv. Antano parapijos klebonas kun. Kazimieras Simai
tis, už jo stovi prof. dr. Pranas Jucaitis — Technologijos f-teto dekanas, dr. Stasys Jan
kauskas — Veterinarijos Akademijos steigėjas ir rektorius, filisterė Liuda Rugienienė 
— Skautų 'Akademikų Detroito sk. p-kė, dr. Adolfas Damušis — Technologijos f- 
teto dekanas, prof. Jonas Puzinas—Humanitarinių Mokslų f-teto dekanas, prof. Stasys Dir- 
rnantas — vienas iš Lietuvos Universiteto atkūrėjų, Profesorių' d-jos pirm., Statybos f- 
teto dekanas, generolas Jonas Černius — nepriklausomos Lietuvos ministeris pirm., 
prof. dr. Juozas Meškauskas — Medicinos f-teto dekanas, odontologijos studentas Arūnas 
Vaitiekaitis — Korp. Neo Lithuania Detroito skyriaus pirm., studentas Robertas Selenis — 
Studentų s-gos Detroito skyriaus pirm., LB Detroito apylinkės v-bos atstovas, Antanas Rin
kūnas — PLB Švietimo Tarybos pirm, ir Jadvyga Damušienė — V.D. U-teto studenčių atei
tininkių “Giedros” korp. Įgaliota atstovė. Nuotrauka K. Sragausko

PO CHICAGOS DANGUM
Kuriasi nauji meno vienetai. 

Štai neseniai pasklido lyg ir 
pusiau slapta žinia, kad miesto 
centre įsikūrė nauja lietuviška 
opera. M. Vizgaitienė suorga
nizavo dzūkų kvartetą, kurio 
pirmas pasirodymas įvyks lap
kričio 18, akomponuojant J. So- 
daičiui. Jau kuris laikas rodosi 
Dainuojančių sesių oktetas, va
dovaujamas Variakojienės. Chi- 
cagos skaučių-tų ansamblio pir
mieji pasirodymai — lapkričio 
12 ir 19. Skelbiama, kad trys 
sesutės Drūtytės, atkeliavusios 
iš Anglijos, yra sudariusios trio; 
pirmąją savo programą jos čia 
atliks lapkričio 25.

Lietuvių Žurnalistų S-gos 
centro valdyba savo tradicinį 
spaudos balių rengia kovo 3 Ri
viera Lake klubo salėj. Visuo
menė juo domisi. Per J. Ja- 
nušaitį jau užsakyta 20 stalų. 
S-gos skyriaus valdyba įregist
ruos savo įstatus Illinois valsti
joj, kaip organizacinis vienetas, 
nes centro valdyba, dabar esanti 
Chicagoj, gali persikelti ir kitur, 
o skyrius turi ir toliau gyvuoti 
nors kai kurie nariai prisirašė 
prie centro.

Lietuvių Fondo dešimties 
metų veiklos užbaigimo balius 
įvyko spalio 28 Jaunimo centre. 
Jį atidarė LF reikahi vedėjas 
Rėklaitis. Trumpą sveikinimo 

pasisekusį Lietuvos univer
siteto auksinio jubiliejaus minė
jimą ypatinga visuomenės padė
ka priklauso tikrajam “kaltinin
kui” agr. Antanui Musteikiui.

Man kyla klausimas. Kodėl 
tokiu svarbiu Lietuvos univer
siteto 50 metų atkūrimo minė
jimu susirūpino tik vienas Det
roitas? Juk turim nemažą būrį 
buvusių to universiteto stu
dentų ir kitur. Dar nevėlu. Ir 
1973 dar galima būtų tą spra
gą užpildyti.

Chicagos Lietuvos vyčių tautinių šokių grupė. Jie atlieka tautinių šokių 
programą Ford City pasirodyme.

žodį tarė gen. kons. A. Simutis 
iš New Yorko. Meninę dalį ve
dė B. Briedienė. Ji paskaitė V. 
Mačernio ir B. Brazdžionio ei
lėraščių. Publikos buvo šiltai 
sutikti solistai Stasys Baras ir 
Danutė Stankaitytė. Kun. L. 
Zarembai malda pradėjus vaka
rienę, po jos buvo šokiai, gro
jant Stelmoko orkestrui. Vajus ir 
šis balius Lietuvių Fondui davė 
daugiau kaip 10 tūkstančių dol. 
Šį balių surengė specialus ko
mitetas. Fondo raštinėj dirba R. 
Girvelaš, K.' Barzdukas ir A. 
Želvys. Adresas: LF, 2422 W. 
Marquette Rd., Chicago, Ill. 
60629. Tel. 925-6897.

Lietuvių televizijos vakaras 
spalio 28 B. Pakšto salėj pra
ėjo gražiai. Nors tą pačią dieną 
v\ ko dar kelių organizacijų pa
rengimai. čia publikos buvo pil
na salė. Jauna besimokanti dai
nininkė D. Ei dūkai tė padainavo 
keletą dainų. Vėliau vyko rožių 
valsas ir gražių dovanų įteiki
mas. Iš šio parengimo liks pel
no, kuris labai reikalingas ta
lentam ir programom! Buvo ir 
atskirų aukotojų. LTV valdyba 
dėkinga svečiam. Daug dirbo 
Indriūnas, B. Sabastijonas, Šid
lauskas ir jų žmonos.

Dr. Petras Daužvardis, Lie
tuvos generalinis konsulas, mi
ręs prieš metus, buvo prisimin
tas ir pagerbtas spalio 29 iš
kilmingomis pamaldomis Šv. 
Kryžiaus bažnyčioj, pamink
lo atidarymu ir akademija Jauni
mo centre. Ta proga apie velio
nį kalbėjo gen. kons. A. Simu
tis iš New Yorko.

Kario žurnalui paremti spalio 
29 Jaunimo centre įvyko kavu
tės pobūdžio parengimas. Nors 
didžiojoj salėj vyko velionies 
kons. Daužvardžio minėjimas, 
tačiau parodų galerijoj ramovė- 
nai ir birutininkės gražiai pra
leido popietę su svečiais. Čia 

pasirodė Dainuojančios sesės. 
Buvo rodomas ir filmas. Kariui 
remti sutelkti keli šimtai dole
riu.

Jadvygos Paukštienės dailės 
darbų paroda buvo atidaryta 
spalio 29 Liet. Tautiniuose na
muose. Nors tą dieną buvo ir 
daugiau parengimų, tačiau 
meno mėgėjų čia netrūko.

Illinois-Indiana vyčių atstovų 
suvažiavimas išrinko naują val
dybą: pirm. L. Paukšta, vice- 
pirm. Frank Zapolis, St. Molis 
ir Ad. Gabalas, sekr. Irene Šan
kus, koresp. sekr. A. Kas
sel, ižd. Pranas Švelnis, patikė
tiniai A. Kassel, A. Raubiškis', 
V. Samoška. Vyko pranešimai iš 
pikniko ir vyčių seimo. Į centro 
valdybą iš Chicagos pateko Ire
ne Šankus (kasininke), V. Sa
moška (viešiem reikalam), He
len Skurdra (veiklos komitete), 
El. Laurin (sekr. garbės nariu). 
Vyčių veikla Chicagoj gyva, 
ypač esant chorui, kuris, turėda
mas gabų muziką F. Strolią ir 
padėjėją Simonaitytę, rengiasi 
koncertui ir plokštelei. Apskri
ties biuletenį, kurį dvejus me
tus redagavo Valerija ir Juozas 
Stanaitis, perims kiti. Gruodžio 
3 Jėzuitų koplyčioj pamaldomis 
bus paminėti visi mirusieji. 
Šiais metais atsiskyrė nuo savų
jų: Albinas Manst, 30 metų (mi
rė birželio 30), teisėjas J. Zu- 
ris (spalio 7), Bruno Shoto moti
na (mirė Lietuvoj), inž. A. 
Rudžio motina (liepos 18), Pra
no Zapolio motina (rugpiūčio 
19), Jono Maluškio motina, 
Švelnio, P. Jocius.

Lietuvių Prekybos Rūmai 
lapkričio 8 Tautiniuose namuo
se turėjo savo narių susirinki
mą. Labai įdomią paskaitą 
“Veiklos savanoriai” skaitė P. 
Kumpas, ukrainiečių kilmės. 
Prelegentas dirba agentūroj, ku
ri apima taikos korpusą, savano
rius, tarnaujančius Amerikai, se
nelius, pensininkus ir kt. Šį 
kartą buvo paliesta senesnių

— Leonardas šimutis, ilga
metis Altos pirmininkas, 80 
metų amžiaus proga Altos narių 
ir Chicagos skyriaus atstovų bu
vo pagerbtas lapkričio 5.

— Kun. Kazimieras Baras, 
Laivo redaktorius, ilgus metus 
buvęs Draugo pirmo puslapio 
redaktorius, lapkričio 5 staigiai 
mirė Chicagoj. Vėliau — pla
čiau.

— Pavergtų tautų savaitė Ar
gentinoj minima lapkričio 20- 
26. Jos ruošime lietuviam atsto
vauja Z. Juknevičius.

— Sidabrinė diena, opere
tė, kuriai muziką sukūrė komp. 
Br. Budriūnas, libretą parašė A. 
Kairys, lapkričio 19, šį sek
madienį, 3 vai. popiet statoma 
Dearborn Crestwood High 

» School salėj, 1501 Beach Daly 
f Rd., Dearborn, Mich. Rengia 

: Detroito Lietuvių Fondo vajaus 
? komitetas. Atvyksta Dainavos 
| ansamblis iš Chicagos. 
t
: — Vakarą su Antanu Vaičiu
je laičiu lapkričio 18 Chicagoj, 
: Jaunimo centre, rengia atei- 
itininkų meno draugija “Šatrija”.

Į vakarą atvyks ir pats rašyto
jas iš Washington, D.C.

— Venecuelos lietuvių jauni- 
| mo sąjunga įsisteigė spalio 23 
{ Caracas mieste. Valdybon iš- 
| rinkti: pirm. A. Dugnas, vice- 
• pirm. Romas Klova, sekr. dr. Ri- 
: ta Deveikytė, informacijai Aras 
5 Mažeika, ižd. Yolanda Bieliu- 
| kaitė.

— Melbourne, Australijoj, 
J Lietuvių namuose spalio 15 
j buvo suruoštas lietuvių susirin- 
• kimas, kuriame pranešimą apie 
; antrą pasaulio lietuvių jaunimo 
‘ kongresą padarė kongrese daly- 
ė vavę atstovai. Buvo rodomos 
j taip pat skaidrės ir filmai.

— Romas Sakadolskis, II 
į PLJK pirmininkas, yra sutikęs 
i laikinai vadovauti Pasaulio Lie- 
t tuvių jaunimo sąjungos ryšių 
į centrui, kuris rūpinsis glaudes- 
1 nio kontakto palaikymu tarp 
j- jaunimo laisvame pasaulyje. 
Į Ryšių centras yra įsikūręs Mar- 
< gutyje: 2422 W. Marquette Rd., 
; Chicago, Ill. 60629. Tel. (312) 
| 737—3300.
I

— “National Catholic Re- 
' gister”, plačiai paplitęs JAV 
* katalikų savaitraštis, lapkričio 

12 talpino straipsnį apie 7 nu- 
; teistus jaunuolius Lietuvoj už 
! demonstracijas po R. Kalantos 

susideginimo. Minima taip pat 
17,000 lietuvių katalikų prašy- 

į mas JT ir Maskvai, protestuo- 
» jant prieš religinę priespaudą.

žmonių, ne Amerikoj gimusių, 
reikalai. Nauja programa — Se
nosios Etninės Kartos Ieškiniai 
— rūpinsis seneliais. Iš lietuvių 
šioj programoj dirba gen. M. 
Rėklaitis. Jis tuo reikalu kalbė
jo per radiją.

T. J. Bružikas, S J, spalio 31 
Tėvų Jėzuitų radijo programoj 
atsisveikino su Chicagos lie
tuviais. Čia išbuvęs 5 mėnesius, 
jis grįžta į Sao Paulo, Brazili
ją-

Chicagoj traukinių nelaimėj 
žuvusių 44 žmonių tarpe užtik
tos šios lietuviškos pavardės: 
K. Lampe ris, 18 m., Aurelija 
Udrelis, 49, V. Plocharskis, 27, 
D. Toporįs, 20. Sužeistųjų tar
pe — GIiorija Dilva ir J. Per- 
vas.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 54 metų sukaktis bus 
minima lapkričio 19 B a 1 - 
zeko lietuvių muziejuj ir lietu
vių televizųoj. Lapkričio 26 Jau
nimo centro salėj įvyks bend
ras iškilmingas minėjimas.

* Bal. Brazdžionis
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>Jaunių C kl: 100 j Kulpa (NY) 
flJkn 12’9; 220 j Kulpa 30,0; 440 jMUlF B^^3Į Bražinskas (NJ) 85,0; į tolį Kul-

pa 13-7; į aukštį Aleksandravi
čius (H) 3-6; beisbolo metimas 
S. Birutis (NY).

Jaunučių D kl.: 100 j Didž- 
balis (NJ) 14,9; 220 j Didžba- 
lis 37,2; į tolį Naronis (NY) 10- 
5; į aukštį Naronis 3-4; rutu
lys (5 sv., o turėjo būti 6 sv.) 
Garunkštis (NY) 24-10; beisbolo 
metimas Garunkštis.

Mergaičių A kl.: 100 j Gali- 
nytė (NY) 14,5; 220 j Gali- 
nytė 36,8; į tolį Galinytė 12-1.

Mergaičių B kl.: 100 j Šla
pelytė (NY) 14,3; 220 j Jasaity- 
tė (NY) 37,0; į tolį Šlapelytė 
13-0, į aukštį šlapelytė 4-3.

Mergaičių C kl.: 100 j D. 
Didžbalytė (NJ) 13,5; 22. j 
Bemier (NY) 33,4; 4x110 j 1. 
New Jersey (R. Didžbalytė, Ka- 
rašaitė, D. Didžbalytė, Kveda- 
raitė) 70,5, 2. New Yorko LAK 
(Bemier, D. ir G. Vebeliūnai- 
tės, Katinaitė) 73,4; į tolį D. 
Didžbalytė 11-4.5; į aukštį Ber
nier 3-8; beisbolo metimas G. 
Vebeliūnaitė.

Mergaičių D kl.: 100 j -R. 
Vebeliūnaitė (NY) 16,0; 220 j 
Reventaitė (NY) 39,0; į tolį 
Gvildytė (NY) 9-0; į aukštį Na- 
ronytė (NY) 3-0; beisbolo meti
mas Naronytė.

LENGVOJI ATLETIKA
Rytų sporto apygardos leng

vosios atletikos pirmenybės 
1972 nutyso į .gilų rudenį ir 
pravestos spalio 22 New Yorke. 
Vėlyva data gal atbaidė kitų 
miestų pajėgesnius lengvatle- 
čius, kurių, kad ir nedaug, bet 
turim.

Iš 47 dalyvių (5 vyrai, 24 ber
niukai, 18 mergaičių), 37 iš 
New Yorko, 8 iš New Jersey ir 
2 iš Hartfordo. Buvo ir pradžio- 
kų, be jokio pasiruošįmo — to
kių pasekmės labai kuklios, at
sitiktinės.

Programą teko apkarpyti, 
glaudinti. Kai kuriose rungtyse 
buvo tik po vieną dalyvį. Dėl 
to griebtasi talkos. Pavyzdžiui, 
mergaičių 220 jardų nuotolį 
drauge bėgo šešios — viena A 
kl., dvi B kl. ir trys Crkl.

Į lengvąją atletiką derėtų 
rimčiau pažiūrėti — neužtenka 
kartą ar porą į metus susirinkti 
aikštėj ir, stingant dalyvių, už 
bet kokį pasiekimą namo neš
tis taurę ar medalį ... Jei vis 
dangstysimės vien tik šūkiu 
“Suburkime jaunimą sporto 
aikštėj”, bet nedirbsim, neturė
sim plano, sistemos, tai ir stam
besnio vardo pirmenybės taip 
ir neiškops į aukštesnį-lygį.

Be abejo, yra ir dabar leng- 
vatlečių, kurie treniruojasi ir į 
sportą rimtai žiūri. Kaip tik to
kie šioms pirmenybėms ir davė

SMITH HAVEN 
Cesspool & Cleaning Service 

Save your cesspool—we install 
dry wells for dishwashers, washers 

precast pools - overflows 
drywells new pipe lines 
Electric rooter service.

Heavy equipment for hire back hoe, 
bull dozer, crane and dump trucks 

20 Park St. Centereach, 
Long Island

Call 516—585-7744

HENRY C. BORNEMANN 
CO., INC.

ELECTRICAL WIRING 
107 Luquer Street Brooklyn, N.Y. 

Call: 625-5984

CAD-LEASING CORPORATION
Early delivery on all 1971 Cadillac 
models. Maintenance and insurance 
available

- 555 Sunrise Highway
. West Islip, Long Island

Call 516—587-6800

Horses for hire - boarding expert 
instruction group and private les
sons, near Hempstead Lake State 
Park Lakeview West Hempstead 
633 Eagle Avenue Exit 18 Southern 
State Parkway Call 516 IV 6-9673

Thanksgiving greetings to all 
our friends and customers

INWOOD SHELL SERVICE 
STATION

4496 Broadway, New York City 
569-9896

24 hour towing service.

HAPPY THANKSGIVING DAY
PETRICK ASSOCIATES 

INC. 
KIRBY DIV 

732 Livingston Ave. 
North Brunswick, N.J.

P AND S 
SANITATION SERVICE 

2 Fay Drive 
(Garage 201 887-5423) 

East Hanover, New Jersey 
Call 201 887-5420

MOHAWK 
RECREATION 

PRODUCTS INC.
10 South Franklin Turnpike 

Ramsey, N. J.

LIMETIME CONSTRUCTION 
COMPANY INC.

P. O. Box 247 North Black House Pike 
Williamstown, N. J.

Call 609 629-81230 2 8160

WOODBRIDGE CIRCLE TIRE CO.
834 Rt. 1, Islin, N. J.

(201) 634-0030

ROMIS SUNOCO SERVICE STATION 
726 Myrtle Ave. Rt 202 

Boonton, N.J. 
Call 201 263-9521

B.J. BUILDERS OF N.J. INC. 
Commercial-Industrial & Institutional 

195 State Highway 36 
West Long Branch, N.J. 

201 222-54^4

CYPRESS HILLS 
CEMETERY

TONY’S GARAGE 
A Full Garage Service 

424 Monroe St. 
Passaic, N.J. 

Call 201 779-9218

833 Jamaica Ave. 
Brooklyn, N. Y.

AP 7-2900

DECOR CERAMIC SUPPLIES
Greenware Kilns Molds Glazes Slip 

2623 South Delsea Drive Vineland, N.J. 
Call 609 696 0525

BAILLIE S SHOOTING CENTER 
Open All Year Tuesday to Sunday 

115-09 Old Bridge Road 
Englishtown, N. J. 201-446-4333

Non Sectarian
Since 1948

Pagal sąlygas, pirmenybes 
pravedęs Alg. Šilbajoris su ke
liais talkininkais darė, ką galė
jo. Tik beisbolo metimo nuoto
liai buvo matuojami, šiaip dide
lių bėdų išvengta.

(kč)
SPORTO ŠVENTĖ 

PHILADELPHIJOJE
Šeštadienį, lapkričio 18, 

North East High School, kam
pas Cottman Ave. ir Algon Ave., 
Philadelphijoje įvyksta sporto 
šventė. Susirenka Bostono, Wa
shington©, Baltimorės, Phila- 
delphijos ir New Yorko krepši
ninkai, tinklininkai. Susipa
žinimo vakaras 8 v. Lithuanian 
Music Hall, 2715 East Alle
gheny Ave.

SALIBIAN’S IMPORTS
52 Main jgt. Port Washington, L.I. 

Open 6 days a week 
Oriental Rugs 

Unusual gifts and jewelry 
Moroccan - Indian - European 

Call 516—883-6222

GROTTA AZZURRA 
FAMOUS NEOPOLITAN REST. 

Open 12-2 AM Closed Mon. 
James & John D’Avimo proprietors 

387 Kroome Street, N.Y.C.
Call 226-9283 925-8775

LIPPYS AMERICAN 
SERVICE STATION

Route 9 South near Uniop Hill Road 
Englishtown, N.J. Repairs, Foreign, 
Domestic. We Service all Sport Cars. 
You will be Satisfied. Call 201 

536-9853

BOBS SUNOCO SERVICE STATION
Open 4 Days a Week

General Auto Repairs, Road Service, 
Tires, Batteries, Accessories

Route 47 Sherman Ave. Vineland, N.J.
Call 609-696-9768

Vyrų gr.: 100 j Balkus (N.Y) 
12,5; 220 j R. Šilbajoris (NY)

BAYONNE, N.J

R. B. HAWKINS 
FUNERAL HOME 

. Family Owned and Managed Establish men 
John C. Hawkins — Lie. Mgr.

17 Manor Road 
SMITHTOWN, L. I., N. Y. 

Call 516-AN 5-1810

JACKSON VILLAGE DELI
Open 7 Days a Week

1 p.m.-7 p.m. Mon.-Fri. 7 a.m.-6p. m. 
Sat-Sun. 118 Jackson Ave.

Rutherford, N. J.
Call 201 939-7511

ACKLEY’S GARAGE & 
FARM EQUIPMENT

Massey Ferguson, Thomas Brilion, 
Howard Hahn Eclipse, Ariens

State Highway N. 77 Deerfield 08313 
Call 609 451-8376

JOHN’S CITGO 
SERVICE STATION

— General Auto Repairs — 
Road Service — Tires —Batteries and 
Accessories. Main & Willow Road.

Marlton; N. J. (609) 983-1672

FIRST 
NATIONAL 

BANK 
OF 

HOPE

SIESTA MOTEL 
Morning Glory Road at Ocean Avenue 

Wildwood Crest, N.J. 08260 
Pool — Television 

John and Pearl Batts 
Phone 609 522-2527

1 mylia Balkus 6.02,2; į tolį 
Balkus 14-11.5; į aukštį Balkus 
4-2: rutulys (12 svarų, nors 
turėjo būti 16 sv.) Balkus 43-7.

♦ Jaunių A kl.: 
tis (NY) 11,8; 
rutis 24,7;
(NY) 65,0;

Jaunių B 
bajoris (NY)
bajoris 29,2; 440 j A. Birutis 
(NY) 62,8; 1 mylia A. Rajeckas 
(NY) 5.25,5; į tolį P. Šilbajoris 
14-8; į aukštį P. Šilbajoris 4-

Šv. Mykolo bažnyčia atžymėjo
65 metų sukaktį

100 j R. Biru-
220 j R. Bi- 

440 j Blaževičius

kl.: 100 j P. Šil- 
12,1; 220 j P. Šil-

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Alfonso parapijos meti

niai pietūs buvo lapkričio 12 
mokyklos salėje. Prasidėjo 1 
vai., baigėsi 6 v.v. Buvo lie
tuviškų dešrų, jautienos ir kitų 
gardžių valgių. Veikė didelė lo
terija, kur galėjo laimėti įvai
riausių dovanų. Buvo ir šokiai.

Bayonnėje spalio 28 atžymėjo 
65 metų sukaktį. Tą dieną 6:30 
v.v. kun. John F. Kennedy au
kojo padėkos mišias.

Žmonių buvo pilna bažnyčia. 
Kun. Kennedy savo pamoksle 
prisiminė visą .parapijos istori
ją, kaip čia lietuviai mėgino 
įkurti savp parapiją. Mišių metu 
prisiminti čia buvę kunigai, jau 
mirę: prel. Mykolas Kemėžis, 
Vincas Svirnelis, Leonas Voice- 
kauskas, Stasys Stonis, Mykolas 
Petraitis, Jonas Starkus. (Šių ei
lučių autorius galėjo dar kai ką

McDONAGH 
PONTIAC 

INC.
State Highway No. 37 

Toms’s River, N.J.

RIVER’S EDGE PIZZERIA 
19 State Highway No. 5 

Edgewater, N. J. We Deliver, Closed 
Wed. Call 201 224-3042

BEDFORD HILLS BOOK SHOP
1 Babbit Road 

Bedford Hills, N.Y. 
Call (914) 666-7531

McCloskey excavating inc. 
GENERAL CONTRACTORS 

P. O. Box D Denville, N. J. 
201-627-8484

J. S. COLLISION 
Auto Body Repair and Painting 

635 River Drive

TRUDY’S BAKERY
Birthday, Wedding & Party Cakes 

To Order
57 East Main St. Little Falls, N.J. 

Call 201 256-2356

VINELAND COLD STORAGE 
INC.,

6th & Pear St. Vineland, N.J.

CENTRAL JERSEY * • 
DISPOSAL SERVICE - L 

River Road and Old Market Road 
Bound Brook, N. J. Service is our Motto 

Call 201 356-8623

(201)-772-8565

TRAVELER’S DINER 
Good Food at Reasonable Prices 

Open 7 Days a Week 
Route No 46, Dover, New Jersey 

Call (201) 366-2855

LENOX CHALET CATERERS
254 East 2nd St. N.Y.C.

Call OR 3-1890

HOLIDAY CARD & GIFT SHOP
Wall Plaques, Hummels-Crystal 

Party Goods, Cards & Nick Nacks 
270 Jericho Turnpike Floral Park, N.Y.

FLINTLOCK RESTAURANT
U.S. Highway No. 46 

Denville, N.J.

salė. Pelnas paskirtas parapijos 
mokyklos reikalam.

Bingo žaidimus Šv. Alfonso 
parapijos sodalietės rengia 
lapkričio 17, penktadienio vaka
rą. Pradžia 7:30 v.v. Visi kvie
čiami dalyvauti. Bus taip pat ir 
gardžių valgių. Pelnas skiriamas 
dovanom, kurias sodalietės iš
dalins prieš Kalėdų šventes lie
tuviam seneliam, esantiem 
Baltimorės prieglaudose.

Baltimorės lietuvių sporti
ninkų klubas pietus rengia 
lapkričio 19, sekmadienį, lietu
vių svetainės kambariuose. Visi 
kviečiami dalyvauti.

šv. Alfonso parapijos suaugu
sių klubas lapkričio 18, šešta
dienį, mokyklos kambariuose 
rengia austrių vakarienę-oyster 
roast. Pradžia 8 v.v. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Be austrių 
bus ir kitų gardžių valgių, šo
kiam gros geras orkestras.

Padėkos dienos drabužių 
rinkliava bus nuo lapkričio 19 
iki lapkričio 26. Rinkliava ren
giama kasmet. Ji skiriama pa
saulio vargšams. Visi parapie- 
čiai raginami atnešti į kleboni
ją tokius drabužius, kuriuos dar 
galima dėvėti ir kurių patys 
daugiau nebevartoja. šie dra
bužiai bus pasiųsti į New Yor- 
ką, o iš ten bus siunčiami į įvai
rius pasaulio kraštus.

Jonas Obelinis

Mišių metu giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas A. Ja- 
kupčionio. Tuoj po mišių pa
rapijos salėje buvo pietūs. In- 
vokaciją sukalbėjo kun. Nestor 
C. Carino. Žmonių buvo gana 
daug. Jokių kalbų nebuvo. Pie
tuose dalyvavo ir kun. Michael 
Mascenik iš Bayonnės. Vakarie
nę surengė Mrs. Francis Moc
kus ir Mr. Michael Grigaliū
nas. Garbės pirmininku buvo 
kun. Albertas Matulis, parapijos 
administratorius. Jis dėkoja vi
siem, kurie prisidėjo prie šio 
sėkmingo sukakties minėjimo.

Per Kultūros Žicbnį 
lietuvybę didini!

HARNISH — BROWN 
PAVING CO. INC.

Industrial — Residential 
Commercial — Paving 

P. O. Box 68 Masonville, N.J. 
609 267-8288

SAL GARGIULO BUILDERS
255 Orient Way 
Rutherford, N.J. 

Call 868-3400

CASSIDY’S GROCERY’S 
1606 Third Ave. New York City 

Call AT 9-6531

R. E’S PLUM 
FOOD AND GROGHOUSE 

Late Snacks, Folk Entertainment 
Nightly. 20 East Fort Lee Road, 

Bogata, N. J. 
Dial 489-7575

EBONY TRANSPORTATION CO.
236 W. 135th St. N.Y.C. 

Call 690-3030

BILL’S
Custom Made Kitchens, Cabinets, Book 

Cases, Vanities, Paneling
625 Matawan Road

Lawrence Harbor, N.J.
Call 201 566-1040

HURST CERAMIC SUPPLIES 
Greenware Classes

1 Landing Road P. O. Box 817 
Landing 07850 dial 201 398-4040

DJ’S CYCLES 
Sales Service Rentals 

812 Main Street 
Bradlev Beach, N.J. 
Call 201 775-8595

F.A. MORALES FURNITURE STORE 
Modem & Period Furniture 

Late Nite Mon. & Fri.
241 Monroe St. Passaic, N.J.

A & D DECORATORS
Complete Decorating Service 

Residential — Commercial, Main Store 
Route 9, Englishtown, N. J. Warehouse 

Store 2233, Route 9 Howell Township 
Call 201 367—1310

ADRIENNE S PLACE 
BEAUTY BOUTIQUE

Open Wed, Thurs, Fri. & Sat. 
63 Norman Road, White Meadow Lakes 

Rockaway, N. J. 
Call 201 627-0420

BLOOMFIELD 
SPORT CENTER 

594 Bloomfield Ave. 
Bloomfield, New Jersey 

201 429-8393

LAKE AUTO BODY
Collision Experts

Free Estimates on Insurance Problems
253 Lake Ave. Metuchen, N.J.

TOWACO SUNOCO SERVICE 
Custom Car Care 
Auto Repairs and 
Wheel Alignment 

Route 202 Towaco, N.J.
Call 201 263-4500

LA BELLA DONNA BOUTIQUE 
Designer Clothes & 

Accessories 
24 Sylvan Ave. 

Englewood Cliffs, N.J.

MIDDLESEX SURGICAL 
SUPPLY INC.

Traction Equipment, Orthopedic-
Appliances 495 New Brunswick Ave. 

Perth Amboy, N. J.
201 — 826-8222 201 — 549-6921

LAKEVIEW AUTO SALES 
& SERVICE 

468 Lakeview Ave. 
Rockville Center 

Tel. 516 766-6900

MORTHWEST MOTORCYCLES INC.
Sales Service 

Route 57 Broadway, N.J.
Call 201 689-4888

Kawasaki-Triumph BSA

VICTORS AMERICAN & 
FOREIGN CAR SPECIALISTS 
General Auto Repairs — Tires — 
Batteries. Road Service & Towing 
702 Newark Ave. Elizalieth, N.J.

Call 201 527-1299

GENERAL CONTRACTORS 
CONFORTI & EISELE 

234 East 40th St. 
New York City 

686-7100

CONTINENTAL RESERVATIONS 
TRAVEL 

Group and Individual 
147 Grove St. 

Bloomfield N. J. 
201 429-8555-6

HARDING TOWNSHIP CHEVRON 
Open 7 Days a Week

General Auto Repairs, Road Service 
Tires, Batteries & Accessories

24 Hour Towing. U.S. Highway No 202 
Morristown, N.J.

Call 201 766-5824

NEW YORK CHICAGO 
EXPRESS INC. 

Jersey Truck Center 
South Kearny, N.J. 
Call 201 589-0328

SEFI FABRICATORS INC.
Food Service Equipment by Sefi 

Fabricators Inc. 50 Ranick Drive East 
Amityville, New York

Call 516-842—2200

HARRISON 4th STREET CAR WASH 
Open 7 Days a Week 
521 South 4th Street 

Harrison, N.J. 
Call 201 485-0540

TUSCAN DAIRY 
FARMS INC. 

750 Union Ave. 
Union, N.J.

FOREST PORK STORE 
Pure Pork Products 

Fine Bolognas, Fresh and Smoked 
Meats

66-39 Forest Ave., corner Woodbine St.
Phone HY 7-2853

METCALF ARCO SERVICE

Open 7 Days a Week 
Pear & Washington St. 

Bridgeton, N. J.

JUDO KAI CORP.
Judo & Ju Jitsu 

Systematic Instruction 
315 Franklin Ave.

Wyckoff, N. J. 
201 891-0903 

Visitors Always Welcome

VERONA 
, GLASS 

WORKS 
164 Pompton Avenue 

Verona, N. J.

DEPENDABLE TIRE SERVICE
Radio Dispatched Trucks

24 Hour Service
White Horse Pike Elm, N.J.

Call 609 561-0090

CUSTOM TIRE CO.
1200 Main St. 

Bradley Beach, N.J. 
Call 201 775-0700

JOE’S SUB HOUSE AND 
PIZZERIA

Open 7 Days a Week
110 Magazine St. Newark, N.J. 

Call 201 589-9420

Adventures in Trailering Corp. Trail
ers, Smokey Frolic, Volunteer Morris, 
Travel Master Truck Campers, Midas 
Mini Frolic, Morris Cap. Kit, Hitches, 
Reese, Eazlift equalizer sales service 
accessories — 570 Atlantic Ave. Ocean

side Long Island

CLAR-PINE SHELL SERVICENTER 
Open 7 Days a Week 

Complete Automotive Repairs 
Road Service, Tires Batteries and 

Accessories. 40 Claremont Ave. 
Montclair, N.J. 

Call 201 744-9839

WINCHESTER AUTO PARTS AND 
BODY REPAIRS INC.

33 N. Trenton Ave. Atlantic City, N.J.
(609) 345-5791

CROSS, BAY EXCAVATORS 
& WRECKING CO.

We Take Pride in Our Work

STANS T.V. & RADIO SERVICE 
Color Black & White Stereo Antennas 

94 North Beverwyck Road 
Lake Hiawatha, N. J. Call 201 335- 

6501
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ATEITIES AUŠRA
ateities metai

Straipsnius, korespondencijas, laikraštėlius bei kitas įdomybes siųskit: 
i “Ateities Aušra“, 214 Elderts Lane, Woodhaven, N. Y. 11421

Redaguoja: Rasa Navickaitė — Tel. (212) 647-6294

— LAIKAS GALVOTI
Žemė girgžda po kojom. La

pai jau nubyrėję nuo medžių. 
Oras švarus, šaltas, geliantis. 
Veidai kartais atviri, atidūs, 
kitais kartais besišypsantys, pil
ni juoko ir draugystės.

Pokalbiai. Diskusijos. Dainos. 
Žaidimai. Mintys. Dalinimasis. 
Pergyvenimas. Dvasia.

Visa tai rišasi su kursais. 
Daugelis iš mūsų esame “Ylos 
generacijos“ jaunimas, perėję 
kursų mokyklą. Prisimename ir 
suprantame tuos kursus, tą dva
sią, tą darbą, tą užsidegimą, 
kuris pasirodo per kiekvienus 
kursus tarpe mūsų. Ir pajunta
me, suvokiame jų vertę ir nau
dą.

Ideologija. Akciologija. Fu
turologija. Teorija. Darbas. 
Ateitis. Šią trijulę perėję, mes 
liekame su geru ateitininkijos 
pagrindu, konkrečiais patari
mais, gyvomis mintimis, be
galybe idėjų ir klausimų, į ku
riuos dar tikriausiai ilgai ieško
sime atsakymų. Ir su ta dvasia.

Kursai, ar tai būtų Michigan 
ar Connecticut, didelėje ar ma
žojo grupėje, yra svarbūs mū
sų ateitininkiškajam sąmonin
gumui. Būdami moksleiviai, 
važiuokime j Putnamą ar Dai
navą: klausykimės, klauskime, 
bendraukime, gyvuokime, ieš
kokime.

Šių metų rudens kursai įvyks 
Putnam, Connecticut, Seselių 
sodyboje, Padėkos Dienos sa
vaitgalį. Kursai prasideda ket
virtadienį, lapkričio 23, su tra
diciniais kalakutienos pietumis 
ir baigiasi sekmadienį, lapkričio 
26 d. popiet.

Rimas Juzaitis praves po
kalbį Putnamo kursuose. 
Nuotr. Algio Norvilos

Prof. Simas Sužiedėlis pra
eitų metų kursuose Put- 
name. Ir šiemet jis bus vie
nas iš lektorių. Nuotr. Algio 
Norvilos.

Kun. Stasys Yla, kursų steigėjas, nuolatinis rengėjas ir pa
skaitininkas, ir šių metų kursuose kalbės apie futurolo
giją. Nuotr. Algio Norvilos

Kursų tema: “Futurologija“. 
Lektoriai numatyti šią temą pri
statyti yra šie: prof. Simas Su
žiedėlis, kun. Stasys Yla, kun. 
Pranas Gaida, Seselė Ignė, Ri
mas Juzaitis, Almis Kuolas.

Kviečiame visus užsiregist
ruoti pas: Ireną Eivienę, 139

S AS SUVAŽIAVIMAS
Spalio 13-15 dienomis įvyko 

Studentų Ateitininkų Sąjungos 
suvažiavimas. Pagrindiniai su
važiavimo tikslai: išrinkti naują 
SAS valdybą, išsiaiškinti drau
govių veiklos problemas ir pa
keisti SAS įstatus.

Penktadienio vakare Chica- 
gos Jaunimo Centre suvažiavi
mas prasidėjo susipažinimo va
karu. Šeštadienį posėdžiai vyko 
Ford City salėse. Pirmutinis 
darbas buvo greitai atliktas — 
prezidiumo rinkimas. Po to ėjo 
mandatų ir rezoliucijų komisijų 
rinkimai.

Prezidiumą sudarė: pirminin
kai — Almis Kuolas, Algis Nor
vilą, sekretorės — Bernadeta 
Braciūtė, Jūratė Žymantaitė. 
Mandatų komisiją: Linas Sid- 
rys, Jonas Nakas, Kęstutis Su
šinskas. Rezoliucijų: Algis Juzu- 
konis, Aldona Zailskaitė, An
tanas Razma, Saulius Kuprys ir 
Danguolė Stončiūtė.

Augustinas Idzelis skaitė 
paskaitą tema “Šių dienų kaita, 
vertybės ir studentas ateitinin
kas“. Paskaita palygino SAS 
valdybų ir narių veiklą tarp 
1955 ir 1964 metų su šių dienų 
studentija.

Po pietų Vytas Narutis pra
vedė draugovių pirmininkų ir 
draugovių veiklos pagyvinimo 
simpoziumą. Simpoziume daly
vavo pirmininkai ar atstovai iš 
šešių draugovių: New Yorko, 
Washingtono-Baltimorės, De
troito, Chicagos, Cleveland© ir 
Toronto. Simpoziumas dis
kutavo savo vietovės proble
mas, pasiekimus ir norus.

Simpoziumui pasibaigus, 
buvo SAS valdybos pranešimai 
apie praeitų metų sąjungos 
veiklą. Pranešimus padarė pir
mininkė, užsienių reikalų va
dovės, SAS centro draugovės 
pirmininkė, iždininkas ir SAS- 
SIS pirmininkė.

Tolimesnis punlętas buvo 
kandidatuojančių į SAS valdy
bą pristatymai. Sąrašai buvo du: 
Chicagos, kurioj Vytas Naru
tis kandidatavo į pirmininko 
vietą, ir Toronto — su Rimu 

> Petrausku. Kandidatai pristatė 
savo valdybas ir pagrindines

Bellevue, Brockton, Mass. 
02402. Tel. (617) 583-6492. Re
gistracijos mokestis: $5.00. Kur
sų mokestis: $20.00.

Lauksime visų atsilankant į 
šiuos kursus. Iki pasimatymo!

rasa

mintis apie SAS veiklą. Vyko 
slaptas balsavimas, su kuriuo 
baigtas šeštadienio dienos po
sėdis.

Vakare įvyko linksmi šokiai, 
kurių metu buvo pranešta, kad 
Chicagos sąstatas laimėjo rin
kimus.

Sekmadienį, 10 v. r., Chica
gos Jaunimo Centro koplyčioje 
buvo mišios, kurias atlaikė kun. 
Gediminas Kijauskas, buvu
sios valdybos dvasios vadas. 
Po mišių įvyko iškilmingas po
sėdis. Buvo duotas SAS valdy
bos įžodis. Valdybos pirminin
kas taip pat tarė žodį.

Priėmus rezoliucijas, SAS 
suvažiavimas buvo baigtas.

Studentų ateitininkų suva
žiavimas nėra-kursai, kur iš
mokstama vis ką nors naujo. 
Nėra nei stovykla, kur bandoma 
atsidusti. Suvažiavime palie
čiame sąjungos organizacinę pa
dėtį. Čia draugai ir pažįstami 
tampa pirmininkais ir iždinin
kais, o vietovės — draugovė
mis.

Stebėdamas, štai ką pama
čiau. Pirma, — sąjunga veikia 
geriausiai, kai visi jos atstovai 
pavirsta draugovės nariais. Taip 
jie turi išlaikyti savo identitetą 
ir apginti ar apibūdinti veiks
nius.

Antra, — sąjungai trūksta 
drausmės. Draugovės neatsi
žvelgia į centro valdybos reika
lavimus, o nariai į draugovės. 
Turėtų gi vienas padėti kitam. 
Trys dalykai įrodo šiuos teigi
mus: sompoziume buvo iškeltas 
skundas, kad tik patys veikliau
si draugovės nariai visuomet 
padeda veikloje; kad iš visos 
sąjungos tik ketvirtoji dalis na
rių susimokėjo nario mokestį 
ir kad įstatai buvo taip pakeis
ti, jog draugovė kas jnėnesį pra
neša centro valdybai apie savo 
veiklą ir finansinę padėtį.

Trečia,— studentas dirba ge
riausiai tik tada, kai jam yra už
duotas darbas.

Šių komentarų įvertinimą pa
liksiu kiekvieno skaitytojo nuo
žiūrai.

Geriausi
linkėjimai 
jums
Sveikiname visas naujai iš

rinktas atiti ninku valdybas ir 
linkime joms daug sėkmės atlik
ti savo pareigas sąžiningai, kū
rybingai.

Pateikiame “Ateities Aušros“ 
skaitytojams sąrašą kaikurių iš 
tų valdybų jų informacijai:

MAS Centro Valdyba
Elenutė Razgaitytė — pirmi

ninkė, Vytenis Cyvas — vice
pirmininkas, Paulius Alšėnas — 
iždininkas, Danutė Sušinskai- 
tė — laiškų korespondentė, 
Ramunė Širvaitytė —- prot.-ko- 
resp. sekretorė, Rita Balytė — 
aplinkraščių sekretorė, Gražina 
Sviderskaitė — užsienio rei
kalų vedėja, Danguolė Tamu- 
lionytė — patarėja.

Clevelandas —
Moksleiviai: Marius La-

niauskas — pirmininkas, Sau
lius Cyvas, Ada Jasinevičiūtė, 
Romas Kazlauskas, Živilė Klio- 
rytė, Viktutė Lenkauskaitė.

Studentai: Vida Čyvaitė. — 
pirmininkė, Remigijus Darnu
sis, Marytė Idzelytė, Alvydas 
Ožinskas, Kęstutis Sušinskas.

Chicaga
Studentai: Jūratė Jasaitytė —

New Yorkas *■
Jaunesnieji moksleiviai: Ri

to nė Ivaškaitė — pirmininkė,
s Eglutė Zikaraitė — sekretorė, 
; Paulius Gudelis — iždininkas.
« Vyresnieji moksleiviai: Ša- 
'rūnas Zikaras — pirmininkas, 

Aura Ošlapaitė — vicepirmi
ninkė, Regina Leleivaitė — sek
retorė ir iždininkė, Paulius Ra
jeckas — korespondentas.

Studentai: Algis Norvilą — 
pirmininkas, Rasa Navickaitė — 
sekretorė, Juozas Juška — iždi
ninkas.

Philadelphija
Vyresnieji: Danutė Juzaitytė 

— pirmininkė, Aušra Kananavi- 
čiūtė — sekretorė, Algis Šalčiū- 
nas — iždininkas.

Studentai: Kazys Ramanaus
kas — pirmininkas, Zita Štar- 
kaitė — sekretorė, Vytas Vo- 
lertas — iždininkas.

Washingtonas
Vyresnieji: Kęstas Vaitkus — 

pirmininkas, Zita Liogytė — 
sekretorė, Vytenis Gureckas — 
iždininkas.

MACIAU, GIRDĖJAU

— Algis Šalčiūnas parduoda 
jo padarytas nuotraukas iš šios 
vasaros MAS stovyklos Nerin
goje. Nuotraukų reikalu pra
šom kreiptis į Algį Šalčiūną: 
418 Main Street, Delran, N.J. 
08075.

— MAS rytų apygarda prašo 
rytinio pakraščio kuopas, kad 
jos atsiųstų savo narių, valdybų, 
globėjų ir dvasios vadų sąra
šą. Kuopos turėjo gauti anketas, 
kurias prašom tuoj užpildyti ir 
grąžinti.

— “Jaunimas ir jo menas“ 
— antroji jaunųjų talentų paro
da — įvyks New Yorke 1973 
kovo 17-18. Jaunimas kviečia
mas ko anksčiausiai registruotis 
pas Bernadetą Tutinaitę, 223 
Lincoln Ave., Brooklyn, N.Y. 
11208.

New Yorko draugovės val
dyba ir nariai linki Vytautui Na
ručiui ir naujai SAS valdybai 
kuo geriausios sėkmės šiais 
veiklos metais.

A.N.

Tėv. Kazimieras B. Žvirblis, 
O.P., miręs lapkričio 8 d. 
Washingtone, D.C.

Mirė Tėv.
Kazimieras 
Žvirblis, O.P.

Lapkričio 8 d. 10:45 v.v. li
goninėje Washingtone, D.C., 
mirė Tėv. Kazimieras Žvirblis, 
vienuolis domininkonas. Liepos 
mėnesį jis buvo sunkiai susir
gęs, buvo paralyžuota viena pu
sė. Nuo to laiko nepasitaisė. 
Visą laiką buvo ligoninės prie
žiūroje.

-o-
Bronius Kazimieras Žvirblis 

buvo gimęs 1906 rugsėjo 2 
Brooklyne, N.Y. Čia išėjo vidu
rinius mokslus, studijavo eilėje 
kolegijų, jų tarpe ir Washing
ton© katalikų universitete 1928- 
29. Kunigu įšventintas 1931 bir- i 
želio 15 Washingtone.

1932 su Tėv. P. Pauliuku, 
O.P., išvyko į Lietuvą atgaivin
ti domininkonų provincijos. Vi- Į 
karavo Raseiniuose, vedė misi- I 
jas ir rekolekcijas, steigė Šv. Ro- Į 

■ žaričiaūs brolijas,' Veikė katali-’ I 
i kiškose ’ėr^anižacijošė,'' ’ 193*7- » 
’ 1939 gilino studijas Vytauto Di

džiojo Universitete teologijos fi
losofijos fakultete.

Į Ameriką grįžo 1940, nuo 
1941 dėstė įvairiose kolegijose: 
Providence kolegijoje 1941- 
1953, Šv. Jono kolegijoje Brook
lyne 1953-55, Šv. Jono universi
tete 1955-1960, nuo 1961 Vil- 
lanovos kolegijoje Philadel- 
phijoje. Paskutiniu laiku gyve
no Washington© domininkonų 
vienuolyne.

Bendradarbiavo visoje eilėje 
amerikiečių ir lietuviškų laik
raščių bei žurnalų. Lietuviškai 
atskirai išspausdino: Šv. Domi- į 
ninkas — sielų mylėtojas 1938, 
Šv. Tomas Akvinietis, Šv. Jė
zaus Eucharistijoje mylėtojas
1939, Šv. Albertas Didysis — r 
Malonės Motinos mylėtojas
1940. Yra veikęs Kunigų Vieny- |
bėję, ateitininkuose, vyčiuose. | 
Amerikiečių tarpe nuolat kėlė | 
Lietuvos reikalus žodžiu ir raš- I 
tu. j

Amerikos Liet. I 
Katalikų į
Federacijos 
seimas 
Chicagoj

Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacijos 41-sis seimas 
bus lapkričio 25-26 Jaunimo 
centre Chicagoj.

Lapkričio 25, šeštadienį, 
numatyta tokia programa: 10 
vai. seimo atidarymas, invo- 
kacija, sudaromos visos komi
sijos, išklausoma sveikinimų, 
apie Federacijos veiklos gaires 
kalba dr. Zenonas Danilevičius.

Pietų pertrauka nuo 1 iki 2 
vai.

Popietinis susirinkimas pra
sideda 2 vai. ir tęsiasi iki 5 vai. 
Čia bus padaryti valdybos pra-’ 
nešimai. Dainavos stovyklos 
reikalai, pristatomi kandidatai į 
federacijos valdybą, valdybos 
rinkimai, Religinės Šalpos pra
nešimas.

Vakare Marquette Parko lie
tuvių parapijos bažnyčioje 5 vai. 
mišios, 6 v. seimo banketas mo
kyklos salėje.

iš vistm
— Vliko suvažiavimas įvyks 

Padėkos dienos savaitgalį Cle- 
velande. Ta proga įvyks ir ba
lius Šv. Jurgio parapijos salėj. 
Meninę programą atliks Cleve
land© lietuvių jaunosios jėgos: 
jaunasis pianistas Vytautas 
Smetona, smuikininkė Milda 
Alkaitytė, kanklininkė Danutė 
Bankaitytė ir deklamatorė-pra- 
nešėja Vilija Nasvytytė.

— Lietuvos kariuomenės 54- 
sis gimtadienis šiemet Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje bus 
minimas lapkričio 19, sekma
dienį, 4 v. p.p. Minėjimo pro
gramoje: invokacija, himnai, žu
vusiųjų už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę pagerbimas, 
kelių naujų • Lietuvos ka
riuomenės kūrėjų — laisvės ko
votojų paveikslų pakabinimas, 
paskaita ir kt. Įėjimas nemoka
mas.

— Hartford, Conn., LB apy
linkės valdyba kviečia Hartfor
do ir apylinkių lietuvius į pa
skaitą — pašnekesį tema 
“Dalgis, žagrė, kalavijas, ūkis, 
prekyba. Kaip tai visa atsiliepia 
į žmogaus, bendruomenės bei 
tautos gyvenimą.“ Prelegentas 
Lito bendrovės vadovas Vytau
tas Vebeliūnas. Paskaita įvyks 
lapkričio 19, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Lietuvių klube, 227 
Lawrence St., Hartford, Conn. 
Po paskaitos kavutė.

— Lietuvių Fondo turtas šiuo 
metu jau siekia 830,368 dol. Na
rių LF turi 3110. Lietuvių Fon
do valdyboj šiuo metu yra: 
pirm. dr. J. Valaitis, vicepirmi
ninkai: A. Rėklaitis, J. Kučė- 
nas, St. Džiugas, sekr. Kl. Gir- 
vilas, ižd. K. Barzdukas, finansų 
patarėjas P. Želvys.

— Užpildyti jaunimo petici
jos blankai plaukia į Margutį 
(2422 W. Marquette Rd.) iš Chi
cagos; r o paštu iš kitų apylin
kių'ir riet užsienio. Per:-savaitę 
dabar'gaunama apie 20 siuntų. 
Prašoma visus aktyviau įsijungti 
ir paskubėti peticijos parašų 
telkime, ypač kreipiantis į kita
taučius. Peticijos blankai gau
nami LB-nės apylinkių val
dybose, jaunimo metų komite
tuose ir pas jaunimo kongreso 
atstovus. Užpildytus grąžinti 
Margutin iki gruodžio 31.

— Metinės pranciškonų reko
lekcijos buvo suruoštos Kenne- 
bunkporte spalio 25-29 ir 
Brooklyne lapkričio 6-10. Į re
kolekcijas buvo atsilankę ir kitų 
pranciškonų vienuolynų nariai. 
Rekolekcijom vadovavo tėv. dr. 
Viktoras Gidžiūnas, OFM.

— Kun. dr. Petras Celiešius, 
dabar gyvenąs Romoj ir talkinąs 
Vatikano radijo lietuviškom 
transliacijom, Švento Tėvo pa
keltas prelatu.

— Solistė G. Capkauskienė 
iš Montrealio atliks meninę 
programą gruodžio 3 Toronte, 
Prisikėlimo parapijos salėj ren
giamame koncerte-minėjime 
kuriame bus išryškinta ark. Jur
gio Matulaičio reikšmė lietuvių 
tautai. Apie arki v. Jurgį Matu
laitį, kaip kandidatą į šventuo
sius, kalbės kun. prof. St. Yla.

— Algis Rajeckas, Trinity 
kolegijos, Hartford, Conn., tre
čio kurso studentas, yra paskir
tas tos kolegijos organinės che
mijos laboratorijos asistentu. Be 
to, jis dalyvauja kolegijų moks
lo programai pagerinti tyrimo 
projekte, pradėtame praėjusią 
vasarą; projektą finansuoja 
Amerikos Mokslo Fondas. Algis 
yra Zuzanos ir Fausto Rajecko, 
New London, Conn., LB apy
linkės pirmininko, sūnus.

Lapkričio 26, sekmadienį, 10 
vai. Jaunimo Centre susirin
kimas. Čia bus laisvos diskusi
jos, rezoliucijų ir sveikinimų 
priėmimas ir seimo uždarymas. 
Seimas baigiamas 1 vai. popiet.

Visi seimo atstovai turi prieš 
seimą užsiregistruoti ALRKF 
sekretoriate: P. Povilaitis, 9050 
Troy Ave., Evergreen Park, Il
linois, 60642.

Šiuo metu Federacijos pirmi
ninku yra dr. J.B. Jerome.
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SKAUTŲ 
PASTOGĖJE

Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga

Redaguoja:
ps. Birutė Kiddlienė, 94-08 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 

Tel. HI 1-3894 (Area code 212)

Sukaktuvinius metus pradedant
Kaip kiekvienas skautas žino, 

lapkričio 1 yra ne tik Lietuvių 
Skautų Sąjungos įkūrimo su
kaktis, bet ir skautiškosios veik
los metų pradžia.

Šie metai skautijai yra ypa
tingi, nes šiemet sueina 55 me
tai nuo Sąjungos įkūrimo. To
kią sukaktį nors ir mažiausi 
vienetai stengiasi kaip galima 
iškilmingiau paminėti. Apžvel
giama, ką per tą laiką Skautų 
Sąjunga sugebėjo pasiekti, kaip 
ji iškėlė Lietuvos vardą svetim
šalių akyse, kiek sugebėjo pasi
reikšti visuomenės darbuose 
išeivijoje.

Prisimename ir skautiškosios 
veiklos pirmūnus, pilnus ryžto 
ir sumanumo vadovus. Jų gretos 
kasmet retėja,bet jie skautų at
mintyje pasiliks amžinai. Jų ir 
kitų panašių pasišventėlių dėka 
Lietuvių Skautų Sąjunga gali 
pasidžiaugti laimėjimais. Jų 
pavyzdys ragina ir dabar steng
tis, kad skautybė ir toliau plės
tus!.

Todėl didesnio ar mažesnio 
masto minėjimai skautam nėra

Inos Nenortienės darbų paroda
New Yorke

Šių metų spalio 28-29 New 
Yorko lietuviškoji visuomenė 
turėjo progos pirmą kartą susi
pažinti,, ir pasidžiaugti skau- 
tinįnkės Inos Nenortienės pri
taikomojo meno darbais.

Tomis dienomis New Yorko 
Kultūros Židinyje, globojant 
New Yorko Vyr. Skaučių Židi
niui “Vilijai“, įvyko šių darbų 
paroda.

Nors paroda buvo atidara nuo 
vidudienio, jos oficialus atidary
mas įvyko šeštadienio vakarą 
7 vai. Susirinkusius pasveikino 
s. R. Cesnavičienė ir pristatė 
rašytoją-dailininką Paulių Jur
kų. Jis labai vaizdžiai apibūdino 
sesę Iną, jos kūrybą — taiko
mąją dailę. Sustojo kiek ilgiau 
prie jos naudojamų ir taip gra
žiai pritaikomų lietuviško sti
liaus motyvų, papasakojo ir 
apie pačią darbo techniką.

Toliau sesė Cesnavičienė pri
statė Židinio pirmininkę fil. Ire
ną Alksninienę, daugiausia 
pasidarbavusią, ruošiant šią pa
rodą. Galop buvo pristatyta ir 
pati šios parodos kaltininkė 
sesė Nenortienė.

Ji labai aiškiai ir visiem su
prantamai paaiškino apie savo 
naudojamas medžiagas ir darbo 
procesą.

Sesė Ina atvyko ne tik su 
gausiu eksponatų skaičiumi, bet 
ir su emalės deginimo krosnimi 
ir kitokiais reikmenimis, jran-

Praktiški užsiėmimai Ąžuo
lo stovykloje. Nuotr. D. Bo- 
Iw'lio

Per skautybę — lietuvybei!

koks nors eilinis susiėjimas, kur 
pasiklausoma nuobodžių kalbų. 
Tokie minėjimai iškelia pra
eities darbus ir pasiektus laimė
jimus. Jie skatina ir dar daugiau 
dirbti.

Turime dabar didelius vie
netus, turime sumanių ir ištver
mingų vadovų, leidžiame savo 
skautiškuosius leidinius, turime 
ir savo organą “Skautų Aidą“ 
bei eilėje mum palankių lietu
viškų laikraščių skautam skiria
mus puslapius.

Tad šios sukakties proga gali
me pasidžiaugti tuo, kas jau 
atlikta, ir pasididžiuoti, kad 
esame nariai organizacijos, kuri 
prie visokių sąlygų sugebėjo 
išsilaikyti tokį metų skaičių. Ne 
tik išsilaikyti, bet ir augti.

Ateinančių metų vasarą įvyks 
jubiliejinė stovykla, užbaigianti 
sukaktuvinius metus. Tikimasi, 
kad toje stovykloje susirinks di
delis skautų skaičius.

Budėkime Dievo, Tėvynės ir 
Artimo tarnyboje!

ps. B. Kidolienė

kiais bei emalės pavyzdžiais. 
Ji visiem susirinkusiem pade
monstravo savo darbo procesą.

Demonstracija visus sudo
mino. Neįtikėtina stačiai, kaip, 
atitinkamai naudojant spalvotus 
stiklo miltelius-emalę, išgauna
ma įspūdingi raštai, spalvų 
kombinacijos. Daug priklauso ir 
nuo to, kaip didelės kaitros 
krosnyje šios spalvos maišosi, 
susilieja. Norimiem efektam iš
gauti reikalinga ir didelė prak
tika ir didelė kantrybė, o abie
jų, atrodo, sesė Ina turi su kau
pu.

Ir prieš ir po demonstracijos 
parodos lankytojai turėjo progos 
apžiūrėti išstatytus darbus. Šia 
technika padaryti paveikslai 
traukė kiekvieno akį, nes jų 
buvo ne tik nemažai, bet ir la
bai įvairių. Buvo jų ir realis
tinių, daugumoje vaizduojančių 
tautosakos ar liaudies motyvus. 
Stebėtina, kaip, dirbant su tokia 
medžiaga, kaip emalė, kur labai 
lengva be savo kaltės suklysti, 
išgauta tokios švarios linijos ir 
toks meistriškas spalvų šešėlia
vimas.

Buvo taip pat ir modernaus 
stiliaus paveikslų, kur meno 
mėgėjai galėjo įžiūrėti įspū
dingus efektus ir lengvai nusta
tyti paveikslo temą.

Daugelis jau iš anksčiau buvo 
susipažinę su šios emalės meis- 
terės gaminiais, ypač visokio di
dumo ir formų lėkštėmis bei va
zomis.

Ir šių dalykų buvo apsčiai. 
Lėkštėse matėsi tas pats įvairu
mas, kaip ir paveiksluose. Ne
mažai buvo pagražintų lietu
viško stiliaus motyvais, įvai
riomis spalvų kombinacijomis, 
tačiau buvo ir tokių, kur vyravo 
darnus spalvų derinys, kuris su
siliedamas sudarė įspūdingą 
raštą.

Domino ir įmantrūs papuoša
lai. Jie padaryti labai įvairūs, 
skirtingi, patrauklūs. Čia mato
mas didelis kruopštumas, nes 
ant mažo ploto išgauti smulkūs 
ir dailūs raštai.

Papuošalam sesė Ina naudoja 
įvairius metodus. Kai kurie yra 
gražus spalvų junginys, kiti iš- 
piaustyti, gaunant įvairius tauti
nius motyvus, ir atitinkamai 
emaliuoti, dar kiti, naudojant si
dabro vielą, atrodo stačiai kaip 
miniatiūriniai vitražai.

Tad parodos lankytojai, kurių 
per abi parodos dienas atsilan-

DARBĄ BAIGIANT
Lietuvių Skaučių Seserijos va- 

dijos 1970-2 kadencija ir jos 
darbai eina prie galo. Vyksta 
naujų vadovių rinkimai ir rajo
ne vadovių pasikeitimai.

Šia proga noriu padėkoti At
lanto Rajono Seserijos vadeivei 
s. Danutei Siemaškienei, vie
nuolikos vienetų vadovėm už 
nuoširdžią talką, rajono finansi
nę paramą Seserijos darbuose.

Atlanto Rajono vadovės Se
serijoje pasižymi savo tarpusa
vio sugyvenimu, seseriška dva
sią. Rajono suvažiavimuose jos 
rūpestingai gvildena rūpimus 
klausimus, dalinasi išgyventais 
pasisekimais ir vis ieško naujų 
kelių, kaip jauną sesę sudo
minti ir kaip prie jos geriau pri
eiti, kad ji galėtų suprasti ir 
įsisąmoninti einamą programą. 
Tai pažangių moterų grupė, 
kurios savanoriškai dirba, sten
giasi, sielojasi jaunos lietuvai
tės skautės ateitimi.

Noriu ypatingai pažymėti, 
kad jos visos turi savo šeimas, 
darbus ir dar randa laiko ne tik 
skautiškam darbui, bet, kaip 
statistika rodo, Atlanto Rajone 
80% skaučių vadovių dirba ir 
vienetų šeštadieninėse' mokyk
lose. Tai grupė mergaičių ir mo
terų, kurios tyliai, iš meilės jau
nai lietuvaitei atlieka savo pa
reigą Tėvynei.

VS s. Lilė Milukienė

kė nemažai, turėjo progos ne tik 
pasigrožėti išstatytais ekspona
tais, bet kiekvienas galėjo rasti 
vieną ar kitą dalyką, atitinkantį 
savo skoniui. Kadangi kainos 
buvo prieinamos, daugelis pasi
stengė įsigyti paveikslą, lėkštę 
ar dekoratyvinę žvakidę. Par
duota buvo nemažas eksponatų 
skaičius, kurie dabar puošia ne 
vieno newyorkiečio namus.

Židinietės džiaugėsi ga
lėdamos suruošti tikrai neeilinę 
parodą. Taip pat jos didžiuoja
si, kad skaučių eilėse yra tokių 
meisterių kaip Ina Nenortienė.

Parodos dalyviai visą laiką 
buvo židiniečių vaišinami kavu
te ir pyragais, todėl kiekvienam 
buvo malonu pabuvoti, pasisve
čiuoti.

Tikimės, kad sesė Ina su savo 
darbais pas mus lankėsi ne pas

kutinį kartą. Manoma, kad atei
tyje galėsime dar ne kartą pasi
džiaugti jos kūryba, kuri New 
Yorko visuomenės buvo taip 
gražiai priimta.

B.K.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite — įsitikinsite!
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New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
AetorIJoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6146 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin 8q, L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Flush Inge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main 8L — 914-454-9070

Atlanto Rajone skaučių eilės 
didėja, ką įrodo vasarą įvykusi 
Atlanto Rajono stovykla New 
Hampshire. Viso dalyvavo 400 
sesių ir brolių. ši veikla 
vietovėse ir rajone gali tęstis 
tik šių darbininkių dėka, auko
jant savo talentus ir laiką.

Dėkoju Brolijos Vyriausiam 
Skautininkui v.s. P. Moliui, Ra
jono vadui s. M. Subačiui, Ra
jono Brolijos vadeivai s. G. Sur- 
dėnui ir vienetų vadovams už 
talką, bendradarbiavimą bend-
ruošė darbuose.

Tėveliam tenka mūsų visų 
padėka, nes jie mūsų seses at
veža, kur jom bereiktų važiuoti, 
talkina tėvų komitetų darbuose, 
surenka pinigų, kurie įgalina 
mūsų veiklą; talkina stovyklose, 
iškylose, vežiodami vaikus bei 
padėdami įvairiuose darbuose.

Dėkojame ir lietuviškajai vi-

NAUJAI IŠLEISTOS SESERIJOS
KNYGOS

Šiais metais Seserija išleido 
visą eilę naujų leidinių, tačiau 
šia proga norima pažymėti ypač 
dvi — “Lietuvių Skaučių Se
serija“, albumas, seserijos isto
rija, ir “Stovi pasakų pilis”, 
vaidinimai vaikams, s. Paulinos 
Kalvaitienės.

Knyga “Lietuvių Skaučių Se
serija“ yra daugelio metų dar
bas, renkant medžiagą, nuo
traukas, redaguojant. Kaip išsi
reiškė buvusioji Vyr. Skautinin
kė v.s. Malvina Jonikienė — 
“Šis leidinys yra kolektyvinio 
darbo vaisius, pareikalavęs 
daug laiko, pastangų ir darbo”.

Knygą leidžiant, prisiėjo nau
dotis ne tik esamais skautiš
kais archyvais, bet pasinaudo
ta ir ne vienos sesės užrašais ir 
ankstesnių bei vėlesnių laikų 
prisiminimais.

Knygai leisti buvo sudaryta 
speciali šiam reikalui komisija, 
pirmininkaujant v.s. Oridi Zails- 
kienei. Jai talkininkavo: v.s. Ku
nigunda Kodatienė,š?r Birutė 
Kožicienė, v.s. Alė Namikienė, 
s. Nina Norienė, v.s. Ona Roz- 
niekienė — vyr. redaktorė ir v.s. 
Sofija Statkienė. Kadangi nori
ma, kad ši knyga neliktų tik 
mažame skautų-čių ratelyje, kad 
ja galėtų pasinaudoti ar rasti in
formacijų apie lietuves skautes 
ir svetimtaučiai, aprašymų sant
raukos ir nuotraukų įrašai yra ir 
anglų kalba. Juos paruošė ps. 
Juzė Daužvardienė ir psl. Jo- 
rūnė Jonikaitė.

Šios knygos puslapiuose ra
sime aprašymus apie skautų 
organizacijos ir jos veiklos pra
džią 1918 metais Vilniuje, or
ganizacijos pirmūnus, pirmuo
sius skautiškus vienetus.

Gražiai pristatomos visos Se
serijos Vyriausios Skautininkės, 
nuo veiklos pradžios iki dabar. 
Aprašomi suvažiavimai, užsie
niečių skautų, jų tarpe ir paties 
skautybės įkūrėjo Lordo Baden- 
Powell ir Lady Olave Baden- 
Powell vizitai Lietuvoje, tau
tinės stovyklos Lietuvoje, trem
tyje ir išeivijoje.

Randama ir vienetų istoriniai 
aprašymai, pradedant nuo pir
mųjų skilčių, draugovių Lietu
voje, vėliau išaugusių į stiprius 
skautiškus vienetus, tremtyje 
tiems vienetams vėl atsikūrus, 
kad emigracija vėl laikinai nu
trauktų skautišką veiklą.

suomenei, kuri mūsų darbus su
pranta, parengimus aplanko. 
Dėkojame visiem rėmėjam, be 
kurių paramos mum batų sun
ku dirbti.

Mūsų visų tikslas yra — padė
ti miesto mergaitei pažinti gam
tą-aplinką, mylėti Dievą ir ar
timą, arčiau pažinti tėvų žemę 
— Lietuvą ir ją pamilti . . . Dar
bas didelis ir nelengvas. Pada
rome ir klaidų.'Bet yra sakoma: 
“Kas nedirba, tas ir klaidų ne
padaro“. Mes tikimės, kad ir 
ateityje skaučių darbą įvertin
site ir jį visokeriopai remsite.

Lapkričio 1 suėjo 55 metai
Lietuvių Skautų Sąjungos veik
lai. Šia proga sveikinu visus ir 
visas ir linkiu ilgų, darbingų 
metų!

Su nuoširdžia padėka už tal
ką,

v.s. Lilė Milukienė 
Seserijos Vyriausia 
Skautininkė

Laisvame pasaulyje vėl at
sikūrus skautiškiems vienetams, 
kurie iki šiai dienai tebetęsia 
skautišką veiklą, randame tų 
vienetų įsikūrimo ir veiklos ap
rašymus, liečiančius ir šias 
dienas. Gausybė nuotraukų, 
kurių dalis pasiskolinta ar gauta 
iš kruopščiai saugomų archyvų, 
dalis išsaugota iš stovyklų Vo
kietijoje, dar kita dalis iš šių lai
kų, kur matosi dažnam pažįs
tami veidai iš visų pasaulio kon
tinentų.

Ši knyga pateikia tikrai mil
žinišką kiekį informacijos apie 
mūsų Lietuvių Skaučių Seseri
ją. Jos patraukli išvaizda, kur
viršelio žaliame fone, šalia įra
šo, spindi ir aukso spalvos kuk
li, bet mums daug simbolizuo
janti skautiška rūtelė, talpina 
net 272 puslapius.

Leidėjų siekiama, nurodant 
šios knygos tikslą: “Lietuvių 
Skaučių Seserija stengiasi pa
ruošti jauną mergaitę tvirto cha- 
rakteri'Ot,-*4cad ji galėtų -tinkamai 

pareigas Dievui,'Tėvynei 
?r Artimui. Pabrėžtinos skautiš
ko sąjūdžio savybės — sąži
ningas pareigų atlikimas, meilė 
gimtajai kalbai, pagarba savo 
kraštui, tarnavimas artimui ir 
duotojo žodžio laikymas. Nuo 
pat skautybės įsikūrimo Lietu
voje visa skautiška programa 
nukreipta į visokeriopą tarna
vimą savo tautai”. Nėra abejo
nės, kad ši knyga ir joje patal
pinta medžiaga to tikslo pa
sieks.

“Stovi pasakų pilis” yra se
niai lauktas leidinys, kur randa
me tiek pasakų, vaidinimų for
moje pritaikytų vaikams.

Ją per eilę metų paruošė 
skautininkė Paulina Kalvaitie- 
nė, rašydama vaidinimus, juos 
pati režisuodama. Jai galime 
būti dėkingi, kad ji šiuo savo lo
biu sutiko pasidalinti su plačią
ja visuomene. Šia knyga pasi
naudos ne tik skautai, bet ir 
daugelis lituanistinių mokyklų 
bei teatro mėgėjų būrelių.

Vaidinimėliai yra eiliuoti, pri
taikyti jaunų vaikų lietuvių kal
bos pajėgumui. Pati pamėgusi 
šokio meną, savo vaidinimėlius 
paįvairina šokiais. Čia jaunieji 
vaidintojai gali lengvai pasi
reikšti ar tai pikto vilko, ar 
grakštaus grybo, ar plaštakės 
vaidmenyje.

Atsiųsta 
paminėti

Mykolas Krupavičius — AT
SIMINIMAI. Išleido Lietu
viškos Knygos Klubas 1972 m. 
364 psl. Aplankas dail. Vytauto 
Virkau. Kaina 10 dol.

“Ši knyga vaizduoja, kaip su
sidarė kovingo lietuviškumo ir 
kovingos krikščionybės jun
ginys Mykolo Krupavičiaus as
menyje“, rašoma knygos ap
lanke.

“Atsiminimai apima laiko
tarpį nuo Krupavičiaus vaikys
tės iki maždaug 1919 metų, 
t.y. jo įsijungimo į Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty'mo 
veiklą“, pažymima knygos

Iš knygos aplanko ir įvado 
taip pat paaiškėja, kad šiuos at
siminimus, prel. M. Krupavičiui 
pasakojant, surašė dr. Vladas Li
terskis, miręs netrukus po prel. 
Krupavičiaus mirties. Rank
raščio kalbą peržiūrėjo, paruoš
damas jį spaudai, rašytojas 
Vincas Ramonas.

Knyga įrišta į kietus viršelius. 
Iliustruota nuotraukomis.

LIETUVIŲ POEZIJA III, iš
eivijoje 1945-1971 m. Redagavo 
Kazys Bradūnas. Išleido Ateitis 
Chicagoje 1971 m., 671 pusi, 
kaina 13 dol.

Vladas Požėla—JAUNYSTĖS 
ATSIMINIMAI, redagavo Pra
nas Čepėnas, išleido Amerikos 
Lietuvių Socialdemokratų Są
jungos Literatūros Fondas 1971 
m. Spaudė Nidos spaustuvėje 
Londone. Viršelis Kęstučio Cer- 
keliūno, 335 psl. Kaina nepažy
mėta.

Knyga gražiai iliustruota Al
donos Sruoginienės. Prie jos pa
ruošimo daug pasidarbavo s. 
Ramutė Cesnavičienė ir ps. 
Giedrė Budreckienė.

Tad tikrai reikia išreikšti pa
garbą Lietuvių Skaučių Seseri
jai, išleidusiai tokius patrauk
lius ir naudingus leidinius.

B.K.

užsakykite dabar
GERI AUŠTA DOVANĄ

Į LIETUVĄ 
SPECIALUS 

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI 
Intertrade Express Corp, taip I 
Jums pirma pasakė, ir Jūsų gi- I 

minės tai pripažįsta.
Su specialiais rublių pažymėji- I 
mais jūsų giminės gali įsigyti, j 
ką tik nori, už dalelę regulia- I 
rios kainos, nes kiekvienas spe- I 
cialus rublis yra vertas mažiau- 1 
šia 4 reguliarių rublių ar dau
giau. Tai yra panašus lyg kad 
eitumėte į krautuvę su 100 
dolerių ir gautumėte prekių už 
200 dol., 300 dol. ar net už 
daugiau. Specialūs rublių pažy
mėjimai taip pat gali būti iš
keisti į reguliarius rublius, 
naudojantis aukščiausiais tari
fais.

Pilnai garantuota, 
pilnai apdrausta

Tik Intertrade Express Corp, 
patarnauja jums ko greičiausiai 
Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublių ver
tė yra 2.35 dol. Ši vertė yra 
galutinė. Jokių kitų primokėji- 
mų. Galite siųsti bet kokią sumą. 
Prašykite mūsų nemokamo 

iliustruoto katalogo 
Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TIK PER
INTERTRADE

EXPRESS CORP.
125 East 23rd St.

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010 

Tel. 982-1530
LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI 

Tik trumpam laikui 
Greičiausias pristatymas

Speciali nuolaida 
ZHIGULI VAZ 2101 $3214.00 
Jei Jūs užsakysit Zhiguli VAZ 
automobilį prieš 1972 lapkri
čio 30, galite nuo kainos nu
skaityti $50.00 nuolaidą. 
MOSKVITCH412IZH$3155.00 
MOSKVITCH 408 IE $3033.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968 — 

$2026.00
Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai
Naudoti drabužiai 

Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio

Šioje prekyboje mes turime 23 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų!
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New Yorko Lietuvių Dailininkų Sąjungos 20 metų sukakties prog

MOŠŲ DAILININKAI PASISAKO

ROMAS VIESULAS
Spaudoj paprastai pasisakoma apie menininkus. Betgi įdomu, 

išgirsti ir pačių menininkų žodį. New Yorko Lietuvių Daili
ninkų Sąjungos nariams buvo pateikti šie klausimai:

1. Ar naudojate tik vieną meno išraišką (tapyba, grafika, 
skulptūra . . .) ir kodėl? Jei daugiau nei vieną, kuri iš naudoja
mųjų priemonių artimiausia ir dėl ko?

2. Ar siekiate savo darbuose išreikšti formų ir spalvų san
tykį; ar ieškote žmogaus santykio su gamta, su savimi, su visata?

3. Ar galvojat, kad išeivijoj yra lietuviškas stilius, atsispindi 
mene ir yra lyg jungtis tarp lietuvių menininkų? Ar įmanoma 
dailininkui, taip ilgai gyvenančiam svetur, likti nuoširdžiai giliai 
lietuvišku?

4. Kiek cįomina ir kiek yra paveikę dabartinės modernios 
srovės vakarų meno pasauly?

5. Ar yra klausimas, kuriuo norėtumėt pasisakyti?
Šiame numeryje spausdinami Prano Lapės, Romo Viesulo ir 

Viktoro Vizgirdos pasisakymai.
Taip ir baigiam žodį tų dailininkų, kurie atsiliepė į kvietimą 

pareikšti savo nuomonę.

PRANAS LAPĖ

1972 rudenį Kasselyje buvo 
atidaryta didžiulė paroda, pa
vadinta Documenta 5. Parodoje 
mėginta išsiaiškinti paties žo
džio menas prasmę šių laikų

Prieita išvados, kad to žodžio 
klasikinėj prasmėj nėra, kad 
žmogaus gyvenimas ir jo kūry
biniai pasireiškimai nebeatitin
ka klasikinių kvalifikacijų pava
dinimų.

Documenta 5 atrado, jog, pa
keitus žodį menas į nepriklau
somą žmogaus aktyvumo sri
tį, menas tampa to aktyvumo re
zultatu, ir visa tai, kas vyksta to
je srityje, tampa savęs aiškini
mu — informacija. Kitaip ta
riant, jūs apie mane nieko ne
žinote, kol aš jums apie save ne
pasakau. Mano pasisakymas 
jums yra išreikštas mano paties 
pas i rinkt oj formoj. Kadangi 
informacija yra verta tik savęs, 
jos palyginamoji vertė su kito
mis vertybėmis atpuola. Aiškiau 
aiškumo nieko aiškiau neįmano
ma atlikti.

Šiuo momentu aš labai no
rėčiau būti tokioj gražioj situa
cijoj, atsakydamas į pirmąjį 
klausimą.

Bent tuo tarpu, aš savęs dai

pozicijoj. Nežiūrint, kad pritari t 
visoms naujoms meno formoms 
prigimtyje ir auklėjime aš ėst 
dalis tos nuskriaustos, bet gyvoj 
generacijos, kuriai, be visų kitų 
dalykų, menas nėra vien tik in- 

vesnę palyginamąją vertę.
Daugiausia dirbu tapyboj, bei 

piešinys labai - dažnai nuvedi 
į grafiką. Rezultate pasku
tiniųjų metų darbus aš vadi
nu piešiniais aliejuje.

2
' Į šį klausimą lengviausia at
sakyti, į jį neatsakant. Visuose 
tapybos darbuose, be kitų reika
lavimų (kompozicijos ir pie
šinio) formų ir spalvų santy
kis yra viena iš sąlygų. Ar tuo 
išreiškiamas žmogaus santykis 
su gamta, ar su savimi, arba su 
visata — yra grynai filosofinis 
reikalas. Gyvenime visuomet 
jaučiau ir jaučiu tamprų santy
kį su gamta. Tapyboj ieškau 
būdo tą santykį perduoti.

3
Labai abejoju, kad tai, kas 

mus, dailininkus, riša išeivijoj, 
būtų galima pavadinti stiliumi. 
Jungtis, kuri mus sieja, yra la
bai subtili, išplaukianti iš bend
ros kilmės bruožo, o jis buvo 
suformuotas auklėjimo, bet ne 
iš butaforinių detalių atkartoji
mo.

Lygiai taip pat išlikimas nuo
širdžiai giliai lietuvišku neturi 
nieko bendro su menu. Menas 
yra lygtis —'lietuviškumas yra 
sąlyga. Keičiantis sąlygoms, kei
čiasi ir lygtys. Amerikos lietu
viškoj šeimoj gimusiam daili
ninkui' lietuviškumo laipsnis 
priklausys tik nuo pastangų, į- 
dėtų jį auklėjant. Tai vėliau gali 
pasireikšti jo meno darbuose — 
ne tiek matoma, kiek daugiau 
jaučiama prasme.

Jean-Francois Ravel, rašy-

Rima Cerkeliūnienė

Dail. Pranas Lapė

damas apie politinių struktū
rų atsinaujinimą, tarp kitko 
sako:

“Kultūrinis originalumas ne
įmanomas, atkartojant praeitį. Iš 
kitos pusės, ateitis neprivalo 
plaukti tik viena vaga. Naujas 
gyvenimo būdas turi gimti ne 
iš priklausomumo senoms tradi
cijoms (kaip mielai jos beatro
dytų istorinėj perspektyvoj), bet 
iš laisvės ir kūrybingumo”.

4
Pasaulis šiandien yra labai 

mažas. Tokyo, Paryžius, New 
Yorkas yra tiek toli, kiek toli 
nuo mūsų pirmasis muziejus, 
meno paroda ar knygų par
duotuvė. Jeigu šiandien gyven
tų Leonardo da Vinci, jis tik
riausiai suktų filmą.

Mona Liza? Įdomu, koks bu
vo jos balsas ir kokius paslap
tingus anekdotus jai pasakojo 
Leonardas (jei tikėt istorija), ku
rių pagalba dailininkas iš jos iš
gavo tą paslaptingą šypseną.

Šių dienų meno pasaulis man 
yra labai artimas ir suprantamas. 
Be abejo, jis turi įtakos, bet ji 
nėra ta būtinybė, kaip anksčiau. 
Dėl moderniųjų meno srovių, 
aš tematau vieną — toleranci
ją-

5
Jeigu kartais kiltų idėja to

liau panagrinėti “lietuvišką sti
lių” — norėčiau tuo klausimu 
pokalbį tęsti toliau.

— Dail. Al. Bičiūnas vado
vaus trumpalaikiam (6-7 savai
čių) meno kursam suaugusiem. 
Al. Bičiūnas yra baigęs meno 
akademiją Romoje ir Illinois 
universitetą. Kursuose mokslas 
nemokamas. Studentai turės 
įsigyti tik medžiagą ir darbo 
priemones. Kursai vyks Chica
go!, Balzeko Lietuvių kultūros dėjas Juozas Petuška. komitetui 
muziejuj. talkino Boleslovas Semaška ir

Į meno mokyklą išvažiavau 
studijuoti tapybos, o baigiau 
grafiką. Na, kas gi atsitiko? Tai 
nutiko prieš dvidešimt metų ai 
daugiau, bet tą patį klausimą 
būtų galima parafrazuoti ir šian
dien — esu dirbęs įvairiomis 
meno išraiškomis: tapyba 
skulptūra, net ir garsą čiupi
nėti teko, bet buvau ir tebesu 
esmėje grafikas. Kodėl? Tur 
būt, tokis stipriausias žmogaus 
potencialas.

2
šitame klausime, bent kaip 

čia formuluojate, yra paliesti 
praktiškai visi kūrybos pradai ir 
dažniausiai, nors įvairiais kie
kiais, tie elementai randami 
daugelio dailininkų kūryboje. 
Katro nors grynojo elemento 
pranašų nėra daug, ir dažniau
siai jie patys sau prieštarauja 
savo pačių pažaduose.

VIKTORAS VIZGIRDAS

1
Kol žmogus dar mato, tol jis 

regi tik spalvotą pasaulį.
Forma slepiasi apalvų har

monijoj ir jų santykiuose. Man 
nebuvo kito pasirinkimo kaip 
tapyba, nes noriu vaizduoti da
lykus, kurie mane domina ir ma-

Tapybinės medžiagos ir tech
nika teikia neribotų galimy
bių, ir kiekvienam menininkui 
tenka susirasti braižą, kuris 
atitinka jo temperamentą.

vien tiktai realų .

individas gyvena

2
Mano darbai yra mano žvilgs

nis į aplinką. Bet nebūtinai jis 
turi aprėpti 
vaizdą.

Kiekvienas 
nuotaikomis, 
gyvenimas. Tuo požiūriu, ir 
kiekvieno menininko kūryba 
yra atspindys jo regėjimo, jo 
minčių ir jo jausmų pasaulio.

3
Kiekvienos tautos bendruome

nė, kur ji begyventų, gimtajame 
krašte ar svetur, turi savitų 
bruožų, kurie ją išskiria iš kitų 
tautų kolektyvo, neatsižvel-

New Britain, Conn
Buvo puikus parengimas

Lituanistinei mokyklai pa
remti Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos salėj, spalio 14 buvo 
surengtas įdomus pobūvis-kon- 
certas su šokiais ir turtingu bu
fetu; šokiam grojo europinis 
orkestras.

Programą atliko muz. Jono 
Beinoriaus diriguojamas sekste
tas Svajonė. Kadangi pobūvyje 
buvo daug svečių amerikiečių, 
tai koncertas buvo lietuvių ir 
anglų kalbomis.

Lietuviškai padainuotos šios 
dainos: Pienė — M. Vaitkevi
čiaus, Uosto švyturiai — Kenne
dy Williams, Tu prisimink — 
nežinomo autoriaus, Mėnesiena 
šviečia — M. Grever, Kur.nors 
miela — Maurice Jerry.

Angliškai sekstetas atliko šias 
dainas: What a Wonderful 
World — George D. Weiss and 
George Douglas, Tico Tico — 
Z. Abren, Sunrise, Sunset — 
Fidler On the Roof — Jerry 
Brook, Never on Sunday — 
Manos Hadjidakis, All My Love 
— Paul Durand, Yours — G. 
Roig.

Sekstetas dainavo puikiai, 
Publikos buvo iššauktas kai ku
rias dainas pakartoti.

šį koncertą — pobūvį su
rengė sudarytas komitetas: Vy
tautas Stašaitis, Kazimieras Sta- 
siukevičius, Gediminas Sta- 
siukevičius, Juozas Liūdžius, 
Juozas Raškys ir mokyklos ve

Dail. Romas Viesulas

Kalbant apie savo kūrybą, jos 
centre buvo ir tebeliko žmo
gus, su savo problemom, siel
vartu ir konfliktais. Žmogiškojo 
praradimo tema yra beveik 
nutrūkstamai nutysusi nuo 
pirmųjų dailininko dienų.

pat

3
Ne. Manau, kad tokio stiliaus 

neturime. Mene užtinkamus

arba lietuviškai istorines temas 
rtegalime vadinti stiliumi, nes 
nei daiktų, ar vien tematikos

Dail. Viktoras Vizgirda

giant, kad atskiri individai gali 
asimiliuotis ir susigyventi su 
svetimos tautos kultūra.

Visuose menuose ir kūryboje 

matyti. Jas reikia jausti. Ir lietu
vių menininkų šeimą išeivijoje 
jungia kraujo ryšys, kuris yra 
permanentinis ir nepakeičia
mas.

Pirmiausia, tai skonio reika
las, kuris juos išskiria iš kitų 
tautų aplinkos, kokie meninin
kai bebūtų — realistai ar ab-

Originali grožio ir nuotaikos 
nuovoka itin būdinga lietuvių 
menininkams, gyvenantiems

Bernardas Vilčinskas. O virtu
vėj skanius valgius gamino. 
Jadvyga Vilčinskienė ir M. Raš
kė vičienė. < Jonas Bernotas

New Britain, Conn., sekstetas Svajonė. Iš k. Dorothy Gu- 
žauskaitė, Marta Langford-Varnai tytė, Nina Stasaitienė, Al
dona Stasiukevičienė-Sinkevičiūtė, Geraldine Gauzer-Sintau- 
taitė, Elzbieta Liūdžius. Vidury—seksteto dirigentas —Jonas 
Beinortus.

nepakanka. Nepakanka nei 
geros valios, nei gerų norų,

Dabartinė meno aplinka visus 
■ikia. Vieni nuo jos visiškai

bent viena akim į ją žiūri ir 
bent viena ranka ją seka.

Kūrybingas žmogus negali 
visiškai atitrūkti nuo esamo 
dailės, literatūros ar muzikos 
konteksto. Vyresnioji karta jos 
mažiausiai įtakojama, jauniau
sioji karta jos. sąvokomis auga.

na ujo vi ų, dažnai pasimetame 
estetikos sampratoje, kurią su
kūrė primityvių tautų įgimtas 

metų civilizacija.
Lietuvių liaudies meno gi

laus ir išraiškingo stiliaus pa
veldėjimas ypač ryškus mūsų 
menininkų kūryboj Lietuvoj. To 
atspindžių apsčiai randame ir 
išeivijos menininkuose — vieni 
iš jų dar Lietuvoj buvo susi
gyvenę su tomis nuotaikomis, 
kiti ir svetur randa būdų įsi- 

palikimą ir gimtojo krašto gam
tovaizdį.

Vaizduojamoji dailė, pra
dedant kubizmu ir baigiant da
barties naujausiais visokių -iz- 
mų prajovais, rodo, kad meni
ninko vaizduotė gali būti beri
bė, ir išraiškos forma jo kūry
boje yra neišsemiama.

Tai liudija ir dabarties menas 
Amerikoj, kur keistenybių išra
dingumui galo nesimato.

Man, kaip ir kiekvienam 
menininkui, pravartu sekti šią 
raidą ir daryti vertybių atran
kas, savo darbuose įsisavinant 
naujų formų atradimus.

Visiem vakarėlio pagalbinin
kam ir valgių gamintojom ren-

/s Vi su R

— DaiL Vyt. Kasiulio dailės 
darbų paroda rengiama Toron
te, Prisikėlimo parapijos parodų 
salėj, lapkričio 23. Iš Paryžiaus 
atvyks ir pats dailininkas.

— PreL V. Mincevičiaus, italų 
kalba ELTA Biuletenio Romoje 
redaktoriaus, pastangomis, 
Belgijoje (Žalėm) leidžiamo 
biuletenio “Bažnyčia Liudyto
ja” liepos 88 nr. visas paskir
tas Pabaltijo valstybėm. Birže
lio mėn. biuletenio laida taip 
pat buvo skirta Lietuvai. Turi
nyje tarp kitko: JAV Baltųjų Rū
mų, Valstybės Departamento, 
Atstovų Rūmų pareiškimai, 
17,054 Lietuvos katalikų memo
randumas Brežnevui ir Kurt 
Waldheim, latvių komu
nistų memorandumas, bruz
dėjimas Lietuvos jaunimo tarpe, 
nauja areštų banga Lietuvoje ir 
Ukrainoje, kun. Antano Šeš
kevičiaus procesas- (E)

— Kennebunkport, Me., vie
nuolyne spalip 27 posėdžiavo 
pranciškonų pašaukimų puo
selėjimo komisija, kurią sudaro: 
provincijolas — tėv. Jurgis Gai- 
liušis, komisijos pirmininkas — 
tėv. Antanas Prakapas, pašauki
mų direktoriai — tėv. Gabrie
lis Baltrušaitis ir tėv. Eugenijus 
Jurgutis ir “Varpelio” redakto
rius — tėv. Viktoras Gidžiū
nas. Posėdyje buvo nagrinėtos 
galimybės ir būdai, kaip šiais 
laikais į pranciškonus patraukti 
daugiau jaunuolių.

— Hamilton, Ont., Kanadoj, 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas bus vasario 11. Pro
gramos meninę dalį atliks solis
tė G. Capkauskienė iš Mont- 
realio, Delhi tautinių šokių gru
pė ir Hamiltono mergaičių cho
ras Aidas.

— Prancūzų laikraštis “Cata- 
i combes” rugsėjo laidoje patal- 
j pino ilgą kun. J. Zdebskio teis- 
! mo aprašymą, pavadintą “Sąži- 
• nės laisvė sistematiškai naild- 
j narna”. Laikraštis pabrėžia, kad 
f pasinaudojo prancūzų kalba El

tos biuletenio medžiaga. (E)
— Studentu Ateitininku Sa- «. «- « 

jungos suvažiavimo metu (spa
lio 14-15) Chicagoj buvo iš
rinkta nauja SAS valdyba 1972- 
73 metam. Iš dviejų kandidatų 
sąrašų, pristatytų balsavimui, 
buvo pasisakyta už Chicagoj gy
venančių sąrašą. Atkrito Toron
to sąrašas. Naujieji valdybos na
riai: Vytautas Narutis — pirm., 
Saulius Mikaliukas — adminis
tratorius, Linas Sidrys — vice- 
pirm., Pijus Stončius — ižd., 
Loreta Leščinskaitė — užsienio 
reikalų sekr., Irena Skiriūtė ir 
Živilė Jonikienė — spaudos ir 

; informacijos skyrius, Jurgis 
j Bradūnas — narys informacijos 
j reikalam, Rimas Čepulis — 
t narys, Rimas Petrauskas (iš 
j Windsor, Ont.) — “Gaudea- 
į mus” redaktorius.

— Jonas R. Simanavičius 
sutiko vadovauti II PLJK jauni
mo peticijos Kanadoje parašų 
rinkimui. Peticijos blankų gavi
mo ir užpildytų grąžinimo rei
kalais kreiptis į jį adresu: 175 
Parkside Drive, Toronto 3, On
tario, Canada.

— Į Darbininko “kviečiame 
talkon” jau spėjo atsiliepti mū
sų laikraščio skaitytojai: P. Pa
lys iš Richmond Hill, N.Y., 
užsakė bestudijuojančiam sū
nui G. K. P a 1 i u i, Buffalo. 
New York; V. Dabrila — 
T. Gedvilienei, abu iš Worces- 
terio, Mass.; A. Maitinki e nei iš 
Jersey City — jos sūnus. Užsi
sakė patys: J. Piteraitis, Chi
cago, Ill.; F. Mankas, Phila., 
Pa.; H. T. Shield, New York 
City; J. Miškinis, W. Brook
field, Mass.; E. Baltrūnas iš 
Brooklyn, N. Y. Sveikindami 
naujus skaitytojus bei dėkodami 
užsakytojam, kviečiame visus į 
talką surinkti ne tik prašytus 
200 naujų skaitytojų, bet ir dau
giau, nes laikraštis priklauso 
nuo skaitytojų. Pirmiem metam 
jau nuo dabar iki 1973 pabai
gos tik 7 dol. Visi į talką! — 
Darbininko administracija.
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. SERVICE

TO FLAC*
YOUR AD

CANCEL, OR CHANGE '

SERVICE

EXCELLENT HOUSEKEEPER
"Live out. 5 Days Mon. to Fri. 8 A.M. to 
5 P.M. Become one of a Staff of Four. 
Pleasant as urro undings. 1 Child in 
Family. East 70*s Manhattan. $150 per 
week to start. English Necessary 

593-0860

U-NEEK RUBOUT CO.
Exterminating Guaranteed Results 

Lowest Rates Because of Quality Work 
Rubout your bugs U-Neek, 

Safely, Expertly 
228-0738 bet. 10 A M. — 2 P.M.

DRIVER WITH TRACTORS 
A-l Company Year Round Hauls at.

Top Rate
Full Company Cooperation 

Call George or Gene (516) 588-6000

©DEXTER PARK 
PHARMACY UH 

Wm. Anastasl, B. 8.
77-01 JAMAICA AVmiH 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11431

WK DELIVER 
Michigan 2-4130

A & S FURNITURE REPAIR 
& REFINISHING

We Make Your Furniture Look like new 
944 Main Ave. Passaic, N.J. 
Call 201 475-6833 Mr. Wells

KVIEČIAME TALKON
adresu, gaus Darbininką iki šiųDarbininko administracija ir 

1973 metais yra pasiryžusi ne
kelti laikraščio prenumeratos 
kainos. Malonūs skaitytojai 
kviečiami mum padėti.

SCOTCH PLAINS ESSO

Open 7 Days a Week 
(Just Gaspline)

U.S. Highway No. 22 & Pinehurst
Ave. Scotch Plains, N.J.

PRINTING
If it can be printed we can do it. 
Business Forms, Commercial Station- 
<-iy. Invitations, Chance Books. Also 
printing done in Spanish. Reasonable 
prices. Estimates Given. Call LMN 
Printing 525-9280.

Plumbing, Oil Burner Installation, 
Welding, Boiler Repair. All Work Done 

by Expert Meehs. Reas. Rates. 
SAM-WIL 632 E 180 ST Bronx 

367-1278

CHAD CARR’S PHILLIPS 66 
SERVICE STATION

Open 7 Days a Week. We Do General 
Auto Repairs, Road Service, Tires, 

Batteries & Accessories, Towing 
Radio Road & Dyke Place 

Mystic Island, Tuckerton, N.J.

MASTER CONSTRUCTION 
Repairs from $5.00 up. Basements, 

Kitchens, Electrical Violations, 
Carpentry & Plumbing. Days and 
Nights LIC. H 695530 (212) 932-7150

STANHOPE CHEVRON
Open 7 Days a Week. We Take Care 
of All Your Automotive Needs. Road 
Service. 24 Hour Wrecking & 24 hour 

Towing Service.
Brooklyn & Sparta Roads, Stanhope, 
N. J. Call 201 347-5665. Ask for Doug 

or John

Headlight Toe-in, Toe-out, Wheel 
Allignment and all minor repairs and 

complete inspection
MARIO’S AUTO INSPECTION 

SERVICE
Shell Bay Ave. Mayville, N.J.

Cape May Court House Opp. Inspec
tion Station (609) 465-5607

DISPLAY
WANTED FOSTER PARENTS

If you are between the ages of 25 and 59, 
English speaking, in good health, finan
cially self maintaining, willing to accept 
' hildren of any background and have 
adequate rooms, you are desperately 
needed now. Contact: McMahon Me
morial Shelter, 128 East 112 St. New 
Y >rk, N.Y. 10029. 309-5665

DISPLAY

JOHN’S CITGO SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week

General Auto Repairs, Tires, Batteries
& Accessories — Road Service

Main & Willow Road Marlton, N.J.
Darbininką
Kviečiame

SERVICE

HARVY’S HUTCH
Antiques, Collectables, Usables, Bought 
and Sold. If You Have Anything you 
think We Could Use and Want Cash 
Call Us at 201 322-5015 1922 U.S.

Highway. No. 22 Scotch Plains, N.J.
S—JaMhisgr'i'-'' JaJUuJSSS—: 

GRUBER’S CITGO SERVICE 
STATION

Open 7 Days a Week
Open 7 Days a Week. General Auto 
Repairs. Road Service. Tires Batteries 

& Accessories
1111 Stuyvesant Ave. Irvington, N. J. 

Call 201 372-9744

HERB’S SUNOCO SERVICE 
STATION

Open 7 Days a Week 24 Hours a Day 
General Auto Repairs, Road Service

Tires Batteries and Accessories 100
State Highway No. 4 Englewood, N.J.

Call: 201 568-2226

BROWN’S CONSTRUCTION CO. 
361 Lejohn St. Bklyn.

All Work Done — “Name it, we shall
Do It”. Quick. Dependable. Free 
Estimates. Reasonable Rates. Call now 

827-8465

CALL ARTIC AIR 
REFRIGERATING SERVICE 

Commercial and Domestic. 30 Day 
Guarantee on Parts. Sales & Installation 

Free Estimates. Reasonable Rates 
Call 926-7622

SMITH FUNERAL HOME
1 Baker Ave. Dover, N.J. 

For Integrity, Dependability
& Ethics

Call 201 366-0382

JOE’S SERVICE 
CENTER

Tune-Ups Our Specialty 
Open 24 Hours Every Day 

Dial 609 641-6346
Fire & Tilton Road Pleasantville, N.J.

McLAUGHLIN’S ‘ 
HESS STATION

Open 7 Days 6 AM to 12 PM 
855 Saint George Ave. 

Roselle, N. J.

PARADISE WINE & LIQUOR CO.
Finest of Imported and Domestic-

Wines & Liquors
Free Delivery. Special Attention

Your Holiday Needs
805 Summit Ave. Union City, N. J.

Dial 201 867-7077

to

WAGON WHEEL MOTEL AAA
Routes 7 ir 20, Lenox, Mass., 2 my
lios į pietus nuo Bousquets slidinėjimo 
vietos. Individualūs termostatai, vo
nios, radio, TV, kambariai šeimom, 
restoranas, baras, vaikų priežiūra. Pus
ryčiai nemokamai. Tel. (413) 443-4468. 
Mr. & Mrs. Charles Goeffrion.

THE STEAK PUB
Located in Howard Johnston’s Motor 
Lodge Route 17, Ramsey, N. J. Lunch 
11:30-2, Dinner 5-10, Cocktails from 12 
Noon. Closed Sundays. Every Wednes
day is Ladies Night. Men bring your • 
girls and her dinner is half price. For 

Reservations (201) 327-0006

CHIARELLI’S 
RELIGIOUS GOODS 

29 — 101st. Ave. 
Brooklyn, N.Y. 
Call AP 7-2990

MACALUSO’S ITALIAN
- RESTAURANT

Finest of Italian Cuisine
Bring the Family for Sunday Dinner 

161 Rea Ave. Hawthorne, N.J.
Call 201 423-9723

BRONX BEAUTY SCHOOL
Spanish and English speaking 

Instructors. Located at 2048 McGraw 
Ave. (near Parkchester), Low Tuition. 
Easy Payment Plans Call (212) 931-7400

NEW OFFICE BLDG. 
LANDSDALE, PA.

Centrally Air Conditioned, Full Janitor 
Service, Abundant Parking, 6 months 
Free Rent for any Company who signs- 
a 5 year Lease for 4500 square feet 
at $6.00 a Square Foot. Call (215) 

368-6000

PAT’S TOWING SERVICE
24 Hours Towing & Road Service
320 Bloomfield Ave. Newark, N.J. 

Call 201 481-1896 or 483-8608 
485-9794

APARTMENTS FOR RENT 
Laurelton — apt. 225. a month, Queens 
— 3 room apt. Manhattan 144 St. 3 ■< 
rooms $125. a month, 4 rooms, 145 aC. 

rriorį^i, 4 rooms, 160 a month, 134 St. —-74* 
4_^įpms, 135 a month. Telephone: * 

639-9762 (agent) įf

■ WNTWOOD: elderly, alone, 
• AFRAID TO LIVE IN THE CITY? 
,1 have room & board for 5 elderly'* 
.in my comfortable private home in 

, Long Island. (516) 231-9299

PORTER STEAK HOUSE 
'Manchester, N. H. (3 Miles- North)* 
RTE 3&28. Hotel, 6 Units with Apart- : 
ment, 4 Acres of Land, Ranch House 
with Apartment. $295,000 — $65,000 
. down (603) 623-8333

or

WINCHESTER AUTO BODY SHOP 
Complete Body and Fender Work 
Automatic Transmission Specialist 

Free Estimates
3711 Winchester Ave. Atlantic City, 
N. J. Samuel Dumas, Nathan Chris 

Christmas Mgr. 609-345-7048

A&M INSTANT PRINTING
For Instant Printing, Quality Litho- . 
graphy. Composition Layout, Art Elect

rostatic Machines, Papers, Toners,
Mimeo, Duplicators Supplies 81 Me
Whorter St., Newark, N.J. 201-344-0117 '

READING SPECIALIST
Private Teaching, Spanish Homework
All Subjects, Groups. Emotional 

Problems Call 654-3417

Kviečiame pasinaudoti šių 
metų pabaigos papiginimu ir 
užprenumeruoti 
savo artimiesiem, 
paraginti draugus, pažįstamus
bei jaunimą arba prisidėti auka, 
kad galėtumėm laikraštį siunti
nėti tiem, kurie nori -skaityti, 
bet nepajėgia užsimokėti, o 
tokių yra gana daug.

Kas prisius 1 dol. su nauju

Pasiuntę 7 dol., gaus Darbi
ninką šiais ir 1973 metais. Už 
du naujus skaitytojus mokama 
12 dol. metam, už tris — tik 
15 dol.

Už kiekvieną surastą naują 
prenumeratorių Darbininko 
skaitytojai gaus dovanai 3-5 dol. 
vertės knygą.

Mums būtina surasti bent 200 
naujų skaitytojų. Todėl kviečia
me visus, ypač Kalėdų proga, 
pasinaudoti papiginimais ir už
prenumeruoti Darbininką nau
jam skaitytojui.

Užsakau naują DARBININKO prenumeratą kaip kalėdinę 
dovaną. Laikraštį siuntinėti:

Vardas ir pavardė

Siunčiu už prenumeratą $................
Prenumeratas siųsti adresu: 
DARBININKAS
910 Willoughby Avenue
Brooklyn, N.Y. 11221

BESIMOKANČIAM
NICKY’S AUTO REPAIR JAUNIMUI GRAŽI KALĖDŲ

Specializing in Standard and Automatic DOVANA
Transmissions and Motor Work
41 Heckel St., Belleville. N. J.

Call 201 759-9582 Open until 11 PM
Mon-Fri. Sat. till 5:30 P.M. Egjisl

WE FIX
EVERYTHING

GENERAL CONTRACTORS
EDWARD DENNIS 

(212) FI 8-7739 — 289-3857

Vietoj kalėdinių atvirukų 
siuntinėjimo Darbininko skai
tytojai kviečiami prisiųsti auką 
spaudai remti ir tuo pačiu svei
kinti artimuosius ir draugus per 
laikraštį. Taip pat vietoj kalė
dinių atvirukų siuntinėjimo ga
lite aukoti Kultūros Židinio sta
tybai, kuri jau pradėta. Anks
čiau prisiuntusieji bus laiku pa
talpinti laikraštyje. — Darbinin->

Veda K. Merkis
— Vladas Mikėnas, ilgametis

Lietuvos čempionas, šiemet

mines. Jis suklupo pusbaigmi-

Lietuviškų kalėdinių kortelių 
galima gauti Darbininko admi
nistracijoj. Dėžutė su 12 korte
lių religiniais arba tautiniais 
motyvais su lietuviškais pasvei
kinimais su persiuntimu 1 dol. 
12 meniškų tautiškais moty
vais pieštų kortelių 2 dol. Pra
šom laiku užsisakyti, kad laiku

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

Relaxed Living No Muggings 
GLOVERSVILLE 6 ROOMS IN 

2 FAMILY HOUSE
Adults, No Pets, in Beautiful Adiron
dack Mt. area. Moderate Rent. Call 
518-725-4687 or Write Mrs. S. Pollack

10 Place Street Gloversville, N.Y.

SERVICE

BILL’S SUNOCO 
SERVICE STATION

Open 7 Days a Week, General Auto 
Repairs. Road Service, Tires, Batteries 
— Accessories — 795 Black, Horse Pike 

Pleasantville, N. J.

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6799

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650

SENTRY AUTO BODY AND 
FENDER WORKS

Auto Painting and Towing, Collision 
Experts, Welding and Insurance Esti
mates, 900 Passaic Avenue, Building 
No. 43, East Newark, N. J. Days Call: 

201 485-9677. Nights 998-9271 or 
 ' 933-5438

ED COOKE
59 Morningside Avenue 
New York. New York 

Painting Wall Papering Free Estimates 
Call: 850-4173

’ M.A.S. AUTO ALARMS
' . 1 7 ' ~~ " " "' ~ 2, ' 1" 'J ' " 1" —All Auto Accessories and Parts. Whole-

” -r * j - - J—_ - tj j- ■» sajc Garages. Specializing in Auto
NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda ėeStadlenials nuo 4 iki Alarms. Also Automatic Alarms for Re- 
5 vai. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. PM. bangomis. Direktorius dr. sidential, Commercial and Industrial 
Jok. J. Stukas. 1467 Force Dr., Mountainside, NJ. 07092; tel. 201—232-5565 Properties. M.A.S. Inc. 3902 16th Ave.

i- — 1 — * Boro Park Brooklyn, N.Y. (212) 871-
9795. Serving the Entire 

Metropolitan AreaNew Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05 - 9:00 vai. vak 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stoti 
Dlr. prof. dr\ Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

NEW YORK — Laisvės žibury*, lietuvių Ir angių kalbomis sekmartleniali

62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

When Every Dollar Counts call 
SOCIAL MOVERS 

Reasonable Flat Rates 
Free Estimates. Minimum notice 

Call 738-6226

1 .
History of Lithuania. Tai ang- 

Ilų kalboj prel. dr. J. B. Kon- 
BOSTOM, MASS. — Vedėja* Stop. M Inkus, WLYN 1360 kilocycles ir Df čiaus aprašyta lietuvių tautos 
101.7 banga sekmadieniai* nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadway, South istorija.^rJKaina 2 dol. Gaunama 
aotoltoMOtm T.l, 26^0489.  Daibininko administracijoj.

1480 ML Medford, Masa sekmadieniais nuo 11-12 vld.

finalą draug su didmeistriu Sue-, 
tinu, Vagunjariu irkitaišT -Ka
liningrade kvalifikSvosf^ Gjed- 
kov, Džindžihašvili, Šamkovič, 
Balašov. Odesos pusbaigminėse 
suklupo žinomi didmeistriai 
Averbach, Tukmakov, Gipslis, 
Štein. Čia laimėjo Albert, Kuz
min, Silberštein ir Kopengut. 
Dera pabrėžti, kad Vladas Mi
kėnas dešimts kartų jau buvo

Introduction to Modem Li
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem

KITATAUČIUI GERIAUSIA 
KĄ'LĖ’DŲ DOVANA

History of Lithuania ir Vy
tautas the Great, Grand Duke of 
Lithuania, by Dr. J. Končiui. 
Dvi knygos 3 dol. Gavęs bus

vos praeitim. Užsakykite: Dar
bininkas, 910 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

vietų pirmenybes pradėjo arti 1 
milijono žaidėjų po visą kraštą,

mokti. Parengė L. Dambriūnas.

Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psi., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.

DARBININKAS
910 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y. 11221

Užburtos kanklės. V. Frankie- 
nės pasakojimai vaikam apie se
novę. Kaina 3 dol. Kietais vir
šeliais — 4 dol.

ir čekas

skyrius 
pradėjo 
Boston

dėjai. Sovietai, kaip teigiama, 
turi 4 milijonus registruotų žai
dėjų.

— Maskvos centrinio klubo 
tarptautinis šachmatų turnyras 
įvyko praeitą mėnesį, Suchume, 
prie Juodosios jūros. Laimėjo 
Sovietų didmeistriai: 1. Tai 11 
tš., 2. Sawon 10 1 /2, 3. Tai- 
manov 10 taškų. Tik devintu 
baigė Rytų Vokietijos atstovas 
Espig ir dešimtu Vak. Vokieti
jos didmeistris Huebner, abu 
surinkę po 7 tš.; kanadietis Sut
tles 13-tas 5 1/2 tš., po jo olan
das Reę, anglas Kirov 
Jansa.

— Naujas šachmatų 
“Lyman on Chess” 
rodytis trečiadieniais
Evening Globe. Jį veda Shelby 
Lyman, kuris, kaip atsimena
me, komentavo TV Spaskio-Fi- 
scherio partijas. Skyrius patei
kia tematines žinias, kaip pra
mokti šachmatų žaidimo.

— Boylston klubas, vienas se
niausių Bostono šachmatų klu
bų, atšaukė savo/ komandą iš 
lygos tarpklubinių “Champion
ship” divizijos. Ar nebus prie
žastis bloga pradžia? Boylstono 
klubas pirmąsias rungtynes 
prieš Cambridge paliko neaiš
kioje padėty (2-2 su 1 nebaig
ta) ir su lietuviais turi praloštą 
partiją prieš Leonavičių.
• Bostono tarpklubinėse Har
vardo universiteto I komanda i 

‘įveikė lietuvius 4-1. Tašką iš- į 
kovojo tik Jurgis Ziza penktoje f 
lentoje, nors kovų eigoje buvo 
viltasi daugiau pelnyti. Mūsų

Stovi pasakų šalis. Tai nauja, 
tik ką iš spaudos išėjus, vaikam 
skirta knyga, parašyta P. Kalvai- 
tienės. Raudonoji kepuraitė, Ka
ralaitė ir septyni nykštukai, Pa
parčio žiedas, Grybų karas, Gė
lių karalystė ir kitos pasakos pa
trauks jaunųjų dėmesį. Išlei
do lietuvių skaučių seserija. 
Kaina 2.50 dol. Gaunama ir 
Darbininko administracijoj.

Lietuvos Vytis — šitokios for
mos ir stilizuoto stiliaus — bal
tas vytis raudoname fone, su 
lietuviška trispalve viršuj arba 
skersai. Toks ženklas galima 
klijuoti ant automobilio lango 
(decal). Galima užsisakyti paš
tu prisiunčiant 1 dol. už ženk
lelį — Darbininko administraci
ja, 910 Willoughby Ave., Brook
lyn, N.Y. 11221.

Darbininko spaudos kioske 
turimos lietuviškos muzikos 
plokštelės, knygos, vėliavėlės, 
kalėdiniai atvirukai, suvenyrai, 
išsiuvinėtas lietuviškas himnas. 
Vytis, drožiniai, automobiliam 
trispalvė ir kt. gaunama ne tik 
Darbininko administracijoj, bet 
lietuvių patogumui ir ALICE’ 
gėlių krautuvėj, 107-04 Jamaica 
Ave. ir 107 St. Richmond Hill, 
N. Y. Krautuvė atidara 7 die
nas savaitėj. Tel. 846-9527.

List u vilk a trispalvė vėliavėlė 
gaunama už 75 c., su pastaty
mo kaladėle (baze) už 1 dol. 
Lietuviška ir JV vėliavėlės su 

_ _ . pastatymo kaladėle—1-.50 dol.
1 komandZl^ė toldoje e7iėje‘Ab ’ Didesni skaičių užsirakant duo- 
I gis Makaitis, Aleksis Klinovas,, I dam* nuolaida. Perwuntimo O- 
i Algis Leonavičius, Vilius Sha- laidom pridedama 50 c.

Jkalys ir Jurgis Zoza. . .

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi
nami ant vokų. 100 ženklelių 
už 1 dol. Platintojam nuolai
da. Kreiptis: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N.Y., 11221.



1972 m. lapkričio 17, nr. 48 DARBININKAS 11

APREIŠKIMO PARAPIJOS ŽINIOS
Metinis parapiečių lankymas

— kalėdojimas ir namų šventi
nimas prasidės šiomis dieno
mis. Šiemet kalėdoja šie ku
nigai: klebonas kun. P. Rauga
las, kun. A. Račkauskas, kun. K. 
Wicks — Vėževičius. Visiem iš 
anksto bus pasiųstas atvirukas 
apie kunigo apsilankymo dieną 
bei valandą. Jei kam tokia diena 
ar valanda būtų nepatogi, pra
šom pranešti kunigam. Taip pat 
prašom pranešti, jei per šiuos 
metus pasikeitė jūsų adresas.
- Kleb. kun. P. Raugalas daly
vauja pokalbyje — simpoziume, 
kuris lapkričio 17, penktadienį, 
9 v.v. transliuojamas per WEVD 
radijo stotį (per tą pačią, iš ku
rios girdime J. Stuko vadovau
jamą Lietuvos atsiminimų va
landą). Simpoziume bus palies
ti New Yorko lietuvių reikalai. 
Kun. P. Raugalas ir prof. J. Stu- 
kas yra to pokalbio moderato
riai. ,

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo minėjimas bus lapkričio 18 
d. 6 v.v. mūsų parapijos salėje. 
Programą atliks solistė G. Cap- 
kauskienė, akomponuoja Al
girdas Kačanauskas. Minėjimą 
rengia ramovėnai, šauliai ir 
birutietės. Jų užprašytos mišios 
už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės karius bus lapkričio 26 d. 
11 v..

Pamaldos už mirusius dvasi
ninkus mūsų bažnyčioje bus 
gruodžio 3 dieną, 11 valandą. 
Bus koncelebracinės 
mišios. Pritaikytą pamokslą pa
sakys svečias prel. Vytautas Bal
čiūnas. Bus prisiminti nuo 1950 
mirę lietuviai vyskupai ir New 
Yorko apylinkėje dirbę ir 
mirę kunigai bei vienuoliai. 
Jei kas norėtų, kad būtų mišių 
metu tikinčiųjų maldoje sumi
nėti jų brangūs mirę kunigai, 
prašom jų pavardes pranešti 
klebonijai. Po mišių parapijos
salėje visi bus pavaišinti kava ir

Atšventė
104 metų sukaktį

Woonsocket,-R. I., Blackstone 
prieglaudoje esanti Marija Mau
kus spalio 12 atšventė savo 104 
metų sukaktį. Sukakties proga 
jai gėlių atnešė tos prieglau
dos direktorių tarybos narė Mrs. 
Constance Perrault.

-o-
Sukaktuvininkė yra gimusi 

1868 spalio 12 Kauno apylinkė
se. Jos tėvas buvo Jonas Valeš- 
ka, motina Marija Mavitska.

Buvo ištekėjusi tris kartus. 
Pirmas jos vyras buvo Mykolas 
Urbanavičius, antras vyras — 
Sleva, bet ji jau nebeatsimena 
jo vardo; paskutinis vyras buvo 
Paulius Mankus. Visi jau mirę. 
Dabar senutė nebeturi jokių gi
minių ir, kaip rodo prieglaudos 
raštinės dokumentai, ji neturi ir 
vaikų. Jos gimtadienį paminė
jo The Woonsocket Call laikraš
tis, įsidėjo nuotrauką ir trumpą 
aprašymą. Darbininko redak
cijai tą iškarpą ir nuotraukos ori
ginalą atsiuntė Aleksandras J. 
Vaitkūnas, gyvenąs Cumber
land, R. I., priklausąs Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijai Provi-

Skelbimas apie p. Dvario
naitės lapkričio 19 d. koncertą 
gautas per Algirdą Budreckį.

pyragaičiais. Kviečiami į pamal
das atsilankyti visi apylinkės 
kunigai, parapiečiai ir svečiai. 
Visi kviečiami ir į svetainę.

Lietuvos atsiminimų radijo 
koncertas bus gruodžio 3 Ap
reiškimo parapijos salėje. Pra
džia 4 v. Programoje dalyvauja 
solistai: Prudencija Bičkienė, 
Liudas Stukas, akomponuoja 
Algirdas Kačanauskas. Taip pat 
dalyvauja aktoriai Vitalis Žu
kauskas ir Alfonsas Petrutis.

Naujųjų Metų sutikimą ren
gia parapijos choras ir specia
lus komitetas. Šokiam gros Joe 
Thomas orkestras. Kaina vie
nam asmeniui — 12 dol. Dešim
čiai asmenų stalus galima užsi
sakyti pas choro narius arba kle
bonijoje. Svečiai bus vaišinami 
kelių patiekalų valgiais be gė
rimais ir kitais linksmavakario 
priedais.

Mirusieji: Jonas Kulikauskas, 
46 metų, mirė spalio 19, palai
dotas Šv. Jono kapinėse spalio 
24. Ona Lobikienė palaidota 
Šv. Jono kapinėse spalio 21. 
Stasys Krikščiūnas, 78 metų, 
mirė lapkričio 2, palaidotas 
Šv. Jono kapinėse lapkričio 6.

Parapijos pastatų atnaujinimo 
fondui aukojo: Veronika Stel
mokas 50 dol., Miss Ann Zub- 
ris 50 dol., Mr. & Mrs. V. 
Radzevičius 50 dol., Mr. & Mrs. 
G. Geisler 60 dol., Mr. & Mrs.
A. Mickevičius 25 dol., Mr. & 
Mrs. B. Giržadas 20 dol., Mr. & 
Mrs. F. Laskowski 25 dol., Ste
fanija Ramaska 20 dol., Mr. & 
Mrs. A. Mazgay 50 dol., Mrs. 
G. Bice 24 dol., Mr. & Mrs. 
Ch. Dumblys 16 dol., Mrs. V. 
Tumpienė 10 dol., Mr. & Mrs.
B. Jacikevičius 10 dol., Mrs. V. 
Urbonas 10' dol., Mr. & Mrs. 
T. Naruševičius 10 dol., Mr. 
Jonas Krunklis 6 dol.

Marija Mankienė, spalio 12 atšventusi 104 metų sukaktį. Jai gėlių atneša Mrs. Constance 
Perreault.

dence, uolus vyčių veikėjas, 
II-jo pasaulinio karo veteranas, 
buvęs sužeistas ir dabar gaunąs 
visą 100% kompensaciją. Jo žmo
na taip pat lietuvaitė.

Pastebėjęs laikraščiuose žinią 
apie senutę, jis pasirūpino ir tą 
pačią nuotrauką gauti ir Darbi
ninkui atsiųsti. Darbininko re
dakcija jam už šį paslaugumą 

(nuoširdžiai dėkoja.

Milda Liaukienė, nauja
Maironio lituanistinės mo-

- kyklos mokytoja, dėsto tau
tinius šokius. Nuotr. G. Peniko

PAGALVOTINA APIE
NAUJUS INVESTAVIMUS

Vietnamo karo metu vertybės 
popierių-akcijų rinka buvo labai 
svyruojanti. Tačiau, savo keliu, 
buvo nuvertintas doleris. Už
darbiai, prekių kainos ir patar
navimai labai pakilo. Kartu su 
tuo žmonėse, bankuose ir šiaip 
fonduose atsirado daug laisvų 
pinigų, kurie dėl akcijų rinkos 
nepastovumo nebuvo į akcijas 
dedami. Be to, labai žymiai pa
didėjo ir pramoninė gėrybių ga
myba. Labai ryškus ir visokerio
pas ekonominis pagerėjimas.

Dabar jau akivaizdžiai matyti, 
kad JAV Vietnamo karą baigia. 
Ar karą tarp savęs baigs Pie
tų ir Šiaurės Vietnamai, tai ki
tas klausimas. Karo pabaiga ir 
prezidento Nixono perrinkimas 
komersantų, finansininkų, in
vestuotojų ir mokslininkų laiko
ma dideliu persilaužimu, kuris 
turės svarbios reikšmės akcijų 
rinkoje — kiljmo prasme. Juk 
tai ne tik ekonominis, bet ne 
mažiau ir psichologinis povei
kis didesniam investuotojų pa
sitikėjimui. Todėl šiuo metu,

“KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS”
knygos I tomas jau atspausdintas ir 
įrištas. Kaina 12 dolerių. Gaunama 
adresu:

K. Ališauskas
7312 So. Washtenaw Ave.

Chicago, III. 60629

VLIKO SEIMAS SUSIRENKA 
CLEVELANDE
Padėkos dienos savaitgalį, 

lapkričio 25 ir 26 Clevelande 
šaukiamas Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto seimas.

Lapkričio 25, šeštadienį, 10 
vai. r. bus pirmasis posėdis, 
kurį pradės seimui rengti komi
teto pirmininkas Jonas Daugė
la. Toliau bus malda, Vliko pir
mininko atidaromoji kalba. Sei
mą pasveikins ir Cleveland© 
miesto burmistras. Bus sudary
tas prezidiumas, reikalingos 
komisijos, sveikinimai. Dr. St. 
Bačkis padarys tarptautinių įvy
kių apžvalgą, drauge pa
liesdamas ir Lietuvos reikalus.

Antras posėdis bus 2 v. po
piet. Vliko tarybos pranešimą 
padarys dr. A. Skėrys — dabar
tinis pirmininkas, bus Vliko 
finansų tvarkytojo J. Valaičio 
pranešimas, Tautos Fondo 
valdytojo prel. J. Balkūno pra
nešimas, Kanados Tautos Fon
do atstovybės pranešimas, kurį 
padarys Augustinas Kuolas. Pa
skaitą skaitys dr. Jonas Genys 
— Vlikas ir visuomenė.

kol akcijų kainos tebėra dar nu
kritusios, yra labai palankios są
lygos pirkti akcijom, t.y. atlieka
mas santaupas investuoti arba į 
“kompanijų stockus”, arba, ge
riausia ir patikimiausia, — į 
Mutual Fondus. Dėti savo atlie
kamas santaupas į Mutual Fon
dus patartina jaunesniem žmo
nėm, kad išlaukę 10-15 m., 
galėtų tikėtis atsiimti 4-5 kartus 
padidėjusią sumą, kaip kad 
buvo prieš Vietnamo karą.

Kas šiais investavimais domė
tųsi, prašomi kreiptis į mane, 
121-07 97 Ave., Richmond Hill, 
N. Y. 11419, tel. 752-0099 die
nomis arba 846-5649 vakarais.

J. Audėnas

Vakarienė ir koncertas bus 
7:30 v.v.

Vakarienė ir koncertas bus 
7:30 v.v.

Lapkričio 26 d., sekmadienį, 
pamaldos 9 v.r. Vliko tarybos 
posėdis 10 vai- Trečias seimo 
posėdis 11 vai. Stasys Dzikas, 
Vliko sekretorius, skaitys pa
skaitą apie didžiuosius įvykius 
pavergtoje Lietuvoje, drauge 
paliesdamas ir mūsų uždavi
nius.

Toliau bus seimo nutarimų 
priėmimas ir seimo uždarymas. 
Uždarant žodį tars Vliko pirmi
ninkas.

Seimas vyksta Holander 
House viešbutyje.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

Po 12 dol.: Mrs. T. Magalen- 
go, Northampton, Mass.; J. Sau
kas, Brooklyn, N.Y.

Po 10 dol.: S. Leimonas, Ar
lington, Va.; kuri. F. A. Ruggles, 
Brooklyn, N.Y.

Po 7 dol.: Kun. S. Morkūnas, 
Sioux City, Iowa; J. Klimas, 
Gary, Ind.; Mrs. B. Vasaris, 
Newton, Mass., M. Peters, A. 
Šeibienė, Brooklyn, N.Y.

Po 5 dol.: A. J. Bražinskas, 
So. Orange, N.J.; A. Žukienė, 
Woodhaven, N.Y.; kun. A. Nau
jokas, Columbus, Ohio.

Po 4 dol.: Iš N.Y. valstijos: 
A. Cergeles, Brooklyn; A.L. Ja
saitis, Forest Hills; V. Vitkienė, 
Rochester; E. Liobė ir P. Judic
kas iš Woodhaven; dr. S. Dau
gėla. Washington, JD.C.; A. 
Zizminskas, Racine, Wise.; Ra
jeckas, Waterford, Conn.; A. M. 
Macarus, Hagar Shores, Mich.

Po 3 dol.: J. Stupis, Sharon, 
Mass.; P. Mažeivienė, Worces- 
te r, Mass.

Po 2 dol.: A. Keblys, Mont
real, Que.; Z. Kungys, M.D., 
Los Angeles, Calif.; A. C. Pau- 
tienis, Santa Monica, Calif.; 
V. Binkis ir kun. A. Stanevi
čius, Chicago, Ill.; kun. I. Ged
vilą, Stockett, Mont.; P. Smuls
kis, Lima, Ohio; J. Laucius, 
Cleveland, Ohio; J. Balnionis, 
Detroit, Mich. Iš Floridos: V. 
Bražėnas, Ft. Myers; kun. J. M. 
Bakšys, Lake Worth; J. Matu
kas, Deerfield Beach; J. P. Sta- 
niškis, Cape Coral. Įvairūs: dr. 
Gina Skučas, Charleston, So.

----------------------------------- ------------------------------------------------------------------- •1

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wect Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus 
AL^'RED W. ARCHIBALD, President

Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. GrigaTV.s. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai b Turtas—Assets 
virė $213,000,000. -

CURRENT DIVIDEND RAITĖS

• Regular a/c — f>% % *1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

---------  AU Acdbtuits Compotmdėd Daily ---------

DVIEJŲ SAVAIČIŲ 
ŽIEMOS EKSKURSIJA

1 LIETUVĄ 
Išvyksta 1972 m. gruodžio 21 dieną — 

| — grįžta sausio 4 dieną, 1973.

LIETUVOJE ŠI GRUPĖ 
PRALEIS 11 DIENŲ.

Iš Bostono Ir New Yorko 
Kaina tik $619.00

Vykstantiems iš Chicagos — $719.00 

ir iš Clevelando — $685.00

Grupėje dalyvių skaičius ribotas — nes i vėluokite!
Smulkesnių žinių ir registtacijos reikalu 

kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764 

Savininkė — Aldona Adomonienė

So. Boston Liet, piliečių drau
gijos vadovybės nominacija bus 
lapkričio 16 d. nuo 6 v. iki 9 
v.v. Visi nariai kviečiami daly
vauti.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo minėjimas bus lap
kričio 19 Liet, piliečių drau
gijos salėje.

Prof. Zenono Ivinskio, žy
maus lietuvių istoriko, mirusio 
praeitų metų Kalėdų metu, mi
nėjimas rengiamas gruodžio 10 
Liet, piliečių draugijos salėje.

Lietuvos nepriklausomybės 
Šventė minima vasario 18.

Carolina; Vaitužis, Rockville, 
Md., J. Andrušis ir V. Jackū
nas iš Washington, D.C. Iš,Pa. 
valstijos: V. Bigenis, Phila., 
kun. A.J. Bielskis, Maizeville; 
K. Ziabrauskienė, Scranton. Iš 
N.Y. Valstijos: P. Bakūnas, Ro
chester; Mrs. M. Berecka, Uti
ca; J. Briedis, Tuxedo Park; 
dr. B. Svogun, Elmont, L. M. 
Novick, Bronx; T. K. Jasaitis, 
Great Neck; Cpt. A. Strazdas,
N. Y.; M2 A. Slavinskas, Ch. 
Brikas, B. Baroniūnas, New 
Hyde Park; A. Jonynas, Middle 
Village; V. Alksninis, Flushing; 
A. Vaišvila, Woodside; V. 
Vambutienė, Douglaston; J. Ke- 
raminas, Commack; A. Riekus, 
Ronkonkoma; J. Birutis, M. Jau
niškis ir J. Vaizgenis iš E. 
Northport; V. Janušas, Ozone 
Park; R. Kazlas, Hollis Hills; H. 
Zeikus, Queens Village; A. 
Malinauskas, R. Markevičius,
O. Mileris, A. Pakalka, E. Pu- 
relis, A. Raulinaitis, E. Trei- 
manis, Woodhaven; B. Standis, 
Jamaica. Iš N. J. valstijos; K. 
Kaspariūnas, K. Valužis, G. Bag
donas, P. Pecenkis, A. •J’ūškys, 
V. Budrecki iš Elizabeth; O. Po
cius ir F. Elseika, Newark; 
A. Shatas ir M. Darey iš Co
lonia; A. Aidukas, Frehold; K. 
Šeštokas, Rahway; G. Janson, 
Union.

Dėkojame visiem, kurie savo 
auka parėmė sunkų spaudos dar
bą. Laukiame ir kitų skaitytojų 
prisidedant prie kalendoriaus iš
laidų sumažinimo.

1972 m. lapkričio 19 d. — sekmadienį — 5:30 v. p.p.
Carnegie Recital Hall

154 West 57th St., New York, N. Y. 
(prie 7 th Avenue)

įvyksta

ALDONOS DVARIONAITĖS
pianistės

KONCERTĄ S
Programoje: Čiurlionio,Jakubėno, Rachmaninovo, 

Skriabino, Chopino, Liszto ir Dva
riono kūriniai.

PIANISTĖ DVARIONAITĖ, kilimu ii kelių kartų mu
zikinės šeimos, yra retas talentas, kuriuo pasidžiaugti ' 
turim gražią progą šiame koncerte.

Bilietų kainos— $5.00 (parteryje) ir $4.00 (balkone)

Bilietai gaunami prie įėjimo { koncertą 
— Carnegie Hall Box Office —

FLORIDOS PAMARIAIS ATEINA RUDUO

Juno Beach, Florida 33408

Žiemą Floridoj tiktai turtuoliams. Jei nori aplankyti 
ir pažinti Floridą, atvažiuok rudenį arba vėlyvą pava
sarį. Kainos tos pačios iki gruodžio 1 d. kaip vi
durvasaryje. Kodėl nepasinaudoti.

Tomkų vasarvietės SAPPHIRE SEA adresas: 700 
Ocean Drive, Juno Beach, North Palm Beach, Florida 
33408. Telefonas (305) 844-3388.
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Latvijos nepriklausomybės 
šventė minima lapkričio 18 Ho
tel Earbizon Plaza, 106 Central 
Park South, Manhattane. Pra
džia 6 v.v.
- Mišios ūž žuvusius Lietuvos 

- laisvės kovotojus — partizanus 
ir mirusius Lietuvių Fronto bi
čiulius bus aukojamos lapkričio 
19, sekmadienį, 11 vai. Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje. Mi
šias užprašė LF Bičiulių rytų 
apygardos valdyba suvažiavimo 
proga. Kviečiami pamaldose da- 

visuomenė.

N. Y. Liet. Dailininkų Są
jungos parodos atidarymui J. ir 
K. Kiaunės ir F. Aleksis paauko
jo po galoną vyno svečiam pa
vaišinti. (Jie turi gėrimų krautu
ves.) Sąjunga dėkoja.

LB Vaižganto kultūros klubo 
susirinkimo lapkričio mėn. ne
bus. Jis buvo numatytas lapkri
čio 12. Ta diena užleista Kul
tūros Židinio pamatų šventini
mui. Kitas klubo susirinkimas 

4 v. popiet.
Naujų metų sutikimą rengia 

Apreiškimo parapijos choras ir 
specialus parapiečių komitetas. 
Sutikimas bus naujai atremon
tuotoje parapijos salėje, šokiam 
gros Joe Thomas orkestras. 
Kaina vienam asmeniui — 12 
dol. Dešimčiai ašmenų stalai 
užsakomi klebonijos raštinėje 
arba pas choro narius.

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos New Yorko židinio 
narių susirinkimas šaukiamas 
lapkričio 19, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Kultūros Židinio patal
pose. Susirinkimo dienotvar
kėj pramatyta: Algirdo Budrec- 
kio paskaita — Napoleonas ir 
Lietuva, židinio veiklos apy
skaita, ateities darbo planai ir 
valdybos rinkimas.

Solistė Gina Capkauskienė 
dainuoja Lietuvos kariuo
menės atkūrimo minėjime 
lapkričio 18 Apreiškimo pa
rapijos salėje. Pradžia 6:30

Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
MINĖJIMAS
įvyks lapkričio 18, šeštadienį, Apreiškimo 
parapijos salėje Brooklyne. Pradžia 6:30 v.v.

Žodį tars šaulių kp. pirm. Antanas Reventas
Meninėje dalyje dalyvauja:
— Solistė Gina Capkauskienė,
— Muzikas Algirdas Kačanauskas, 

akompaniatorius

Dekoracijos — dail. Jurgio Juodžio

Pasilinksminimas ir atgaiva, grojant Gutauskų 
orkestrui ir veikiant užkandžių ir gėrimų barui.

Įėjimo auka — 4 dol. Studentams ir uniformuotiems 
kariams — 2 dol.

Visi nuoširdžiai kviečiami atsilankyti į minėjimą.
Minėjimą rengia ramovėnai, talkinami

birutiečių ir šaulių.
(Automobilius galima saugiai pastatyti gazolino stotyje 
skersai gatvės.)

Redakcija ......
Administracija
Spaustuvė .....

.455-7281 
452-2923 
.452-6916 
.455-7068 
.827-9865Kultūros Židinys

DARBININKAS pereitą sa
vaitę (lapkričio 10 dienos nu
meris) buvo išvežtas į paštą 
visiems miestams kartu. Kai ku
rie skaitytojai laikraštį gavo lap
kričio 10 d., kiti lapkričio 11d. 
Brooklyno skaitytojai laikraščio 
dar nebuvo gavę lapkričio 14 d. 
Administracija pareiškė skundą 
Brooklyno pašto įstaigai. Gautas 
atsakymas, kad prapuolę maišai 
su Brooklyno skaitytojam skirtu 
Darbininku.

Gydytojų korporacijos Frater- 
nitas Lituanica New Yorko sky
rius yra paskelbęs eilėraščio 
konkursą. To konkurso jury ko- 
misijon pakviesta: Tėv. Leonar
das Andriekus, OFM, dr. Vac- 

atstovas, Pranas Naujokaitis, 
Paulius Jurkus, muzikas Algir
das Kačanauskas. Jury komisija 
dabar susipažįsta su atsiųstais 
eilėraščiais. Eilėraščiai skiriami 
tremtiniam pagerbti. Geriau
siam atrinktam eilėraščiui bus 
paskui parašyta muzika, ir jis 
bus paverstas daina.

Jonas Karys, iš Bridgeport, “ 
Conn., lietuviškos numizma
tikos specialistas bei kelių kny
gų autorius, lapkričio 11 lankė
si' Maironio lituanistinėje mo
kykloje ir vyresniesiem sky
riam papasakojo apie lietuviš
kus pinigus ir parodė jų pavyz
džius.

Sofijos Kačinskienės mez
ginių paroda rengiama gruodžio 
9 ir 10 Kultūros Židinio patal
pose. Bus išstatyta per 40 įvai
riausių lovatiesių, 

komplektų,
mezginių, 

aprangos
šalikų, kepuraičių, megztukų. 
Mezginiai atlikti labai kruopš
čiai, įvedant įvairiausių papuo
šimų, lietuviškos ornamentikos, 
panaudojant įvairias technikas. 
Parodą rengia birutietės.

LB Vaižganto klubas sausio 
20, šeštadienį, rengia dramos 
aktoriaus Henriko Kačinsko 70 
metų sukakties minėjimą. Bus 
paskaita apie sukaktuvininką, 
bus parodyta.ekrane skaidrių iš 
lietuviško teatro gyvenimo ir iš 
Henriko Kačinsko vaidybos. Pa
baigoje ir pats sukaktuvininkas 
paskaitys lietuviškų autorių 
kūrvbos.

Ados Karvelytės eilėraščių 
nkinys — “Ne tie varpai” ati-

rinkti. Rinkinys pasirodys dar 
prieš Kalėdas.

Kennebunkport, Maine, prieš 

bos vartus parduodamas bun- 

įrengtu rūsiu, dviem garažais. 
Trys ketvirčiai akro žemės. Viso 
43,000 dol. Skambinti (207) 
967-2224.

į NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Akvarėlė. Lietuviškos leng
vos muzikos rinkinys: Akvarėlė, 
Žalioji banga, Dar nežinia, Tu 

ko Rokas, C>i, oi, oi, Polka, 
Skamba turistų daina, Sūnus pa
klydėlis, Mažasis šeikas, Ry
tas be šešėlio, Daina apie Kau
ną, Jūreivių valsas, Klarnetų 
polka. Dainuoja choras, solistai 
ir duetai. Stereo, 6 dol.

Labą Rytą. New Yorko lietu
vių vyrų choro “Perkūnas” įdai
nuotos dainos: Ramovėnų mar
šas, Tykus buvo vakarėlis, Nu
rimk, sesut, Vienuma, Alutis, 
Naktis graži, Karo žygio daina, 
Dainelė apie gaidelį, Daina, 
daina, Pražydo jazminai, Jau 
pravertos dvaro stonios, Lopši- 

nok, tėveli, Piliakalnis. Stereo,
6 dol. Galima naudoti ir mono.

Prisiuntimui pridedama 50 c.
Gaunamos Darbininko admi

nistracijoje.

Dailės paroda, rengiama Liet. 
Dailininkų Sąjungos jos 20 
metų sukakties proga, bus lap
kričio 25 — gruodžio 5 Kultū
ros Židinio patalpose.

For sale. —- Rosedale, L.I., 
1 family, detached, brick house. 
In good condition. 2 garages, 
3 bedrooms, 2 baths and a 
finished basement. Electricity 
220 volts since the bedrooms 
are air conditioned. Phone (212) 
528-0558.

Išnuomojamas gražus sau
lėtas kambarys Woodhavene. 
Kreiptis Mrs. Kazlauskas, 84- 
23 96 Street, Woodhavene, N.Y. 
11421, tel. VI 6-7431.

— Išnuomojamas 6 kambarių 
butas prie gero susisiekimo 
Woodside. Skambinti vakare 5- 
10 vai. HA 9-1220.

Suaugusi moteris ieško 3-4 
kambarių buto. Pageidaujama 
Woodhavene ir apylinkėj. 
Skambinti Darbininko admi
nistracijai G L 2-2923.

Woodhavene parduodamas 3 
šeimų namas (Colonial House) 
gerame stovyje, su garažu. Že
mės plotas 40x100. Prieinama 
kaina. Tel. HI 1-3783.

LIET. FRONTO 
BIČIULIŲ RYTŲ 

APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS

Dr. Kisielius, iš Chicagos. 
Lietuvių Fronto Bičiulių tary-

Philadelphijos, JAV LB centro 
valdybos vicepirmininkas vi
suomeniniam reikalam, daly
vauja LFB rytų apygardos suva
žiavime New Yorke.

Programoje: frontininkų pil
nas susiorganizavimas. Įvadą

tūros Židinyje, 361 Highland 
Blvd., Brooklyne, N.Y.

liukas.
Toliau bus simpoziumas, ku

rio pagrindiniai kalbėtojai yra 
dr. P. Kisielius, J. Rygelis ir A.

Leonardas Valiukas, JAV ir 
Kanados LFB centro val
dybos pirmininkas, iš Los 
Angeles atvyksta į New Yor- 
ką ir lapkričio 18 dalyvaus 
Lietuvių Fronto Bičiulių ry
tų apygardos suvažiavime. 
Jis padarys įvadą į diskusi
jas, kur bus svarstoma fron
tininkų pilnas susiorgani- 
zavimas.

Publika Kultūros Židinio pamatų šventinime. Nuotr. P. .Ąžuolo

PAŠVENTINTI KULTŪROS 
ŽIDINIO PAMATAI
Ta proga statybai 
suaukota 6,131 dol.

✓

Lapkričio 12 New Yorko lie
tuviam liks atmintina diena, 
nes tą dieną buvo pašventinti 
Kultūros Židinio pamatai. Lauk
toji, aštuonerius metus planuota 
statyba prasidėjo. Jau kyla pa
matai, iškastos žemės, kur bus 
kafeterija, salė, vienuolyno 
kambariai.

siautė didelės liūtis. Vanduo 
buvo apsėmęs iškastus pama
tus. Vandens buvo apie porą 
pėdų. Teko visą dieną pompuo- 

gerai išdžiūvę. Buvo nemaža 

svečiai prie statybos arčiau ne-

da-
pa-

Visos iškilmės vyko prie 
bartinio Židinio, priešais 
grindinį įėjimą. Žmonės buvo 
sustoję po balkonų, pievelėje 
prieš namus. Viso galėjo būti 
apie 250-300 žmonių.

Albinas Trečiokas atsiuntė 
sveikinimus Darbininkui iš San 
Juan. Tai pirmasis sustojimas 
kelionėj po West Indies salas. 
Jis lapkričio 6 SS Rotterdam 
laivu išvyko kelių savaičių atos- 
toginėn kelionėn. Su juo kartu 
išvyko ir Ieva Trečiokienė, Stel- 
mokienė, Butkienė, Staniu
lienė, Marijona Katilienė, Ma
rianna Katiliūtė, Ella Katilienė, 
Agnes Katilienė ir Alice Koeh-

Sabalis. Simpoziumo tema: 
frontininkų pilnas įsijungimas į 
Lietuvos laisvinimo darbą.

Užbaigoje A. Gečio — JAV 
LB Lietuvos laisvinimo veiklos 
ir jos krypties apžvalga.

Visos temos bus įvadinės, to
dėl diskusijos bus daugiau pa
šnekesio formoje. Diskusijom 
paskirta darbotvarkėje daugiau 
laiko. Ir suvažiavimo dalyviai 
galės įsijungti su savo pastabo
mis bei papildymais.

Suvažiavimas baigia
mas trumpa vakariene.

Visi LFB rytų apygardos sam
būrių nariai kviečiami daly
vauti šiame svarbiame ir reikš
mingame suvažiavime lapkričio

Dr. Petras Kisielius, Lie
tuvių Fronto Bičiulių Ta
rybos pirmininkas, atvyksta 
iš Chicagos ir lapkričio 18 
dalyvaus LFB rytų apygar
dos suvažiavime. Jis daly
vaus simpoziume, kur bus 
svarstoma frontininkų pil
nas įsijungimas į Lietuvos 
laisvinimo darbą.

Iškilmėm vadovavo Tėv. Pau
lius Baltakis, OFM, staty
bos komiteto pirmininkas. 
Jis pristatė pranciškonų provin-

Amerikoje kūrėsi lietuviai pran
ciškonai, kokias jie vykdė staty
bas, ir plačiau apibūdino Kultū
ros Židinį, pranciškonų užsimo- 

višką spaudą. Pašventinimo 
maldas lietuviškai sukalbėjo 

giedojo Marija, Marija.

Sveikinimo kalbą pasakė Lie
tuvos gen. konsulas Anicetas Si
mutis. Ugningą kalbą pasakė 
prel. J. Balkūnas,kviesdamas 
visus burtis apie židinį ir iš
saugoti lietuvybę. A. Vakselis, 
LB New Yorko apygardos pir
mininkas, prisiminė statybos 
tarpsnius ir kvietė visus dosniai 
aukoti. Jis garantavo, kad iki 
statybos pabaigos New Yorko 
lietuviai suaukos trūkstamus 
300,000 dol.

Visos šventinimo apeigos už
truko arti valandos. Užbaigtos 
Lietuvos himnu.

Prie tribūnos, kur buvo mik
rofonas, stovėjo trys jaunimo or
ganizacijų vėliavos — ateitinin
kų ir skautų.

NEW YORKO
LIETUVIŲ DAILININKŲ SĄJUNGA
kviečia visuomenę
į Kultūros Židiny ruošiamą

20-ties METŲ
JUBILIEJINĘ PARODĄ

Sąjunga, atšvęsdama šią sukaktį, skiria 50% 
nuo visų parduotų paveikslų KULTŪROS ŽIDINIO 
statybai

Oficialus parodos atidarymas Įvyks 
šeštadienį, lapkričio 25 d., 7 vai. vak.

Paroda tęsis iki gruodžio mėn. 3 d. ir bus 
atidara publikai:

šeštadienį, lapkričio 25 d. 7 - 10 v. v. 
sekmadienį, lapkričio 26 d. 12 - 9 v. v. 
nuo pirmadienio iki penktadienio 6 - 9 v. v. 
šeštadienį, gruodžio 2 d. 12 - 10 v. v. 
sekmadienį, gruodžio 3d. 12 - 6 v. v.

— PRAŠOME VISUS ATSILANKYTI —

Atskiri pakvietimai nebus siuntinėjami

Visii “LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
RADIJO KONCERTĄ!

Gruodžio (Dec.) 3 d., sekmad. 1972 m.
Apreiškimo liet, parapijos salėje 

No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.
PROGRAMOJE

► PRUDENCIJA BIČKIENĖ,, sopranas, iš Čikagos

► LIUDAS STUKAS, baritonas, iš New Jersey
► Aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS, iš New Yorko

(Švenčius 30 metų scenos darbuotės sukaktį)

(Šie artistai su didžiausiu pasisekimu gastroliavo su 
vyčiais pereitą vasarą 5 Pietų Amerikos kraštų 
lietuvių kolonijose)

► ALFONSAS PETRUTIS, iš Washington 
(Su akt. V. Žukausku atliks juokiaus kupletus —

"Dominykas ir Motiejus")

► Akomponuoja — ALGIRDAS KAČANAUSKAS
Pradžia: 4 vai. p. p. Įėjimo auka $4-00

/

Maloniai visus kviečiame . . .

Prof. Dr. Jokūbas J. S t u k a s

Po visų kalbų dalyviai buvo 
pakviesti į vidų ir visi buvo pa
vaišinti karšta kava bei pyragai
čiais. Vaišes rengė skautam 
remti komitetas, pirmininkė 
Aldona Klivečkienė, Regina 
Ridikienė, talkinant skautam 
bei ateitininkam.

Visi turėjo progos pasikalbėti, 
pasidalinti įspūdžiais, apžiūrėti 
statybos detalius planus, kurie 
buvo sudėti antrojo aukšto raš
tinėje.

laiką rinko aukas.

Tą dieną statybai 
sudėta 6,131 dol.

Čia surašome stambesnius 
aukotojus:

Island City — 1000 dol.
Marytė Šalinskienė šia proga 

vėl paaukojo 1000 dol.

Raugalas, kun. V. Dabušis, kun. 
V. Piktumą, Kaz. Krušinskas, 
dr. A. ir J. Snieškai.

300 dol. — dr. A. Škėrys.
Po 100 dol.: kun. S. Raila, 

kun. L. Budreckas, kun. A. 
Račkauskas, L. Špokas, M. Ci
bas, V. Meiliūnas, A. Sakaitis 
(121.25 dol.), B.V. Lukoševičiai, 
Vyt. Augustinas, J. B. J. Ta
mošauskai, L. Tamošaitis, p.

tenienė, A. E. Ošlapai, R. A. 
Klivečkos.

Kitos aukos bus paskelbtos 
specialiame skyriuj Darbi
ninko kitame numeryje.

-o-
Pašventintas kertinis akmuo 

ir pamatai. Statyba pradėta. 
Belieka palinkėti visiem staty
tojam kuo geriausios sėkmės, iš
tvermės.

Visi New Yorko ir apylinkės 
lietuviai kviečiami prisidėti

Kviečiami visi, kurie pažadėjo 

dabar savo pažadus ištesėti. Tik 
visų bendra auka, bendru su
tartiniu darbu išaugs Kultūros. 
Židinys. Ir jo užbaigimo — pa- 

įsijungę į statytojų eiles.
(p-j-)


