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-Šis ruduo gausus žymiais su
važiavimais. Darbo dienos sa
vaitgalį Washingtone vyko Pa- 

_____ _ _ šaulio Lietuvių Bendruomenės
N. Y. Times koresp. Chris- seimas, o Bostone — Lietuvių 

topher S. Wren lapkričio 28 Katalikų Mokslo Akademijos 
pranešė, kad po Lietuvą kelia- studijų dienos. Gi Padėkos

- dienos savaitgalį, lapkričio 21- 
25, Chicagoj turėjom antrąjį 
mokslo ir kūrybos simpoziumą. 
Nors šie suvažiavimai skiriasi 
vienas nuo kito, tačiau jie visi 
liudija mūsų tautinį gyvastingu
mą už Lietuvos sienų. Visi jie 
stengiasi pakelti kultūrinį ly
gį ir nuteikti mus naujiem už
mojam.

Ko Suslovas lankėsi 
Lietuvoje

vo Michail A. Suslov, politbiuro 
narys, griežtosios politikos ša
lininkas, didžiausias kompar
tijos teoretikas. Korespondentas 
mano, kad Suslovo kelionė buvo 
parinkta kaip tik prieš Kalėdų 
sezoną ir turėjo tikslą sustiprin
ti partinę ateistinę veiklą prieš 
“religiją , kuri artimai siejasi 
su lietuvių nacionalizmo stip
riom apraiškom“.

Lapkričio 27 Kaune Suslovas 
kalbėjęs mokytojam ir politech
nikos instituto studentam, nes 
technikos ir medicinos studen
tai buvo gausiai dalyvavę gegu
žės mėnesio riaušėse, kada buvo 
iššaukti net parašiutininkai. 
Lapkričio 28 Vilniuje kalbėjęs 
apie reikalą “sudaryti palankes
nes sąlygas komunizmo statybai 
mūsų šalyje”, pritardamas tuo 
pat metu koegzistencijai tarp 
Rytų ir Vakarų.

Kas paskatino šį Suslovo vi
zitą? Korespondentas nurodo 
kai kuriuos faktus dar prieš Sus
lovo vizitą. Būtent, vietos parti- Gallupą Kennedy lenkia Rea- 
nė organizacija reiškė nepasi
tenkinimą ideologiniu atsiliki- 
thti, ūkiniu nepažangumu įr 
korupcija, nors kalbos dėl tų 
dalykų Lietuvoje nebuvusios to
kios aštrios, kaip apie tai buvo 
kalbama Gruzijoje, pastebi ko
respondentas.

Prieš keletą^ dienų antrasis 
Lietuvos kompartijos sekreto
rius Valery I. Charazov skun
dėsi, kad “organizacijų pirmū
nų veikla neatitinka modernių 
reikalavimų”. Tai pranešinėjo 
jis centro komitetui, kalbėdamas 
apie išpūstas statistikas, favori
tizmą, girtavimą. Korupcija kal
tino pareigūnus, net prekybos 
viceministerį. Kaltino kitus, kad 
jie siekia naudos savo kišenei, 
automobilių, apartamentų, ne
žiūrėdami partijos interesų. 
Smerkė jaunimo organizacijų 
girtavimą. Esą Kaune vieno fab
riko darbininkai po du ir dau
giau kartų buvo atsidūrę “blai
vykloje”.

Tas pats Charazov buvo pa
lietęs ir kitą temą — lietuvių 
mėginimus “atgaivinti naciona
listines nuotaikas tarp atsiliku
sių gyventojų dalies, sėti nepa
sitikėjimą tarp skirtingų tauty
bių.” Anot korespondento, tai 
buvo taikoma lietuvių naciona
lizmui prieš Sovietų vadova
vimą.

Kalbėdamas apie “katalikybės 
gilias šaknis Lietuvoje”, Chara
zov kaltino, kad “ne visos par
tinės organizacijos skiria užten
kamai dėmesio ateistinei propa-
gandai”.

Partijos problemos, mano ko
respondentas, bent iš dalies 
buvo priežastis, kodėl pasirodė 
Lietuvoje Suslovas, vienas iš ke
turių galingiausių politbiuro 
narių.

Prie korespondentų informa
cijų tenka pridurti, kad Suslo
vas jau 1944-46 metais buvo 
“VKP (b) ck biuro Lietuvai” 
pirmininku. Jis tada buvo “vy
riausia galva” Lietuvai valdyti. 
Gal būt, ir dabar po Charazo- 
vo aliarmo jis atvyko tam pa
čiam reikalui.

-o-
Rsnglatl taikos konferen
cijai Ženevoje

Izraelio-Arabų taikos konfe
rencija Ženevoje numatyta gruo
džio 18. Joje dalyvaus Amerika, 
Sovietai, Izraelis, Egiptas, Syri- 
ja, Jordanija ir JT generali-
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ANTRASIS MOKSLO IR KU 
SIMPOZIUMAS CHICAGOJ 
r. - ,' - ' ' 7 ..
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reiškia labiau diskusinį išsiaiš
kinimo metodą, kuris greičiau
siai išplaukė iš dabar visur pa
plitusio dialoginio kalbėjimo. 
Studentai veda dialogus su pro
fesoriais, kunigai — su tikin
čiaisiais, net viena religija eina į 
dialogus su kita. Ir mes, pirmiau 
turėję kultūros kongresus, da
bar, jau antrą sykį, susilaukėm 
simpoziumų, kur suvažiavę mū
sų intelektualai pokalbių meto
du lukštena mokslines ir visuo
menines problemas. Šių simpo
ziumų tikslas —jungti visus lie
tuvius intelektualus vienybėn.

Pirmasis mokslo ir kūrybos 
simpoziumas Amerikos Lietu
vių Inžinierių ir Architektų Są
jungos triūsu buvo suorganizuo
tas Chicagoj 1969 lapkričio 26- 
30. Antrasis simpoziumas įvyko 
taip pat Chicagoj, bet organi
zatoriais jau buvo trys instituci
jos: minėtoji Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjunga (pirm. dr. P. 
Mažeika), Lietuvių Gydytojų 
Draugija (pirm. dr. G. Batukas) 
ir Lituanistikos Institutas (pirm, 
inž. dr. J. Gimbutas). Jie suda
rė organizacinę techninę komi
siją, kuriai vadovavo Jonas Jur
kūnas iš Chicagos. Komisijos ži
nioj veikė programos koordina
toriai: humanitarinių mokslų — 
prof. dri R. Šjlbajoris, medici
nos mokslų — dr. J. Valaitis ir 
griežtųjų mokslų — dr. inž. S. 
Mata^. GeneraliniąkppĮdtoftto- 
riaus džtrbą atliko - piuū AlMM
Vardys. Abu simpoziumus glo- /Popietė, gi buvo užpildyta 
bojo JAV Liet. Bendruomenės literatūros, biologijos, technolo- 
krašto valdyba. Paskaitos vyko' SUOS bei inžinerijos, medicinos 
Jaunimo Centro patalpose

Simpoziumų raida ir tikslas
Simpoziumai pas mus, paly

ginti, nauja apraiška. Esam pri
pratę prie kongresų, seimų, stu
dijų dienų ... Simpoziumai iš-

Fordas senato patvirtintas vi
ceprezidentu 92:3 balsais. Atsto
vų Rūmai, laukiama, patvirtins 
gruodžio 6.

Šen. E. Kennedy tebesąs po
puliariausias kandidatas j pre
zidentus — 41 proc., po jo Wal- 
lace 14 proc., Muskie 9, McGo- 
vem ir Jackson po 6 proc. Tarp 
respublikonų populiariausi 
Reagan, Rockefelleris. Pagal

ganą 50:43.
Amerikos vyskupų konferen

cija atme tė siūl ymą komunįją 
duoti į rankas. .

Japonija pasisakė už Izraelio 
grąžinimą į 1967 sienas. Ara
bai pažadėjo netaikyti jiem 5 
proc. naftos mažinimo gruodžio 
mėn. Kaip naftos ginklas veikia, 
rodo dar Japonijos įsipareigoji
mas palestiniečių reikalam sava
noriškai per J. Tautas vietoj lig
šiolinių 1.1 mil. skirti 1974 m. .5 
mil., Olandija taip pat savo dalį 
sudvigubino. Amerika tam fon
dui moka 23.2 mil. O bendras 
to fondo biudžetas 63 mil. — 
remti 2.5 išvietintų arabų.

Izraely paaštrėjo kritika vy
riausybei. Goldą Meir pasitikėji
mas nukrito iš 65 proc. iki 45. 
Labiausiai nukentėjo apsaugos 
min. Dayan — iki 14 proc. 
Kaltinamas jis ir štabas dėl nesu
gebėjimo įvertinti padėties.

Nato gen. sekretorius Luns 
paskelbė kaltinimą Sovietam, 
kad jie sulaužė Brežnevo-Nixo- 
no susitarimą. Esą Sovietai žino
jo apie arabų rengiamą puoli
mą ir nepainformavo Nixono. 
Esą Sovietai pasiuntė arabam 
2,500 tankų — daugiau nei na
ciai buvo pasiuntę į rytų fron
tą — tik 2,000. Giria Nixono 
reagavimą aliarmu, kuris įtiki
nęs Sovietus, kad Amerika savo 
įsipareigojimus tesės.

Vokietija sustabdė naujų dar
bininkų iš užsienio priėmimą. 
Jų esą jau 2.6 mil. — dešim
tasis visos darbo jėgos.

pro
Programa ir eiga

Dabartinio simpoziumo 
grama buvo žymiai platesnė už 
pirmojo. Paskaitininkais su
telkta net 108 asmenys — į- 
vairiausių sričių specialistai. Jų 
paskaitų santraukos atspausdin
tos leidiny, kurį gavo simpo
ziumo dalyviai. Tai palengvino 
sekti programą, nes paskaitos 
ėjo lygiagrečiai, ir neįmano
ma buvo tam pačiam žmogui da
lyvauti visose. Leidinys padėjo 
orientuotis, kas vyksta aplink.

Oficialus simpoziumo atidary
mas buvo lapkričio 22, ketvir
tadienį, 2 v. p. p. su rengimo 
pirmininko J. Jurkūno žodžiu, 
vysk. V. Brizgio malda, konsu- 
lės J. Daužvardienės sveiki
nimu, dr. V. Vardžio paskaita. 
Sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 

- himnai. Išvakarėse Tautiniuose 
namuose jau buvo įvykęs daly
vių susipažinimo pobūvis.

Paskaitininkas iškėlė faktą, 
kad simpoziumas atžymi šimt
metį nuo lietuvių įsikūrimo 
Amerikoj; priminė, kad jame da
lyvauja 40 profesorių ir apie 30 
asmenų, dirbaričių tyrimų sri
tyse, daug inžinierių, architektų 
ir dvasininkų; priminė taip pat 

būtinybę lietuviui mokslininkui 
glaustis prie savo tautinės bend
ruomenės.
./ Įžanginis posėdis baigtas re
zoliucija, smerkiančia intelek
tualų priespaudą Lietuvoj.
^lĘetvirtadienio popietę vyko 
Jttų sričių moksliniai posėdžiai: 
istorijos, biochemijos ir fizikos 
bef matematikos. Visumai la
biausiai prieinamos buvo isto- 
ripės paskaitos: dr. Jono Puzino 
— apie Vilniaus 650 m. sukaktį, 
dr. V. Maciūno — apie dr. J. 
Šaulio archyvą Pennsylvanijos 
universitete ir B. Kaslo — apie 
Baltijos valstybių tarpusavio 
santykius. Jų klausė gausi audi
torija.
:{Po šių posėdžių vakarop vėl 
susirinkom į bendrą būrį nagri
nėti temos “Mokslininkai ir lie
tuvių bendruomenė: integracija 
ar, izoliacija?” Kalbėtojai buvo 
šie':, dr.. Juozas Girnius, dr. B. 
Ciplijaus kaitė, dr. K Keblys ir 
dr.E- Vaišnienė. Pateikta įdo
mių minčių ir susilaukta gana 
karštų diskusijų.

Penktadienio priešpietė ap
ėmė filosofiją, psichologiją ir 
chemiją. Filosofija, atrodo, su
traukė bene daugiausia klausy- 

. tojų.-Nagrinėta; “Dabartinė filo- 
. sofijps padėtis Lietuvoje” — dr. 
J^ £įzųius; “Ką Lietuvos filoso- 
B Lenino raštuose — K.

lis; “Nihilizmo kriti- 
Jgįs Mickūpąs; “Būtį?

«su»«--^Viacas-Vyčixiaš. -

> ir teologijos posėdžiais. Čia 
.. - gali ir j kalbėti tik apie literatū

rą i ir teologiją, nes kitų sričių 
posėdžiai vyko lygiagrečiai ir 
nebuvo įmanoma dalyvauti .

Literatūros posėdis su trim 
paskaitininkais — D. Valiukė- 
naite, R. Šilbajoriu ir V. Skrups- 
kelytė — apėmė Jurgio Baltru
šaičio, William Blake, Tomo 
Venclovos ir Nykos-Niliūno 
poezijos nagrinėjimus skirtin
gais atžvilgiais. Po paskaitų išsi
vystė diskusijos. Posėdžiam va
dovavo Bronius Vaškelis.

Teologijos sekcija turėjo net 
keturis prelegentus, gvildžiu
sius čia suminėtas problemas: 
kun. dr. K. Trimakas — “Psi
chologinis žvilgsnis į tikėjimą”; 
kun. dr. V. Cukuras — “Šių 
dienų teologijos aktualieji klau
simai”; kun. P. Dagys — “Kari 
Barth: Dievo dievystės skelbėjai 
šiame amžiuje”; kun. dr. F. Ju
cevičius — “Krikščioniškoji kul
tūra vilties ir nevilties dialekti
koje”. Paskaitomis domėjosi 
gausi publika. Jos buvo prieina
mai paruoštos, bet, atsižvelgiant 
į laiką, teologijos sekcija atrodė 
perkrauta, ir prelegentai turėjo 
trumpinti savo tekstus.

Šeštadienio paskaitų 
su negausiom išimtim

tu rinys 
gal la-

Nixonui prikaičioja, kad pa
sirenka bendradarbius, kurie ir 
prezidentui ir valstybei padaro 
nepataisomos žalos. Tada prezi
dentui belieka tik aiškintis, kad 
tai buvo padaryta be jo žinios.

VVashington Pošt pranešė, kad 
surastas kandidatas į atstovus 
Maskvoje, kur seniai jau nebė
ra Amerikos ambasadoriaus, nes 
tinkamo vis nepasitaiko tokiam 
svarbiam postui. Tas postas bu
vęs pasiūlytas pagaliau Armand 
Hammer, kuris yra 74 metų am
žiaus, gimęs New Yorke, jo tė
vai iš Rusijos, baigęs Colum- 
bijos universitetą, paskutiniu 
metu esąs Occidental Petroleum 
korp. prezidentas ir kuris š. 
m. balandžio mėn. 12 d. yra 
pasirašęs didžiausią lig šiol 
prekybos su Sovietais istorijoje 
sutartį.

Jam buvo pasiūlytas amba
sadoriaus postas Maskvoje, bet 
jis nesutikęs.

Ta Washington Post žinia 
davė progą Ohio kongresmanui 
John M. Ashbrook, konservaty
viam respublikonui, buvusiam 
Nixono konkurentui į preziden
tus, pasakyti 60 minučių kalbą, 
kas yra tas, kuriam siūloma 
atstovauti Amerikai Maskvoje. 
Kalboje nuostabiu kruopštumu 
surinktos ištraukos iš Lenino 
laiškų, New York Times, He- 
rald Tribūne, VVashington Post 
ir kt. spaudos bei knygų su 
pareiškimais apie Hammer, tėvo 
ir sūnaus, veiklą. Visa ta kalba 
paskelbta Congressional Record 
š. m. spalio 17.

Tėvas Julius: kaip jis rėmė 
Maskvą ir už ką sėdėjo kalėjime.

Tėvas Julius Hammer buvo 
gydytojas, kilęs iš Rusijos, žy
das. Buvo New Yorko komunis
tą partijos kairiojo sparno ko
miteto narysirtnecenatas; 1919 
metais nupirko namus 108 East 
12 St. ir padovanojo partijos 
būstinei. Tais pat metais padėjo 
įsikurti New Yorke pirmam neo
ficialiam Sovietų atstovui L.C.A. 
K. Martens, davė finansinės pa
ramos ir buvo jo patarėjas.

Dr. Hammer 1919 už .nele
galius abortus buvo nuteistas į 
Sing Sing kalėjimą 3 su puse 
iki 15 metų. Išėjęs iš kalėjimo, 
išvyko į Maskvą. Kai ten 1929 
partija buvo valoma, Amerikos 
kompartijos sekretorius Gitlow 
ir eilė kitų buvo išmesti. Iš
metimas nepalietė Hammerio. 
Priešingai, jo markė kilo. Kai 
vėl grįžo, 1944 jis buvo narys 
Califomijos ir Massachusetts 
komiteto, kuris organizavo fon
dą autonominei žydų respubli
kai Biro Bidžiane; 1946 narys 

blausiai buvo prieinamas vi
siem. Priešpietiniai posėdžiai 
lietė dramą (prelegentai — Da
lia Šimoliflnienė ir V. Nakas), 
.dailę (Komas Viesulas), muziką 
(Leonardas Šimutis), visuo
meninius mokslus (J. Šmulkš
tys — Marksizmo krizė; Algis 
Mickūnas — Šiandieninis dia
lektinis galvojimas; Romas Mi
siūnas — Tarybų Sąjungos de
mokratinė inteligentija). Gamtos 
mokslų posėdis, su penkiom 
paskaitom lukšteno jūrų ir upių 
problemas.

(nukelta į 5 psl.)

BR. BUDRIONUI 
PASKIRTA PREMIJA 

UŽ DAINĄ
Frate mitas Lithuanica, gydy

tojų korporacija, buvo paskyru
si 500 dol. premiją tam, kas su
kurs muziką tos pačios korpora
cijos premijuotam Birutės Pū- 
kelevičiūtės eilėraščiui. Dainos 
konkursui buvo atsiųsti 6 kūri
niai. Jury komisiją sudarė: pirm. 
L. Budreckas, sekretorius — dr. 
V. Paprockas, nariai: M. Cibas, 
V. Mamaitis, Vyt. Strolia.

Jury komisija posėdžiavo lap
kričio 29 Kultūros Židinyje. Ge
riausiu kūriniu rasta Tėvynės 
birželio slapyvardžiu pasirašy
ta daina. Atidarius voką, paaiš
kėjo, kad autorius yra Bronius 
Budriūnas. Jam ir atitenka kor
poracijos 500 dol. premija.

žydų artistų, rašytojų, moksli-< 
ninku komiteto Califomjjoje — 
komunistinės organizacijos.

Istorija apie jį, tėvą, nutrūks
ta 1948 su jo mirtimi, susilau
kus 75 metų.

. ' -o-
Sūnus Armand: pirmasis kviečių 
su Sovietais pirklys

Sūnus buvo tėvo pažiūrų ir- 
profesijos. Kai tėvas buvo kalė
jime, sūnus Armand 1921 iš
vyko į Sovietų Sąjungą. Nors ne
buvo milijonierius, bet mokėjo 
suvaidinti milijonieriaus rolę. 
Amerikos komunistas Boris 
Reinstein surišo jį su Leninu.

Ashbrook cituoja eilę Lenino 
laiškų, kuriuose Leninas laiko 
Hammerį Amerikos komunistu 
milijonierium, pažadėjusiu Ura
lo liaudžiai 1 mil. pūdų javų 
gerom sąlygom (5 proc.) ir savo 
ruožtu paimti sovietines prekes 
importui į Ameriką. Esą sūnus 
Armand padovanojęs Sovietam 
medicinos įrankių už 60,000 
dol... Lenino laiškai įsako Sta
linui ir kitiem politbiuro nariam, 
o taip pat sovietiniam atstovui 
Amerikoje Martens suintere
suoti Hammerį, kad jis imtųsi 
elektrifikuoti Uralą, žinoma, pa
skolos būdu. Partijos vienuolik
tame kongrese Maskvoje 1922 
kovo - balandžio mėn. Leninas 
aiškino, kad būtina panaudoti 
“komunizmo statybai nekomu
nistines rankas”. Esą nors Ham- 
meriai yra komunistai, bet jie 
gali vaidinti Amerikos kapita
listus, kad patrauktų kitus dirbti, 
Sovietam.

“Amerikos kapitalistai turi bū
ti suinteresuoti mūsų aliejum. 
Mes įsitikinę, kad labai svar
bu pritraukti Amerikos kapitalą 
parafino fabriko statybai ir alie
jaus vamzdžių statybai Grozno”, 
kartojo tai Leninas laiškuose 
Čičerinui ir kompartijos sekre
toriui Michailovui 1921 spalio 
28.

1922 gegužės 11 laiške Zi- 
novjevui Leninas kalba apie .. 
pirmą laivą kviečių, Hammer 
atsiųstų, ir už tai gavusį kon
cesiją azbesto kasyklom.

Kai stebimas kapitalas Sovie
tuose buvo nusavintas, Hammer 
buvo atlyginta ir leista pelnus 
išsivežti iš Sovietų. Jis pelnęs 
apie 10 milijonų. Bet tokių lai
mingų biznierių buvo nedaug. 
(Tarp kitko ir Harrimanas mi
ni, kad jam pasisekė investuotą 
kapitalą laiku atgauti! Red.).

Grįžęs į New Yorką, Hammer 
surengė Commodore viešbuty 
priėmimą biznieriam, siūlyda
mas stiprinti biznį tarp Ameri
kos ir Sovietų. O jau vėliau, 
1940 lapkričio 20, New York 
Times pranešė, kad Hammer 
susitikęs su prez. Rooseveltu ir 
rėmęs “lend - lease” biznį.

Po patirties Maskvoje Armand 
su broliu Viktoru vertėsi meno 
dalykų bizniu, sukūrė Armand 
Hammer galeriją. Nuo 1957 iš
sikėlė į Califomiją, tapo Occi
dental Petroleum prezidentu. 
Išplėtė veiklą į trąšų, chemi
kalų, anglies, plastikos sritis Ka
nadoje, Aliaskoje, Meksikoje, 
Belgijoje, Libijoje, Peru, Gha- 
noje, Venezueloje. Nors žydas, 
bet leidosi į prekybą ir su ara
bais dėl naftos. Net John Con-
nally 1972 gruodžio mėn. kal
bėjosi su Saudi Arabija dėl Oc
cidental Petroleum reikalų. Da
bar Hammer sudarė sutartis 
Maskvoje. (Jo keliu nuskubėjo į 
Maksvą apie 200 Amerikos fir
mų).

Savo pareiškimą Ashbrook 
baigia klausimu, ar padėtis da
bar kitokia kaip 1920 ar 1930? 
Amerikos biznieriai ir dabar 
mato didelius pelnus iš preky
bos su Sovietais. Tada buvo 
labai nedaug tokių kaip Armand 
Hammer, kurie turėjo specialius 
ryšius su komunistų vadais ir 
kuriem dėl to leista buvo pel
nus išsivežti, kitų investicijos 
buvo nusavintos.

Visas tas Amerikos kapitalas 
ir technologija esą tarnavo so
vietinės pramonės statybai. So
vietų priklausomybė nuo Vaka
rų technologijos esąs toks rei
kalas, kuris reikalingas didesnės
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ŽINIOS IS KETURIŲ VYSKUPIJŲ Betaria advokate*
- -tV. . •> 

ir “Šviesos
organizacijos

........................... .. .............« , 
« B. SKALI NS-SALINSKAS

kyklos direktorė 
kolūkio partinės ___
sekretorė ir perdavė Kapsuko 
saugumui.

Po tardymo “nusikaltėlė” 
buvo perduota mokyklos va
dovybei “perauklėti”.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA NR. 5

— Jei negriausite — atleisime 
4 ; iš darbo, — baugino vienas

- \ pareigūnas.
TELŠIŲ VYSKUPIJA — Mes rasime geresnį darbą,
(Kapų paminklo tragiška isto- —atšovė darbininkai ir išsiskirs- 

' rlh): >--•
Palanga. Pokario metais Pa

langos gyventojai Astrauskai 
buvo ištremti į Sibirą ir ten iš
kentėjo 11 metų. Grįžę į Lie
tuvą, rado sugriautą tėviškę ir 
mirusius tėvelius, kuriems 1971 
m. pabaigoje Palangos kapinėse 
pastatė paminklą. Šalia tėvų ka
po Astrauskai rezervavo dvi vie
tas sau, o paminkle užrašė savo 

x gimimo metus. Brangų pamink
lą apiformino vienas gabus me
nininkas. Paminklu nesižavėjo 
tik Palangos miesto valdžia, ku
riai paminklo apipavidalinimas 
priminė jų darbus: su traktorium 
miesto parke nuverstą ir atiduo- 
tė metalo laužui menišką žal
varinę Kristaus statulą, ant Biru
tės kalno sunaikintas dvi Mari
jos statulas ir t.t. Astrauskų pa
minkle buvo pavaizduota su
laužyti kryžiai, o lietuvaitė, su
dėjusi rankas, meldžiasi — Gel
bėk mus, Viešpatie!

Sofijai Astrauskienei raštu 
buvo pranešta, kad Palangos 
vykdomojo komiteto sprendimu 
1972.IV. 13 komunalinių įmonių 
kombinatas įpareigotas pamink
lą nugriauti. Moteris kreipėsi į 
Palangos vykdomąjį komitetą, į 
miliciją, bet ten jai pasakė, kad 
paminklas blogai apiformin
tas. Iš paminklo reikia išbraukti 
žodžius “Gelbėk mus, Viešpa
tie” ir panaikinti jos bei vyro 
įrašus. Astrauskienė nesutiko: 
“Be Dievo žodžio paminklas 
tinka tik prie karčiamos, o ne ka
pinėse. Aš esu katalikė. Gyvenu 
ir mirsiu su Viešpaties vardu. 
Jūs’ ateistai, Dievą netikite, tai 
kodėl bijote jo vardo?”

— Tas įrašas yra antitarybinis,
— būrėsi paręigūnas,— tereikią..

Astrauskienė pasiryžo ginti 
paminklą. Atsistojusi prie pa
minklo, pareiškė: “Kol aš gyva, 
nesugriausite. Pirma mane nu
šaukite.”

— Tu esi areštuota. Pasitrauk 
nuo paminklo. — Ir keturi sau
gumiečiai jėga atplėšė Astraus
kienę nuo paminklo, įstūmė į 
milicijos mašiną, smarkiai su
trenkdami galvą. Nuvežta į mi
licijos būstinę, Astrauskienė 
apalpo. Gydytojui pareiškus, 
kad Astrauskienės sveikatos 
stovis blogas, milicija leido jai 
grįžti į namus. Paminklas trakto
riumi buvo nugriautas ir išvež-

PANEVĖŽIO 
VYSKUPIJA 
(Vykdomasis komitetas “tvar
ko” kleboną ir bažnyčią):

Saločiai. 1972 grudžio mėn. 
Pasvalio rajono vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduotojas 
Stapulionis apsilankė Saločiuo
se. Neradęs klebono namuose, 
pats pradėjo “šeimininkauti” 
bažnyčioje, išimdamas iš skelbi
mų vitrinos paaiškinimus apie 
adventą. Vėliau Saločių kleboną 
kun. Balaišį barė, esą, jis gąsdi
nąs žmones, pranašaudamas šio 
amžiaus pabaigoje būsiančią pa
saulio pabaigą. Stapulionio pa
vogtame iš skelbimų vitrinos pa
aiškinime apie adventą buvo 
paminėta, kad antrasis Kristaus 
atėjimas bus pasaulio pabaigoje.

Saločių klebonui Stapulionis. 
įsakė nelydėti mirusiųjų į kapi
nes, = ■ ; ’ \ ‘ «j I

Krinčinas. 1973.1.5 Pasvalio 
rajono vykdomojo komiteto pir- 

_ nS"“’ ~ Sttu-pridėti: Gelbėk mus, Viešpa- .
tie, nuo komunistų!" Pakeisk ųfc >ion‘s- Khnano He
rojų, arba nugriausim pamink.^ną kSeitaių, nurodė: 

--------

Astrauskienė parašė skundą 
LTSR Ministrų Tarybai, kuri nu
siuntė jį komunalinių ūkių mi
nisterijai, o ši tylėjo. Į pakarto
tiną skundą LTSR Ministrų Ta
ryba atsakė neigiamai. Tada 
Astrauskienė kreipėsi į TSRS 
Ministrų Tarybą, bet iš ten gavo 
tik pašto kvitą, kad skundas gau
tas.

Spalio 11 Astrauskienė suži
nojo, kad valdžios pareigūnai 
nuvažiavo į kapines nugriauti 
jos paminklo. Atvykusi į kapi
nes, ji rado Palangos vykdomo
jo komiteto pareigūnus ir daug 
milicininkų bei saugumiečių. Iš 
statybų prievarta buvo atvaryti 
darbininkai, kuriems įsakė 
nugriauti paminklą. Daugelis 
jaunų darbininkų pasipriešino:

— Šio darbo mes nedirbsime, 
— griaukite patys.

1. Draudžiama kunigui lydėti 
mirusius į kapines, nes trukdo
mas judėjimas. Kapinės nuo 
bažnyčios už 400 metrų.

2. Bažnytinėje procesijoje 
draudžiama dalyvauti su tauti
niais drabužiais, nes šituo esą 
bažnyčioje propaguojamas na
cionalizmas.

3. Griežtai draudžiama kuni
gams bažnyčioje rinkti aukas.

— Jūs, kunigai, prie pinigų 
puolat kaip šunys, — isteriškai 
šaukė Stapulionis.

Prienai. 1973.1.8 kun. J. 
Zdebskis buvo iškviestas į Prie
nų milicijos skyrių, iš kur su 
milicijos priežiūra buvo nuga
bentas į polikliniką patikrinti 
sveikatą — ar gali dirbti fizinį 
darbą.

1973.1.26 kun. J. Zdebskiui 
buvo įteiktas griežtas įspėjimas, 
kad per 15 dienų įsidarbintų 
bet kokiame darbe — ne kunigo 
pareigose, kitaip prievarta bū
siąs įdarbintas milicijos nuo
žiūra.

Civilinė valdžia leido kun. J. 
Zdebskiui eiti kunigo pareigas 
tik Telšių vyskupijoje. Kokiu pa
grindu tai daroma, jei kun. J. 
Zdebskis civilinio teismo nu
baustas nutrėmimu? Bažnyti
niuose įstatymuose trėmimo 
bausmių nėra; be to, kun. J. 
Zdebskis bažnytiniams įstaty
mams nebuvo nusikaltęs. Pagal 
bažnytinę teisę jis priklauso 
Vilkaviškio vyskupijai ir neturi 
pareigos dirbti svetimoje vysku
pijoje.

KAIŠIADORIŲ 
VYSKUPIJA 
(Kova priei valkus): 
Nema ū *L 1972.V.15 Prie- p,, g, Ntetliport, N.Y. 11731. TsL (BIS) 7W-00M>

nų n^NDd vykdomojo komiteto -T 
pirmininko navadiintnįas K. Gar- -. --------------- ----------- -------------- -----
neckis, Usikvietęs NenaniOnų NT-<”>»• »• “»’J

kleboną kun. J. Matulaitį, per* 
spėjo, kad jis nesilaikąs tarybi
nių įstatymų, ir vertė pasirašy
ti tokį įspėjimą:

— Yra žinoma, kad Nemaniū
nų parapijos bažnyčioj religi
nėms apeigoms patarnauja vai
kai ir paaugliai. Tuo pažeidžia
mi tarybiniai įstatymai. įspėja
me jus neįtraukti vaikų ir pa
auglių religinėms apeigoms. Be 
to, jūs, neturėdami leidimo, iš
vykstate iŠ savo parapijos ir at
liekate religines apeigas kitose 
parapijų bažnyčiose, (spėjame, 
kad ateityje tai nesikartotų.” —

Į Nemaniūnų mokyklą atvy
kusi iš Prienų, lektorė “švie
tė” mokinius ateistiniais klausi
mais. Vaikai buvo bauginami, 
kad nedalyvautų procesijoje. 
Bailesnieji iš procesijos dingo, 
o kiti toliau lanko bažnyčią ir 
dalyvauja religinėse apeigose.

koplyčio*. 331 Badford Avvhm, Brooklya, N.Y. 11311; BV 8-9770.

UATTHEW F. BALLAS FUNKRAL HO3OB — Moderni koplyčia, Air-OOB- 
4fttan*d. A. J. Baiton-BattrtaM, Uo*n**d Manafar and Motery FttbUe. W 
Cband 8L, Brooklya, N. Y. 112U; 8T 3-0048. '

TA 30M RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotu* ir paprastu*, 
pr 4* patarnavimas Įdedant naujas dali*. Aptarnaujam Queens ir apylin- 

_ lietuviu*. Naujų aparatų neparduodam. Kreipti* teL 847-08*7. Adresas: 
1O. Kasias, 87-15 Myrtle Avenue, Oendale, N.Y. 11337 (3 .Uokai nuo 
^'oodhaven Blvd.). T

Kas norėtų įsigyti lietuvižkų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko administraciją, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207

BUVUS FU N KR AL HOMlc, Karto Tetaotra, Jr. laMotarių dkoktasta*. 4M

VAITKUS FUNKRAL HOME. Notary Public. 197 Web*t*r Avė. CamMdgo

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA 
(Kun. ZdebskĮ milicija perkėlė į 
kitą vyskupiją):

Ąžuolų Būda. 1972 vasarą 
viena mergaitė padėjo Ąžuolų 
Būdos parapijiečiams paruosti 
vaikus pirmajai komunijai. Rug
pjūčio 3 šią mergaitę sulaikė 
Ąžuolų Būdos vidurinės mo-

SKELBIMAI
LKB Kronika dėkoja visiems, 

kurie 1972 padėjo rinkti medžia
gą apie persekiojamos Bažny
čios padėtį ir prašo ateityje dar 
uoliau padėti.

LKB Kronika reikalinga visų 
sąmoningų katalikų pagalbos, 
kad galėtų daugelį supažindinti 
su tikrėja Bažnyčios padėtimi.

LKB Kronika eina nuo 1972 
kovo 19.

■RIMOS ir JUOZO. BRUŽŲ siuntintą įstaiga atlieka visus patarnavimu* *u- 
Jarant siuntinius ir užsakant kftas dovanas į Lietuvą. DMdis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Av*au*t 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4713________________________________

JUOZO ANDRU9IO Rsal Estats, Insurance. Apraudbna* gyvyMs, narna 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudo*, Income Tax utpil* 
dymas, Mutual Yunds—pinigų investacijoa. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; IMte- 
disniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^, Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477

VYTAUTAI BELECKAS, oav. Wtater Garden Tavwn. 1888 Madtam'BU

Ą. Jaodami palaidotu viniai pietūs. Pirmo* rūMea Hetariikaa maiste* pcM- 
oama kaina.

GAZA STRII

------------------------------------------------------T J * - J

----- ---------------------------------------- MHuto*/W

Saki

0pfan2

Tirai?

84 G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn. 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėm* 
ir pobūviams. Pristatom j namus lietuviškus skilandžius, sūriu*. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sflver Bell Boking Co. Lietuviška ir 
europietiika duona ir pyragai, Šventėms, vestuvėms bei pokyliam* tortai. 
Dalia ir Albertas RadKūnas, sav. — 43-04 Junction BlvcL, Coroua, Queena, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5196.

•Cairo

sufzr 
CANALS
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Three possibte 
Sinai settlement 
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SAUD] 
ARABL

.Savaitės įvykiai —gedSeo

(atkelta iš 1 psl.)

nis sekretorius. Amerika ir So
vietai sutarė, kad Palestinos at
stovai bent pradžioje nedaly-

NIEKAD NESENSTANTI DOVANA

Vestuvių, vardadienio, gimtadienio Ir kitomis progomis vertingiausia, patvariausia Ir pra
smingiausia dovana yra LF išlieti Lietuvos 3-jų Prezidentų ir Karaliaus Mindaugo 
sidabriniai medaliai. Taip pat tie medalis! — reikšminga dovana lietuviam bei kitatau
čiam, norint juos pagerbti — atžymėti už jų naudingus darbus mūsų tautai.

Lletuvos 3-jų Prezidentų medelis 
Kaina $10.00, su reprezentacine dėžute 
$12.50
Palto išlaidoms pridedama 70 c.

Karaliaus Mindaugo Medalis
Kaina $12.50, su reprezentacine dėžute 
$15.00
Pašto Išlaidoms pridedama 70 c.

vautų. Prieš juos ir Izraelis ir 
Jordanija.

Parengiamieji darbai eina 
sunkiai. Dęrybos dėl paliaubų 
vykdymo pirmyn eina labai 
pamažu. Egiptas su Izraeliu be
laisviais pasikeitė, bet Syrija at
sisakė. O Izraelis grasina neda
lyvausiąs Ženevoje, jei Syrija 
neatiduos belaisvių. Izraelis į 
spalio 22 linijas nepasitraukia, o 
Egiptas taip pat grasina, kad be 
tos sąlygos taika neįmanoma.

Dėl taikos galimybių Monitor 
rašė: “Turi būti užtikrinta Iz
raeliui teisė egzistuoti. Bet teri
torijos, priklausančios arabam, 
turi būti grąžintos. Jeruzalės 
šventosios vietos turi būti inter
nacionalizuotos”. Laikraštis 
skelbia žemėlapį, kuriame yra 
trejopos galimybės derybom dėl 
teritorijos padalinimo.

Medalių užsakymus siųsti kartu su čekiais: Lithuanlan Foundation, 2422 West Marąuetta 
Rd., Chlcago, IR. 60529. Čekius rašyti Lietuvių Fondo vardu.

Arabai sustabdė naftą papildo
mai Portugalijai, Rodezijai, Pie
tų Afrikai. Pažadėjo Prancūzi
jai ir kitom “draugiškom” valsty
bėm gruodžio mėn. netaikyti 5 
proc. mažinimo normos.

Olandija pažadėjo neduoti žy
dam iš Sovietų į Izraelį tranzi
to ir Olandijos lėktuvais nega
benti karo medžiagos Izraeliui. 
Tai pažadai, kad būtų paleistas 
arabų pagrobtas lėktuvas.

Amerikoje gazolino klausimas 
aitrėja. - Racionuotas gali būti 
apie sausio vidurį.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
8UPERIOR PIECE G OCD8 CORP. 194 ORCHARD ST. New York, N.Y 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiem* — impop* 
tuotbs ir* vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltam* ir sukneltate 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skara*.M 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimo* 
^arųoėiąnt pakietus i Europą. .Užeikite ir įsitikinsite'

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELĖS, knygos, sveikinimų 
atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliam lipinukai, suveny
rai gaunami Darbininko administracijoj (tel. GL 2-2923) ir 
ALICE’S Florist Shop, 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N. 
Y. 11418. Tel. 846-9527. Krautuvė atidaro 7 dienas savaitėj.

Lietuviškam rajone — ____
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-Oi Jamaica Ava. Richmond HUL, N. Y.

----------Gėlės įvairiom progom-----------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančiu* tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; tx>- 
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

Memorials CO

Lietuviško stiliaus paminklr' 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey^ ir Connecticut 
valstijose

Fasolino

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

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

• Paskutinė* informacijos apie taniausia* kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų meta

Patarnaujama visose* 
kelionių reikale***:
LĖKTUVAI 
VIEŠBUČIAI 
LAIVAI (Crotoes) 
.AUTOBUSAIS Jdomių vtotą 
.lankymo* 
TRAUKINIAI

I

i
©
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Editorial Office 827-1352 Rusinėti Office 827-1351l

THE W O R K E R by FRANCISCAN FATHERS ’

Eina uuo 1913 metų 
1951 sujungė AMERIKĄ. LDS organų DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS

SkomI cfaa poM«« M BrooUyn. N. T. brt Offlc.
P*HWwdw^dy

Prenumeratos kaina $8.00 — Subscription per year $8.00 

Laikraštį tvarko REDAKCINE KOMISIJA

IŠ KITOS KERTĖS PAŽVELGI
Seinų krašto lietuvių katalikų kovos ir vargai

Straipsniu* ir korespondencija* redakcija taiso 
ir gražinami autoriams pratant. Pa* arde pasiri 
nuomone- Vi skelbimų tarinį ir kalba reč ' ■

Sudiev Bushtvickui
Šis Darbininko nr. yra pasku

tinis iš “senųjų sodybų” — 
iš Bushwicko ir Willoughby 
kampo. Kai laikraštis skaitytoją 
pasieks, bus jau ne tik po Kul
tūros Židinio baliaus. Bus jau 
vienuolynas, spaustuvė, redak
cija, administracija persikėlę į 
“naujas sodybas” — 341-361 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207, arba, kaip dažnai pavadi
nant — į kalnelį.

Bushwicko-Willoughby vieto
vei, kur išgyventa nuo 1951 
metų, tenka sakyti paskutinį su
dieu. Ir tenka priminti, kad tas 
sudieu seniai seniai buvo reng
tas. Brendo tas atsisveikinimas 
tarp pranciškonų; brendo jam 
paskata plačioje bendruomeni
nėje šeimoje.

Kaip tas noras, pasiryžimas ki
lo, kaip brendo, tepasako liudi
jimai iš to paties Darbininko 
puslapių.

Prieš 10 metų:
Taip, lygiai prieš 10 metų, 

1963 lapkričio 27 d. Darbinin
ke įdėtas paveikslas su parašu, 
kad lapkričio 17 Woodhavene 
Columbo vyčių salėje M. Šalins- 
kienės iniciatyva surengtoje 
Darbininkui popietėje Tėv. P. 
Baniūnas “rodo įvairius pasiūly- 
fads rtaujai pranciškonų statybai 
foooklyne”. Ir pobūvio pelnas 
700 dol. skiriamas “Pranciškonų 
statybos fondui”.

n vii

Darbininkas'?1964 spalio 14 
aprašė Darbininko koncertą, į- 
vykusį spalio 11 VVoodhavene, 
šv. Tomo parapijos salėje. “Per
traukos metu naujasis lietuvių 

pranciškonų provincijolas Tėv. 
■Leonardas Andriekus, O.F.M., 
pranešė apie įvykusį Brooklyne 
vienuolyno tarybos posėdį ir nu
tarimą statydinti lietuviškąjį 
kultūros centrą — vienuolyną, 
koplyčią, spaustuvę, salę susi
rinkimam, patalpas jaunimo or
ganizacijom. Tam dideliam dar
bui gautas pritarimas Brooklyno 
vyskupijos ir visų New Yorko 

savu nuužiOra. Nenaudoti straipsniai saugomi 
ctsti straipsniai nebūtinai išreiškia rcdakcijo- 

a saku.

irWilloughby
ir jo apylinkės lietuvių klebo
nų”. O Kunigų Vienybės susi
rinkime klebonas Pakalnis pa
vartojo ir patį “židinio” vardą. 
Po šio pranešimo ugningai, en
tuziastingai kalbėjo prel. J. Bal- 
kūnas, dr. Br. Radzivanas. O 
Tėv. Baniūnas paskelbė pirmus 
8 aukotojus po tūkstantinę.

(Prie šio pranciškonų tarybos 
apsisprendimo žymiai prisidėjo 
New Yorko bendruomenės or
ganizacijos. “Kultūros Židinio 
statybos iniciatyva kilo LB New 
Yorko apygardoje, kurios pirmi
ninku tada buvo J. Šlepetys ir to 
reikalo iniciatorius dr. B. Radzi
vanas”, rašė apygardos valdyba 
Darbininke 1973 rugp. 21).

Po poros savaičių:
Darbininke 1964 spalio 27 

aprašytas spalio 23 Brooklyne 
vienuolyno patalpose įvykęs 
“organizacijų atstovų susirinki
mas”, kuriame “pradžioje išaiš-_ 
kinta, kas norima pastatyti. .. 
Kaip atrodytų tie statiniai dar 
nežinoma, nes dar nėra nupirkta 
sklypo”. Bet jau čia sudarytas 
komitetas statybos darbam rem
ti. Įdomu, kad jau čia prel. Bal- 
kūnas kalbėjo apie reikalą sukel
ti vieną mil. dolerių.

9 metų eigoje:
Tai jau ilga- istorija apie skly

po ieškojimą, pirkimą, planus, 
pinigo organizavimą. Tai buvo 
tylių * pastangų; entuziazriibir 
desperacijos momentai. Buvo 
tokių kliūčių, kurias tik laikas 
tegalėjo nugalėti. Buvo planų, 
kuriuos ištekliai keitė. Neteku- 
siem kantrybės tai kėlė abejo
jimų, ar darbas bus iš viso iš
tesėtas.

Pasitikėjimą turėjo atnaujinti 
naujo provincijolo Tėv. J. Gai- 
liušio įsipareigojimas. Darbinin
ke 1970 spalio 2 jis skelbė: 
“Ateinantį pavasarį turime 
pradėti statybą. Ilgiau nebegali
ma laukti . .. Dar šį rudenį, per 
“žiemą ir ateinantį pavasarį mes 
turime statybos fondui surinkti 
papildomai bent 200 tūkstančių

šių metų Tėviškės Žiburiuo
se, Nr. 25 ir 26, bei Darbinin
ke, Nr. 32, buvo išspausdintas 
iš lenkų žurnalo Kultūra (Nr. 4) 
paimtas straipsnis “Litewskie 
skargi —** (Lietuvių skundai), 
kuriame atpasakota lietuvių ka
talikų būklė Seinų srityje. Laik
raščiai, įdėję tą straipsnį, pasi
džiaugė, kd lenkų išeivijos žur
nalas, redaguojamas J Gied- 
royc, iškėlė lietuvių skundus, 
lenkų dvasininkų šovinizmą, 
lietuviam daromą skriaudą ir 
neteisybę. Už tai lietuviai esą 
dėkingi žurnalui ir jo redakto
riui J. Giedroyc.

Tačiau į visą tą reikalą verta 
pažvelgti kiek giliau, iš kitos 
kertės. Ar tikrai lenkų žurnalas 
Kultūra norėjo pasitarnauti lie
tuviam ir ginti jų teises? Ar čia 
kartais nėra noro dar labiau pa
kiršinti lenkus prieš lietuvius? 
Juk žurnalo redakcija nusiplau
na rankas, straipsnio pradžioj 
padariusi pastabą, kad žinios 
gautos iš vieno Romoj gyvenan
čio lietuvio kunigo, praėjusiais 
metais buvusio Lenkijoj ir susi
tikusio su Seinų lietuviais. Taigi 
žurnalo redakcija už straipsnio 
turinį atsakomybę palieka tam 
“Romoj gyvenančiam lietuviui”.

Kiek to “Romoj gyvenančio 
lietuvio” žinios yra tikros ir pati
kimos, matyti iš straipsnio tos 
dalies, kur trumpai atpasakoja
ma Suvalkų krašto ir Seinų vys
kupijos istorija. Ten yra žymių 
klaidų, netikslumų. Pvz. rašoma, 
kad, “sudarius Suvalkų gubemi-

dolerių”. Prisiimdamas sau at
sakomybę, skelbė: “Aš esu tik
ras, kad per šiuos trejus metus, 
kuriem esu paskirtas, nąes savo 
darbą pilnai baigsim”.

Ir tik nuo pavasario, kada pra
dėta kasti pamatus, skepticizmas 
dingo, juodieji pranašai pritilo.

Kas kinta ir kas ne:
Susilaikom čia nuo minėjimo 

asmenų, kurie; parodė ypatingo- * 
pasiaukąjjnąo nųplitiniu darbų,j'' 
vis naujoms lĮąujcąn aukom.,,.
Tam pritrūktų čia vietos. O be į 
to, bus speciali Kultūros Židinio 
šventė J^nėjas^^ri^.
tytojampagefbti. ‘ >

Keliamės į “naujas sodybas*5* 
su geru žodžiu senajai vieto-' 
vei, kurioje buvom prisiglaudę
22 metus; su dėkingumu tiem, j 
kurie čia mus lankė ir parėmė; 
su pagarba tiem, kurie laikraš
čiui atidavė savo duoklę ir nuėjo 
į kitus darbus arba į amžinybės 
gyvenimą.

Keliamės su tikėjimu, kad 
keičiasi vietovės, keičiasi 
žmonės, bet nesikeičia tiesa, 
kad didelė idėja esti pasiekia
mą, jei yra didelis noras ir tuo 
noru patvariai užsidega dau
gelis.

f

Pirmasis susirinkimas Kultūros Židinio statybos reikalu įvyko 1964 spalio 14 pranciš
konų vienuolyno valgomajame Brooklyne. Viduryje sėdi prel. J. Balkonas, Tėv. L. And
riekus, OFM, tuo metu buvęs provincijolas, ir kiti. Nuotr. R. Kisieliaus.

ją, vyskupas Wierzbowskis per
kėlė savo rezidenciją į Sei
nus ... čia buvo įkurta semina
rija ... visoje vyskupijoje tikyba 
'buvo mokoma dar lenkų kal
ba... Vyskupas Karosas, kilus 
lenkų-lietuvių konfliktui, atsi
sakė priimti. Lenkijos pilietybę 
ir dėl to buvo persekiojamas. 
Jis persikėlė į Punską, o po mė
nesio gavo leidimą išvykti Lie
tuvon.”

O istoriniai daviniai yra kito
kie. Nuo 1816 Suvalkai buvo 
Augustavo vaivadijos centras, 
nuo 1837 Augustavo gubernijos 
centras. Suvalkų gubernija į- 
stėigta tik 1867. Vyskupas 
Wierzbowskis buvo Seinų vys
kupu 1872-1893. Vyskupo rezi
dencija iš Vygrių į Seinus buvo 
perkelta ne vysk. Wierzbowskio, 
bet vysk. Golaszewskio 1813. 
Pirmasis vyskupas, kuris pasto
viai apsigyveno Seinuose, buvo 
vysk. Straszynskis (1837-1847). 
Seinų kunigų seminarija Sei
nuose yra įsteigta 1826 vysk. 
Manūgevičiaus, o ne vysk. 
Wierzbowskio. Netiesa, kad tais 
laikais “visoje vyskupijoje tiky
ba buvo mokoma dar lenkų kal
ba”. Seinų vyskupijos šiaurinė 
lietuviška pusė buvo grynai 
lietuviška, ir tos dalies parapijo
se, kur gyventojai lenkų kalbos 
visiškai nemokėjo, tikyba ir pa
mokslai buvo visuomet tik lie
tuvių kalba.

Netikslumai ir vysk. Karoso iš 
Seinų išvykimo istorijoj. Jis iš 
Seinų turėjo išvykti 1920 ne dėl 
to, kad atsisakė priimti Lenkijos 
pilietybę, o dėl to, kad karinės 
valdžios buvo prievarta ištrem
tas į Punską, o po mėnesio į ne
priklausomą Lietuvą. Jei tikėti 
kan. M. Vaitkaus atsiminimais, 
vysk. Karosas buvęs lenkų kari
nės valdžios ištremtas iš Sei
nų su nuncijaus Ratti, rezidavu
sio Varšuvoje, žinia ir pritarimu.

Tiek dėl kai kurių stambesnių 
istorinių klaidų. Jas galėjo pada
ryti tas “Romoj gyvenąs lietuvis 
kunigas" bet galėjo ir Kultū
ra žurnalo redakcija jas sąmo
ningai palikti su mintimi paro
dyti, kiek to asmens suteiktos ži
nios gali būti patikimos.

Kad lenkų žurnalas Kultūra 
nėra palankus lietuviam, ma
tyti iš jame išspausdinto minėto 
straipsnio pabaigos, kur pasisa
kyta prieš lietuvišką Seinų kraš
to vietovardžių rašybą: “Šią 
aistrą viską lietuvinti buvo gali
ma suprasti tuo laiku, kai buvo 
stiprinama tautinė sąmonė ir lie
tuvių kalba, kai lietuviai buvo 
apsėsti lenkiškumo baimės. 
Šiandien tai atrodo kaip komp
leksas. Kaip ilgai tauta gali sau 
leisti braukti iš savo istorijos 
500 metų bendro gyvenimo su 
Lenkija, kaip ilgai net istoriniai 
vardai bus lietuvinami? Aukš

čiau įdėtas straipšnis “Wladas 
Komaras” yra to fakto akis rė
žianti iliustracija. O Kultūra re
daktoriaus pavardė? “Puristai” 
taip pat laikė savo pareiga su
lietuvinti.” Taigi atrodo, jog nė
ra ko džiaugtis dėl Kultūra žur
nalo gerų norų padėti lietuviam 
ir už tai redaktoriui dėkoti.

Minimas straipsnis plačiai pa
plito Lenkijoj, ypač Suvalkų 
krašte, ir tikriausiai neprisidėjo 
prie įtemptų santykių tarp lietu
vių ir lenkų švelninimo, ypač 
kad ir dabartinių santykių su 
Lomžos vyskupu atpasakojime 
yra netikslumų, paremtų ne fak
tais, bet gal ir lenkų sąmonin
gai paskleistais gandais.

Seinų krašto lietuviai savo į 
visas puses rašytuose skunduose 
pabrėžia, kad Seinų kraštas nuo 
seniausių laikų yra lietuviškas, 
kad jis yra Lietuvos dalis, lenkų 
neteisėtai užgrobta, kad Seinų 
miestas buvo žymus lietuvių 
kultūros židinys, kad Seinų baž
nyčioj nuo seniausių (?) laikų iki 
1946 buvo lietuviam pamaldos, 
kad lenkai, okupavę Seinų kraš
tą, lietuvius lenkino, persekiojo 
ir t.t. Visa tai šventa tiesa. 
Lietuviai tapo lenkiško šoviniz
mo aukomis. Tačiau vien tik pra
eities įvykius minint, jais re
miantis, šiandien nieko konkre
taus pasiekti negalima. Juoba,

(nukelta į 4 psl.)

IŠ MANO ATSIMINIMŲ
PETRAS JOČYS
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Tai buvo gera 

proga diena iš dienos vis kitoj 
parapijoj po pamaldų prie šven
toriaus kalbėti St. Seimo rinki
mų reikalu, kviečiant balsuoti 
už krikščioniškus sąrašus. Tomis 
kalbomis visuomenė labai do
mėjosi, ir visur buvau nuošir
džiai sutiktas.

Prieš išvažiuojant lankyti, ap
skrities viršininkas pasiūlė man 
važiuoti fajetonu, pora arklių pa
kinkytu, bet aš pasirinkau civi
liai apsirengusį milicininką, 
mažą brikelį, mažą arkliuką,*ir 
taip išvažiavome. Visur kleboni
jose mus maloniai priėmė ir vi
sus tris (mane, milicininką ir 
arkliuką) vaišino. O Linkuvos 
klebonas kun. Šaučiūnas liepė 
mano bėriuką šerti kviečiais. 
Ten suardžiau jau suorganizuo
tą profesinę sąjungą ir jos vietoj 
įkūriau Lietuvos Darbo Fede
racijos skyrių. Žąsino ir kt. prof. 
sąjungos skyrius iširo, o Lietu
vos Darbo Federacijos sky
rius visą laiką gyvavo.

Verbų sekmadienį man atvy
kus į Žeimelį, klebonas mane 
įspėjo, kad Žeimelis raudonas. 
Puiki, saulėta, šilta diena. Po pa
maldų prie bažnyčios šven
toriaus išsipylė žmonių minia.

Pradėjus man kalbėti, tai šen, tai 
ten pasirodė “raudonos lieps
nelės”, bet jas savo trumpu at
sakymu tuojau užgniaužiau. 
Tuojau visai aprimo, ir visa žmo
nių minia suįdominta išklausė 
mano gana ilgą kalbą.

Aplankęs eilę parapijų, prieš 
Velykų šventes grįžau į Šiaulius. 
Įstaigoje rūsčiu veidu sutikau 
apskrities viršininką, kuris nusi
skundė, kad jį puolę kairieji 
dėl mano mitingavimo provinci
joje. Atsakiau, kad tai yra parei
ga mitinguoti prieš St. Seimo 
rinkimus.

Vietos katalikų veikėjai, kaip 
gimnazijos kapelionas Končius 
ir kun. Sitavičius, kalbino mane 
kandidatuoti į St. Seimą, bet aš 
atsisakiau. Vėliau į mane buvo 
kreiptasi, pranešant, kad Pane
vėžio Apygardos Katalikų rin
kimų komisija ragina mane su
tikti kandidatuoti. Po to sutikau, 
ir mano sutikimas buvo telegra
ma praneštas Panevėžiui.

Rinkimai į St. Seimą Šiaulių 
mieste, apskrityje ir visoje Pane
vėžio apygardoje triukšmaujan
čia dauguma buvo laimėti krikš
čioniškųjų grupių. Vykstant bal
savimams, atokiau nuo ūmos, 

pasiginčijus man su socialdemo
kratu Bieliniu, jis nulipo nuo 
pastovio ir pasveikino mane su 
laimėjimu. Mano šalininkai pro
letarai nustebo, tai. matydami, 
kad priešai vienas antram pada
vė ranką.

Nuo Šiaulių L.D.F-jos atsto
vais buvo išrinkti aš ir stalius 
Deksnys.

Į Kauną išvykimo rytą darbi
ninkų atstovai mudu pakvietė į 
Juozapiečių salę, kuri pilna bu
vo prisirinkusi Šiaulių miesto 
darbininkų. Iš ten su orkestru, 
apsupti ilgiausio vainiko, bu
vom nulydėti į geležinkelio sto
tį. Ten mums važiuoti skirtą va
goną darbininkai iš lauko pa
puošė tuo pačiu vainiku. Po jaut
rių atsisveikinimo kalbų ir Lie
tuvos himno išjudėjome į Kau
ną.

-o-
Puiki 1920 metų gegužės mė

nesio 15 diena. Iškilminga ir 
tautai brangi Steigiamojo Seimo 
susirinkimo šventė. Iškilmingos 
pamaldos katedroje, prie Karo 
muziejaus žuvusiųjų dėl Lietu
vos laisvės pagerbimas, vakare 
St. Seimo iškilmingas posėdis. 
Čia St. Seimas patvirtino 1918 
metų vasario 16 dienos Lietu
vos Tarybos paskelbtą Lietuvos 
Nepriklausomybės aktą. Sugie
dotas Lietuvos himnas.

Tai buvo nepaprastai džiaugs
minga lietuvių tautos diena, 
kada jos ilgas dėl laisvės kovas, 
kančias ir daugiau kaip šimtą 
metų trukusius visokių oku
pantų persekiojimus vainikavo 

tautos pergalė. Pati lietuvių tau
ta tapo laisva, pati savęs valdo
vė ir savo reikalų tvarkytoja per 
savo išrinktus valstybės orga
nus.

Pradėjus St. Seimui veikti, 
buvo sudaryta sutartis su So
vietų Rusija, su Lenkija, grąži
nant Lietuvai Vilnių su jo apy
linkėmis. Bet lenkų vyriausybė 
trečią dieną po susitarimo tą 
sutartį sulaužė. Lenkų kariuo
menė, vadovaujama generolo 
Želigovskio, puolė Vilnių ir Lie
tuvą. Visa lietuvių tauta stojo į 
kovą prieš plėšriuosius lenkus. 
Greitesniam opių klausimų 
sprendimui St. Seimas iš savo 
narių tarpo sudarė mažesnį or
ganą.

Aš pasiūliau St. Seimo nariui 
L. D. F.-jos frakcijos pirminin
kui karininkui Antanui Matulai
čiui vykti su manimi kaip šau
liams partizanams į lenkų 
frontą. Nuvykome į šaulių šta
bą, gavome nurodymų, ginklų, 
būrelį šaulių ir išvykome. Vy
kome pro Vievį į Rudiškių gele
žinkelio stotį. Ten keletą dienų 
pasižvalgę, išvykome į Valkinin
kus.

Ten susidarė mūsų apie dvi
dešimt vyrų būrys, ir užėmėm 
neveikiančio pašto pastatą. Į 
Valkininkus atvyko Vincas Do
vydaitis ir Viktoras Jasaitis. Val
kininkai prie nedidelės upės. 
Tuojau už tilto auga didelis 
aukštų medžių pušynas.

I *
Už tos upės jau buvo už

frontė. Mūsų veikimas ribojosi 

priešo žvalgymu ir jo žvalgų 
sulaikymu. Kartą pasiskirstėm į 
du būriu. Vienam būriui vado
vavo karininkas Antanas Matu
laitis, o antram — Vincas Dovy
daitis. Išėjome į žvalgybą.

Netrukus V. Dovydaičio bū
rys susišaudė su lenkų raitelių 
žvalgais, ir tuojau mūąų būrys, 
vadovaujamas kar. A. Matulaičio, 
susitikom su lenkų raitelių žval
gais. Kar. A. Matulaitis davė ko
mandą išsiskleisti į grandinę, 
gulti ir atidengti ugnį į lenkų 
raitelius, kurie buvo atstu nuo 
mūsų apie pusantro šimto met
rų, bet pro retus medžius buvo 
gerai matomi. Paleisdamas šū
vius į lenkų pusę, stebėjau mūsų 
šaulių kovingumų. Vienų kulkos 
čia pat rausė žemę, o nuo kitų 
kulkų linko aukštos medžių ša
kos. V. Dovydaičio būryje liko 
tik pats Dovydaitis ir žydas Ici- 
kas. Kiti išsibėgiojo. Tai buvo 
daugiausia mokyklų jaunimas.

Valkininkai ir aplinkiniai 
kaimai yra lietuviški, ir gy
ventojai patriotiškai nusiteikę.

Vieną ankstų rytą, atvykę iš 
užfrontės, gyventojai pranešė, 
kad dvi lenkų kuopos žygiuoja 
Valkininkų link.

Gavus tokį pranešimą, ir mūsų 
kareivių sargyba nuo tilto pasi
traukė. Nebuvo ir mūsų būriui 
kitos išeities, kaip pasitraukti, 
nes tik šautuvais buvom gink
luoti.

Besitraukiant per miestelį, V. 
Dovydaitis ir V. Jasaitis buvo 
sumanę užeiti į arbatinę užval

gyti. Tuo metu lenkams įžygia
vus į miestelį, V. Dovydaitis į- 
bėgo į šventorių ir kovėsi su 
lenkais. Lenkai, užėję iš kitos 
pusės, V. Dovydaitį mirtinai 
sužeidė. V. Jasaitis, numetęs 
šautuvą, kaip ne šaulys, išliko 
gyvas.

Pasitraukęs būrys pro Onuškį, 
nuvyko į Alytų II ir apsistojo 
kareivinėse. Šį ir kitus šaulių 
būrius apjungė kar. A. Matulai
čio vadovaujamas IV-sis šaulių 
lauko štabas, kuriam priklausė 
Alytaus, Perlojos, Nedzingės, 
Puvočių ir Bobriškio šaulių bū
riai.

Vieną vakarą buvau išsiųstas 
su vokišku karišku vežimu ir 
ketvertu arklių į Kauną perduo
ti šį turtą Saulių Sąjungos cent
rui. Tą patį vakarą kar. A. Matu
laitis su atvykusiu iš Kauno kar. 
Kyvartu išvyko inspektuoti Bob
riškio kaimo šaulių būrio. Nak
čia netikėtai iš Varėnos atvykęs 
lenkų kariuomenės dalinys puo
lė šaulių būstinę ir sunkiai 
sužeidė kar. A. Matulaitį. Kar. 
Kybartą, V. Jasaitį ir kitus paėmė 
į nelaisvę. Sužeistas kar. A Ma
tulaitis buvo nuvežtas į Aly
taus apskrities ligoninę, kur ir 
mirė.

Tuo metu Lietuvos kariuo
menė sumušė lenkus ties Sir- 
vintais ir Giedraičiais. Sužinojęs 
ligoninėje prieš mirtį šią naujie
ną ir kad Lietuvos kariuomenė 
užėmė Vilnių, kar. A. Matulaitis 
labai džiaugėsi. „

(Bus daugiau)
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daiyti.

bonas minėta dalykui turėjo 
pagrindo. Vieną naktį prisistatę

pas įkalbėti. Pagal Gestapo in
strukcijas, išeidami iš viešbučio, 
jie privalėjo pasakyti, kur eina,
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lais nitvažtavę* įTilžę, ankstų praktiškai to nelabai buvo kiko- 
rytą, krautuvėm. ir -Ištaigom dar masi. Nebuvo galima išeiti už 
esant uždarytom, užėjau į netoli miesto ribų.
Luizės tilto esančią katalikų 
bažnyčią. Vietinis klebonas au
kojo mišias. Apytamsėj bažny
čioj pastebėjau vos keletą silue
tų. Akim kiek apsipratus su 
apyblanda, žvilgsnis kažkaip už
kliuvo už vieno netoli esančio 
silueto. Stipriau įbedęs akis, pa
stebėjau lyg ir matytą veidą.

Pabandžiau prislinkti arčiau. 
Žmogus pastebimai pasitraukė 
toliau. Bet, jam traukiantis, pa
mačiau, kuo negalėjo tikėti ma
no akys: neabejotinai tai buvo 

. nepriklausomos Lietuvos ilga
metis žemės ūkio ministeris Jo-, 
nas Pranas Aleksa. Nors eilę 
metų jo nebuvau matęs, tačiau 
ta originali išvaizda, dažnai 
mirksinčios akys, visai žila ir ne
praplikusi galva ir kiti bruožai 
išblaškė mano abejones.

Matydamas, kad mano artumo 
jis vengia, nutariau palaukti, kol 
išeis iš bažnyčios. Pasibaigus 
mišiom, jis pakilo. Neatsilikau ir 
aš. Tuščioj gatvėj bandžiau ji už
kalbinti, bet jis tik paspartino 
žingsnius. Pagaliau, matyda
mas, kad neatstoju, staptelėjo, 
akyliau pasižiūrėjo ir kažką su
murmėjo. Pasirodė, kad jis ne
prigirdi. Išsiaiškinom. Prisista
čiau, kas esu, bet į šneką vis 
tiek nesileido. Tik priminus, 
kad, jam ministeriaujant, jo dė
ka buvau išsiųstas į užsienį stu
dijuoti, pagalvojo, prisiminė ir 
pradėjo kalbėti. Tik tada sužino
jau, kad jis su kun. Mykolu Kru
pavičium yra iš Lietuvos iš
tremti ir apgyvendinti Gestapo 
priežiūroj Tilžėj.

Mano ryšys su vokiečių oku
puota Lietuvą .buvo labai men
kas. Iš Klaipėdos krašto (o jis . . 
jau buvo laikomas Vokietijos*' jarrtaukoti mišių, bet pataręs ge- 
dalim) nuvažiuoti į Lietuvą

- buvo labai sunky., Pa^ienię ad
ministracija griežtai ’vąiže bet 

‘kokį ryšį. Todėl apie kun.. M.
. Krupavičiaus ir J. P. Aleksos 

ištrėmimą nieko nežinojau.
Tuoj pat su Aleksa norėjau ei;.., 

ti į jų buveinę pasimatyti su 
kun. Krupavičium. Juo labiau, 
kad, Aleksai neprigirdint, reikė
jo gana garsiai kalbėtis, o gatvėj 
pradėjo rodytis vis daugiau žmo
nių. Bet Aleksa prašė tą sykį 
pas juos neužeiti. Būsią geriau 
kurią kitą dieną: Aš sutikau, pri- 
leisdamas, kad jis nori pirma pa
kalbėti su kun. Krupavičium ir 
pasiteirauti apie mane.

Ilgai . nedelsdamas, gal po 
poros dienų, vėl atsidūriau Til
žėj, žinoma, ne tuščiomis. Vos 
mane pamatęs, kun. Krupavičius 
sako: “Broli, duok ūsą”. Po nuo
širdaus pasisveikinimo išsiaiški
nom, kad mano tėviškėj, Veive
rių parapijoj, kurioj kun. Krupa
vičius kurį laiką klebonavo, jis 
gerai pažinojo ten gyvenančius 
mano brolius.

Jiedu Gestapo buvo apgy
vendinti Hohe Strasse, nedide
liam viešbuty, trečiam aukšte. 
Kambary vos išsiteko dvi lovos, 
pora kėdžių ir staliukas. Vienas 
langas į gatvę. Ta Hohe Strasse 
tai buvo Tilžės pagrindinė biz
nio gatvė, jungianti Luizės tiltą 
per Nemuną su geležinkelio 
stotim.

Įeinant į viešbutį, niekas ma
nęs neapldausinėjo. Jų sekimas 
buvo pavestas vienam iš viešbu
čio Žemesnių tarnautojų. Nors 
jis lietuviškai nekalbėjo, bet ne
abejoju, kad mokėjo. Tai kun. 
Krupavičius tuoj pastebėjo. Il
giau su jais man besikalbant, 
tas seklys vis dažniau pradėjo 
kaišioti nosį; reiškia, kad atėjo 
laikas man pasišalinti.

Sužinojau apie padėtį Lietu
voj ir priežastį, dėl kurios jie 
buvo ištremti.

Atviresnį pasikalbėjimą truk
dė ta aplinkybė, kad, Aleksai ne
prigirdint, reikėjo gana garsiai 
kalbėti. Vėlesniuose mūsų susi
tikimuose, kurie įvykdavo daž
nai, jiedu susitarė: ko Aleksa ne
bus nugirdęs, tai vėliau jam kun. 
Krupavičius paaiškins.

Dažnai su kun. Krupavičium 
išeidavau į nuošalesnes gatves 
pasivaikščioti, kad būtų saugiau

Maistu bandė nesiskųsti. Bet 
vėliau pastebėjau, kad jų mais
tas buvo menkas ir silpnas. Ban
džiau vis atvežti. Siūliau per ką- 
kitą įduoti, hes maisto vežimas 
į miestą buvo gana pavojingas, 
ypač šiuo atveju. Tada Vokieti
joj drausmė buvo pilnoj aukš
tumoj. Vis susidurdavau su kun. 
Krupavičiaus užsispyrimu ir sa
vęs nepaisymu. Girdi, jis pa
kankamai maisto gaunąs iš Kai- netrūko. Jis atkirto: “Nė ne— 
varijos. Tikėk tuo, ar netikėk, bandyk. Matai, pas tave nė apsi- 
O kaip vėliau sužinojau, jis be- lankyti neleidžia" (kelis kartus 
veik nieko iš ten negaudavo.

Kun. Krupavičius pasiten
kindavo mažu valgymu, o Alek
sa, priešingai, buvo valgus.

Kartą, užėjęs pas juos į kamba
rį, radau abu ne savus, surū
gusius. Bandžiau pajuokauti — 
nesidavė. Sakau, gal eisim pasi
vaikščioti. Kun. Krupavičius, at
rodo, to tik ir laukė. Aleksa 
nėjo. Išėjus -ir skundžiasi kun. 
Krupavičius: “Išsiėdėm, kaip tie 
du šunes. Ir kad būtų už ką. 
Vis dėl tos nepriklausomos Lie
tuvos politikos. Šį rytą konkre
čiai, dėl buvusios mudviejų 
vykdytos žemės ūkio politikos. 
O blogiausia, kad tie mūsų ner
vai . . .”

Ką gi, abu yra buvę žemės 
ūkio ministeriais su radikaliai 
priešingom politikos pažiūrom. 
Panašūs susikirtimai buvę ne 
kartą.

Einant pro katalikų bažnyčią, 
bandžiau juokauti. Sakau, kaip 
čia išeina, kad, užėjęs į bažny
čią, radau Aleksą, o ne patį? 
Atsakė, kad bandęs kalbėtis su 
vietiniu klebonu, bet, paaiškė
jus, kas;jis esąs ir'kaip čia at
siradęs, klebonas nė tik neleidęs 1

ir po kiek Įtiko tik jo pelenus 
grąžino iš katėto.

Matydamas vis labiau blykš
tantį kun. Krupavičiaus veidą, 
vieno pasivtikSčiąjimo metu 
jam užsiminiau: gal vertėtų pa
bandyti paklabinti atitinkamų į- 
staigų duris dėl leidimo jam 
persikelti pa mus, į Viešvilę. 
Vietos turijon pakankamai; 
maisto, ūkiškai gyvenant, irgi

buvo paryta).

Turėdamas neblogų įtakin
gesnių pažinčių, ypač “lašini
nių”, pradėjau reikalą judinti. 
Pagaliau nesipriešino ir kun. 
Krupavičius. Tik visa bėda, kad 
reikalą sprendė ne Tilžė, o Ber
lynas.

Po kelių mėnesių, dideliam 
kun. Krupavičiaus nustebimui, 
buvo gautas leidimas apsi
gyventi pas marš. Bet, dar di
desniam visi) nustebimui, po ke- 
keto dienų iš Įeitos Berlyno į- 
staigos atėjo patvarkymas kun. 
Krupavičių perkelti iš . Tilžės į 
Regensburgį į vienuolyną. 
Taip ir liko neišaiškinta, ar dėl 
mano pastangų šis perkėlimas 
buvo pakeistas į Regensburgą. 
Bandžiau teisybės ieškoti Til
žės įstaigose, bet jos mane tiki
no, kad čia tik atsitiktinis lai
ko sutapimas. Pasirinkimo ne
buvo, juo labiau, kad pagal duo
tą patvarkymą reikėjo nedel
siant išvykti.

Su skaudančia širdim 1943 
rugsėjo mta. palydėjau kun. 
Krupavičiu j Tilžės geležinkelio; 
stotį. LTraiiiixy>; atsisveikinant _ 
abiem buvo> * sunku 'sulaikyti -; kalbą, kad jie; už tai kovoja. Ta-i daryti nei Sęįnuose, nei Vižan 
ašaras. '•'» čiau ar neturėtų kovodami atsi- nyje ir kitur.

Traukinyprie jo.nepastebėjau žvelgti į realią padėtį ir pąsver-.,^ , . -e,-
sišftfly^ti'patarpihirfcaTrti'pas kle-jokio pdydoydp’betb pakelėj, ti, kiek tokia kova gali duotis S!.f:;rr. z 
bottą^tuomėt kun. Krupavfčius, usakė, jis atsirado.*-tas . konkrečių vaisių, kokie tos ko*
■■niii i .. ......................... i. ..... .. i,. ............  - , ..i vos padariniai. Jie šiandien toj

kovoj yra vieni: jų negali parem
ti, lietuviškoji išeivija (nebent 
moraliai), nei “socialistinė Lie
tuvos respublika”, nei bet kokia 
tarptautinė žmogaus teisių gyni
mo institucija.

Seinų krašto lietuvių kovos 
centras ir objektas yra lietuviš
kos pamaldos Seinų parapijos

riau visai bažnyčioj nesilankyti. 
Aš, kiek nustebęs, bandžiau pa-

DAUGIAU AKCIJOS 
IR PASIAUKOJIMO

Laiptai kyla į salę, viduryje leidžiasi į kafeteriją ir į kitas pirmojo aukšto patalpas. Nuotr. 
P. Bivainio

IŠ KITOS KERTĖS PAŽVELGUS
(atkelta iš 3 psl.) bažnyčioj (buvusioj katedroj). 

Po II pasaulinio karo lenkų 
dvasinė vyresnybė, laikydama, 
kad Suvalkų kraštas jau galutinai 
priklauso Lenkijai, panaikino 
lietuviškas pamaldas tose baž
nyčiose, kur jos iki tol dar bu
vo. Lietuvos nepriklausomybės 
laikais to lenkai nedrįso padary
ti, nes šalia buvo Lietuvos ne
priklausoma valstybė, kurioj 
lenkai turėjo savo pamaldas ir 
dėl to reikėjo skaitytis. Rusam 
okupavus Lietuvą, ši, sakytume, 
pusiausvyra dingo, ir dėl to 
lietuviai bažnyčiose neteko savo 
pamaldų. Po atkaklių kovų vos 
tik Punske ir Smalėnuose lietu
viai išsikovojo savas lietuviškas

-kad lenkai Seinų kraštą laiko 
nuo seniausių (?) laikų Lenkijos 
dalimi. Praeitis ir istorija šian
dien nėra lemiamas veiksnys, 
nes lietuvių teisių į tą kraštą 
niekas nenori pripažinti, prie
šingai, už tokius lietuvių sieki
mus jie susilaukia tik priekaiš
tų — norą atplėšti dalį Lenki
jos. Yra tikra, kad tiek anksčiau, 
tiek ir dabar pasaulinė ir dvasi
nė Lenkijos vyriausybė nori ir 
siekia šio krašto gyventojus su
lenkinti, sulieti su Lenkijos vi
suomene.

Galima džiaugtis Seinų kraš- 
,tp lietuviais, kad jie. yra tokie . ,

11 patriotai, giną savo teises ir savo < pamaldas. Bet to nepasisekė pa-

Religinis auklėjimas šeimoje ir pašaukimai (5)

Kiekvieną rytą ir vakarą jaunas 
lietuvis kunigas, suimtas kartu 
su jais, laikydavo trumpas pa
maldėles, palydimas bažnytinių 
giesmių. O paskui, šito įspūdžio 
aš niekuomet savo gyvenime 
neužmiršiu, pakildavo šie drą
sūs jaunuoliai, su jais ir mes vi
si, kaip vienas, ir dusliais ka
lėjimo požemio skliautais stip
riai ir galingai nuaidėdavo Lie
tuvos himnas. Kalėjimo sargai, 
kurie iš pradžių nežmoniškais 
keiksmais norėdavo mūsų gie
dojimą nutildyti, pamatę, kad 
niekas negelbsti, nustojo ir truk
dę. To himno melodiją aš 
dar ir šiandien puikiai atsime
nu.” Taip baigia savo liudijimą 
apie mūsų jaunus didvyrius jau
nas vokietis.

Svetimi parvežė gražiausius 
prisiminimus iš kalėjimo ir apie 
mūsų vyskupą kankinį Mečislo
vą Reinį. Vyskupas gaudavo iš 
Lietuvos maisto ir kitokių siun
tinėlių. Jis pats buvo silpnos 
sveikatos, ir kiekvienas siun
tinėlis gelbėjo ir ilgiau palaikė 
jo gyvybę, bet jis dalindavosi 
tais siuntinėliais lygiomis su vi- 
sais kaliniais savo kameroje. Po 
kiek laiko pastebėjo, kad jo 
siuntinėliai kameroje smarkiai 
sumažėja. Vyskupas įtarė vieną 
kalinį jį apvagiant. Kol nebuvo 
tikras, nieko nedarė, bet kai į- 
tarimas pasitvirtino, jis, dalinda
mas savo siuntinėlį, davė visiem 
po lygią dalį, o įtariamajam jo 
dalį dvigubai padidino. Anam 
tartum tuomi buvo žarijų ant 
galvos užpilta. Jis neišlaikė, 
puolė prieš vyskupą ant kelių, 
viską prisipažino ir atsiprašė.

talikų gyvenirnou Lietuvoje ak
tualijomis, ir pamatysime, kad 
tokių kančią ir tokio persekio
jimo šiais moderniais 'visokių 
laisvių laikais niekas pasauly
je niekur nepatiria. Tas galima 
tik sovietinėje Rusijos imperijo
je, kuri vi$| savo pyktį, Visą pa; 
giežą išlieja ant mažytėš katali
kiškos Lietuvos. Šiandien kuni
gai, kaip Šeškevičius, Zdebskis 
ir Bubnys, išgarsino Lietuvos 
vardą plačioje pasaulio^ spau
doje. Ne tik šie vieni, bet ir 
daugybė, kitų dvasios vadų, vi
sus čia nėra reikalo ir minė
ti, guldo galvas už savo tikin
čiuosius, už tai ir tikintieji at
liepia tuo pačiu: rodo jiem vi
sišką atsidavimą ir pasitikėjimą.

Arba paimldme Sibiro tremti
nių lietuvaičių maldaknygę. Yra 
tikrų žinią, kad bent .viena iš jų 
buvo vienuolė. Jų tomis prakai
tu ir krauju rašytomis, iš širdies 
gelmių kylančiomis maldomis 
žavisi visas pasaulis. Jos išvers
tos į keliolika pasaulio kalbų, 
jom įvadus rašė, susižavėję, 
vyskupai ir kardinolai. Jos ten 
Sibiro taigoje, vergių darbą dirb
damos, pajėgia melstis ne tik už 
save, bet ir už svetimoj šaly 
iš vargo ir bado žuvusius, ir už 
kovotoją vėles, ir už tėvynės 
laisvę, ir už mylimųjų ir bičiu
lių geresnę dalią, taigi ir už mus 
visus; meldžiasi jos pagaliau net 
už savo kankintojus ir priešus ir 
dėkoja Dievui už malonę, kad 
leidžia jom augti kryžiaus pavė
syje, taigi dėkoja už visas kan
čias ir vargias.

Kunigai ir vienuolės 
pasaulio spaudoje 

Pavartykime mūsų spaudą, 
kuri paskutiniu laiku mirga ka-

Žodžiai moko, pavyzdžiai 
patraukia

Po Simo Kudirkos šuolio į 
laisvę, kada viso pasaulio, ypač 
Amerikoi spaudoje pasirodė il
gi to įvykio aprašymai, mūsų

x Kad Lomžos vyskupai nebuvo 
palankūs lietuvių prašymam 
grąžinti lietuviškas pamaldas į 
Seinų ir kitas bažnyčias, yra tik
ras faktas. Kad lietuvių prašy
mai, siųsti Varšuvos arkivysku
pui kard. Wyszynskiui, liko be 
jokių pasekmių, irgi faktas. At
kreiptinas dėmesys į tai, kad 
kard. Wyszynskis neturi juris
dikcijos į kitas Lenkijos vysku
pijas, ir dėl to jo atsakymas — 
prašymas perduotas Lomžos 
vyskupui — yra suprantamas. 
Tačiau tai sakyti apie dabartinį 
Lomžos vyskupą (nuo 1970) 
Mikalojų Sasinowskį būtų netei
singa. Paveiktas lietuvių prašy
mų ir skundų, be to, paragin
tas iš Romos, jis bando kaip nors 
tą skaudų klausimą spręsti. Jis 
pripažįsta, kad Seinų parapijos 
didelė dalis yra lietuviška; jis 
žino, kad ištisi to kampo kaimai 
yra lietuviški. Lygiai žino, kad 
vietos lenkai yra dideli fanati
kai, nusistatę prieš lietuvius ir 
pan. Bet ir jis ne viską gali. Len
kai dvasiškiai jam prikiša, kad jis 
norįs atgaivinti lietuvių šoviniz
mą, o pasaulinė valdžia — kam 
skaldąs Lenkijos visuomenę.

Vyskupo Sasinowskio plape 
buvo įsteigti lietuvišką parapiją 
Vidugirių kaime, esančiame 
apie 8 km tiek nuo Seinų, tiek 
nuo Punsko, pastatyti ten bažny
čią lietuviam. Žagariu kaime 
yra veik 200 metų senumo ne
maža bažnytėlė. Pastaruoju me
tu valdžia davė leidimą ją atre
montuoti, atnaujinti (įdomus ar
chitektūrinis medinis pamink
las). Ji buvo pasiūlyta lietuviam. 
Tačiau Seinų lietuviai griežtai 
laikosi dėsnio: arba lietuviškos 
pamaldos Seinuose, arba nie
kur. Jų manymu, vyskupo pla
nas yra nukreipti lietuvių dėme
sį nuo Seinų bažnyčios. Paga
liau nuo šių metų rugsėjo mėn. 
pradžios vyskupas lietuviam 
pavedė Seinų mieste esančią 
buv. evangelikų bažnytėlę, pa
skyrė jai aptarnauti lietuviškai 
mokantį ir lietuviam labai palan
kų jauną kunigą. Bet Seinų pa
rapijos lietuviai į tą jiem skirtą 
bažnyčią nesilanko, tik para-

jaunimas didžiavosi jo tuo kad ir 
nesėkmingu šuoliu, jaunimas, 
tarsi, atgijo, išėjo į gatves de
monstruoti, diskutuoti tarp sa
vęs ir informuoti platesnę Ame
rikos visuomenę, ir iš viso pasi
darė daug aktyvesnis ir labiau 
susidomėjo ir įsijungė į Lietu
vos laisvinimo darbą.

Lygiai tą patį turėtume pada
ryti šiandien dėl viso to, kas 
dabar darosi Lietuvoje, kada 
religijos persekiojimas yra suin
tensyvintas, kunigai ir tikintieji 
tardomi ir kalinami, vaikai už 
mokymąsi katekizmo gąsdinami 
ir terorizuojami. Tėvai turėtų 
perskaityti su savo šeima kiek
vieną tokią žinutę, išdiskutuoti 
kiekvieną tokį įvykį-savo tarpe ir 
painformuoti savo draugus, savo 
kaimynus, savo bendradarbius. 

Vaikus reikėtų paraginti surinkti 
iš laikraščių visas tuos įvykius 
aprašančias iškarpas ir pratinti 
sekti savą spaudą ir ja domėtis. 
Labiausiai gi reikėtų atkreipti 
jaunimo dėmesį į dvasios vadų 
didvyriškumą, kovojant už reli
ginę laisvę. Jie, mano manymu, 
yra didvyriškesni ir už Kudirką. 
Jis norėjo pabėgti, nuo visų per
sekiojimų, išsivėduoti iš vergi
jos, o šie, pradedant parapijos 
kunigu ir baigiant kiekvienu 
vaiku, kuris mokosi katekizmo, 
kuris eina į bažnyčią laikyti eg
zaminų ir patarnauja mišiom, 
žinodamas, kad jis klasėje bus 
už tai mokytojo ir komjaunuolių 
išjuoktas, tiesiog apspiaudytas, 
šie visi lieka ten, lieka kovo
ti už savo ir kitų teises, pasiry
žę iškentėti visą panieką, visus 
persekiojimus, nepaisydami nei 
kalėjimų, nei trėmimų. Jie yra 
tikri didvyriai, rūpintojėlių ir 
Marijos žemės vaikai. Jie yra pinėj bažnyčioj po paskutinių

(nukelta į 5 psl.) lenkiškų pamaldų susirinkę pa-

gieda lietuviškų giesmių. Ir čia 
galioja tas pats dėsnis: arba pa
rapijos bažnyčia, arba nieko ...

Iš šalies sekant ir matant tas 
sunkias kovas už lietuviškas pa
maldas, atrodo, kad Seinų lietu
viam reikėtų keisti taktiką: imti 
kas šiandien duodama, įsitvir
tinti gautuose punktuose, o pas
kui reikalauti ir daugiau. Pralei
dus progą, ji kitą kartą nepasi
kartos.

Paskutinio meto lietuvių 
skunduose pažymima, kad vys
kupas iš jų pasityčiojęs, duoda
mas Seinuose tokią mažą “kir- 
che”, kurioj jie negalį sutilpti. 

-O lietuviam'• ■ skirtas -kunigas 
skundžiasi j kad į lietuviškas 
pamaldas toj ■ bažnytėlėj lankosi 
vos keli asmenys. Iš šakies ste
bint, peršasi tokia mintis: ar ne 
geriau būtų-gausiai lankyti jiem 

' skirtą'bažnytėlę ir parodyti kon
krečiai, kad jie joj netelpa ir tada 
reikalauti lietuviškų pamaldų 
parapijos bažnyčioj.

• Ilgų metų kovoj, už ■.lietuviš
kas pamaldas Seinųparapijos 
lietuviai naudojo įvairius kneto- 
dus. Kai Seinų bažnyčiai atnau
jinti buvo renkamos aukos, jie 
atsisakė aukoti: nėra mum. pa
maldų — neduosim nė aukų. 
Dabar argumentuoja, jog jų pini
gais atnaujintoj bažnyčioj nėra 
jiem vietos ... Jie nepriimdavo 
kalėdojančių lenkų kunigų, ne
leidžia į lenkiškas katechizaci- 
jos pamokas savo vaikų, su reli
giniais patarnavimais vyksta į 
Punską ar Smalėnus. Visa tai, 
suprantama, padėtį dar labiau 
įtempia.

Atrodo, kad tiem, kurie veda 
visą tą kovą už lietuviškas pa
maldas, nerūpi, jog žmonės ima 
nelankyti bažnyčios, jog vaikai 
lieka be religijos pamokų. O tuo 
džiaugiasi tik komunistinė val
džia: jūs peškitės, žmonės atpras 
nuo bažnyčios, vaikai liks be re
ligijos. Ar kartais tie tikrai nuo
širdūs lietuviai patriotai nėra 
kieno kito sąmoningai panaudo
jami saviem, tikrai nereliginiam < 
tikslam?

Visa tai stebint, kartais ateina 
mintis, kad kova už lietuviš
kas pamaldas Seinų bažnyčioj 
virsta kova su vyskupu: į jo duo
tas lietuviškas pamaldas atskiroj 
bažnyčioj nesilankyti, vyskupo 
patvarkymus boikotuoti, nors 
aiškiai matyti, kad tokiomis prie
monėmis nieko nebus laimėta. 
Rodos, reikėtų skaitytis su tuo, 
kad, šitaip kovojant, lenkų fana
tizmas nesumažės.

Lietuviam paskirtas kunigas 
Mace kas tuojau lenkų buvo ap
šauktas išdaviku: jis vietos 
lenkų yra boikotuojamas, šau
kiasi vyskupo globos. Galimas 
dalykas, kad minimas kunigas, 
tiek lietuvių, tiek lenkų boiko
tuojamas, to nebepakęs ir papra
šys vyskupo perkeliamas į kitą 
vietą. Lietuviai neteks nė to, ką 
šiandien yra* gavę. Ir vėl tęsis 
ta pati kova, su tais pačiais rezul
tatais. Bus prarastas bent dalinis 
pasiektas laimėjimas.

(Bus daugiau)
Seinuose buvęs
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NAUJIEJI ŠV. RAŠTO ŽINOVAI
PieL L. Tulaba laiku, kaip ir graikiškai. Pav.,

gųpdymų tekste verčiama: “Jei,
Kun. P. Geisčiūnas straipsny «>t žemės, pagarbiu- 7

“Linksma žinia apie Gerąją si į. “Tiksliau tačiau yra versti. 
Naujieną” (Darbininkas nr. sekant graikišku originalu:‘Jei 
43,1973) žavisi nauju Šv. Rašto 
vertimu ir imasi ironizuoti tą, 
kuris drįso ne vien girti, bet ir 
vieną antrą kritišką pastabą pa
reikšti.

Kun. P. Geisčiūnas jam pri
kiša net norą save teigti, kitus 
peikiant. Noriu jį šia proga už
tikrinti, kad neturėjau jokios 
minties, nurodydamas kai kurias 
netobulybes naujame vertime, 
kokiu nors būdu save teigti ar 
statyti mano rengiamą evangeli
jų laidą su nauju vertimu ir pla
čiais paaiškinimais aukščiau už 
kurį kitą nors lietuvišką vertimą. 
Galiu taip pat užtikrinti, jog ma
nasis darbas tikrai turės netobu
lumų, kaip ir kiekvienas kitas 
žmogaus darbas. Kun. P. Geis- 
čiūnui, jei jis objektyviai pakri
tikuos mano vertimą ir aiškini
mus, būsiu tik dėkingas.

Kas skaitė mano straipsnį, kri
tiškai vertinantį naująjį Šv. Raš
to N.T. vertimą, tas juk turėjo 
suprasti, kad aš nieku būdu ne
neigiu šio vertimo vertės. Jis ją 
turi. Tačiau tai nereiškia, kad 
jame visa būtų tobula. Objekty
vumas verčia nurodyti tuos trū
kumus, kurie jame užtinkami. Jų 
yra, ir jie yra egzegetinio, stilis
tinio ir kalbinio pobūdžio.

1. Egzegetiniai trūkumai už
tinkami ten, kur mintis ne visai 
tiksliai išreiškiama, arba kur ji 
netiksliai aiškinama. Pav., kal
bant apie 12 Apaštalų, Judas 
Jokūbo verčiama “Jokūbo sū
nus”, kai tuo tarpu čia kalbama 
apie Judą Jokūbo brolį. Plg. Lkf 
6, 16. Kalbant apie vargšės mo
ters auką, verčiama — “atsi
sėdęs ties aukų skrynia”.—Jo
kios aukų skrynios šventykloje 
nebuvo. Buvo kambarys, vadi
namas lobynu, kur žmonės pro 
sienoje esančią skylę mesdavo 
aukas. Reikia todėl versti — “at
sisėdęs priešais lobyną..”

• 2. Yra ir stilistinių trūkumų. 
Šitai rodo, kadkun. C. Kavaliaus
kas vertė ne iš graikiško teksto, 
bet pagal graikišką tekstą, pa
naudodamas kitas vertimus, ku
rių pirmoje eilėje Jeruzalės Bib
liją. Graikų kalboje vartojamas 
konjuktyvas kitose kalbose daž
nai verčiamas tiesioginiu laiku, 
bet lietuvių kalboje gali būti 
puikiai verčiamas tariamuoju

DAUGIAU AKCIJOS 
IR PASIAUKOJIMO
(atkelta iš 4 psl.) 

likę ten, kad išsaugotų tą žemę 
ir žmogaus teises nuo visiško 
svetimųjų sutrypimo.

Užuot kritikavę bažnytinę re
formą, piktinęsi vyskupais ir ku
nigais, kurie tą reformą vykdo, 
turėtume patys susipažinti ir 
savo vaikus supažindinti su re
formos dvasia. Tuomet pamaty
sime, kad netiesa, jog jau šian
dien Bažnyčioje nieko nebeliko, 
ir viskas ten sujaukta. Dažniau
siai mūsų ten nebeliko, ir mes, 
pasiskaitę apie tas reformas tik 
iš liberalinės spaudos, bet ne iš 
mum specialiai leidžiamos reli
ginės literatūros (Krikščionis 
Gyvenime), viską jaukiame ir 
darome tai girdint mūsų vaikam, 
kurie neturi gilesnio religinio į- 
sisąmoninimo, ir taip žalojame 
jų sielas.

Tie patys katalikai ir mūsų 
tėvynėje. Tos pačios reformos ir 
ten. Ten jie nesako, kad jau šian
dieninėje Bažnyčioje nieko 
nebeliko. Kas gi yra Bažnyčia? 
Bažnyčia — tai mes. Jie ten ak
tyviai dalyvauja, užtat ir randa 
joje viską, randa tai, už ką ver
ta ir į kalėjimą eiti. Gyvenkime 
visi mes patys šituo, uždekime 
šita dvasia savo vaikus, rodyki
me jiem tokius, o ne blogus, kad 
ir kunigų, pavyzdžius, ir tuomet 
atsiras ir pas mus pašaukimų, 
atsiras norinčių siekti idealo ir 
už jį aukotis.

Daugiau akcijos ir pasiaukojimo
Žinau, kad visų jūsų Šeimose 

netrūksta aukščiau minėtų daly* 
kų, netrūksta religinės nuotai-

tum mane, visa tai bus tavo” 
LJc.4,7

3. Netrūksta ir kalbinių trūku-

rie, grubūs žodžiai, kurie neati
tinka graikiško teksto, kaip “at
rėžė”, “ajkfrto”, vartojama sveti
mieji žodžiai ten, kur turima 
puikus lietuviškas žodis. Varto
jama “demonas”, kai turime žo
dį; “velnias”; “skatikas”, kai ta
rime “pinigėlis” ir p. Vartojami 
taip pat kai kurie žodžiai, kurie 
nepilnai atitinka originalo 
prasmę. Pav., kalbant apie gun
dymus, kun. Kavaliauskas, sek
damas arldv. J. Skvirecku, ver
čia: “pastatė ant šventyklos šel
mens”. Žodžiu šelmuo nuro
doma stogo kraigas, skiautinė. 
Tokio kraigo Jeruzalės šventyk
la neturėjo, nes ji tarėjo plokš
čią stogą — terasą. Velnias Kris
tų iš tikrųjų pastatė ant architek- 
tinio vainiko, kuris plačiu išsi
kišimu supo šventyklos viršų.

Visi šie dalykai yra maži trū
kumai, bet vis tiek tai yra neto
bulumai, kuriuos reikia nu
rodyti.

Kun. P. Geisčiūnas prikiša 
man prieštaravimą, kurio iš tik
rųjų nėra. Aš pabrėžiau, kad 
naujas vertimas nenustelbia 
Skvirecko vertimo. Tai pabrėž
damas, aš nieku būdu neteigiau, 
kad Skvirecko vertimas būtų 
vertesnis; iš tikrųjų anuo pasa
kymu aš nurodžiau, kad šalia 
naujo vertimo Skvirecko verti
mas nenustoja savo vertės: jis 
yra ir liks lietuviškų Šv. Rašto 
vertimų istorijoje kaip didžiai 
vertingas įnašas.'Juoba, kad ir 
naujasis vertimas daug kur seka 
ir remiasi Skvirecko vertimu.

Iš kitos pusės, kai aš nuro
dau, kad naujas vertimas neatsi
spyrė pagundai sekti modemiš- 
kumu, kun. P. Geisčiūnas mano, 
kad aš šiuo naująjį vertimą ėsqį 
statau aukščiau už Skvirecko. Jis 
klysta. Modemiškumo aš nelai
kau pažanga, o veikiau atžanga. 
Ačiū Dievui, kad 'naujasis verti
mas atsispyrė didesnei pagun
dai sekti visur ir visame moder
nizmu, nes sekant modernistais 
egzegetais prieinama prie evan
gelijų autentiškumo ir istorišku
mo neigimo, o tuo pačiu pa- 

kos, susiklausymo ir visiem tiem 
dalykam reikiamos pagarbos, 
bet gal mūsų vaikai ima jau nuo 
mūsų tolti, gal mūsų vaikaičiai 
reikalingi senelio ar senelės pa
galbos. Gal jie išmoktų greičiau 
ir kasdieninių maldų, ir pasakų, 
ir dainų, jei tik mes noriai jiem 
padėtume, juos pamokytume 
neužmiršti ir maldos, kuri dau
geliu atvejų gali padaryti dau
giau negu mūsų žodis. Žodžiu, 
išbandykime visus būdus ir 
priemones, kad tik įgyven
dintame arba grąžintame į savo, 
savo vaikų, net draugų ir bičiu
lių šeimas religinę nuotaiką ir 
papročius.

Savo žodžiu ir darbu, savo pa
vyzdžiu parodykime, kad šiais 
materializmo laikais ne viską ga
lima tik doleriu užkišti, kad net 
ir visagalis doleris jau nustoja 
savo vertės, o moralinės ver
tybės, asmeninė auka išlieka 
vertinga visais laikais ir šių 
laikų materializmo džiunglėse.

Kada savo namuose ir aplin
koje, kurioje gyvename ar dirba
me, šviesime tokiu pavyzdžiu ir 
tokia šviesa, gal tada ir pašau
kimų, t. y., dvasinių ir nenyks
tančių vertybių ieškojimo noras 
padidės, gal tada ir mūsų veikia
mas jaunimas daugiau įvertins 
seselių pasiaukojimą, jų meilę 
jaunimui, ir jie paseks jų pavyz
džiu. Pastatėme savo aukomis 
seselėm vienuolyną, koplyčią, 
padėjome įsigyti kad ir štai šitą 
stovyklą, darykime tad visa, kas 
yra mūsų galioje, neužmiršdami 
ir maldos, kad visi šie pastatai 
niekuomet neliktų tušti.

Bendrose simpoziumo posėdyje buvo nagrinėta tema 
“MolcĮtltfttnlrai ir lietuvių bendruomenė”. Prezidiume sėdi iš 
k. Šarūnas Lizdenis, Birutė Ciplijauskaitė, Juozas Girnius, 
E. Vaišnienė ir Kęstutis Keblys. Nuotr. A. Gulbinsko

SIMPOZIUMAS CHICAGOJ
(atkelta iš 1 psl.)

Šeštadienio popietė ypatingai 
išsiskyrė paskaitų gausa. Me
dicinos posėdy nagrinėta aktua
li tema: “Abortas — negimusių
jų problema”. Pasisakė gydyto
jai (G. Batukas, P. Sutkus), teisi
ninkas (P. Žumbakis), kat. teo
logas (J. Borevičius, S. J.), pro- 
test. teologas (A. Trakis). Archi
tektūros sekcijoj buvo penkios 
paskaitos, kraštotyros — ketu- 

neigiama ir pats pirmasis tikėji
mo šaltinis.

Neteisingai kun. P. Geisčiū- 
nas teigia, esą Vulgatos verti
mas daug kur neatitinkąs grai
kiškų tekstų. Tai klaidinantis 
teigimas. Iš tikrųjų nėra hė vie
nos vietos,, kur Vulgata iš esmės 
skirtųsi nuo originalinio graikiš
ko teksto. Daugiausia tai yra tik 
paaiškinamieji intarpai ar apra
šomasis vertimas.

Kun. P. Geisčiūnas nėra Šv. 
Rašto specialistas. Tad savo drą
siai nuomonei paremti cituoja 
vieno ėgzėgetd -pafeiškirtią. Fti - - ---- t
reiškimas 1 rimtamd1 svšrstyniė' mokyklos salėj.»Kompo- ty reikėtų pagalvoti apie simpo-
riegali būti jdkis' aUtbtftfeting^; zitorius; artėjąs į70 metų amžių,, ziuipų programos trumpinimą;,, 
argumentas, kada jis yra bevar- buvo pagerbtas 50 metų kury- —1 v 
dis, anonimas. -.. bos proga.Tasai, pagerbimas,

b filĮįįįj te'rA ,ft j^P^aia^dėjdi dingas ^Surengtas pla-f
Aš pats Šv. Raštą1 "štiidijuoju, čios apimties koncertas^įjun-r 

kiek man sąlygos leidžia. Seku 
ir naujuosius autorius. Kai kur 
yra pažanga. Kftiit įasirodo ir 
klaidingų nuomonių.

Reikia mokytis if iŠ gero ir iš 
blogo: kuo sekti ir ką atmesti. 
Bestudijuodamas vis labiau įsi
tikinu, kad tradicinis Bažny
čios mokymas yra teisingas ir 
nesugriaunamas, nors daug kas 
bando jį griauti. Keturias1 evan
gelijas esu išstudijavęs žodis po 
žodžio. Juo daugiau studijuoju, 
juo daugiau esu tikras, kad 
nėra nei reikalo, nei pa
grindo kelti kokių nors abe
jojimų dėl evangelijų auten
tiškumo. Apie mitas ir numiti- 
nimą kalba tie, kurie netari tikė
jimo, arba kurie nepažįsta evan
gelijų, o dedasi egzegetais. Nė 
vienas iš moderniųjų autorių 
nėra nei labiau pasiruošę, nei 
tari geresnes sąlygas aiškinti Šv. 
Raštai, kaip kad buvo šv. Jero
nimas ar šv. Augustinas ar ki
ti senieji egzegetai. Prie to jie 
dar tarėjo gilų tikėjimą ir tikrą 
gyvenimo šventumą, ko dau
geliui mūsų laikų egzegetų tik
rai trūksta. Todėl aš linkęs jais 
remtis ir jais sekti, kaip tikėti kai 
kurių naujųjų egzegetų kliedėji
mais.

Norėčiau, kad šios mano pa
stabos būtų priimtos ta mintimi, 
kokia jas rašau. Nesiekiu po
lemikos. Nenoriu nieko užgauti. 
Noriu, kad Evangelijos žodis 
būtų lengviau išgirstas ir pilniau 
suprastas.

Amerikos lietuviai inžinieriai ir architektai simpoziumo po* 
sėdyje. Nuotr. A. Gulbinsko i

rios, kalbotyros — trys, pedago
gikos — keturios, urbanistikos 
— penkios. Tur būt, daugiausia 
klausytojų sutraukė kraštotyros 
sekcija, kur prelegentais buvo 
Birutė Saldukienė (Priešisto
riniai tvanai Lietuvoje), A. Ma
žiulis (Kraštotyros muziejai), A. 
Tamošaitis (Lietuvių kraitinės 
juostos), Gražina Krivickienė 
(Gyvųjų ir mirusiųjų santykiai 
liet, tautosakoj). Posėdžiam 
pirmininkavo dr. J. Gimbutas. 
Kalbotyros sekcija, kuriai va
dovavo Leonardas Dambriūnas, 
taip pat labai sudomino simpo
ziumo dalyvius. Nagrinėta lietu
vių kalbos gramatikos proble- 
noš (A. Klimas), lietuvių kalbos 
kitimas (J. Reklaitienė), baltų ir 
tocharų kalbų panašumai (Wil- 
liam Schmalstieg).

Simpoziumo dienų 
renginiai

Paskaitomis pripildytas 
nas paįvairino keli atgaivingi 
įtarpai, tarp kurių pirmiausia 
minėtinas kompozitoriaus Vlado 
Jąkubėno pagerbimas lapkričio 
23^5 vąkarąį Marijos į aukštesr , diskusijom. Tai ženklai, jogatei-

die-

-giant iškilius solistus S. Barą, 
R. Mastienę, D. Stankaitytę ir J. 
Vaznelį, Dainavos ansamblį, lie- 
tuvių evangelikų-liuteronų, pa
rapijų chorus ir simfoninį or
kestrą. Programoj įspūdingai 
atlikta Vlado Jakubėno simfoni
jos, kantatos, solo dainos . .. Pa
rinkta daugiausia dramatinio 
pobūdžio kūriniai. Dirigavo Al
vydas Vasaitis — naujas talentas

Mokslininkų simpoziumą 
sveikina Juozapina Dauž- 
vardienė, Lietuvos gen. 
konsolė Chicagoje. Nuotr. a. 
Gulbinsko

mūsų muzikiniame pasauly. 
Chicągiškiai domėjosi koncertu. 
Visi bilietai buvo išpirkti. Jubi
liatas komp. V. Jakubėnas ver
tas tokio aukšto pagerbimo ii sa
vo kūryba, ir savo kultūrine tar
nyba lietuvių visuomenei, šis 

'koncertas reikalingas atskilo re- 
cenzinio straipsnio, išeinančio 
iš simpoziumo plotmės.

Antras įtarpas simpoziumo 
dienomis buvo iškilmingas ban
ketas Chicagos priemiestyje Šeš
tadienio vakarą. Jis nebuvo ap
sunkintas jokia programa, išsky
rus religinę invokaciją, kurią 
buvau pakviestas sukalbėti, ir 
kelis sveikinimus iš Lietuviu 
Bendruomenės bei rengėją 
pusės. Po vaišių pasilinksmin
ta šokiais.

Kazys Bradūnas — POKAL
BIAI SU KARALIUM. Anno 
Domini 1923-1973. Čikaga 1973. 
Išleido Mykolas Morkūnas. Gra
fika: Vytautas O. Virkau. 70 psl. 
Didelio formato. Kietais drobės 
viršeliais. Kaina 5 dol.

Savo talentu pradėjęs reikštis 
nepriklausomos Lietuvos perio
dikoj, pilnai save atskleidęs ei
lėraščių rinkiniais, išleistais 
tremty bei emigracijoj, poetas ir 
Šioj naujoj knygoj lieka “bradū- 
niškas”: nuosaikus žodžiu, mu
zikalus eiliavimu, savo mintim 
taiklus išsilavinusio skaitytojo 
minčiai. Pokalbiuose su kara
lium K. Bradūnas atiduoda savo 
poetinę duoklę karaliui ir kuni
gaikščiui Gediminui, kaip 
dviem ankstesnėm knygom yra 
atidavęs tokią pat duoklę kitiem 
šviesiem lietuviam — Čiurlio
niui ir Donelaičiui.

Šioj knygoj yra dvylika poeto 
pokalbių su karalium; jie su
skirstyti į tris skyrius (Laiš
kai, Sutartys ir Krikštas). Knygos 
pastabose sakoma, kad kiekvie
no pokalbio pradžioje duodamos 
dokumentinės iškarpos yra pa
imtos iš leidinio “Gedimino 
laiškai”, išleisto Vilniuje 1966.

Poetas pirmiausia prisistato 
karaliui šiuo posmu:

Aš atėjau, karaliau, 
neprašytas,

Net neminėtas tavo laiškuose. 
Aš ne vaizbūnas, ne rikis, 
Aš — poetas,

. Tįk metraštyje nutylėtas, 
O pasilikęs dainose. .

O gal geriau būtų viename siiri- 
poziųjne susitelkti ,tįk į.kelias SPAUDOS METRAŠTIS —
mokslines .temąsįgbįt/pą4visąį‘į PRESS
kaip įvyko dabar?. . Rggfctatąy 196? • Sudarė Užsiėmę Lietuvių 
dalyvių posėdžiuose galėjo būti Spaudos ibi: ; Tarnyba:
apie 500.

Turint prieš akis simpoziumų 
tikslą —■ sutelkti krūvon moksli
ninkus ir paveikti jaunąją kartą, 
— labai apgailėtinas tuo pačiu 
meta vykęs lietuvių studentų 
sąjungos suvažiavimas Detroite. 
Papeikimo verti jo rengėjai. Tą 
jaunimą reikėjo pasukti j Chi- 
cagą, kad jis bent matytų, kokios 
yra lietuvių pajėgos mokslinėje 
srity ir į jas jungtųsi universi
tetinių studijų metais.

Trečias įtarpas — tai sekma
dienio pamaldos jėzuitų koply
čioje, kurias atlaikė prov. Tėv. 
G. Kijauskas. Pamaldos gausiai 
sutraukė simpoziumo dalyvius 
bendram dvasiniam susitelki
mui, kuris labai derinosi su 
stadijų dienų rimtim.

Pabaiga ir įspūdžiai
Simpoziumas baigtas lapkri

čio 25, sekmadienį, 2 vi. bend
ru posėdžiu, kuriame dr. Anta
nas Kučas paskaitoje apžvelgi 
Amerikos lietuvių šimtmetinę 
veiklą. Paskutinį žodį tarė 
JAV LB krašto valdybos pino. 
Juozas Gaila. Užsibaigus sina- 
poziumui, dar liko įspūdžiai, ba
rių taip pat nesinorėtų nutylėti.

Žvelgiant atgal į tas turinin
gas dienas, malonu pažymėti, 
jog buvo pasiruošta gerai. Jokinų 
sutrikimų neteko pastebėti nei 
programoje, nei aplinkoje. Kaip 
minėta, pagelbiniai leidiniai 
padėjo susiorientuoti simpo
ziumo sudėtingoje eigoje. Ta
čiau matėme, jog dažni prele
gentai nepajėgė sutilpti į sau 
skirtą pusvalandį ir tarėjo varg
ti skubėdami arba trumpindami 
tekstas. Dėl tos pačios prie
žasties dažnai trūko laiko ir

Tos mūsų mokslinės pajė
gos gi yra gausios, tik vargas, 
kad daug kas stovi šalia lietui- 
vių bendruomenės. Dr. E.Vaiž- 
nienės iš amerikietiškų oficialiau 
šaltinių surinktais daviniais, 
JAV ir Kanados doktoratų są
rašuose yra 267 lietuviai, i! ku
rių tiksliesiem mokslam tenka 
63%,ohumanitariniam37%Deja, 
tik apie trečdalis jų įsijungia į 
lietuvišką veiklą. Čia pagalvoji, 
kaip pasikeistų ir mūsų finansi
nis pajėgumas, jeigu anie di
delių uždarbių specialistai atei
tų su savo įnašu į mūsų kul
tūrinį veikimą.

Tie, kurie atėjo, simpoziumo 
dienomis sudarė lyg kokia in
telektualinę šeimą. Pats bendra
vimas jau buvo laimėjimas. Šie 
žmonės nesigailėjo laiko ir iš
laidų kartais labai ilgom kelio
nėm. Čia nebuvo jokių kitų po
kalbių, kaip tik apie kultūrinius 
reikalus. Stebėjausi, kad dauge
lis sutiktųjų net iš gana tolimu 
vietų teiravosi apie New Yorke 
pastatytą Kultūros Židinį ir 
džiaugėsi jo vaidmeniu lietuvy
bei.

Paminėtina ir tai, kad simpo
ziumo eigą “Amerikos &l$as” 
įrašė į juostas ir radijo vilnim 
tuojau siuntė į Lietuvą. Paskai
tas gi rengėjai išspausdins atski
ru leidiniu, kurį galės įsigyti 
simpoziume nebuvusieji. 0 tie, 
kurie buvo, ilgai jį prisiims 
kaip mūsų šviesuomenės naują 
kūrybinį prasiveržimą.

T. Leonardu 
Andriokus, ofm

—Atsiųsta 
paminėti

Jonas Švedas (pirm.), dr. Ze
nonas Ašoklis ir Jonas Valaitis. 
Leidėjas ir administratorius — 
JAV LB Kultūros Fondas. Chi- 
cago, Illinois, 1973. Platus for
matas. Rašomosios mašinėlės 
spaudmenys. 84 psl. Kaina 3 dol.

PROBLEMS OF MININA- 
TIONS: BALTIC PERSPEC- 
TIVES. Redaktoriai: Arvids Zie- 
donis, J r., Rem Taagepera, Mar
eli - Valgemae. Išleido Associa- 
tion for the Advancement of 
Baltic Studies, Ine., Califomia 
State University, San Jose, Cali
fomia 1973. Iliustruota diagra
momis. 214 psl. Kaina 3.95 dol. 
minkštais viršeliais ir 8.50 dol. 
kietais viršeliais.

Į knygą sudėti parinkti 
straipsniai socialinėmis temo
mis iš trečiosios baltų stadijų 
konferencijos, vykusios Toronto 
universitete 1972 gegužės 11- 
14. Knyga suskirstyta į penkis 
skyrius. Yra ir trumpos žinios 
apie straipsnių autorius, kurių 
tarpe yra ir šie lietuviai: Povi
las A. Mažeika, Benedict V. Ma
ciui ka, Ginutis Procuta.

JOURNAL OF BALTIC 
STUDIES. Volume IV, Number 
2. Summer 1973. Redaktorius 
Arvids Ziedonis, Jr. 190 psl. 
Metinė prenumerata 12 dol.

Žurnalą leidžia Association 
for the Advancement of Baltic 
Studies, Ine. Šios draugijos di
rektorių tarybą sudaro estai, lat
viai ir lietuviai. Nariai moka 12 
dol. ‘metinį mokestį ir gauna šį 
žurnalą nemokamai. Žurnalas 
spausdinamas metų ketvirčiais 
anglų kalba.

Šiame numery rašoma apie 
tautas Sovietų Sąjungoj, apie 
latvių ekonomistą K. Balodį, sla
viškus skolinius lietuvių kalboj 
ir t.t Yra plati knygų apžval
ga (recenzijos), bibliografinės 
naujienos, įvykių kronika. 
Straipsnių ir apžvalgų autoriai: 
Rein Taagepera, Nicholas Ba- 
labkins, David F. Robinson, 
Victor Pavalkis, Anatole C. Ma
tulis, Walther Kirchner, Emma 
S. Ricbards, Nicholas Viksninš, 
Julius P. Slavėnas ir kiti.
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WATERBURY. CONN.
Ginos Capkausldenės dovana 

Putnamo seselėm
Nekaltai Pradėtosios Marijos 

seselės Putname pažįstamos ne 
vien tik Naujosios Anglijos lie
tuviam. Jas, tur būt, žino kiek
vienas lietuviškas lietuvis, kur 
jis bebūtų. Ir kaip nežinos: jų 
gyvenimas ir veikla nesiriboja 
tik vienuolynu. Nemanau, kad 
perdedu, sakydama, jog tai stip
riausias lietuvių moterų viene
tas, šiuo atveju kongregacija, 
sėkmingai dirbanti religinėj, so
cialinėj, tautinėj ir kultūrinėj 
plotmėj. Kongregacijos vadovių 
žodžiai: vienos nepadary
tume. Galimas dalykas. Jų skai
čius nedidelis, o jaunų jėgų la
bai trūksta ir jom. Norint ką pa
siekti, reikia idėjų ir sunkaus 
darbo.

Lyg bitės, susispietusios avily 
aplink motinėlę, rėmėjai, gera
dariai, bendradarbiai, seselėm 
padeda visokiais būdais: mo
raliai, malda, materialiai, fiziš
kai ir savais talentais ... Di
džiausia pagalba yra išeivijos 
lietuvių sostinė Chicžiga. Sun
kiau mažesnėm vietovėm. bet ir 
čia vis kas nors daroma. Štai 
spalio 28 kongregacijos rėmėjai 
ir ateitininkai Waterbury suruo
šė arkivysk. Jurgio Matulaičio 
akademiją su Ginos Capkaus kie- 
nės koncertu. Paskaita ir koncer
tas buvo neeiliniai. Žmonių, de
ja, galėjo būti antra tiek. Kong
regacijos vyr. vadovė sesuo Mar
garita vienam posėdy yra pasa
kius, kad kultūriniai parengimai 
turi vykti, nors ir nuostolius jie 
teduotų.

Prof. kun. Stasys Yla kalbėjo 
apie arkivysk. J. Matulaitį kaip 
apie žmogų, dvasiškį, sociologą, 
teologą. Pasiruošimai jo beatifi
kacijai eina prie galo. Dėl kai 
kurių formalumų, sunkiai atlie
kamų dabartiniu metu, jo pa- 
skejbimas šventuoju dar galįs 
užsitęsti. Reikėtų rašyti prašy
mus, rinkti parašus ...

koncertas pradėtas A. Kača- 
nausko Lakštingalėle. Kitos dvi 
dainos — G. .Gudauskienės . 
Apynėlis ir Oi tu kregždute. 
Ypatingai puikus Dainos gimi

mas, šiuo atveju trijų kūrinys 
(H. Radausko žodžiai, Br. Bud- 
riūno muzika ir G. Capkauskie- 
nės dainavimas). Visi repertua
ro dalykai buvo sunkūs.
, Solistės dainavimo technika 
atrodo lyg jos prigimtis. Gar
sai plaukė taip lengvai, lyg be 
jokių pastangų.

Solistei akomponavo jaunas 
pianistas. Nuo pat pradžios buvo 
jaučiamas šiltas jo ir solistės 
bendravimas. Solistė sugebėjo 
“parodyti” publikai savo jauną 
ir pajėgų akompaniatorių su pa
sididžiavimu. Nors jis dar jau
nas, bet jau žinomas ne tik lie
tuviam, bet ir amerikiečiam. 
Vėliau, kalbėdama su soliste, 
pastebėjau, kad pasigėrėjimus 
jos dainavimu ji ignoruoja, o kal
bą suka apie savo koncerto jau
nąjį palydovą Saulių Cibą. Sa
kėsi esanti pakviesta dar keletui 
koncertų JAV-bėse ir darysianti 
viską, kad Saulius jai akompo- 
nuotų.

Solistam nepakanka vien ta
lento. Jiem reikia sunkiai dirbti, 
ruošiantis koncertam. Užtat sol. 
Ginos Čapkauskienės atsisa
kymas honoraro yra didelė auka 
— dovana kongregacijai.

Po koncerto solistė buvo pa
gerbta mažom vaišėm. Trumpos 
kalbos, šampanas, ilgiausių me
tų. Ši valandėlė, šeimyniškai 
jauki, buvo malonus priedas 
prie vakaro.

Albina Lipčienė

Gražiai pavykęs kaukių balius
VVaterburio skautų tėvų komi

tetas, iš pirmininko Kemėžos ir 
narių Džiakčiorienės bei Čer- 
kaus, lapkričio 10 surengė įspū
dingą ir visais atžvilgiais vykusį 
kaukių balių. Į jį suvažiavo žmo
nių iš tolimų apylinkių: iš Ams
terdamo, Hartfordo, New Ha- 
veno, Ansonijos, Albany ir iš ki
tur. Tik VVaterburio lietuvių ne
daug tebuvo matoma. Svečių 
tarpe buvo kun. Ruokis, kun. 
Balčiūnas, kun. Juškauskas.

Buvo puiki muzika, įvairiom 
spalvom dekoruota salė, skanūs 
užkandžiai, dvi gausios loterijos 

ir jaunos skautiškos širdyj Salę 
dekoravo Petruškevičienė, K 
Paliulis, Norkus, Brazdžionis ir

ir spalvingų. Tai darė ir balių 
tikrai margaspalvį -į- jaukų pasi
ganyti akiai. ■ i

Programą atliko Ceridenės 
vadovaujamos - skautės, vaiz- 

damos, kaukdamos, viena už kitą 

skambalais ir barškalais barš- 
kindamos, jos įsiveržė salėn. 
Tikrai puikus buvo įspūdis. Pa
šokusios raganiškų šokių, atsi
tempė salėn improvizuotą laužą 
ir prie jo atliko programą, kuri 
publikai patiko ir ji nesigailėjo 
katučių lietuviškom raganėlėm.

Kaukės suskirstytos į dvi gru
pes ir premijuojamos. Jaunes
niųjų grupėj pirmą premiją gavo 
“Senovės lakūnas” (premija 
skirta Kesoni’s kepyklos); antrą 
“Garbage can” (Puodžiūno); tre
čią — “Raudonoji kepuraitė” 
(Puodžiūno); ketvirtą — “Dvi 
širdys” (Kesoni’s kepyklos). Vy-

NEW BRITAIN, CONN
profesoriumi. Jis perima kai kuriuos prof. A. Ramūno 
kursus psichologijos fakultete.Pagerbtas kun. E. Gradeckas

New Britaino Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos nariai spalio
21 pagerbė savo kleboną kun. 
Edvardą Gradecką jo dviejų su
kakčių proga: 45 metų kunigys
tės ir 70 metų amžiaus. Tuo 
tikslu parapijos salėj buvo su
rengtas banketas — iškilminga 
vakarienė. Joj dalyvavo miesto 
burmistras Stanley Pac ir lietu
vių kandidatas į miesto burmist
rus advokatas Algirdas Politis 
(Povilaitis). Be paties solenizan- 
to, dalyvavo dar šie kunigai: 
VValter Pranskietis iš Goshen, 
Conn., Pranas Pranokus iš Brid- 
geport, Conn., Jurgis Vilčiaus- 
kas iš Waterburio, Conn., Dovy
das Baranauskas iš Hartfordo šv. 
Juozapo parapijos iri vietinis ko- 
klebonas kuri. Jonas RiktėriitiS.

: ' >■; < J
Banketo vedėjas buvo Juozas 

Gurskis. Jis pristatinėjo kalbėto
jus .ir pats paskaitė, ,savo, at
siminimų apie kun. Ęi >Gia- 
decką. . • 

resniųjų grupėj pirmą premiją 
gavo “Arabė ir arabas” (Mauru
čio); antrą — “Čigonė ir čigo
nas” (Bagdono); trečią — “Vel- 
niai”(United Auto Sales ir Ser
vice); ketvirtą — Čerkienės va
dovaujamos čigonės (Spaudos 
knygyno).

Reikėtų paminėti ir didžiąją 
loteriją, turėjusią keturis fantus: 
Alex gėrimų krautuvės premiją 
laimijo Bagdonas, Salduko res
torano — vienas iš muzikantų, 
Balsių — Džiakčiorius, Angelės 
Skladaitytės — Morkys.

Skautų kaukių baliaus tradici
ja VVaterbury yra sena. P-innas 
toks balius buvo suorganizuotas 
Bagdono, veik prieš dvide
šimtmetį. Puiku, kad ji nenu
trūkstamai pasišventėlių yra tę
siama.

Skautų tėvų komitetas prašė 
padėkoti visiem, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėjo prie 
baliaus sėkmės, ir visiem tiem,, 
kurie savo atvykimu parėmė 
Waterburio lietuvišką skautišką 
jaunimą.

Bagdonas

Kun. J. Rikteraitis sukalbėjo 
invokaciją. Jis kalbėjo ir apie 
kun. E. Gradecką. Dar kalbė-
jo kun. J. Vilčiauskas. Pats jubi
liatas davė savo gyvenimo san
trauką ir padėkojo už jo pager
bimą.

Choras pagiedojo ir padai
navo: Garbė Aukščiausiam, Kar
velėli, Autumn leaves, This is 
my song, Till we meet again ir 
Ilgiausių metų.

Žinoma, buvo ir skani vaka
rienė. Po vakarienės šokiam gro
jo Terry-Martino orkestras.

Kun. Edvardas Gradeckas 
gimė 1903 spalio 23 New Brį- 
taine, Conn. Jo tėvai buvo Pra
nas ir Agota Gradeckai. Į kuni- 

.gufe įšventintas; 1928 birželio 2 
ŠU. Juozapo .'katedroj Hartforde; 
jį įšventino vysk. J. Nylon. Pir
mąsias mišias aukojo 1928 bir

želio 3Šv, Andriejaus..lietuvių 
parapijos bažnyčioj New Britai
ne. Tų pačių metų rugsėjo mėn.

Kun. dr. Antanas Paškus (k.) paskirtas Ottawos universiteto

buvo paskirtas į tą pačią para
piją kunigu pagelbininku. 1931 
vasario mėn. tom pačiom parei
gom buvo perkeltas į Švč. Tre
jybės lietuvių parapiją Hartfor
de, kur tada klebonu buvo kun. 
Jonas Ambotas. 1934 spalio 
mėn. perkeltas į Šv. Juozapo 
lietuvių parapiją Waterbury ,

1940 liepos 28 kun. Edvardas 
Gradeckas paskirtas klebonu į 
Šv. Kazimiero lietuvių parapiją 
New Havene. Jam čia klebonau
jant, burmistras Lee buvo jį pa
skyręs į miesto projektų atnauji
nimo komitetą. Be to, ten jis tu
rėjo ir kapeliono pareigas Ko
lumbo vyčių organizacijoj.

1959 rugpjūčio 6 buvo perkel
tas klebonu į Šv. Juozapo lie
tuvių parapiją VVaterbury. Ten 
burmistras MeNellis jį buvo pa
skyręs komisionierium miesto 
raidos agentūroj.

1968 rugsėjo 12 buvo perkel
tas klebonu į Šv. Andriejaus lie
tuvių parapiją New Britaine, kur 
ir dabar sėkmingai dirba pasto
racinį darbą. Čia sekmadieniais 
10:30 vai. ryto yra ir lietuviškos 
pamaldos.

1965 vasario 18 kun. E. Gra
deckas buvo nuvykęs į VVashing- 
toną, D.C., ir senate Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo 
proga sukalbėjo invokaciją. Ro
moj per Vatikano radiją yra pa
sakęs kalbą lietuviškai okupuo
tos Lietuvos 'žmonėm. Prieš tai 
buvo užrekordavęs savo maldą 
Amerikos Balso / radijui,- kad 
būtų pasiųsta už geležinės už
dangos.

Linkim šiam garbingam lietu
viui dar daug saulėtų dienų 
su gera sveikata ir veido šypse
na! Jonas Bernotas

PAS VVATERBURIO LIETUVIUS
PAULIUS JURKUS

Taip nutiko, kad spalio 6 ir 
7 dienomis VVaterburyje turėjau 
savo tapybos darbų parodą. Iš
kėlė į žygį kelios aplinkybės. 
Prieš porą metų mielasis Vikto
ras Vaitkus, spaudos platintojas, 
kultūrininkas, buvo gavęs vieną 
paveikslą iš manęs. Tas paveiks
las buvo skirtas LB loterijai. 
Jis ir ėmė gundyti — atkeliauti 
į gražųjų VVaterburį.

Buvau pažadėjęs pernai, bet 
— atsisakiau. Šiemet Waterbu- 
rio LB pirm. Martynas Kiemai
tis parašė laišką ir sugundė į 
kelionę. Nebuvo patogu atsi
sakyti. Kai žmonės nuoširdžiai 
sielojasi kultūriniais reikalais, 
turi jiem padėti. Ir mano kuklūs 
paveikslai juk bus daugiau nei 
kasdienybė. Taip ir sutikau.

-o-
Į parodą pasikelti — tai di

1955 rugpiūčio 18 Waterburyje buvo didelis potvynis, ku
riame žuvo 9 lietuviai, sugriauta daug namų. Nuotraukoje 
— potvynio nuneštas namas. Nuotrauka iš Darbininko 
archyvo.

delis ir sunkus darbas. Pirmiau
sia turi surikiuoti savo kelio
nės draugus — paveikslus. Ir
tai sunkiausia. Ką pasiimti drau
ge?! Šiaip, rodos, nieko, bet — 
netinka į ansamblį, netinka ano 
miesto žmonėm. Kaip gi veši 
tuos, kurie bus jų nesuprasti.

Taip eini ir eini per paveiks
lus, atrenki juos. Ir skubi su tep
tuku per drobę, naujų spren
dimų ieškai. Neramu darosi, 
nejauku. Vėl imi kaltinti save, 
kam sutikai iškeliauti su paroda. 
Geriau ramybė būtų palietusi vi
są mano rūsį, kur sudėti pa
veikslai.

Koks sunkus darbas surėmini- 
mas. Turiu rėmų, bet kai sude
du Į vieną, netinka. Rėmas, kaip 
drabužis, turi labai ir labai tikti. 
Rėmų kainos šiandie didelės. 
Gali būti net baisiai didelės, jei 
panaudosi brangias medžiagas.

Nors ir kukliai tvarkai, bet ne
gi savo draugus, savo tapytus pa
veikslus, išleisi su blogais “dra

bužėliais”. Jie "turi būtiąsptidin- 
gi ir kultūringi, '“f {

Ir kaip nukeliauti? Vežuosi 46 : 
paveikslus. Tai didelis būrys. 
Skirtingų formatų, skirtingų me
džiagų. Jų tarpe yra net kapri
zingų, kurie bijosi bet kokio pri
silietimo. Rodos, lengvai iš- 
spręstum visa, jei būtų laiko, 
kad galėtum rėmus dailiai suvy
nioti, sudėti į dėžes, pasiųsti su 
kokiu prekių sunkvežimiu. Bet 
taip neišeina. Kai dirbi visą die
ną, tai vakare, grįžus į namus, 
tiek maža laiko. Suplėšo tave rė
mai, paveikslai, vinelės, vielos, 
pakavimai, kabliukai, numeriai, 
parašai.

Čia su bičiulišku patarimu 
atėjo Vacys Butkys, agronomas, 
kuris Great Necbe turi ilgą daržą 
ir augina agurkas. Jis supažindi
no su Baliu Ilčiuku, kuris taip 
pat gyvena Great Necke. Suta
rėm, kad 46 paveikslus pa
krausiu į jo dengtą sunkvežimį. 
Sutarėm ir laiką.

Tuo laiku ir buvo Balys II- 
čiukas prie durų. Buvo dar anks
čiau nei planavome. Tas jo sunk
vežimis tai tikras namas, daug 
gali sudėti, nes jis verčiasi na
mų remontais. Ten ir buvo įkur
dinti paveikslai, sukrauti, suriš
ti. Niekas nepajudėjo, neišsigan
do kelionės.

Balys Ilčiukas, aukštaitis, mu
ziko Ilčiuko giminė, ilgai gyve
nęs Anglijoje, čia verčiasi namų 
remontais. Kalbėdami apie sta
tybas, medžiagas, mašinas ir 
darbus, pasileidome keliais į 
šiaurę. Žemėlapyje Waterburis 
netoli nuo New Yorko. Kaip bu
vome sprendę, taip ir įvyko — 
už poros valandų pasiekėme 
vietą.

Kelionė į rudenį
Kai važiuoji anais keliais į 

šiaurę, gamta tokia rudenėjanti, 
graži. Kalnuota. Šlaitai apaugę 
medžiais. Staiga pasitraukia 
kalnai. Priešais upelis. Ir koks 
tas upelis mažas, bet jis bene 
1953 metais baisiai buvo įtūžęs. 
Nuo staigių lietų jis buvo išsi
liejęs ir užpylęs VVaterburio gy-

VVaterburio Šv. Juozapo lietuvių parapijos salės ir mokyklos 
centrinis įėjimas su vyčiu. Nuotr. G. Naujokaičio

venamą kvartalą. Nusiaubė visą 
slėnį, žuvo daug žmonių.

Dabar čia ramu, tolimos praei
ties jau nebėra. Tik traukinio 
bėgiai eina slėniu. Kadaise tos 
geležys buvo nublizgintos, kaip 
kardai. Lėkė ir lėkė traukiniai. 
Dabar — reikia poeto Baranaus
ko plunksnos, kad aprašytum 
praėjusias gadynes.

VVaterburis yra tos upės slėny
je, iš abiejų pusių kalnai, kal
neliai. Primena Kauną. Kai va
kare žvelgi į šlaitus, rodos, matai 
Žaliąjį kalną, Ąžuolyną.

Viktoras Vaitkus buvo nuro
dęs, kur išsukti iš didžiojo kelio. 
Čia pat ir Brooklynas. Vaje, ir 
New Yorke Brooklynas ir čia 
Brooklynas!

Kadaise buvo čia lietuviškas 
kvartalas, namas prie namo, žo
dis prie žodžio, daina prie dai
nos. Dabar — neatpažįstamos 
vietos. Pravedė didžiuosius ke
lius ir visas lietuviškas gatveles 
išgriovė. Dabar čia cementiniai 
stulpai stovi, o ant jų didelis 
kelias. Važiuoti patogu, bet ne
bėra senosios romantikos.

Štai ir toji gatvė, St. John 
Street. Ji turėtų vadintis Lithua- 
nian Street, nes čia dar tvyro 
Lietuva. Čia lietuviška Šv. Juo
zapo bažnyčia. Ramu ten, pa
prasta, diena skuba pro šalį. 
Ateina ruduo ir neša lapus. Čia 
niekas svetimas nesimaišo, čia 

viskas palikta ramybei ir pasi
tikėjimui.

Bet mes iš miesto, mūsų sunk
vežimis įtartinas. Keli pažiūri, 
nustebę, ir mes tuo tarpu i- 
smunkame prie salės.

Apmąstymai prie salės
VVaterburio lietuviai turi gra

žią salę. Jos statytojas buvo kun. 
J. Valantiejus, ilgametis klebo
nas, tvirtas ir atkaklus lietuvis. 
Pastatė gražiausią salę, kurios 
turėtų daug kas pavydėti. Gra
žūs laiptai lyg į kunigaikščio 
Oginskio rūmus, šviesos. To ne
užteko. Jis lietuviškumą užant
spaudavo dideliu vyčiu. Lietu
vos valstybės herbas čia viršum 
didžiųjų durų iš cemento išlie
dintas. Vytis lekia kalaviją iškė
lęs.

Bet laikai pralėkė, nebėra sta
tytojo. Jis išėjo iš čia amžinai. 
Štai ir vytis jau nebe tas. Jo 
dugnas mėlynai nudažytas. 
Meisteriai jau ne bedažė teptu
ko į istoriją ir nesirūpino, kad 
raitelis kalbėtų praeitimi. Jiem 
buvo “žirgvaikis”.

Sustojome prie šoninių durų. 
Dešinėje buvo salė, kairėje kle
bonija ir bažnyčia. Čia buvo 
pilna vakarinės saulės. Ir mano 
akis užkliuvo už keturkampio 
akmens. Akmuo turėjo lietuviš
kus įrašus. Buvo ten įrašyta, kad 
tai lietuviška mokykla, ir metai 
iškalti, rodos, 1913. Mokykla 
stovėjo kitoje gatvėje prieš baž

nyčią. Ir ją, pasenusią ir pavar
gusią, nugriovė iki pamatų. Ir tą 
akmenį čia pastatė, kad jis liudy
tų, kad kadaise būta lietuviško 
gyvenimo ir lietuviškos mokyk
los.

Graudus akmuo, su įrašais, su 
datom. Ir tik akmuo.

-o-
Tuo metu pasirodė jauna mer

gina. Simpatinga ir jauki. Pasi
rodo, ji esanti vienuolė, šios pa
rapijos mokytoja. Keistas buvo 
žmogus, apie save skleidė daug 
šilumos, paprastumo. Ji tuoj nu
rodė, kaip patekti į salę.

Laiptuose suradau ir tos para
pijos vikarą, kun. R. Yuškevi- 
čių. Jis mane tuoj ir įvedė į 
salę. Gimęs ir augęs čia, bet ge
rai kalba lietuviškai, žmogus rū
pestingas “gaspadorius”, kuris 
viską mato, viską tvarko.

Salėje nustebau. Buvau čia ne 
kartą, bet dabar čia buvo taip 
gražu. Grindys spindėjo lyg 
veidrodis. Viskas išdažyta, išva
lyta, sudėta, surikiuota. Vargiai 
kur rasi tokią salę. Parapijos sa
lės dažniausiai būna apdėvė
tos, dulkinos, su blogom grin
dim, blogais laiptais. Čia — pra
šau — viskas blizga. Blizga Wa- 
terburyje, kuris yra nedidelis 
miestas, kur ir lietuvių nėra di
delio telkinio.

Sunešėm paveikslus, sudė
jom ant stalų. Mano kelionės 
draugas, Balys Ilčiukas, išskubė
jo, kad su saule pasiektų New 
Yorką.

Kai jis dar buvo salėje, nuėjau 
į Viktoro Vaitkaus knygyną — 
Spaudą. Jis čia pat. Langai su
tvarkyti, pilni knygų, plokštelių, 
drožinių. Čia ir lietuviškas gy
venimas atsiremia. Sūnus Kasty
tis buvo krautuvėje. Jis tuoj su
jungė telefonu su parodos ren
gėjais, su LB pirmininku Marty
nu Kleinaičiu.

Tas M. Kiemaitis greit ir atsi
rado salėje. Greit pradėjo rinktis 
ir kiti žmonės, parodos įrengi
mo talkininkai.

(Bus daugiau)
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Stepas Zobarskas neseniai pa
skelbė spaudoje planą išleisti 
dideliam jau paruoštam veikalui 
— Fifty Years of Ljthuanian Li- 
terature. Reikalingas mecenatas 
su dvylika tūkstančių dolerių.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdybai tas veikalas yra žino
mas. Jo išleidimas bei pasklei
dimas pasaulyje turėtų rūpėti 
kiekvienam mūsų kultūrininkui.

Stepas Zobarskas, Lietuvių 
Rašytojų Draugijos narys, trem
tyje labai pasižymėjo knygų lei
dimu anglų kalba. Jis jau yra iš
leidęs 41 veikalą ir kelis jų turi 
paruošęs. Tai visų mūsų dėme
sio vertas žygis, kurį atlieka vie
nas žmogus, be savo spaustuvės,
be vertėjų kolektyvo, be žymes-
nės paramos iš visuomenės ir 
dar apsunkintas pilna savo tar
nybos našta.

Stepo Zobarsko knygų leidi
mas anglų kalba išreiškia tą vi
suotinį mūsų troškimą — į pa
saulį įsiveržti su tautine kūry
ba. Tarp jo išleistų knygų anglų 
kalba 25-kios tenka lietuvių li
teratūrai. Koks tai svarus vieno 
žmogaus įnašas į dvasinį mūsų 
lobyną! Tos knygos gi jo Ma- 
nyland leidyklos vardu pasklin
da visame pasaulyje. Mūsų kū
rybinis pajėgumas plačiai atve
riamas kitataučiam, ir tuo pa
liudijama, jog esame verti lais
vės.

Dabartinis Zobarsko užmojis 
pateikti pasauliui pačius būdin
giausius mūsų grožinės literatū
ros pavyzdžius, sukurtus per 
paskutinius 50 metų, turi ypa
tingos reikšmės. Čia kitatautis 
viename gabale gaus tai, kas 
lietuvių raštijoje geriausia. Tai 
pamažu pereis į enciklope
dinius bei antologinius kitų tau
tų leidinius su didžia nauda vi
siem.

Bet tokiam veikalui išleisti 
Stepas Zobarskas prašo dvylikos 
tūkstančių dolerių. Kai kam tai 
gali atrodyti gąsdinanti suma, ta
čiau ji yra įmanoma. Mecena
tystės sritis kultūriniam tikslam 
mūsuose nuolat plečiasi ir įvai

rėja. Staiga atsiranda kultūros 
entuziastų, kurie pakloja žymias 
sumas savo pamėgtam objektui 
įgyvendinti. Čia taip pat prisi
mintinas ir Lietuvių Fondas — 
pagrindinis mūsų kultūrinių 
reikalų rėmėjas.

Stepo Zobarsko naujausias už
mojis šaukiasi skubios pagalbos, 
ir rašytojai tikisi, kad ji ateis. 
Jei sunku būtų susilaukti vieno

pilno mecenato, šį uždavinį ga
lėtų atlikti keli jungtinėm au
kom. Lietuvių Rašytojų Drau
gija maloniai kviečia visuomenę 
padėti išleisti Stepui Zobarskui 
minėtą anglų kalba knygą, api
mančią mūsų literatūros 50 
metų plotą. Mes linkime, kad 
greit atsilieptų kilnus mecena
tas, kuris suvoktų, jog dabar tai 
pelningiausia kapitalo investa- 
cija, nešanti amžinus procentus.

Kun. Leonardas Andriekus
LRD pirmininkas

ST. PETERSBURG, FLA.
StiPetefsburgo Lietuvių Klubui 

12 metų
St. Petersburgo lietuvių klu

bas lapkričio 11 pradėjo savo se-
zoaą, paminėdamas 12 metų
savo gyvavimo. Klubo pirminin
kas K. Jurgėla pradėjo minėjimą, 
pasidžiaugdamas pilnutėle da
lyvių sale. Pagrindinę kalbą 
pasakė buvęs ilgametis pirmir 
ninkas inž. A. Karnius, vaizdžiai 
nupasakodamas klubo gimimą 
prieš dvylika metų Gulfporto 
priemiestyje Staupų sodyboje. 
Jis pagarbiai įvertino ano laiko 
veikėjus, kurie padėjo sveikus 
demokratinius bei ekonominius 
pagrindus klubo veiklai, kurių ir 
dabar čia laikomės. Klubo tiks
las buvo ir tebėra sutelkti St. 
Petersburgo - Tampos ir apylin
kės lietuvius, jaunus ir senus, 
senuosius ateivius ir naujuosius, 
mokytus ir mažiau išsilavi
nusius, kuriuos visus^jungia Lie
tuvos meilė. Čia švenčiamos 
tautos šventės, kas sekmadienis 
vaišinamasi lietuviškais pietu
mis, čia sėkmingai dirba ir sce
noj pasirodo choras, būna pa
skaitos, muzikinė programa. Čia 
sutinkami ir gražiai pavaišinami 
svečiai iš tolimiausių pasviečių; 
čia įvairiomis progomis glau
džiasi ir broliai latviai. Po į- 
domios ir atsidėjus išklausytos 
paskaitos pirmininkas K. Jurgėla 
pasveikino ir pagerbė už puoš
naus stalo susodintus didžiuo
sius klubo geradarius-tūkstan- 
tininkus, kuriuos ponios apdo
vanojo gėlėmis/Prie^tų,stambių

geradarių šiandien prisidėjo dar 
viena šeima. Tai ponai Valaus- 
kai.

Valdybos narys V. Ugianskis 
pakvietė iš eilės pasirodyti visus 
šio sekmadienio svečius.' Juos 
sveikinome plojimu. Po to Lai
ma Jakušovienė gyvai pravedė 
meninę dalį. Pirmiausia pasiro
dė ponų Jurgėlų jaunimas. De
šimtmetė Linda guviai skam
bino pianinu “Ko liūdi, putinė
li”, “Bijūnėlis žalias” ir “Vai kur 
buvai, dieduk mano” (visi da

lykai Čiurlionytės); o trylikmetė 
Rūta laisvai jautėsi skambinda
ma “Elisą” (Beethoveno) ir 
“Elegiją” (Nollet). Pabaigai 
sesutės atliko 3 Bejerio etiudus. 
Malonu buvo pasiklausyti šių 
chorvedžio Alberto Mateikos 
mokinių — pradedančios Lan
dos ir pažengusios Rūtos — 
skambinimo. Galiausiai pasi
rodė choras ir padainavo “Gi
rioj” — VVeberio, “Keleliu ėjau” 
—Adomavičiaus, “Už jūrių ma
rių” — K. Banaičio, “Kur bėga 
Šešupė” — Č. Sasnausko, “Pie
menėlių pavasaris” — Švedo ir 
“Oi, berneli” — J. Stankūno. 
Salei neatlyžtamai reikalaujant, 
paskutinioji daina buvo karto
jama.

Pavasarį girdėtas choras žy
miai pasikeitęs — sumažėjęs, 
bet sustiprėjęs, pažengęs. Geros 
sėkmės darbščiam chorvedžiui 
A. Mateikai, jo padėjėjai Rūkšte- 
lienei ir pareigingiem choris
tam!

j ./ Besanti nauja Įdubo šeimi-

Balfo seimą atidarant lapkričio 10 CIevelande, invokaciją kal
ba kun. A. Zakarauskas iš Chicagos. Nuotr. v. Bacevičiaus

Ateitininkų Sendraugių są
jungos rinkimų komisija iš pirm. 
V. Palūno, seki. V. Rociūno ir 
narių Dalios Staniškienės ir Pet
ro Kliorio,' įvykdžiusi ateiti
ninkų sendraugių rinkimus ko
respondentiniu būdu, praneša, 
kad į naująją ASS centro valdy
bą išrinkti: Pranas Baltakis, Ge
nė Vasaitienė, Juozas B. Lauč- 
ka, 'Roma Žilionienė ir Jonas 
Vaitkus. Visi iš Washington,

BROCKTON, MASS.
Mantautų jubiliejus

Sūnus Vaidievutis ir duktė 
Raminta su šeimomis spalio 14 
Brocktone suruošė savo tėvam 
Aleksandrui ir Sofijai Mantau- 
tam iškilmingą 50 m. vedybų 
minėjimą.

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioj jubiliatų intencija 
mišias aukojo klebonas kun. Pet
ras Šakalys. Jis juos palaimi
no ir įteikė jiem lazdą su iš Lie
tuvos gauta juosta. Linkėjo pa- 
vargusiem pasiramsčiuoti. Pa
moksle džiaugėsi jubiliatų gra
žiai ir garbingai nueitu keliu, 
linkėjo dar ilgai nepavargti, guo
dė sakydamas: “Judviejų per il
gą bendrojo gyvenimo kelią 
patirtos ligos ir įvairūs skausmai 
tai Dievo meilės ženklai.”

Sofija, pasipuošusi tautiniais 
drabužiais, sėdėjo vežamoj kė
dėj, negalėdama laisvai vaikš
čioti dėl amputuotos kojos, o 
Aleksandras, kaip buvęs kariš
kis, buvo jaunatviškai tiesus, 
judrus.

Pamaldų metu įspūdingai gie
dojo parapijos choras, vadovau
jamas muz. Juliaus Gaidelio.

Pamaldose dalyvavo Mantau
tų sūnus ir duktė su šeimomis. 
Emilija Pūtvytė, Rygeliai, Šimu- 
lynas ir kiti giminės, daug vie
nuolių seselių, Bostono ir 
Brocktono šauliai, kviestieji sve
čiai iš_toli ir arti, parapiečiai.

Jubiliatam pagerbti jų pačių 
bute vaikai suruošė gražias vai
šes. Tuoj po pamaldų ėmė rink
tis giminės, organizacijos, kvies
tieji svečiai.

Sveikino klebonas kun. P. Ša
kalys, Nukryžiuotojo seselės, 
Moterų S-gos 15 kp., Bostono ir. 
Brocktono šauliai, LB valdyba, 
Altą, Balfas, AL Susivienijimas 
ir kt. Raštu gauta sveikinimų iš 
Lietuvos, Chicagos, Vytauto 
Didžiojo šaulių kuopos ir jos pir
mininko Vlado Išganaičio. Tele
fonu sveikino Šaulių Sąjungos 
centro valdybos pirm. V. Tamo
šiūnas ir kt. Laisvės Varpo radi
jo valandos vedėjas P. Viščinis 
oro bangomis tą pačią dieną

sveikino Mantautus, paminė
damas jų nuopelnus Lietuvai ir 
Šaulių Sąjungai.

LOS ANGELES,
Los Angeles LFB sambūris 

gruodžio 8 rengia tradicinį li
teratūros vakarą Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, šio vakaro metu 
visuomenei bus pristatyta nauja 
poetės Julijos Švabaitės Gylie
nės knyga — “Septyni saulės 
patekėjimai”. Vakaro programo
je dalyvaus ir pati autorė. Šio
mis dienomis iš spaudos išėjo ir 
kita jos knyga “Gabriuko užra
šai”, skirta jaunimui. Be Švabai
tės Gylienės, literatūros vakare 
dalyvaus ir iškilios vietinės 
meno pajėgos — Raimonda 
Apeikytė, Bernardas Brazdžio
nis, Birutė Dabšienė, Dalila 
Mackialienė, Alė Rūta ir Pranas 
Visvydas. Tai reta proga Los An
geles lietuviškai visuomenei 
susipažinti su dviem naujom 
knygom ir jų autore bei dar

Gražu pažvelgti į praeito 
bendro gyvenimo pusšimtį me
tų, kada tas kelias nuženklintas 
nenykstančiais darbais, kada tė
vai mato, jog jų vaikai pradė
tuosius darbus su meile vie
ningai tęsia.

Aleksandras Mantautas — 
Marcinkevičius — Šaulių Są
jungos kūrėjo Vlado Pūtvio-Put- 
vinskio artimiausias bendradar
bis, kultūros ir propagandos 
skyriaus viršininkas, vienas iš 
Klaipėdos sukilimo iniciatorių, 
tremtyje Šaulių S-gos atkūrimo 
vadovas ir pirmasis centro val
dybos pirmininkas, garbės 
narys, Pūtvio raštų, Trimito ir ki
tų Šaulių S-gos leidinių redak
torius, visuomenininkas.

Sofija Pūtvytė-Mantautienė — 
Vlado Pūtvio ir Sibiro kankinės 
Emilijos Gruzdytės-Pūtvienės 
duktė, Lietuvos Šaulių Sąjungos 
moterų vadė, tremtyje moterų 
šaulių vadovė, garbės narė, Klai
pėdos sukilėliam remti komiteto 
organizatorė, visuomenininkė.

Mantautai ne tik patys daug 
dirbo Lietuvai, bet ir užaugino 
sąmoningus savųjų darbų tęsė
jus. Sūnus Vaidievutis — filoso
fijos daktaras, kolegijos profeso
rius, LŠST garbės narys, turi 
daug nuopelnų Sąjungos atkūri
mui, skautų veikėjas, dabar iš 
spaudos išeinančios Vlado Pūt
vio biografijos viceredaktorius; 
su žmona Ida Šimulynaite-Man- 
tautiene augina dukrytę Idaliją 
Teresę, sąmoningą lietuvaitę. 
Aleksandro ir Sofijos duktė Ra
minta, matematikos magistrė, su 
vyru Petru Moliu, vyriausiu 
skautininku, yra nusipelnę skau
tų veikėjai tremtyje, šauliai; au
gina dvi dukrytes, šaunias lietu
vaites, uolias skautes.

Mieli ir garbingi jubiliatai, 
judviejų darbai lietuviam ir Lie
tuvai per 50 metų bendro gyve
nimo tapo auksiniais. Tegu jūsų 
vaikai ir vaikaičiai su ryžtu skie
pija jaunosiom kartom judviejų 
ideologiją ir meilę Lietuvai!

E. Ribokienė

ninkė — Lukienė. Valgiai ska
nūs, patraukliai pateikiami.

Toliau eina dar kelios loteri
jos, kurių laimikiai narių sudo- 
vanoti. Po visų iškilmių nedide
lis, bet smagus orkestrėlis kelias 
vilaą^daą šokdina svečius ir šei- 
mįpįnk^iHųp^ įųigjimą^lyg 
nusimetę nuo pečių pensininko 
amžių, kad “laisto tai laisto” 
poprodos, erdvią salę, kuri šian
dien* vos vės sutalpina žmones 
(kis bus žiemai atėjus, kai pas 
mus užplauks šilumėlės ieškoda- 
ma “šiaurė”!). Pirmininkas dar 
pr^peša,, kąd ,kl,ubo moterų sky
rius kviečia ateinantį šeštadienį 
gegužjnrin-piknikan į Seminole 
parką. Tas parkas kažkur toli, 
gal pasaulio krašte, galvoja. St. 
Petersburgo ne vienas nauja
kurys, ypač “be ratų”. Bet mū
siškiai bičiuliški ir mielai vėži
na tuos. Šitas nuoširdumas kitur 
negirdėtas, — kad kas pasisiūly
tų pavėžinti ... Tai tokios pas 
mus nuotaikos ir tokios to
kelės . . .

V. Kulbokas

CALIF.
kartą pasigrožėti savosiom pa
jėgom. — R. •

Kardinolas T. Manning, Los 
Angeles arkivyskupas, 1974 ba
landžio 28 Šv. Kazimiero lietu
vių parapijoj teiks sutvirtinimo 
sakramentą. Visi, norintieji šį 
sakramentą priimti, registruojasi 
iki gruodžio 31.

Lituanistinė — šeštadieninė 
Šv. Kazimiero mokykla šiais 
mokslo metais turi 162 moki
nius. Tai 30 mokinių daugiau 
negu pernai. Mokyklai vadovau
ja patyręs vedėjas Vladas Pažiū
ra, padedamas energingo moky
tojų kolektyvo. Ateinančiais 
mokslo metais ši mokykla šven
čia 25-rių metų jubiliejų. Mo
kyklos vadovybė ir tėvai ren
giasi tai plačiau paminėti. Buvęs 
ilgametis šios mokyklos vedėjas 
Ignas Medžiukas rašo šios mo
kyklos istoriją. Prie mokyklos 
veikia ir mokytojų kursai, kurie 
rengia šiai mokyklai būsimus 
mokytojus.

Ona Bielskienė, Lietuvos 
konsulo dr. J. Bielskio žmo
na, išgulėjusi ilgokai ligoninėj 
po pravažiuojančio automobilio 
sunkaus sužeidimo, sugrįžo į 
namus ir palengva stiprėja.

Naujų Metų sutikimą Šv. Ka
zimiero parapijos salėj rengia 
LB Los Angeles apylinkė', o Bay 
Women’s Club salėj — Santa 
Monica, Cal., Lietuvių Klubas ir 
LB apylinkė.

Petras ir Rūta Sakai, Palm 
Springs, Cal., nusipirko naują ir 
modemų 30 butų motelį Cactus 
Inn, 67-580 Highvvay 111, Palm 
Springs, Calif. 92262. Tel. (714) 
328-9000. — LŽT.

— Vasario 16 gimnazijoj Vo
kietijoj šiuo metu yra 84 moki
niai: 44 mergaitės ir 40 berniu
kų. Naujų mokinių įstojo 21, 
tarp jų 6 iš JAV ir viena iš 
Venecuelos.

D.C. Į kontrolės komisiją išrink
ti: Vitalija Noreikaitė, Cezaris 
Surdokas ir Aleksandras Ka
džius. Visi iš Baltimore, Md. 
Rinkimuose dalyvavo 560 narių, 
arba 54% visų registruotų ateiti
ninkų sendraugių .laisvajame 
pasauly.

— Simo Kudirkos minėjimas 
rengiamas Toronto Akademikų 
draugijos gruodžio 16, sekma
dienį, 4 vai. Prisikėlimo parapi
jos parodų salėj. Bus pristatyta 
Algio Rukšėno knyga “Day of 
Shame” apie Š. Kudirkos išda
vimą. Dalyvaus ir knygos auto
rius.

— Sydnejuj lapkričio 10 ofi
cialiai atidarytas Sydnejaus lie
tuvių klubas. Šventinimo apei
gas atliko kapelionas kun. P. 
Dauknys. Lietuvos trispalve 
pridengtą lentą su atitinkamu į- 
rašu atidengė Bankstowno mies
to burmistras R. S. Lockvvood. 
Atidarymo iškilmėse ir vaišėse 
dalyvavo apie 40 žmonių. Šia 
proga lietuvius sveikino aust
ralų, estų ir latvių atstovai. Buvo 
graži programa su menine dali
mi. Lietuvių klubui vadovauja 
Vytautas Simniškis.

— Rašytojo Aloyzo Barono 
literatūros vakaras įvyks gruo
džio 8, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Šv. Jifrgio lietuvių parapijos 
salėj, Rochester, N. Y. Atvyks ir 
autorius. Rengia kultūrinių po
būvių komisija.

Aidas, Hamiltono mergai
čių choras, ateinančiais metais 
numato koncertuoti Europoj. 
Koncertai numatomi rugpiūčio 
mėn. Anglijoj, Vokietijoj ir ki
tur. Choras taip pat pakvies
tas koncertuoti Spokane miesto 
Expo 1974 rugpiūčio 1-3.

— Aukuras, Hamiltono dra
mos sambūris, gruodžio 16 sta
to keturių veiksmų pjesę iš 
Andersono pasakų “Sniego ka
ralienė”.

— Naujas lietuviškas koplyt
stulpis pastatytas Alvudo pirm, 
dr. Jono Adomavičiaus rūpes
čiu Lietuvių sodyboj, Mar- 
quette Parke, Chicago, III. Jis 
pagamintas iš pastovios medžią-

NAUJA
CLEVELANDO VYRŲ OKTETO

PLOKŠTELĖ
Su sol. Irena Grigaliūnaite

STEREO KAINA $5

18 okteto repertuoaro populiariausių liaudies, kariškų 
ir ler.gvo žanro lietuviškų dainų rinkinys

Kur tas kelelis ?; Pypkės dūmai; Tėviškėlė;
Pajūrio daina — Pajūriais, pamariais; Kariū
nų daina; Gaudžia trimitai; Užstalės daina;
0, dalele ir dar 10 kitų. '

Iškirpkite šį užsakymo lapelį, užpildykite ir su $5 
čekiu ar tnoney order už kiekvieną plokštelę pasiųs
kite: R. B. Butkus

60 East 212th St.
EocHd, Ohio 44123

Čekyje ar perlaidoje prašome rašyti — R. Butkus

Prašau man atsiųsti.............. plokšteles. Pridedu čekį arba

money order S.................. sumoje.

Pavardė ............

* Gatvė

Mieštas______ .............................. ............. Valatybė —....

Zip Code

gos (vario ir bronzos). Projektą t 
paruošė architektai Jonas ir Ri
mas Mulokai. Technišką gamy
bos darbą atliko Antanas Jano
nis.

— K. Donelaičio “Pavasario 
linksmybių” pirmąsias 144 eilu
tes, išverstas į japonų kalbą, 
paskelbė Tokijo ekonomikos ko
legijos humanitarinių ir gamtos 
mokslų žurnalo kolegijos prof. 
Ikuo Murata, dėstąs kalbotyrą, 
anglų ir lotynų kalbas. Įvade 
skaitytojai supažindinami su 
Lietuvos istorija. Anksčiau prof. 
Murata į japonų kalbą yra iš
vertęs mūsų liaudies pasakas 
“Eglė žalčių karalienė” ir “Mil
dutė”.

— Jonas Govėdas, jaunas pia
nistas ir akompaniatorius, per
ėmė vadovauti Toronto lietu
vių Varpo chorui. Pirmą kartą 
Varpas su naujuoju dirigentu pa
sirodė Toronte lapkričio 18, 
švenčiant Lietuvos kariuomenės 
minėjimą.

— Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje turimai nepriklauso
mos Lietuvos karininko me- 
nekeno uniformai trūksta mun- 
dieriaus apikaklei trikampiuose 
Gedimino stulpų ir diržo su 
perpetiniu dirželiu. Muziejaus 
vadovybė kreipiasi į buvusius 
nepriklausomos Lietuvos kari
ninkus ir puskarininkius, pra
šydama daiktus paaukoti mu
ziejui. Labai būtų pageidaujama 
karininko išeiginė juosta ir pis
toleto 7.65 cal. makštis. Muzie
jaus adresas: 4012 Archer Avė- 
nue, Chicago, III. 60632.

b



UTUA US
Aš myliu savo tėvelius jų klau

sydamas. Aš noriu būti jiem ge
ras. Ne visada sekasi būti geru, 
bet aš stengiuosi'.

Algirdas Lukoševičius
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MOKYKLOS

> Sį Vilnelės numerį suredaga
vo Maironio lituanistinės aukš-1 
:tesniosios mokyklos mokiniai.

Puslapi tvarko L. Gudelienė. Medžiagą siųsti: 14 Cat RockRtL, Cos Cob, Conn. 06807

Penktokai rašo:

Kaip aš myliu tėvelius
Aš myliu savo tėvelius taip, 

kaip patį savo gyvenimą. Jie yra 
man labai geri. Mama siuva man 
drabužius, tėtis padaro stalus, 
lovas, kėdes ir spintas. Jie labai 
myli mane, ir aš labai myliu 
juos. Jie pagelbsti man ruošti pa
mokas ir kartais žaidžia su ma
nim.

Kaip mano tėveliai myli 
mane

Viktorija Reventaitė

Geras žmogus
Seniai seniai gyveno netur

tingas senas žmogus. Vieną die
ną pas jį atėjo nusiminęs vil
kas ir pradėjo skųstis:

— Visi kiti vilkai ir žvėrys

stiprus vėjas. Žmogaus trobelė 
sujudėjo. Staiga sudužo trobelės 
langas, ir galingas vėjas įsiveržė 
į vidų. Žmogus labai išsigando, i 
nes visi daiktai ėmė kristi te- 1 
mėn.

- Papūtė dar stipresnis vėjas ir ’ 
nupūtė visą trobelę. Žmogus i

Likimas
Petras labai norėjo būti pilo

tu. Kada jis buvo šešiolikos me
tų, jis gavo gana gerą darbą. 
Tada sekančiais metais jis turėjo 
užtektinai pinigų eiti į pilotų 
mokyklą. Bet jam tada jau rei- 

juokiasi iš mano negražumo. nieko negalėjo daryti, tik ieško- kėjo eiti į universitetą. Tai jis 
dieną ėjo į mokyklą, vakare į 
pilotų mokyklą, o naktį ruošė 
pamokas. '

Kada Petras pabaigė pilotų 
mokyklą, jis nutarė eiti į kariuo
menę. Jis kariuomenėje mokėsi 
būti džeto pilotu. Kada jis tą 
mokslą baigė, prasidėjo karas. 
Petrą nusiuntė į frontą su pa
čiais geriausiais džetais. Jis per 
vieną skridimą nušovė keturis 
priešų lėktuvus.

Jis jau buvo nušovęs devynio
lika lėktuvų. Karas artėjo prie 
galo. Bet Petras norėjo dar nu
šauti savo dvidešimtąjį lėktuvą. 
Petro dalinio paskutinis uždavi
nys buvo sunaikinti likusius 
priešo lėktuvus. Čia buvo proga 
Petrui nušauti savo dvidešimtąjį 
lėktuvą.

Žmogus atsakė:
— Mielas vilke, tau nieko ne-* 

trūksta. Tavo kailis gauruotas ir 
rudas kaip ir visų vilkų. Ko tu 
dejuoji? Tie vilkai ir žvėrys tik 
tave erzina.

Vilkas padėkojo žmogui ir 
nuėjo sau. Žmogus išėjo į lauką. 
Po kelių minučių jis išgirdo ty
lų balsą, lyg kas verktų. Žmo
gus pasižiūrėjo po dideliu krū
mu ir pamatė mažą voveraitę,' 
įstrigusią tarp krūmo šakų. Žmo
gus išėmė voveraitę iš krūmo ir 
nusinešė ją namo. Voverytė bu
vo išsigandusi ir alkana. Žmo
gus pavaišino voveraitę ir pas
kui ją paleido. Ji pasakė:

— Ačiū, geras žmogau! Tu 
mane išgelbėjai. Aš dabar ke
liausiu pas savo vaikelius.

Kartą kilo audra. Pūtė labai-

ti sau pastogės. Jis ėjo, ėjo ir 
pagaliau priėjo namus su už
rašu: “Ponas Vilkas”. Žmogus 
pasibeldė į ąžuolines duris. At
siliepė storas balsas:

— Kas ten?
— Tai aš, žmogus, — atsakė 

jis.
— O, prašau pas mane. Įeik, 

aš nuobodžiauju. Gal papasako
si man pasaką apie gerąją lau
mę arba narsųjį karalaitį?

Žmogus įėjo į vidų ir buvo la
bai patenkintas, nes ten buvo ir 
voveraitė. Vilkas ir voveraitė pa
prašė jį pas juos gyventi. Žmo
gus ten apsigyveno ir išbuvo pas 
juos, lęol praėjo žiema ir baltas 
sniegas nutirpo.

VI sk. mok.
Rūta Dragūnevičiūtė

MISTY
Misty yra mano šuniukas. Jis 

yra labai linksmas ir dažnai žai
džia kaip katytė. Su kojytėmis 
mėto sviedinį ir gaudo. Visos 
mano draugės jį mėgsta, ir aš ži
nau, kad Misty visus myli.

III sk. mok.
Ramunė Jasaitytė

Aš myliu savo tėvelius beveik 
kaip Dievulį. Aš stengiuosi jų 
klausyti. Mano tėveliai myli 
mane ir rūpinasi manimi. Žino
ma, aš myliu Dievulį daugiau, 
nes jis sutvėrė mano tėvelius ir 
visą pasaulį.

A Mano tėveliai myli mane to-
Kristina Žukauskaitė dėl kad aj esu jų vaikutiS.

Mano tėveliai myli mane ir my
lės, kol aš numirsiu. Mano tė
veliai yra labai geri žmonės. 
Jie rūpinasi manim ir, jeigu aš 
sergu, jie mane gydo. Tėveliai 
rūpinasi manim, kad niekas ma
nęs nemuštų ir kad nieko man 
neatsitiktų. Tokia yra tėvų mei
lė.

Aš myliu savo tėtę, nes jis man 
maisto nuperka, jis eina į darbą 
ir labai sunkiai dirba. Jis nuper
ka man pieno ir ledų.. Tėtė 
kartais barasi ant manęs, kada jis 
yra blogame ūpe ir kai aš jo ne
klausau. Nors tėtė kartais ir ba
rasi, bet aš jį vistiek myliu. Aš 
tėtę myliu, nes jis mane prižiū
ri ir jis manė užaugino. ~

• Audronė Česnavičiūtė

Neringa Žadeikytė

Šuniukas Misty, Ramunės Jasaltytės piešinys, 
3 skyrius

UŽDAVINYS
Suraskit medžių 
Jų yra 12.

pavadinimus.
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Gulbė
Vieną kartą gyveno balta gul

bė. Ji turėjo draugę, kuri irgi 
buvo didelė gulbė. Ji nebuvo to
kia graži, bet už tai buvo labai 
greita.

Vieną dieną atėjo neturtingas 
žmogus su savo gauruotu rudu 

' šuniu. Jis, labai džiaugėsi balto
mis gražiomis gulbėmis. Gulbė 

’ ‘žinojo, kad jis buvo geras ir mie
las žmogus, ir jam pasakė:

— Narsusis žmogau, tavo stip
rus šuo gali padėti tau surasti 
stebuklingą dėžutę. Ant* tos 
sraunios upės yra geležinis til
tas. Tik protingas žmogus su 
drąsiu šunimi gali jį pereiti. 
Kai pereisit, rasit brangių da
lykų.

Žmogus nuėjo ir atrado seną 
dėžutę. Toje ąžuolinėje dėžutė
je su išpaišytu dangčiu buvo 
stiklinė gulbė. Jis pardavė tą 
stiklinę gulbę ir gavo daug pini
gų. Nuo to laiko jis gyveno links
mai ir laimingai.

VI sk. mok. Arūnas Gudaitis

Lėktuvas, Pauliaus Gudelio piešinys, 6 skyrius

Skrisdami į puolimą, jie stai
ga pamatė žemiau jų iš po de
besų išlendant priešų lėktuvus. 
Petras iš karto nėrė žemyn ir nu
šovė vieną priešų lėktuvą. Jis 
nepastebėjo, kad vienas priešų 
lėktuvas jį sekė. Staiga tas lėk
tuvas pradėjo šaudyti ir pataikė į 
Petro lėktuvą. Petras nenorėjo 
šokti iš lėktuvo ir nusileisti į 
priešų teritoriją, bet jis prarado 
lėktuvo kontrolę ir nukrito į 
mišką.

Lėktuvas užsidegė, ir Petras 
žuvo. Už savo narsumą jis gavo 
daug pasižymėjimo ženklų ir 
nlėdaliųz-^r’r7 -• c

VI sk. mok. Paulius Gudelis

KETVIRTOKAI IŠRADINGI. Į 
KLAUSIMĄ “KAM DAR GA
LIM NAUDOTI DANTŲ ŠE
PETUKĄ?” JIE ATSAKO:

Ketvirtoji klasė pasisako:
Ko aš bijau

Ar žinai?
Sunkiausias arklys buvo bel

giškos veislės žirgas . vardu 
“Brooklyn Supreme”, svėręs net 
3,200 svarų ir 6 pėdų 6 colių 
aukščio. Jis nugaišo 1948,' sulau
kęs 20 metų amžiaus.

Aš bijau gyvatės, nes daugiau
sia gyvačių yra nuodingos ir pa
vojingos. Gyvačių yra visokių 
rūšių. Gyvatės gali žmogui į- 
kąsti, ir žmogus gali mirti, ne
gavęs pagalbos. Jei aš pamaty
čiau gyvatę, aš labai nusigąs- 
čiau ir bėgčiau. Kai kurių gyva
čių nuodus vartoja vaistam.

Aš bijausi gyvatės, nes ji galė
tų man įkąsti ir palikti savo nuo
dus mano žaizdoje. Jeigu niekas 
neateitų į pagalbą, tai aš mir-

čiau. Todėl aš bijau gyvatės.
Adrija Nemickaitė

Pasaulyje yra daug gyvuliukų, 
šliužų, vabzdžių. Man patinka 
varlės, pelytės ir visi kiti žvėre
liai. Jei galėčiau, tai visus laiky
čiau savo namuose.

Vieną kartą mačiau žiurkę. Ji 
man nepatiko, ir aš jos bijojau. 
Žiurkės nešioja nuodus.

Greičiausi šunys, manoma, 
yra saluki veislės, dar žinomi 
kaip Arabijos gazelių kurtai. Jie 
gali bėgti 43 mylias į valandą. 
Beduinai juos naudoja medžio
dami dykumose. Taip pat šie šu
nys laikomi seniausia prijaukin
ta grynakraujų šunų veisle, ma
noma, jau prieš 4,000 metų.

Didžiausias katinas, vardu 
Clauz, gyveno San Franci sco 
mieste. 1950 m., sulaukęs 8 me
tų amžiaus, jis svėrė 40 svarų.

Didžiausias gyvulys yra Afri
kos dramblys. Vidutiniškai jie 
yra virš 10 pėdų aukščio ir sve
ria 6 1/2 tonas. Didžiausias 
nušautas dramblys buvo 1955 
metais Angoloje. Jis buvo 13 
•pėdų ir 2 colių ir svėrė 24,000 
svarų (12 tonų).

Didžiausias paukštis iš žino
mų 8,600 paukščių rūšių yra Su
dano strausas, dar vadinamas 
stručiu. Šios'* neskraidančios 
paukščių giminės patinas yra 6 
pėdų aukščio ir sveria 345 sva
rus. Strausai gali bėgti iki 37 
mylių į valandą.

Surinko ir išvertė iŠ anglų kal
bos redakcinės komisijos nariai: 
B. Bivainytė, R. Bobelytė, D. 
Norvilaitė, B. Kumeth ir V. Bo
belis. šiandien sninga

Vytautas Karmazinas

Aš bijau raganų ir baidyklių. 
Aš tik jų bijau, kai skaitau baisią 
pasaką apie jas. Aš bijau banditų 
ir tų gyvulių, kurie yra blogi ir 
nuodingi.

Elenutė Baltruli onytė

Aš bijau, kai matau baisią fil
mą ir nematau pabaigos. Bet jei
gu matau baisią filmą visą, tada 
tik truputį bijau. Aš visą laiką 
žinau, kad geri žmonės laimės, 
bet vistiek bijau.

Rūta Bobelytė

Aš bijau televizijos programų, 
kai jos yra apie baidykles, nes, 
kai aš atsigulu, aš susapnuoju * 
baidykles. Ir tada aš bijau atsi
kelti.

Kristina Kirkylaitė

Aš nieko nebijau. Aš nebijau 
peteliškės, musės ar-skruzdėlės. 
Aš esu didelis vyras. Kai aš žiū
riu Dracula ir Frankenstein, 
man būna baisu eiti gulti. Kai 
mama lempas užgesina, aš ma
tau visokių baidyklių. Aš bijau 
akis užmerkti, kad blogai nesap
nuočiau. Bet daugiausia aš bijau 
mergaičių!

Tadas Birutis

GANDRAI
(Tai yra pasaka, kaip gandrai 

pradėjo gyventi ant stogų ) 
Seniai seniai visi gandrai gy

veno laukuose ir miškuose. Jiem 
buvo labai patogu ir linksma.

Vieną dieną žmogus ėjo per 
mišką. Jau pasidarė tamsu, tai 
žmogus išsiėmė žvakę iš kišenės 
ir uždegė ją. Jis sau ėjo ir pa
matė olą. Kai priėjo arčiau, pa
matė dvi dideles baltas akis. 
Jis labai išsigando ir pradėjo 
bėgti. Bėgdamas žmogus netyčia 
numetė žvakę. Visas miškas už
sidegė. Gandrai išsigando, kai 
pamatė baisias liepsnas. Jie 
greitai nuskrido į kaimą. Gandrų 
vadas pagalvojo ir nuskrido ant 
artimo stogo. Po jo visi kiti gan
dai nutūpė ant kitų stogų. Gand
rai iki dabar turi lizdus ant sto
gų, bijodami gaisrų.

VI sk. mok.
Rūta Dragūnevičiūtė

— Pelės mašiną plauti, pada
ryti ūsus, katės ausis valyti, pa
daryti daug adatų, paimti ir į- 
kišti šerius į labai mažą arbūzą 
ir padaryti* jam “crew cut”. — 
Rūta Bobelytė.

— Nuvalyti žuvį, šukuoti pe
lytės plaukus, nusivalyti sau nu
garą, nuvalyti raganos nosį (?). 
— Livija Klivečkaitė.

/— Dantų šepetuką vartoja vai
kai, kurie valgo saldainius ir ne
nori dantų valyti. Vieną kartą 
atėjo dramblys pas papūgą. Pa
pūga paprašė dramblio nusišyp
soti. Ji pasakė, kad jam reiktų 
naudoti dantų šepetuką. — 
Elenutė Baltrulionytė.

— Iš šerių padaryti peruką, 
naudoti kaip užburtą lazdelę, 
kaip šautuvą, kaip peilį, megzti 
ir siūti su juo, valyti automobi
lį, šveist žemę, valyti suolus, ba
tus, išvalyti tamsias dėmes iš 
drabužių. — Kristina Česnavi- 
čiūtė.

MANO PELYTĖS
Aš mokiausi gerai, ir tėtė man 

nupirko dvi pelytes. Jos yra la
bai draugiškos. Pelių yra labai 
daug rūšių: gerbils, hamsters ir 
kitų. Aš turiu gerbils. Kai aš įki
šu ranką į stiklinį namelį, tai jos 
užlipa man ant rankos. Kai aš sa
kau nulipti, tai nulipa. Pirmo
sios gerbils buvo atvežtos į 
Ameriką tyrimams iš Azijos dy
kumų 1958. Dabar jų yra labai 
daug. Jos daugiausia valgo sau
lėgrąžas, sėklas, obuolius ir la
bai mėgsta popierių, kad pada
rytų dantis stiprius ir aštrius. Aš 
pelytes labai myliu.,

IV sk. mok.
Elenutė Baltrulionytė

MĮSLĖS
1. Abi stovi prie kelio ir viena 

kitos nemato.
2. Suolas pavargsta, sėdėtojas 

— ne.
3. Pati nuoga, kitus dengia.
4. Du galai, du žiedai, vidury 

vinis.
5. Mažas bernelis, kai supyks

ta, tai ir pats pranyksta.

(Ątsakymai 11 psl.)

ne- 
na- 
su-

Pasaka
Kartą gyveno neturtingas 

rūkas Jonas. Jis buvo labai 
gražus. Medis, iš kurio jo 
mas buvo pastatytas, buvo
puvęs, jo stogas buvo popieri
nis ir turėjo per ploną kaminą. 
Jonas buvo labai liesas, nes jis 
mažai valgė.

Vieną dieną, kai Jonas me
džiojo, jis rado stebuklingą ar
batinuką. Jis buvo stiklinis su 
rudais taškučiais. Viduje stovėjo 
mažiukas gauruotas negriukas. 
Jis turėjo įdomias baltas akis. 
Tas negras neatrodė labai pro
tingas. Jis paprašė, kad Jonas 
būtų geras ir nuimtų ąžuolinį 
dangtį. Jonas taip ir padarė. 
Tada tas negriukas pavirto šva
riais garais, iškilo iš arbatinuko 
ir pasivertė į milžiną. Jis Jonui 
padėkojo už greitą pagalbą ir pa
klausė Jono, kuo jis norėtų bū
ti. Jonas norėjo būti narsus ir ga
lingas žmogus. Jis norėjo gy
venti stiprioje geležinėje pilyje, 
būti turtingu ir kad jam nebūtų 
nuobodu.

Tą jo norą milžinas išpildė.
VI sk. mok. Paulius Gudelis

Mieli Tautiečiai!

Užsisakykit knygą apie Sibirą

L. Š. S. T.
SIMO KUDIRKOS KUOPA
NEW YORKE
KNYGAI LEISTI KOMITETAS

Pranešame Tamstai ir jau spaudoje esame pasiskelbę, kad 
Simo Kudirkos Šaulių Kuopa yra pasiryžus išleisti Elenos Juciutės 
parašytą knygą “PĖDOS MIRTIES ZONOJE” apie septynerių metų 
pergyvenimus bolševikų Sibiro kalėjimuose. Tai būtų lietuvių do
kumentuotas, paveiksluotas apie 536 psl. istorinis veikalas. Tokios 
knygos išeivijoje dar neturime.

Kviečiame Tamstą padėti minimą knygą išleisti, užsiprenu
meruojant iš anksto. Užsiprenumeruojant jos kaina tik 8 dol., 
atspausdinus — 10 dol. Ieškomi garbės prenumeratoriai — leidėjai 
su 25 dol. auka ir. mecenatai — su 100 dol. auka. Vienų ir kitų 
pavardės bus atspausdintos knygoje.

Prenumeratorių patogumui žemiau talpiname atkarpą knygai 
užsiprenumeruoti.

Visais knygos reikalais rašyti: Kazys Bačauskas, 84 - 55 86th 
Avė., Woodhaven, N. Y. 11421.

Su šauliška pagarba

K. Bačauskas •
Administratorius

A. Reventas 
Komiteto pirmininkas

Jungdamas ..... ....... dol. čekį (arba pašto perlaidą), prašau
atsiųsti „man Pėdos mirties zonoje knygą, kai ji bus išleista.

Pavardė ir vardas

Gatvė .

Miestas ... Zip No.

Parašas
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RELIGINIS KONCERTAS
Angelų Karalienės parapijos bažnyčioj

•A • - •* ' * ’

Kristaus Valdovo šventės pro
ga lapkričio 25 Angelų Karalie
nės parapijos bažnyčioje buvo 
surengtas įdomus ir geras reli
ginės muzikos koncertas.

Kristaus Valdovo šventės 
minėjimą rengia paprastai 
ALRK Federacijos New Yorko 
skyrius. Jau antras kartas, kaip 
šios šventės proga rengiamas 
koncertas. >

Dabar koncertą rengė Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčioje, 
tai tos parapijos kunigąi — kle
bonas kun. A. Petrauskas, vika
ras kun. V. Pikturna — ir glo
bojo šį koncertą. Organizavimo 
darbus atliko tos parapijos jau
nas ir talentingas muzikas Albi
nas Prižgintas. Jis sudarė prog
ramą ir ją skoningai bei kultū
ringai pravedė.

plėtota egzistencializmo nuo
taikoj.

Šiam kūriniui paįvairinti ir jį 
idėjiškai atbaigti A. Prižgintas 
panaudojo skaidres. Jis čia įdėjo

Koncertas prasidėjo labai 
punktualiai, lygiai 4 v. popiet 
sugaudė vargonai. Žmonės vė
linosi, nes tuo metu buvo blo
gas lietingas oras. Žmonių prisi
rinko maždaug pilna bažnyčia, 
apie 300. Buvo ir kitataučių, 
kuriuos atvedė čia ne sentimen
tai, o pati koncerto programa.

Pirmiausia Albinas Prižgintas 
pagrojo Johan Sebastian Bacho 
Tėve mūsų dangaus karalystėje. 
Kūrinys neilgas, su nuotaika, su 
visu vargonų gausumu įvedė į 
koncertą.

Toliau kun. Vytautas Pikturna 
pasakė stilingą ir gražų pamoks
lėlį, pritaikytą Kristaus Valdovo 
šventei, paliesdamas ir dabar
ties aktualijas ir šventės prasmę.

Antrasis koncerto kūrinys 
buvo Tomaso Albinoni, Bacho 
.bendralaikio, Adagio vargonam 
ir styginiam instrumentam. Kai 
tik pasigirdo čelo, tuoj buvo 
aišku, kad čia groja profesiona
lai. Visi jie A. Prižginto drau
gai, sutelkti šiam koncertui. Pats 
kūrinys elegiškos nuotaikos, 
panašus į raudą. Tokią nuotai
ką ir perdavė šis styginis an
samblis, palydėtas vargonų..

Iš Bacho kantatos nr. 51' — 
Garbinkite Dievą visos tautos 
buvo paimta recitativo ir aria. 
Kūrinys sudėtingas, pilnas gilios 
rimties. Solo giedojo Jūratė Veb- 
laitytė-Litchfield.

jo daug lietuviškojo meno moty
vų. Čia buvo lietuviški kryžiai, 
jų detalės, liaudies skulptūros, 
liaudies medžio raižiniai. Pridė
ta buvo ir abstraktinio meno ir 
lietuvių grafikos kūrinių, lietu
viškos mozaikos, tapybos, kla
sikinio meno pavyzdžių. Viso 
buvo parodyta apie 250 skaidrių.

Rodoma buvo trijuose ekra
nuose. Pagrindinis centrinis ek
ranas buvo pritaisytas prie gro
telių. Kiti du ekranai buvo baž
nyčios siena kairėje ir dešinėje 
viršum šoninių altorių. Paveiks
las gulė ant sienos ir ant skliau
to, išsilenkdamas, sudarydamas 
egzotinį įspūdį.

Paveikslai keitėsi tiksliai. Kar
tais tuo pačiu laiku keitėsi visi 
trys, kartais tik šoniniai. Pa
rinktos skaidrės papildė ir ryški
no muzikos nuotaiką ir čia buvo

Vaizdai palydi muziką
Pats svarbiausias ir didžiau

sias koncerto kūrinys buvo Oli- 
vier Messiaen kvartetas — Lai
ko pabaiga. Muzika moderni, iš-

vaizdas būtų dar aštresnis ir gi
liau įstrigtų šoniniuose ekranuo
se dažnai buvo vaizdas simetriš
kai kartojamas.

Skaidrės ir sudarė visą nuo
taiką. Jos visos maždaug buvo 
paimtos iš Kristaus gyvenimo ir 
jo kančios. Kartojosi ciklais, 
prisiderindamos prie muzikos. 
Taip skaidrės padėjo išklausyti 
kvartetą.

Muzikantai buvo persikėlę iš 
viškų į presbiteriją. Čia buvo 
atgabentas pianinas. Juo grojo 
pats vadovas Albinas Prižgin
tas. Kiti kvarteto nariai buvo: 
VVilliam Powell — klarnetas, 
David Sella — čelo, Richard 
Hendricksen — smuikas. At
grojo visi su profesinių muzikų 
rimtumu. > ...

Po kvarteto buvo persiorgani
zuota, nuimtas ekranas. Para- 
pijos choras p^e^oĮa Ąy_e Ve- 
rum Corpus — Mozarto, O Bone 
Jesus — Palestrinos ir Apsau
gok, Aukščiausias — C. Sas
nausko.

Giesmės buvo trumpos, pa
imti vienas ar du posmai, ir cho
ras jas atliko gražiai.

Palaiminimą Švč. Sakramentu 
suteikė klebonas kun. A. Pet
rauskas. Tada choras sugiedojo 
Kavecko '— O Kristau, pasaulio 
Valdove! Programoj buvo įrašyti

Muzikas Albinas Prižgintas, Nuotr. R. Kisieliaus

BANAITIS V AŠY LIŪNŲ 
KONCERTUOSE

giesmės žodžiai, čia įsijungė 
ir žmonės.

Pabaigai buvo Bacho — Tavy
je yra džiaugsmas. Vargonais 
grojo Albinas Prižgintas. Gaila, 
kad žmonės buvo nerūpestingi, 
dauguma kėlės iš vietų ir ėjo 
laukan, nors koncertas buvo dar 
nebaigtas.

. ■ . . j t * T / ' ’ -.* 4 >

Koncertas užtruko apie valan
dą ir dvidešimt minučių. Jis bu
vo stilingas ir geras, gerai pa
ruoštas ir gerai atliktas. Reikia 
pasidžiaugti Albino  ̂Prižgingo 
rūpėstingurhu. Jis darbą atliko 
su giliu muzikos pajautimu.

Naujovė čia buvo ir skaidrių 
rodymas. Jis'vienas tai organi
zavo, telkė daūg^knygų/ Pačias 
skaidres fotografavo visiem ge
rai žinomas Romualdas Kisielius 
ir amerikietis Robin Townsend.

Petrauskas surengė vaišes para
pijos salėje. Dalyvavo visi pro
gramos dalyviai, muzikai ir 
programos atlikėjų bičiuliai.

: ~ (PJ-)

Koncerto rengėjai — ALRK 
Federaęijos ir klebonas kun. A.

JH JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS 1 LIETUVĄ IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRE5S & TRAVEL AGENCY, INC

TYRIAUSIA |9TAIGAi 1776 BBOADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019 TeL — 581-6590; 581-7729

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių.

PACKAGE EKPRESS £ TRAVEL AGENCY, INO.

Priima užsakymus butams, automoMBama, dovaną pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, televizijos 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prektas, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
gbnintau. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto Ori 
4 valandos popiet.

MK| SKYRIŲ

M, N. J,

438-1654

447-8485
8854788
4882818
•252787 
3784788

3884748

474-1844
478-7434

4784748

732-7474

Į Carnegie Beeitai Hali New apie tuos jausmus, kuriuos žmo- 
Yorke spalio 27 sugrįžo Izi- guje pažadina kiekvienas tikro 
ddrius ir Vytenis 'Vasyliūnai su meno kūrinys, 
ypatingai įdomia programa: visą Vasyliūnai programą pradėjo

su “Sonata Rhapsodica in B 
minor”. Tai vienas iš lyriškiau
sią Banaičio kūrinių. Smuikas 
pristato gana stiprią pirmąją 
temą, iš pradžios žemuose re
gistruose, paskui panaudodamas 
visus smuiko kraštinumus. Greit 
prisistato antras motyvas, kuris 
dvelkia lietuviškais liaudies gar
sais. Sonatos išsivystymą sudaro 
daugybė variacijų, susietų su 
pirma sonatos tema. Į pabaigą 
įeina daug labai gyvos energijos 
ir pusiau šokio motyvas. Čia be
veik galima girdėti lietuviškas 
klumpes kaukšint į medines 
grindis. Šokis vietomis keičiasi, 
kitur maišosi su lėtesne, bet žy
miai jautresne tema, ši kombi
nacija sudaro puikų kontrastiškų 
jausmų paveikslą.

Jei visą Banaičio kūrybą rei
kėtų sutraukti į vieną kūrinį, 
turėčiau pasakyti, kad tai jis pa
daro savo pastoralinėj simfonijoj 
“Lietuvos idilijos”. Užsimerku
si klausiausi nuostabių Banaičio 
melodijų, iš nušutusių Carnegie 
Hali sienų nunešusių mane į 
Lietuvos pievas, kuriomis man 
teko grožėtis prieš kelerius me
tus. Nors grojo tik trys instru
mentai, bet Banaičio genijus 
juos taip panaudojo, kad rodėsi 
lyg visas orkestras būtų scenoje. 
Nė kiek nemenkesnė simfonija 
už Beethoveno “6 simfoniją” ar 
Smetonos tono poemą “Ma 
Vlast”.

Daug dar būtų galima pasaky
ti apie Banaitį ir jo ypatingą ga
bumą pristatyti savos tautos cha
rakterį muzikoj. Geriausiai jis 
tai padaro pavaizduodamas Lie
tuvos gamtą. Kaip Goethei, Ba
naičiui gamta yra ne pąveikslas, 
kuriuo galima grožėtis ir paskui 
palikus sau nueiti. Jo gamta —

, ^ne> tolių gamta, bet artimiausia, 
Širdies, Banąitįs - mikros- 

kopiškas gamtos stebėtojas, kaip 
retas kas. Tik paskaičiuokim, 
kiek kartų išgirsim gegutę ku
kuojant ar upelį gurguliuojant jo 
pastoralinėj simfonijoj.

Su trečiu veikalu nukeliaujam 
į pačias Banaičio dvasios gel
mes. “Sonata in D minor” smui
kui ir fortepijonui yra lyg veid-. 
rodis, parodąs mum dalį kompo
zitoriaus gyvenimo. Kaip girdim 
Beethoveno 5 simfonijoj bei kai 
kuriose Verdi operose, čia Ba
naitis visą savo sielvartą sudeda 
į muziką, tą sielvartą, kuriam 
išaiškinti nėra žodžių. Sonata 
prasideda lyg kaleidoskopiškais 
montažais iš kūdikystės dienų; 
jie vis auga didėjančia įtampa. 
Lyg kūdikiškas nekaltumas, su
sipynęs su vėlesniais suaugusio 
pergyvenimais, kovotų Banaičio 
dvasioj.

Anglų poetas VVilliam Words- 
worth yra pasakęs, kad negali 
būti poetiško genijaus, kuris ne
turėtų atsiminimų iš nekaltų vai
kystės dienų, kada mūsų sielos 
daugiausia sugeria iš išorinių jė
gų. Vaikystėje mes dar esam 
“nuogi” — neaprengti visokiais 
psichologiškais faktoriais, nuo 
kurių subrendę mes negalim 
apsiginti. Kaip ryškiai galima 
matyti Banaitį semiantį įkvėpi
mą iš jaunystės dienų.

Po koncerto, sėdėdama su 
drauge “rusiškame arbatos 
kambaryje”, kuris yra truputį į 
kairę nuo Carnegie Hali, kalbė
jau apie pavykusį koncertą. Ne
galėjom suprasti, kodėl Banaičio 
kūryba taip apleista lietuvių vi
suomenėj. Gal su “Jūratės ir 
Kastyčio” opera dalykai pa
gerės?

Sugrįžo pas mus Vasyliūnai. 
Savo kūriniuose atvyko Banaitis. 
Juk, kaip Keats sako, “gražus 
daiktas teikia amžiną džiaugs
mą”. Tas amžinas džiaugsmas 

. yra Banaičio kūryba; kitaip sa
gų Lietuviu Bendruomenei ir kant, krūva i>opierių, išmargintų 
skautam. juodais taškais. Vasyliūnai įkvė-
- Gyvatos, tautinių šokių P* dvasią į šią krūvą popierių ir 

• - ‘pavertė ją amžinu džiaugsmu.
Vasyliūnai ir Banaitis sugrįš į 

Bostono Jordan Hali gruodžio 8. 
Atvykit pasiklausyti šių gražių 
dalykų, kurie teikia mum am
žiną džiaugsmą. Nenusivilsi^į

Dalė Bulvičiūtė

koncertą skyrė HanaJčio kūry
bai. Į talką jie pasikvietė jauną 
Yale universiteto muzikos stu
dentą David Nott, kurio klarne
tas daug prisidėjo pristatant 
publikai Banaičio meną.

Kazys Viktoras Banaitis, lietu
vių Schubertas yra tikrai vertas 
šio Vasyliūnų pagerbimo. Jau 
seniai buvo laikas atgaivinti 
ypatingai apleistu. Banaičio su
kurtą instrumntalinę muziką. 
Už tos muzios atgaivinimą 
dabar turėtume būtti Vasy liūnam 
dėkingi.

Kodėl mes iki' šiol neįver
tinom Banaičio tarybos, sunku 
pasakyti. Man atrodo, jo subti
lus muzikos stilius turi daug 
bendro su atsalyranu, kodėl mes 
jo nesuprantam. Jei jis būtų gy
venęs ir kūręs 19 amžiuje, žmo
nės būtų labiau jį supratę. Gi 
mūsų 20 amžius yra visoks, tik 
ne subtilus. Banaičio impresio- 
nistiškumas gali būti lyginamas 
su Debussy muzika ar Monet 
paveikslu. Daug ko, Ic^Banaitis 
mum stengiasipasakyti, mes ne
suprasim. Palartotiriai klausy
dami jo muzikos, pagaliau patys 
nustebsim, kada pajusim, kad ją 
suprantam.

Ne mano darbas analizuoti 
Banaičio kūrybą. Tai atliks mu
zikos teoretikai. Vlano žinojimas 
apie muzikos teoriją baigėsi 
Muenchene konservatorijoj, kur 
dvejus metus “grojau” profeso
riam ant nervij. Galiu tik kalbėti

LIETUVIAI STUDENTAI 
MARY LANDO UNIVERSITETE

Lietuvių studentų grupė Bal
tija pradėjo savo veiklą. Pirmasis 
susirinkimas įvyko sįSžIio- 11. 
Į jį studentai buvo kviečiami 
laiškais ir skelbimais spaudoj. 
Susirinko 25; beveik visi iš Ma- 
rylando universiteto, bet atsira
do keli ir iš netolimo Katalikų 
universiteto. Iš to skaičiaus pen
ki buvo nauji; jie čia studijuo
ja atvykę iš kitų miestų.

Susirinkimą atidarė dr. Jonas 
Genys, linkėdamas visiem sėk
mės ir ištvermės dirbant kartu 
šioj grupėj. Būdamas šio univer
siteto profesorium, jis padėjo 
mum gauti geras patalpas susi
rinkimam.

Pirmininkas Antanas Damb- 
riūnas papasakojo apie valdybos 
suplanuotą mokslo metų veiklą. 
Kas trečią savaitę įvyks susirin
kimas. Kiekvienam susirinkimui 
numatomas paskaitininkas su 
tam tikra tema. Nuo Naujų Metų 
kas mėnesį stengsimės įvykdyti 
kokį nors projektą. Pavyzdžiui, 
sausio mėnesį turėsim slidinėji
mo iškylą Pennsylvanijos kal
nuose, gal kartu su kaimynais 
studentais iš Philadelphijos ir 
Pittsburgho. Vasario mėnesį su
rengsim Lietuvių dieną Mary- 
lando universitete. Tą savaitgalį 
turėtume meno, lietuviškų audi
nių bei gintaro parodą. Pasi
rodytų kelios, lietuvių tautinių 
Šokių grupės. Būtų lietuviško 
maisto stalas, mergaitės padai
nuotų lietuviškų dainų ir t.t. 
Kovo mėnesio pabaigoj būtų 
margučių dažymas, o balandį 
užbaigtume mokslo metus su 
kita iškyla — plaukiojimu bur
laiviais. Taip pat visus metus di- 
dinsim universiteto knygyną lie
tuviškomis knygomis.

Romas Sakadolskis, kuris da
bar studijuoja šiame universi
tete ir dirba Amerikos Balse, da
vė mum gerų pasiūlymų, kaip 
geriau šiuos projektus įvykdyti. 
Sudarėm komisijas, į kurias pa- 

skyrėm bent po 4 ar 5 studentus. 
Visos kom-jos turi savo atskirus 
pirmininkus; jie su savo nariais 
aptars ir planuos tam tikrą pro
jektą, kurį paskui pristatysim vi
sai grupei per kiekvieną susirin
kimą.

Po susirinkimo buvo rodomos 
skaidrės iš Lietuvos, o paskui 
vaišinomės ir dainavom, kol jė- 
gos leido.

meno kūrinys.

Lapkričio 1 įvyko antras Balti
jos suslitfflaiiias. Šį kartą susi
rinko truputį mažiau jaunimo/ 
nes buvo vidurio semestro eg
zaminų laikas, Pokalbį vedė Ro
mas Sakadolskis. Jis kalbėjo 
apie praėjusį jaunimo kongresą, 
taip pat ir apie ateinantį, įvyk
siantį Brazilijoj. Šis pokalbis 
buvo labiau taikomas tam jauni
mui, kuris neturėjo progos daly
vauti jaunino kongrese Chica- 
goj studijų dieniose Kent State 
ar stovykloj bei uždaryme To
ronte. Trumpis R. Sakadolskio 
pasakojimas tikrai visus sudomi
no. Toliau buvo klausimai ir 
diskusijos.

Šiame susirirakime taip pat 
dalyvavo universiteto Tarptau
tinio klubo (International Club) 
pirmininkas, kuris mus mielai 
kvietė bendradarbiauti, nes jie 
irgi kai ką planuoja, bet jiem 
trūksta narių.

Jolanta Raslavičiatė, kuri taip 
pat studijuojamame universitete 
ir dirba Amerikos Balse, iš uni
versiteto knygyno gavo leidimą 
įrengti parodinę dėžę, “display 
case”. Toje dčtej padėsim eglės 
šakų ir papuošim jas lietuviškais 
šiaudinukais. Kartu duosim 
trumpą aprašymą, kad studen

tai galėtų pasiskaityti. Toji pa
rodėlė vyks pirmą gruodžio 
mėn. savaitę.

Po praneiiini^ kalbėjom apie 
LSS suvažiavimą Detroite Pa
dėkos šventės savaitgalį. Iš šios 
apylinkės žadėjo į jį vykti apie 
10 studentų.

Ateinančiam susirinkimui 
skyrėm lapkričio 2^-osios datą.

Marytė Dambriūnaitė

— Dr. Algirdais Avižienis žie
mos semestrą dėstys U. C. Ber- 
keley Computer Science gra- 
duate kursą. Nors labai užsiė
męs mokslo reikalais, dr. Avižie
nis randa laiko ir lietuviškai 
veiklai, atidavęs, daug laiko ir jė-

grupė Hamiltone, Kanadoj, va* 
dovaujama G. Breichmanienės, 
gavo kvietinį iią žiemą apsilan* 
kyti Kolumbijoj. Koncertai nu* 
matomi Bogotoj, Medelline, Tu- 
maco.
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rosas, Nęw Britain. Conn.
Po 7 doL: Brooklyn: A- šei- 

sienė, E Ranonis, E. Wilchins- 
cas, kun. Pr. Raugalas, Forest 
Hills, N. Yj dr. St Žadeikis, 
Verona, N. J.: M. Gazolis, 
Brighton, Mass.: A. Valančius, 
Wichita, Ks.: dr. A. Grushnys.

Po 6 doL: Dorchester, Mass.: 
A. Jakobowski, M. Bichnevi- 
čius. '? •• i

Po 5 dol.: Richmond Hill: 
John Bačanskas, J. Bortkevičie- 
nė, Maspeth, N. Y.: H. Zitikas, 
Valley Stzeam, N. Y.: L. Šile
ris, Rochester, N. Y.: kun. J. M- 
Bakšys, Bethpage, N. Y.: Al. Li- 
leita, Edison, N. J.: V. Kligys, 
Elizabeth, N. J,: E. Dietrich, 
Bloomington, III.: J. J. Ardys.

Po 4 dol.: Woodhaven: Z. 
Dičpinigaitis, Brooklyn: D. R- 
Bulgaris, Peekskill, N. Y.: I. To
mas, BudB&do, N. Y.: R. Masiu- 
lionis, Union, N. J.: J. Sisas, 
Elizabeth, N. J.r J. Serafinas, 
Pottstovvn, Pa.: K. Lambertas, 
Gary, Ind.: A. Nenis, Water- 
town, Conn.: S. Augaitis, Hart
ford, Conn.: M. Petrauskienė, 
Chesapeake, Va.: J. Ališauskas.

3 dol.: Brooklyn: D. Pocius, E. 
Zai Iskas.

Po 1 dol.: Canada: Montreal: 
M. Kostus, Verdun: A. Ben- 
džius, Toronto: Kučinskas, Rich
mond Hill, N. Y.: M. Ilgūnas, 
Brooklyn: A. . Ramonas, Con- 
neetieut: W. Hartford: St Jaras, 
Maryland: Bahimore: Ch. V. 
Sarpalis.

Darbininko ' administracija 
visiem' aukotojam nuoSirdžiai 
dėkoja.

SUVENYRAI

TO PLACE 
YOURAD 

CANCEL OR CHANGE 
TEL.: 827-1351

SERVICE

PASIŽYMĖJO LEDO 
RUTULIO ŽAIDĖJAS

Kimas Vasys, dr. Antano ir 
Marijos Vašių anūkas, yra iš
rinktas į rinktinę Philadelphi- 
jos ledo rutulio komandą “Little 
Flyers”, į tos komandos “Pee 
Wee” skyrių (11-12 metų am

žiaus). Komandoje jis yra kairy
sis gynėjas.

Miesto apylinkėje šio amžiaus 
žaidėjų yra apie 400. “Little 
Flyers” atstovauja Philadelphi- 
jos miestui lošdami su kitais 
rytų pakraščio miestais. Iš viso 
Amerikoje “Pee Wee”amžiaus 
yra apie 3000 komandų. Pra
ėjusį pavasarį, žaisdami Natio
nal Finais Mineapolis, Minne
sota, Philadelphijos sporti
ninkai laimėjo trečią vietą. __

pri-

Darbininkui 
paremti 
autojo

Darbininko skaitytojai,
siųsdami savo prenumeratą, kar
tu prideda auką už kalendorių, 
inventoriui įsigyti ir šiaip spau- 

, dai paremti:
, 14 dol.: dr. Stanley J. Bartis,

Nashua, N. H.
. Po 12 dol.: Elena Gagas, 
j \Voodhaven, N. Y., V. Pivoriū- 
; nas, East Meadow, N. Y., J. Už- 
j davinis, So. Boston, Mass.

Canadą. ; , _ ,
Po 8 dol.: dr. K. Snieška, 

Brooklyn, N. Y., ktiri. A. Gri-

UŽEIKITE IR PAMATYKITE 
SCHRAGiE^ 

Moderniausius baldus!'
GERIAUSIA RŪŠIS
ŽEMIAUSIOS KAINOS

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SCHRAGER’S

Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai, 
Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat 
Kilimai, Lempos, Matracai, Vieniški Baldai.

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

New York City Tel.: TR 9-0400
Atidarą kasdien iki 8 vai. 
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

I
REMARKABLE DISCOVERY

Best ta USA and Europe, “JTB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It cures: dundruff, falling hatr, itching scalp, 
splitting ends, stcengthening hair root growth, and restor- 
tag natūrai hair color. Ustag JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Ęlue-Book. JIB Med- 

. ' ictae Lig. 8 oz. a 16 week supply 56.00. Money Order P J?. 
TTTV LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, m. 60650. 
FUI: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; FUI. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr.7-.10 W. Germany; Chicago: at Apotheke JA J, 
2557 W. 69th St.; 5000 W. 16th St.; 4754 So. Wood St.; 2923 N. 
lfilwaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

Po 2 dol.: Hamilton, Canada: 
E. V. Sakas, Toronto: V. End- 
zel, New York City: G. Žilio
nis, Richmond Hill, N. Y.: F. 
Dobužinskas, M. Kormiley, A. 
Vasiliauskas, S. Gudas, J. Stri- 
jauskas, Maspeth: K. Sukosky, 
Audzwick, F. Narvydas, Ozone 
Park: J. Mender, Stony Brook: 
A. Lapė, Franklin Sq.: F. Sprin- 
dys, Rochester, N. Y.: M. 
Mickys, Spring Valley: P. Vit
kus, Fishkill, N. Y.: V. Nakuta- 
vičius, Sea Cliff: Janusas, Brook
lyn: O. L. Adams, J. Tiškus, D. 
Pocius, U. Matulionienė, E. 
Gailunas, A. Jurkšaitis, M. Gai- 
dimauskas, A. Juška, kun. A. 
Račkauskas, Flushing: T. 
Shany, dr. A. Gpeldneris, New 
Jeršey: . ^driin:' L. RimHis, Pa-į 
tėr^oni' F. jjSaranko, W. Adams, 
V. Gružas, Lakewood: L. R. 
Almaris, Keamy: F. Butkus, Ir- 
vingfon: A. Gizaitienė, Hillsi- 
de: P. Maleckas, L. Stukas, 
Bloomfield: P. Miller, Connecti- 
eut: Watertown: P. Mažulaitis, 

-iNe>w Britai*: Z. Švitra; J. Knežė- 
^aterbtiry:^}. Raugalis, 

-<M. Brazauskas, Hartford: M. An
tanaitis, St. Zabulis, Hamden: 
J. Golding, New Haven: A. Ra
manauskas, Illinois: Chicago: J. 
Inčiūra, A. Naujokas, Mokena: 
V. Memėnas, Massachusetts: V. 
Menkeliūnas, Worcester; So. 
Boston: M. Žilinskas, B. Gailiū- 
nas, Dorchester: A. Šakenis, 
Melrose: J. Roman, Norwood: 
H. Stadalnick, Norwood: M.'Vir- 
ginsky, Pennsylvania: Easton: J. 
Lushis, Pittsburgh: A. Maskelū- 
nas, VVallingford: dr. J. A. Stik- 
lorius, Ohio: Cleveland: P. Ka- 
zakas, A. Plečkaitis, Michigan: 
Dearbom: R. S. Boris, Grand 
Rapids: P. Seniūnas, New 
Hampshire: Nashua: P. Žilionis, 

. V. Stranauskas, Florida: St. Pe- 
tersburg: M. Slabokienė, V. Yas- 
nant, Virginia: Great Falls: S. 
Bačkaitis, Maine: Lewiston; P. 
Kiš kūnas.

Lietuvos Vytis — rankų dar
bo, su aukso “bulliono” siūlais 
išsiuvinėta emblema. Dugnas— 
tamsiai žalias aksomas. Paveiks
las su rėmais 12“xl5”, labai į- 
spūdingas, tinka reprezen
tacijai. Kaina su persiuntimu 65 
dol.

Siuvinėtas Vytis — paveiks
las. Skydo formoj įkomponuotas 
raitelis, per skydą išsiuvinėta 
trispalvė, kampuose ąžuolo la
pai su gėlėm. Paveikslo dydis 
šu rėmais 10x13”. Kaina 20 dol.

Lietuvos himnas ant balto sa
tino išsiuvinėtas mėlyna spalva, 
viršuje ant raudono dugno trys 
herbai: Lietuvos vytis, Gedimi
no stulpai, Vytauto ženklas ir 
maža trispalvė. Per visą pa
veikslo ilgį šone perverta iš
austa juosta. Paveikslo dydis su 
rėmais 13”xl7”. Kaina 26 dol.

Sagutė švarko atlapui — sti
lizuotas vytis. Sidabrinės spal
vos raitelis raudoname dugne; 
sidabrinės spalvos apvedžioji- 
mas. Kaina 2.50 dol.

Grandinėlė raktam su Šv. 
Kristupo medaliu. Vienoj pusėj 

"įrašyti žodžiai: “Aukščiausiojo 
malonė telaimina kelionę” ir 
kviečių vaipos su ąžuolo lapais 
ir Gedimino stulpais. Kitoj Šv. 
Kristupas su Vilniaus herbu. 
Kaina su pasiuntimu 2.50 dol.

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

Drožinėti tankų darbo ant 
sienas < pakabinami kryžiai su 

. lietuviškais ornamentais, kaina 
su pasiuntimu 18 dol.
-«.yiiS minėti, suyępy^^gąųna; 
mi Darbininko administracijoj.

Jei lietuviais mmo glm^ 
tai palikim savo žymę 
Židiny Kultūros!

FUHNITUKB 
STKIPPING

diphztrip 

PHONE: 487-1115

EDRILLO’S 
RESTAURANT & LOUNGE

Uao EntartakMMnt

A FENCE REPAIR SERVICE 
YES 

KOMES COMMERCIAL A INDUSTRIAL 
CALL 914 352-8999 ’

RUOŠSKAMFOOEO

CaN: 212-457-7500

PAY/LESS CONSTRUCTION 
COMPANY

REASONABLE PAINTING 
& CARPENTRY 

Quality Workmanship 
785 Lyons Avenue 

Irvington, New Jersey 
Call: 201 926-2973 
Mr. Max Festinger

BAKERY, 85% retail, Gross 1170,000 
Year. Estab. 50 Yrs. 320,000. Cash 
Down, Balance on Tenns. Retiring. 
Broad River Bakery, 126 New Canaan 
Avė’., Nqrwalk, Conn. (203) 847-3052.

e

TOM BELL MOVERS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

LIC. & BONDED 
253 E. Tremont Avė. 

Bronį, N. Y. 
Call: 299-8888

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radijo valanda^eštadieniais nuo 4 iki 5 vai. 
WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Forte 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565. 

BOE’S LIGHT MOVING 
Reasonable Rates 
105 Nostrand Avė. 

852-8039
We Take Pride in our Work

LEISURE PLACES
Rast Home tor sonlor cttkens a eMerty 

i resMpftts who are reasonabty orlentad and 
! ambuiant Can waHt stalra. Seml-private 
! rms. Vary reasonable rates whlch indudes

rms, mosi, A Isundry. 201 270-2754.

E. JENKIN8 
71 E. MMl SlreM M.Y.C. 
Trackhig Vm a M R. 

For Al Boro*
M Hoor* NN** - l«H 8wl 

CaB For Froo E*ttmot** 
NB-2232

JOSEPH CORRY ELECTRICIAN 
For Commercial Industrial & Homes 

Quality Workmanship 
758 54th Street Brgpklyn, N.Y. 

Call 633-0486

SNACK BAR 8 SOFT ICE CREAM 
SprlngfMd Garden, Jamalca 

EatabiMMd, *»c*Btt Imm, rooi aonay aBkar, 
4 or 7 day wiit Noar 3 *cbooi* and largo florai 

Nur*«ry. E*c*d*nt OpportunMy — MuM Soo 
SacrBlc* — tU^OOCal: 723-8043 — Anyttaio

INTERNATIONAL CAR SERVICE 
LIMOUSINE AND CAR SERVICE 

186-07 122 Avė. Springfield Cardens, 
Queens. Now Offers 24 Hour Private 

Car Service to all Boro s. 
Call 212 525-6655 276-9396

CEILING A FLOOR 
Esport CoauntrcH ItealdonflaI

D**l Olroct a Sav* Stop at Homa
M Work Onarartood

CaS: 8344314

RIDLEY PAINTER8 
InsMar* Otrt*W* 

Ouaflty Wortaianstilp
18 E 127th Stresu M. Y.C.

CaB: 834-3329
Mrs. RMay

- f . r A ....... r A r. >

JOHN 
WHfTE 

TRUCK1NO 
LOCAL AREA 
REASONABLE 

RATES 
CALL 991-8078

OO YOU OWN A Piecs
Of Jsw4iry you are tlred o< wonring7 P4rt>apa an 
esteto ploc* or ineyb* yoe went to Iredo Hi -peor 
oM diamond tor aomethbig now A lerger? H noar 
can b* dona st BlANCOt. We pey *pot eaeii * 
hlgtieet prieše, tor dlSMOnda A oid jearalry.

JOHN BIANCO * SONS
409 Bay Rldg* Avanus, Brooklyn, N. Y.

litas BUST Td- 2680489.

DEXTER PARK 
ra PHARMACY ra 

Wm. AnastaM, B. 8. 
77-01 JAMAICA A\EmJE 

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

WE DEUVER 
Mldėgan 14130

CARETAKER RETI RED MAN 
Handyman For Roomlng Houaa. Laf-

3804 - 843-9889

WARREN WMJJS 
PAINTING CONTRACTOR 

ALL AROUNO KANDY MAN 
903 Pacific Street

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YOBKE
V0KHK08 8PECIALYB18

SCHALLER&WEBER
Cafc 838-9981 or 703-8134

Cai: 538-1900 
BUCKNERS ROAD SERVICE

AUGSCIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI 
Mūsų krautuvėse geriausios deiros

KeUonei ir <TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuvižka duona ir kiti produktai 
Užeikite — įtitikbuttel

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

JOHfTS BEST POZAS 
Open 7 Dttyt a Vf—k 

353 North Bidford Road 
Mt Kitco, Ntw York 
Ctll: 914 — 241-2447

Rldą«wea4«: 58-84 Myrtlo AtaMN — VA 1-7088 
AatorIJoJe: SB-2S Otainway tirta — AS 4-8210 
Florai Park, Ul-s 190-1? Kilta* Ava, — 148-8118 
B. Nortfcpert, Ulj 290-A LartFUN Rd. 818-717-0001

FhnMnoe: 41-08 Mals Strsst — Hl 5-8MB 

Jaokaaa Helghts: 89-10 STth Avmmn — DE 5-419*

PARAMOUNT 
busmus MACHINES

8111 MA Avs^ BMyn, N.Y. 
CAHYMm

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

Litas Investing Co. Ine.
86-01 114th St, Richmond Hili, N. T. 11418

VADOVAUJA V. VEBEUŪNAS

(212) 441-6799

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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KELIAMĖS!
Užsitęsę darbai, įrengiant 

spaustuvę ir Darbininko redak
ciją bei administraciją, šiaip taip 
baigiami. Atbaigta tiek, kad gali
ma įsikelti.

Spaustuvė ir redakcija keliasi 
nuo gruodžio 1 tą savaitę. Spaus
tuvės mašinos pradedamos iš
montuoti ‘ gruodžio 1; vežama 
gruodžio 3 ir 4.

Redakcija pakuojąs! gruodžio
3, pirmadienį. Keliasi gruodžio
4, antradienį. Toliau eina įsikū
rimo darbai.

šis Darbininko numeris pilnai 
parengtas ir atbaigtas dar senoje 
vietoje. Jis baigtas redaguoti 
lapkričio 30, prieš mašinų su
stabdymą. Skaitytojus numeris 
pasieks tą savaitę iki gruodžio 
7. Kai skaitytojai numerį gaus, 
Darbininko redakcija ir spaustu
vė jau bus persikėlę į Kultū
ros Židinį.

"Dabar negalima pasakyti, ar 
nusikėlę tuoj pajėgsim išleisti 
naują numerį. Gali būti įvairių 
techniškų kliūčių, nenumatytų 
komplikacijų, tai kartais galime 
gruodžio 14 d. numerio neišleis
ti. Jei taip būtų, tai iš anksto 
atsiprašome mūsų skaitytojus. 
Įsikūrę ir susitvarkę, laikraštį 
leisime tvarkingai ir punktua
liai.

Naujas mūsų adresas: 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207. (Kultūros Židinio adresas 
yra 361. Namai stovi pagrečiui, 
bet toks didelis numerių skirtu
mas. Tai galima tik tokiame di
deliame mieste kaip New Yor- 
kas!)

Naujas redakcijos telefonas: 
827-1352.

Naujas administracijos tele
fonas: 827-1351.

Naujas spaustuvės telefonas: 
827-1350.

Naujas vienuolyno telefonas: 
235-5962.

• : ' - ■ ' ' «

EmilijaF; :Galčiuvienė, gyv. 
Long Island City, prieš keletą 
dienų buvo sunkvežimio sun
kiai užgauta ir guli Elmhurst • - . T T i ;-----~ r--------------- ---------------—JjĮ- Vpin-ė8je; Jo^Lukas, 68 metųT , hthnMehfacineS/iri pa- 
^orm^^arciuvren^ palaidotas-' sakys pamokslą, ro mišių visi 
savo parapijos didelė rėmėja, lapkričio 15 Cypress Hills kapi-
bet ir didelė pranciškonų gera
darė. Jai linki visi greit pa- 
sveiktį. . -
vetavusio Balfb centro rašo
mieji stalai, kėdės, spintelės, 
seifai, lentynėlės atiduodami 
pranciškonų vienuolynui ir Dar- 
biY^nko administracijai. Į naująjį 
Balfo centrą Chicagoje jų vežti 
neapsimoka, tad naujoji valdy
ba, likviduodama senąsias patal
pas, nutarė juos padovanoti ku
riamam Kultūros Židiniui..

N. Y. Dailininkų Sąjunga sau
sio mėnesį turėjo surengti savo 
narių parodą Čiurlionio galerijo
je Chicagoje. Dabar nuo paro
dos atsisakyta, kad visi draugi
jos nariai galėtų dalyvauti čia 
rengiamoje vasario mėnesio pa
rodoje.

ATSAKYMAI
1. Akys. 2. Raitas joja. 3. Adata.
4. Žirklės. 5. Degtukas.

FLORIDA — DAYTONA BEACH
SEASCAPE RESORT MOTEL

Idealus klimatas. Ideali vieta praleisti vasaros 
žiemos atostogas. Gal būt įsigyti žemės ar namus 
ateičiai. . w

Kviečiame aplankyti. Neaukštos kainos. Rašykite: ,

Ir

Seascape Resort Motei 
Ad. Andrulis
3321 S. Atlantic Avė.
Daytona Beach, Ra. 32018
(Tai. (904) 767-1372

KONCERTAS

kompozitoriaus Kazio Viktoro 
Banaičio koriniam. Bus atlikta 
Rapsodinė sonata h moli, Trio

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

IEŠKOMI ASMENYS

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
ŽINIOS

Naujųjų Metų sutikimą rengia 
parapijos choras. Pirmininkauja 
Louise Senken. Stalus dešimčiai 
asmenų galima užsisakyti pas 
pirmininkę Louise Senken — 
ST 2-6965, Marytę Šalinskienę 
— 296-2244, klebonijoje pas 
kunigą A. Račkauską ir pas 
choro narius. Kviečiami visi lai
ku užsisakyti bilietus, nes vietų 
skaičius ribotas.

Draugystės sekmadienis ren
giamas gruodžio 2. Po 11 vai. 
mišių visi kviečiami pabendrau
ti parapijos žemutinėje salėje. 
Bus kavos ir pyragaičių. Toks 
draugystės sekmadienis numa
tomas rengti kiekvieną mėnesį, 
kad būtų proga visiem susieiti, 

; pabendrauti. Gruodžio 2 prašo- • 
mi kuo gausiau atsilankyti.

Mirusieji.- '■ FilomenaVyš
niauskienė mirė'lapkričio 6, pa
laidota lapkričio 11 veteranų ka-

renkasi į parapijos salę kavutei, 
nėse; Elena Murmokas, 78 me- Vyskupas nori pasimatyti ir pa
tų, mirė lapkričio 26, palaidota : sikalbėfį ^u pąrapie^ihlš?" 
lapkričio 29 Sv.' Jėno kapinėse, j - —i?. cii_J J ai.

Pakrikštyta. Lapkričio 24 pa
krikštytas Tomas Kęstutis Lio- 
gys, gimęs liepos 24, sūnus 
Edvardo ir Birutės Macežins- 
kaitės-Liogių. Krikšto tėvais 
buvo Bronius Liogys ir Nomeda 
Macezinskas. Pakrikštijo kun. 
A. Račkauskas.

Išnuomojamas mažas 3 kam
barių ir virtuvės butas Rich- 
mond Hill sekcijoje. Teirautis 
po 6 v.v. Tek. 847-0131.

Gražiame Bergen Beach rajo
ne arti jūros parduodamas ge
rame stovyje pusiau mūrinis 4 
miegamųjų namas (High 
Ranch). Šildymas karštu oru. Že
mės plotas 35x110 pėdų aptver
tas dažymo nereikalaujančia 
aliuminijaus tvora. Prašoma 
75,000 dol. Skambinti 471-5909 
arba 441-4712.

Lietuvių Fondo pelno skirsty
mo komisija paskyrė 1000 dol. 
New Yorko dailės parodos pre
mijom. Kaip žinia, toji paroda 
rengiama vasario mėnesį ryšium 
su Lietuvos nepriklausomybės 
švente. Paskirdama 1000 dol., 
pelno skirstymo komisija pri
dėjo šias sąlygas: 1. kad paro
doje galėtų dalyvauti visi lie
tuviai dailininkai, ne tik iš New 
Yorko apylinkės, 2. kad jury 
komisija, kuri paskirs premiją, 
būtų sudaryta iš specialistų dai
lininkų ir 3. kad premijos pa
skyrime batų paminėtas mece
natas — Lietuvių Fondas.

Maspetho žinios
Lankysis vyskupas

Gruodžio 11, antradienį, 
Brooklyno vyskupas Francis J. 
Mugavęro lankysis lietuvių - V; 
Atsimainymo parapijos' ‘bažny
čioje.Vakare 7:30 Y. vyskupas su 
parapijos kunigais j— Pranu Bu
lovu ir Jonu Pakalniškiu laikys

Batų graŽu/Jra j 
švęstų kelias valariačhes,'ats?lan- 
kytų bažnyčion ir salėn, įvertin
tų šią retą progą pasimatyti su 
savo vyskupu.

Kun. Pranas Bulovas, V. Atsi
mainymo parapijos klebonas, 
perėmė iš prel. Jono Balkūno 
šios parapijos katalikų ve teranų 
kapeliono pareigas. Oficialus 
pareigų perėmimas įvyko lapkri
čio 25 parapijos salėje.

Prel. Jonas Balkonas dalyvavo 
Vliko seime gruodžio 1 ir 2 die
nomis Toronte. Gruodžio 5 iš
vyksta į Floridą visai žiemai.

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
junjorai gruodžio 19 ruošia kū- 
čias savo kviestiem svečiam 
parapijos salėje. Ši jaunųjų 
vyčių grupė, neseniai įsikūrusi, 
rodo gyvą veiklą. Susirinkimo 
metu išmoksta keletą lietuviškų 
žodžių, mokosi kaip iš šiaudelių 
papuošti Kalėdų eglutę. Jie da
lyvavo vyčių-rajono suvažiavi
muose. Keletas iš jų buvo net 
metiniame vyčių seime Brock- 
tone.

Parapijos organizacijų komi
tetas Najjųjų Metų sutikimą ruo
šia parapijos salėje.

Parapijos klebonas kun. Pranas 
Bulovas atnaujino bažnyčios 
grindis, išklodamas visą bažny- 

’ čią naujais raudonais kilimais.

Clevelando vyrų okteto nau
ja stereo plokštelė Nr. 2 gauna
ma Darbininko administracijoj. 
Su persiuntimu kaina 6 dol. 
Kreiptis: Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

“Vargšas Tadas”, dviejų 
veiksmų komedija, bus suvai
dinta New Yorke gruodžio 9, 
sekmadienį, minint Lietuvos 
vyčių organizacijos įkūrimo 60 
metų sukaktį. Vaidinimas, kuris 
pralinksmino visus vyčių sei
mo dalyvius ir visą Brocktono 
lietuvių visuomenę, surežisuo
tas aktoriaus Juozo Boley-Bule- 
vičiaus. Vaidina Lietuvos vyčių 
vidurio Atlanto apskrities vaidy
bos barelis, dalyvaujant Helen 
Matthews, Birutei ir Vytautui 
Radzivanam ir Rimui Vebeliū- 
nui. Be vaidinimo, šiame minė
jime bus ir Liudo Stuko koncer
tas. Programai pasibaigus, bus 
proga pasišokti prie linksmos 
muzikos. Rengėjai yra Lietuvos 
vyčių 41-oji kuopa. Visi ma
loniai. kviečiami atsilankyti, 
pasilinksminti, pasiklausyti ir 
pasišokai. Jvfinėjimas įvyks Ap- 
reiškųno. parapijos salėje, North

kryžąje, Brooklyne. Pradžia 4 v. 
p°pi£j:. f;

1H

Lietuvišką kalėdinių kortelių 
galėja į gauti Darbuainko admi- 
.nistracijoj. ] Dėžutė .su 12 korte- 
lių religiniais arba tautiniais mo
tyvais su lietuviškais pasveikini
mais su persiuntimu 130 dol., 
arba 10 spalvotų kortelių kito
kios rūšies 2 dol. Prašom laiku 
užsisakyti, kad laiku galėtumėt 
išsiųsti.

Vietoj kalėdinių atvirukų 
siuntinėjimo Darbininko skai
tytojai kviečiami prisiųsti auką 
spaudai remti ir tuo pačiu svei
kinti artimuosius ir draugus per 
laikraštį. Anksčiau prisiuntusieji 
bus laiku patalpinti laikraštyje. 
Prašom kartu su auka pridėti 
ir sveikinimo tekstą, kuris bus 
patalpintas Darbininke.

Kalendorių 1974 metam gali
ma gauti Darbininko adminis
tracijoj: Anglijoj Midos išleistas, 
kasdien nuplėšiami lapeliai — 
kaina 3.50 dol. Gaunamas ir 
Darbininko išleistas kalendo
rius, nuplėšiamas kas mėnuo. 
Kreiptis į Darbininko administ
raciją.

Išnuomojamas butas iš 5 kam- 
liarių ir virtuvės, su visais pato
gumais, prieinama kaina, Cy- 
press Hills sekcijoj. Skambinti 
visą dieną: MI7-3971.

Woodhavene parduodamas 
mūrinis vienos šeimos namas, 
iš 9 kambarių. Modemiškai į- 
rengtas, su dviem garažais. Gra
žios apylinkės, lietuviškas rajo
nas. Arti krautuvės, mokykla. 
Kaina labai ^prieinama. Dėl in
formacijų skambinti Vastūnui, 
tel. VI 6-3075.

Lietuvos idilijos ir Sonata d ' 
. moli. •- ■'

Vienu metu solistas Stasys 
Liepas apie Banaičio Trio gra
žiai atsiliepė spaudoj: ’

“Lietuvos idilijos —-pastoja- 
linė suita, tai kūrinys, atestuo-;

j ? jąs Banaitį, kaip subtilių plony
bių lietuviškoje muzikoje puo- 

7:30 »el4toją, dažnai čia pasiekiantį 
tikro meistriškumo. Trijų dalių ; 

Hali mažoM salėi (Beeitai Hali) ,«ūitai pats kompozitorius davė 
įvykt Z^i VmZrtRs Smuild- 5 P”>««niines antraštes: Vasaros 

ninkas Izidorius Vasyliūnas ir * —
pianistas Vytenis M. Vasyliūnas, 
pasikvietę talkon klarnetistą Da-

kolo duktė, gim. Kūčanskaitė 
1889 Alovėje, Alytaus apskr.,- 
į JAV-bes imigravusi prieš Pir
mąjį pasaulinį karą.

Jalinskas, Vytautas, Kosto sū
nus, gimęs Gargžduose, 1947 
iš Vokietijos išvykęs į Kanadą. 
Jo ieško sesuo Gražina Andriu- 
šienė..................

Logminas, Feliksas, Martyno 
sūnus, kil. iš Vievio vi., Trakų 
apskr., ar jo šeimos nariai.
■ Petrišiūnas (Petrašūnas), Sta
sys, žmona Lydija (gim. Ženti- 
kaitė), sūnus Vytautas. Iki 
1939 gyvenę Klaipėdoje, buvo 
geležinkelių įstaigos tarnau
tojas.

Senkevičienė-Pupalaigaitė, 
Emilija, vyras Balys, ar jų šei
mos nariai, atvykę prieš Pirmąjį 
pas. karą, gyveną Detroit, Mich.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi atsi
liepti: Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82nd Street 
New York, N. Y. 10024.

LB New Yorko apygardos pa
reiškimas per Laisvės Žiburio 

radiją 1973X13 

KALĖDINĖS DOVANOS

Tik per Angliją, greičiau, pigiau, geriau. Siūlome labai 
aukštos kokybės dovanų siuntinį, kuris bus naudingas kiekvie
nai šeimai Lietuvoje.

Kalėdinis 1973

3 1/4 jardo puiki vilnonė angliška eilutei medžiaga, 
3 jardai stora crimplene medžiaga moteriškam kostiumėliui 
arba moteriškam paltui, vyriški neiloniniai marškiniai, arba 
bliuskutė, vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megz
tinis. 1 vilnonė gėlėta skarelė, 2 gėlėtos nailoninės skarelės, 
2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 2 
jardai crimplene medžiaga suknelei arba 1 sv. vilnonių mezgi
mui siūlų, 1 sv. šokoladinių saldainių dėžė, 20 angliškų cigare
čių. Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlai
domis — 140 dol.

Maisto siuntinius sudarome pagal pareikalavimą. Tam, 
kas pageidauja pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus: 
3 1/4 jardo labai gera angliška kostiuminė medžiaga $45.00 
Stora su ornamentais crimplene medžiaga 1 jardas $ 6.00 
Crimplene medžiaga, suknelėm, 1 jardas .....................$ 5.50
Nailoninis kailis moteriškam paltui ................................$33.00
•Dirbtinis mink, moteriškam paltui ..................................$54.00
Vilnonė žieminiam paltui medžiaga ......... ..$36.00
Vilnonė gėlėta skarelė ............................. ........................ $ 8.00
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių ................-...$ 9.00
Panikai įvairių spalvų ........................................................$30.00
Nailoniniai marškiniai ..................... ..................................$ 9.00
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai ....................................$19.00

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

BALTIC STORES LTD. (Z. JURAS) 
421 Hackney Rdn London, E. 2. England 

Talaf. 01739 8734

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba 
kitas šalis.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

ryto aidai, Našlaičių skundas ir 
Kaimo šokis. Ta Suvalkijos ly
gumų, jos plačių su raliuojan
čiais piemenėliais ganyklų, so
džiaus gyvenimo linksmų ir 
tamsesnių epizodų garsinė poe
ma žavi savo paprastumu, gam
tiško gyvenimo nekaltumu ir na
tūralumu. Trys instrumentai, 
kiekvienas jų grakščiai sumes
dama savaip skirtingų varsų me
lodinius žiedus- čia sukrauna di
džiulę garsinę lyrinio grožio 
kupetą, tokiu šviežiu gaivumu 
alsuojančią, kaip ir toji kvepianti 
Suvalkuos lyguma.”

Nemažiau jautriai Stasys Lie
pas apibūdino ir Sonatą d moli:

“Sonata d moli smuikui ir 
fortepijonui yra tikras Banaičio 
širdies kraujo kūrinys, labai jo 
brangintas kūdikis, išnešiotas, 
mirus jo motinai, asmeninių ne
gandų bei sukrėtimų audroje, at
austas giliu liūdesiu, dažnai su
skambančiu tirštų, sunkių gedu
lingų, gaudžiančių lyg varpai 
sąskambių pynėmis. Emocijo- 
naliai jautriomis temomis, savo 
dvasia atspindinčiomis liaudies 
dainų charakterį, tų temų dina
miniu išvystymu, užkopiančiu į 
nemažas dramatines aukštumas, 
sonata retai tepritrūksta įtam
pos kvapo ...”

Būtų galima daug pasakyti ir 
apie Rapsodinę sonatą, kupiną 
kunkuliuojančio lietuviško gy
venimo, pilną lyrinių bei dra
matinių momentų.

Lietuvių visuomenė nuošir-_ 
džiai kviečiama nepraleisti to
kios retos progos ^pasigėrėti 
aukšta, klasine, lietuviška,kūry
ba. Bilietai gaunami salės kasoj; . 
jų kaina 230 dol.

Geriausia Šv. Kalėdų dovana —

ENCYCLOPEDIA LITUANICA
IR KITOS LIET. ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOS IŠLEISTOS KNYGOS

Teirautis: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
395 W. Broadway, P.O. Box 95, So. Boston, Mas*. 02127, USA 
Telefonai: darbo metu (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759 
DAmesio! Kai kurioms knygoms daroma nuolaida net iki 5O5£. 
Prašykite kainaraščio.

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam j Lietuvą. aumdW. AWnwmA»A

Amel Jersey jardas 89 c. )

. AMERICAN FABRICS
56-36 Myrtta Ava. (Putnam kampa) 

Rldgovood, N. Y. 11227 TaL 4664048
(Traukinio stotis Wyckofl, Autobusas hrtnam) 
Kam pirkti Iš svarimų. M 9«unam pni«vus

Monika MacažMcaM, sav.
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Laisvojo Pasaulio Lietuvių Menininkų

FOTO DARBŲ PARODA

IR

KUN. ALG. KEZIO, S. J. FILMAI

~ bus rodomiDAIL. JURGIO JUODŽIO
Sekmadienį, gruodžio 16 d.

Apreiškimopar. salėje. BrdOklyne. 
North 5th ir Havemeyer Sts.

valdyba gruodžio 9, sekmadienį, 
Į vai. popiet Lietuvių Laisvės 
salėj, 269 Second St, Elizabeth, 
N.J., kviečia visuotinį dvimeti- 
nį lietuvių organizacijų atstovų

MMI jIH
- ■ ? * i • —" •

Prašom atkreipti dėmesį — su 
šiuo numeriu yra pasikeitęs 
Darbininko adresas ir telefonas. 
Naujas adresas: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207. Naujas telefonas 
-827-1352.

Dr. Aldona Janačienė kalbės 
apie Lietuvos persekiojamą Baž
nyčią koncerte, kuris rengiamas 
gruodžio 16, sekmadienį, 4 v.? 
popiet Kultūros Židinyje. Kon
certu bus prisiminta ir pagerbta 
Lietuvoj persekiojamieji tikin
tieji.

Kat. Moterų Sąjungos 24 kuo
pa gruodžio 9 švenčia kuopos 
metinę šventę tokia tvarka: 11? 
vai. mišios ir bendra komunija 
Angelų karalienės parapijos 
bažnyčioje; po mišių tos pačios 
parapijos salėje metinis kuopos 
susirinkimas ir vaišės. Visos na
rės kviečiamos kuo gausiausiai 
dalyvauti.

VISI KVIEČIAMI

Kun. Ledas Budreckas praves 
susikaupimą koncerte, kuris ski
riamas Lietuvos persekiojamai 
Bažnyčiai prisiminti. Kon
certas bus gruodžio 16, sekma
dienį, • 4 v. popiet Kultūros 
Židinyje.

privaloma šventė — Marijos 
Nekaltas Prasidėjimas. Katalikai 
privalo išklausyti mišių.

DaiL Adomo Galdiko mono
grafijos pristatymas bus gruo
džio 14soenktadienį, 7:30 v.v. 
Kultūros^ Židinyje. Dąil. 
Aleksandra Kašubienė kalbės 
tema “Adomo Galdiko kūrybinė 
eiga”. Paskaitos metu bus rodo
mos skaidrės. Po paskaitos bus 
galima įsigyti ir pačią monogra
fiją. Knyga atspausdinta Itali
joje, dalis paveikslų spalvota, ki
ta — juoda balta. Knygos 
kaina — 14.95 dol.

.....327-1351 Somos atsiųsti bent po 3 atsto- 
Spaustuvė «^..~.~...~327-1356 vus.
Vienuolynas ..•..•235-5962 Už aus. Onos Slivinslaenės 
Kultūros Židinys .^...3354962 sielą, ketvirtų mirties metinių 

' ' proga, mišios bus aukojamos
gruodžio 4 lietuvių pranciškonų 
koplyčioj Brooklyne.

Prieškalėdinį apsipirkimą 
rengia vyr. skaučių židinys Vi
lija gruodžio 16, sekmadienį. 
Pradžia 12 vai. Bus demonstruo
jama šiaudinukų darymas, me- 

_ . . , džio deginimas, sidabro apdirbi-
Craodžio 8, šeštadienį, yra mas. Parodėlė vyks Kultūros Ži

dinio žemutinėje salėje.
. Važiuojantieji į perseldoja- 

' mos Bažnyčios koncertą, kuris 
bus gruodžio 16, sekmadienį, 
bus pavežti automobiliais nuo 
Jamaica Avė. ir Cypress Avė. 
kampo. Kas ten sustos tarp 3:30 
ir 4 v. popiet, bus pavežtas į 
Kultūros Židinį. Mašinos bus su 
lietuviškais vyties ženkliukais, 
j jas ir prašo rengėjai kreiptis.

Helen Murmoldenė, gyvenusi 
56 Sheradan Avė. Brooklyne, 
mirė lapkričio 26. Palaidota lap
kričio 29 iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios Šv. Jono kapinė
se. Liko sūnus Edvardas Re
meika, marti Helen, anūkai Ed
vardas ir Kristina. Velionė buvo 
Apreiškimo parapijos Šv. Rožan
čiaus draugijos narė.Paveikslų Paroda

dedikuota: Simui KUDIRKAI, Romui KALANTAI ir kitiems 
Lietuvos didvyriams pagerbti.

Paroda vyksta: 1973 m. gruodžio mėn. 8-9 dienomis 
Kultūros Židinio naujoje salėje,

Atidarymas: šeštadienį, gruodžio 8 d. 7 vai. v. Atidaromą

Atidarymas: šeštadienį gruodžio 8 d. 7 vai. v. Atidaromą 
žodį tars Lietuvos Generalinis 
Konsulas Anicetas Simutis. Paveikslų 
apžvalgą padarys ’ <į»li| * ~ $e*fovas 
Janutas.
Simo Kudirkos išdavimo tragediją 
nušvies Algis Rukšėnas, knygos “Day 

... gLSJaamę” autoriuj;___ .
Pranešėja: Jūratė Msytė-Jaąfasklenė.

, Paroda lankoma: šeštadienį nuo 12 vai. iki 9 vai. v. 
sekmadienį nuo 12 vai. iki 8 vaL v...

Parodą rengia
Lietuvių -Fro^ilOulių 
New Yorko Sambūris

New Yorko Lietuvių Dailininkų Sąjunga

maloniai kviečia Jus atsilankyti į išleistos

DAIL. ADOMO GALDIKO 
MONOGRAFIJOS PRISTATYMĄ

~  ___ ^DaiL-- Aleksandra -Kašubienė--kalbės—tema* *— “ **"
"Adomo Galdiko kūrybos eiga”. Savo kalbą pailiustruos 
skaidrėmis, .i--

> V /'.''■■■ •
Pristatymas bus gruodžio 14, penktadienį, 7:30 v.v.

Kultūros Židinyje. '
r.. .> ,

r?

Lietuvos Vyčių 60-ties metu veiklos sukakčiai naminėti 
New Yorko Lietuvos Vyčiai rengia linksmą popietę:

vaidinama linksma komedija

VARGŠAS TADAS
vaidina N. Y. Vyčiai, režisuoja aktorius

Juozas Boley-Bulevičius

Oceancrest apartmentuose, 
kuriem vadovauja LITO grupė, 
yra dar keletas butų. Vadovybė 
praneša, kad taip pat yra ruo
šiami pavieniai kambariai, pri
taikyti vyresniem žmonėm ir 
pensininkam. Bus išnuomojami 
po 100 dol. mėnesiui. Šie mo
dernūs namai yra tik keturi blo
kai nuo Atlanto ir pasiekiami 
subway pagalba iš betkur. Šei
mos ir pavieniai asmenys dėl 
informacijų kreipiasi telefonu: 
471-5909.

Solistas Liudas Stukas išpildys dainų koncertą

Po to šokiai prie smagios muzikos — 
groja Kazio ansamblis

DATA IR VIETA: sekmadienį, 1973 m. gruodžio 9 d., 
4 vai. p. p. Apreiškimo parapijos salėje North 5th ir 

Havemeyer gatvių kampas, Brooklyn, N.Y.

Auka: $2.00

PARDUODAMAS 
mūrinis, 4 aukštų namas, buv. 
Balfo patalpos, 105 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pirmas aukštas 
tinka ofisui-krautuvei, 3 butai po 
4 kambarius, išnuomoti. Šildy
mas alyva. Pirmenybė lietuviam 
pirkėjam. Teirautis Balfo Centre 
Chicagoje, 2606 W. 63 St., tel. 
(312) 776-7582.

Rengia Lietuvos Vyčių 41 Kuopa

NAUJŲJŲ METŲ 
bendruomeninis 

sutikimas
bus gruodžio 31 lietuvių parapijos salėje.

207 Adams St, Newark, N. J.

Jauki aplinka. Nuotaikinga muzika. Skani vakarienė. 
Geriausių markių gėrimai. Specialūs stalai jaunimui.

Ir visas tas jaukumas ir prašmatnumas asmeniui 
tik $12.50, o studentam Ir "Liepsnos” šokėjam — tik 
$7.50.

Maža to. Visi tie, kurie Iki gruodžio 20 per LB 
Newerko, N. J., apylinkės valdybą paaukos no mažiau 
kaip $100X10 Lietuvių Fondui, Naujųjų Metų sutikime 
dalyvauja nemokamai. Įsidėmėkite — nemokamai. -

Pradžia 9 v.v.
Pakvietimus užsisakyti pas:
Rozaliją Ambrazlejlenę — 669-6199 visą dieną;
Danguolę Dldtballenę — 920-4711 vakarėli;
Ireną EMmetilenę — 274-4167 visą dieną;
Kazj Jankūną — 472-6422 vakarais;
Viktorą Jokūbėlį — 269*0404 vakarais;
Rozaliją šomkaltę — 763-7622 visą dieną. 

te, iš New Yorko dalyvavo gana 
didelė grupė: Jurgis Valaitis, J. 
Audėnas, prel. J. Balkonas, An
tanas Razgaitis, J. Pažemėnas,. 
Vyt. Radzivanas, Br. Bieliukas ir 
Vliko pirmininkas dr. K. Valiū
nas. Pranešimus padarė: prel. J. 
Balkonas apie Tautos Fondą, 
J. Audėnas bankete kalbėjo apie 
Vliką pogrindyje. Taip pat pra
nešimus padarė vicepinn. J. Va
laitis ir A. Vekselis (jo praneši- 

. Romas Kezys, kelionių agen
tūros Vytis savininkas ir Laisvės 
Žiburio radijo programos vedė
jas, lapkričio 25 darbo reikalais 
buvo išvykęs j Venecuelą. Į 
New Yorką grižo lapkričio 28.

Foto darbų paroda rengiama 
gruodžio 16 Apreiškimo parapi
jos salėj Brooklyne. Tai bus di
džiausia lietuvių foto meni
ninkų paroda, iki šiol buvusi 
laisvame pasaulyje. Dalyvauja 
61 foto menininkas. Be to, bus 
rodomi nauji kun. Algimanto 
Kezio, SJ, dokumentiniai fil
mai. šią parodą ir filmų popie
tę rengia Laisvės Žiburio radi
jas. ■ .

Pavergtų Europos Kraštų Mo
terų Taryba (The Council of Eu- 
ropean Women in Erile) atžymi 
savo veiklos 20 metų sukaktį. Ta 
proga gruodžio 9 rengia dainų ir 
muzikos koncertą Vengrų-^na- 
muose, 213-215 East 62nd 
Street, New York City. Pra
džia 4 v. popiet.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ

RENGIA APREIŠKIMO PARAFUOS CHORAS
, ' -■

gruodžio 31 Apreiškimo parapijos viršutinėje salėje.

Šokiams groja Juozo Kazio orkestras.

Raginame vietas iš anksto užsisakyti. Kol kas stalai 
dešimčiai žmonių dar gaunami.

Vietas galima' užsisakyti pas choro pirmininkę 
Louise Senken, ST 3-6965, Marytę šalinskienę — 296- 
2244 ir klebonijoje pas kun. A. Račkauską-

Bilieto kaina — 12 dol.

Parodoje dalyvauja 61 menininkas

Paroda atidaryta nuo 12 vai. iki 5 vai. •

Filmų rodymasprasideda 1 uaL.

Po filmų — pobūvis apatinėje salėje

Visus kviečia atsilankyti

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

! < . JSliĮ?

Lietuvių Bendruomenės New Yorko Apygardos Valdyba ir Apylinkės 
maloniai kviečia visus New Yorko ir apylinkės lietuvius Į

1974 Naujųjų Metų sutikimo

kuris įvyks pirmą kartą, naujai pastatytame Lietuvių Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y:

Baliaus pradžia gruodžio 31 d. 9 vai. vak.
Lietuviškam skonyje, ponios E. Mickeliūnienės paruoštos vaišės.
Šampanas ir stipresni gėrimai ant stalo.
Joe Thomas orkestras.
Vietos prie stalų 10 asmenų užsakomos nevėliau kaip iki gruodžio 27 d. pas: 
K. Bačauską (visą dieną) — 84-55, 86th Avė. VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 846-5543. 
V. Pertveriau (vakarais) 87-40,127th St., Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. 847-5619.
A. Radzivanleną (visą dieną) — 84-16, 110th St. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. 441-9720 
A. Reventą (visą dieną) — 87-66, 95th St. VVoodhaven. NJY. 11421. Tel. 441-9725

Automobiliai pastatomi Kultūros Židinio kieme nemokamai.
Įėjimo auka asmeniui — $20. — ir jaunimui iki 18 metų, tėvų globoje, — $10. —.

JŪS PADĖSITE PERSEKIOJAMIEMS 

KAIP? DALYVAUDAMI

MINĖJIME — KONCERTE
KADA? 1973 m. gruodžio 16 d., sekmadienį — 4 vai. p. p.

..._ KULTŪROS ŽIDINYJE
KUR? 361 HIGHLAND BLVD.

B r o o k I y n, N. Y.

P SUSITELKIMAS — Kun. L. Budreckas
R Ž ODIS — Dr. Prof. A. Janačienė
O _______
G 
R 
A 
M 
A

Nuo 3:30 Iki 4 v. popiet prie 
Cyprese Avė. Ir Jameice Avė. 
kampo bus mašlnoe, kurloa nuveš j 
koncertą. Mašlnoe turėa lietu
viškus Vyties ženklus.

KONCERTAS:

Solistė Irena StankOnaltė 
Pianistė Aldona Kopalaltė 
Akomp. Juozas Stankūnas

Po programos kavutė

Auka: $5.00 ir $3.00

Rengėjai-
LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPA
LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ KULTŪROS DRAUGIJA
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