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Sanltt*
tvyniai

Sov. S-gos užs. reik. min.
Gromyko pareiškė, kad yra sun
kumų susitarti dėl strateginių
ginklų apribojimo su JAV ir dėl
to Brežnevo vizitas į JAV turės
būti vėl atidėtas.
Per Norvegijos savivaldybių
rinkimus dešiniosios partijos lai
mėjo daugumą. Ypač pralaimėjo
komunistų, liaudies socialistų ir
demokratų socialistų blokas.
Sov. S-ga sutiks mokėti iki
16 dol. už tonos javų perveži
mą ir dėl to tam reikalui ga
lės būti panaudoti ir Amerikos
laivai. Be to, ji sutiks sudaryti
su JAV ilgalaikę javų pirkimo
sutartį, pagal kurią per metus
ji pirks 5-8 mil. t javų.
Kinija paskelbė, kad Tibetas
sudaro jos integralinę dalį, ir su
teikė amnestiją visiem iš Tibeto
pabėgusiem.
Prez. Fordas pareiškė, kad
JAV turės aprūpinti Izraelį rei
kalingais ginklais, tarp kurių
moderniausiais F-15 lėktuvais ir
Pershing raketomis, bet įrodi
nėjo, kad visi JAV duoti diplo
matiniai politiniai ir gynybiniai
patikinimai nesudaro su Izraeliu
saugumo sutarties.
JAV vyriausybė ir kongresas
rado kompromisą aprūpinti Jor
daną Hawk raketomis (Jordanas
turėtų pasižadėti nenaudoti jų
puolamiesiem veiksmam), bet
Jordano karalius šiomis sąlygo
mis yra nepatenkintas ir tvirtina
ieškosiąs ginklų Sov. S-goj.
Sov. S-ga, norėdama Vakaram
pademonstruoti
Murmansko
uosto gynybą ir paspausti Nor
vegiją dėl būsimų derybų sie
nai Beringo jūroj nustatyti, pra
dėjo raketų pratimus Beringo jū
roj.
JT visuotinio susirinkimo se
sijos prezidentu išrinktas Luksemburgo min. pirm. Gaston
Thom.
Prez. Fordas įsakė užbaigti
prezidentinės pasigailėjimo ta
rybos veiklą. Ji buvo įkurta Viet
namo karo priešininkų, dezer
tyrų ir vengusių karinės tarny
bos bylom sutvarkyti.
US News and World Report
rugsėjo 22 straipsnį apie religi
jų būklę Sov. S-goj pailiustravo
lietuvių berniukų ir mergaičių
su žvakėmis nuotrauka bažny
čioj.
New Yorke gyvenąs armėnas
Sarskis O. Paskalian teisme pri
sipažino bandęs perduoti Sov.
S-gai NATO slaptus dokumen
tus. Jį čia apgyvendino 1971
sovietų žvalgyba ir suvedė su
Maryland valstijoj gyv. Dedeyan, kuris, dirbdamas gynybos
d-te, parūpindavo slaptų doku
mentų.
Sovietų žvalgybinį laivą, ope
ruojantį netoli Kalifornijos kran
tų, nuolat seka JAV karo laivy
no ir pakrančių apsaugos laivai
ir lėktuvai. Apie tą vietą JAV turi
naujų laivyno raketų bandymo
stotį.
JT speciali pramoninių ir tre
čiojo pasaulio valstybių kon
ferencija dėl lygaus žaliavų ir
turtų paskirstymo sutarė imtis
žygių įgalinti neturtingas valsty
bes pirktis jom reikalingų reik
menų, palengvinti jom pasi
naudoti kapitalais ir pertvarkyti
pasaulio turtų pasidalijimą.
Libanas vis dar nesuranda
priemonių sutaikyti kovojančias
krikščionių ir mahometonų ša
lis. Susirėmimai iš Tripolio per
simetė ir į Beirutą.
Palestiniečiai įsiveržė į Egip
to ambasadą Ispanijoj, paėmė
įkaitų ir reikalavo, kad Egiptas
atšauktų savo susitarimą su Iz
raeliu. Nuskraidinti į Alžirą, pa
grobėjai visus įkaitus paleido.
(nukelta į 2 psl.)

SOVIETAI NEPAKENČIA TARPTAUTINĖS
AMNESTIJOS ORGANIZACIJOS

The New York Times Mask mėnesiam praėjus, Sergej Kovos korespondentas David K. valiov, aktyvus narys ir disiden
Shipler rugsėjo 7 laidoj aprašo, tas, buvo suimtas tariamąi ry
kaip Sovietų Sąjungoj, Maskvoj, šium su pogrindžio leidiniu —
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nesty Intemational poskyris. Kronika. Praėjusį balandį KGB
Yra tai 20 narių poskyris Lon darė kratas keturių Maskvos
done įkurtos organizacijos, kuri Amnesty Intemational skyriaus
Žurnalo finansinė padėtis nė rūpinasi “sąžinės kaliniais” vi narių butuose. Du jų — And
rėj N. Tverdochlebov, fi
ra lengva. Nors visi bendradar same* pasauly.
biai, įskaitant ir redaktorius,
Du Maskvos AI poskyrio na zikas- ir Mykolą Rudenko,
kaip jau anksčiau minėta, dirba riai yra kalėjime, kiti yra nuolat rašytojas iš Kijevo — buvo
tik iš pasišventimo — be jokio saugumo, sekami ir apklausi suimti. Rudenko vėliau paleis
atlyginimo, bet infliacija, nuolat nėjami, jų butuose daromos kra tas, bet Tverdochlebov tebėra
kylančios leidimo, siuntinėjimo tos. Tačiau faktas, kad tas sky suimtas.
Prieš daugiau kaip 12 metų P. Amerikoj—T.F.P. (Brazilijoj); išlaidos gula visu sunkumu. Dėl rius dar tebeegzistuoja, dar kartą
1974 liepos mėn., dar prieš
Sydnėjuj (Australijoj) išėjo pir JAV-informacijos centras Syd- griežtai antikomunistinės žur parodo, kiek sovietai šiandien Maskvos
Amnesty
Internamasis numeris anglų kalba žur nėjuj; Laisvosios Kinijos (Tai- nalo linijos biznieriai vengia ja skaitosi su pasaulio opinija. Tai tional skyriaus įsteigimą, Turčin
nalo News Digest-International, wan) informacijos centras; nuo me skelbtis, o vien prenume verčia sovietus imtis viena kitai buvo atleistas iš darbo, kaip fizi
kuris, išeidamas kas trys mėne savi bendradarbiai visuose kon ratom nėra lengva išsilaikyti. prieštaraujančių priemonių: iš kas ir matematikas. Tai įvyko
siai, su šių metų pirmuoju nu tinentuose; individualus susi Bet yra skaitytojų, kurie šalia vienos pusės jie stengiasi iš jam viešai stojus ginti savo drau
meriu pasirodė jau 46-ąjį kartą. tarimas su įvairiais žurnalais prenumeratų prideda ir aukų. vengti aiškaus konflikto su tokia go Andrėj D. Sacharov, kai pas
Žurnalas — knygos pavidalo,
pasišventimas, garbinga tarptautine organizaci tarasis buvo puolamas oficialioj
keistis informacijom ir straips Bendradarbių
ne mažiau kaip 64 puslapių, ge niais.
skaitytojų aukos — tai ir yra ja, kaip Amnesty Intemational; sovietų spaudoj 1973 metais.
rame popieriuje, kartais su
(Elta)
Žurnalas pasiekia visus konti reikšmingi f aktoriai, leidžią žur iš kitos pusės sovietų valdžia
iliustracijom, įvairiom statisti
nentus ir turi skaitytojų 23-ose nalui išsilaikyti, ir dargi mini nori aiškiai parodyti savo pilie
nėm lentelėm. Redaguojamas
Nauja knyga apie
valstybėse. Šalia Australijos — malia prenumerata. Australijoj čiam, kad pagerėję kontaktai su
prityrusių žurnalistų ir todėl
JAV, Kanadoj ir kitur. Tiesiai į buvo pradėjęs eiti ne vienas pa JAV nereiškia, jog bus toleruo
Mažąją Lietuvą
visais atžvilgiais aukšto lygio; pavergtus kraštus jis nėra siun našaus turinio žurnalas, bet iš jama sovietų žmonių didėjanti
jo bendradarbiai — įvairių sri
opozicija režimui. Todėl, kaip
čiamas, bet privačiai, panaudo silaikyti negalėjo.
Lietuvos Tyrimo Institutas
čių žinovai, autoritetai.
News
Digest-International, pareiškė Maskvos Amnesty Injus įvairius būdus, pasiekia Lie
New Yorke paruošė knygą MA
Žurnalo iniciatoriai, steigėjai
skyriaus
pirmi ŽOJI LIETUVA (Studia Litua
tuvą ir kitus rusų okupuotus vienintelis šios rūšies žurnalas, ternational
ir leidėjai yra žurnalistai Julius
jau su viršum 12 metų vedąs ninkas Valentin F. Turčin, areš
kraštus.
nica III t.). Šiame tome yra še
Veteikis ir Jonas P. Kedys. Pa
Žurnalo uždavinys — skleisti griežtą kovą prieš komuniz tuojant narius ir darant kratas jų
šios atskiros studijos: 1. Mažoji
grindiniai jo leidimo motyvai
objektyvią informaciją pirmiau mą tarptautiniu frontu, tikisi namuose, primygtinai pabrė
Lietuva tarptautinėse sutartyse
buvo šie: 1. išryškinti tikrąjį
sia kitataučių tarpe, kad jie pa kenčiančių tautų atstovų, gyve žiama, kad tai neturi jokio ryšio
(anglų kalba), paruošė dr. Jonas
bolševizmą, jo tikslus ir veiklą žintų tikrąją komunizmo esmę nančių laisvėj, įvertinimo ir pa su Amnesty Intemational. OfiStiklorius; 2. Mažoji Lietuva
angliškai kalbančių tautų tarpe; ir grėsmę, kad jie galėtų atskir ramos. Žurnalo skleidimas, ypač ciali valdžios versija yra, kad
Prūsijos kartografijoje (vokiečių
2. priešintis bolševizmo agresy ti komunistinės propagandos kitataučių tarpe, suteikia kiek areštuotieji naudojosi Amnesty
kalba), paruošė dr. Povilas Rėk
viai politikai; 3. viešai skelbti skelbiamus melus, tiesos iškrai vienam galimybę įsijungti į tos priedanga savo antisovietinei
laitis; 3. Lietuviai žarnierėliai
šiai sistemai kovą visais įstaty pymus; pagaliau — kad žurna kovos aktyviuosius narius. Tik veiklai.
18-me amžiuje Prūsijos armijoje
mų ribose leistinais būdais; 4.
le skelbiamoji medžiaga galėtų keli išleisti doleriai suteiks dau
(anglų kalba), paruošė dr. Algir
turint tarptautinio pobūdžio patarnauti jiem pažinti paverg geriopos naudos ir galės laimėti
Skyriaus nariai-steigėjai buvo
das Budreckis; 4. Prūsijos kara
žurnalą, į jo turinį įjungti lietu
tųjų tautų kančias, laisvės ilge draugą ir padėjėją laisvės kovoj. 11-kos disidentų grupė, kuriai
liaus patvarkymai ir proklamaci
vių tautos, o taip pat ir kitų
Žurnalo prenumerata metam rūpėjo žmogaus teisės. Forma jos, rašyti lietuvių kalba (anglų
sį, kovas ir aukas. Bet žurnalas
pavergtų tautų praeities kančias kitataučius gali pasiekti tik per (JAV-ese) — 5 dol. Adresas: liai skyrius buvo įsteigtas 1974
kalba), paruošė dr. Algirdas
ir dabartines kovas atgauti lais kenčiančių tautų atstovus. Dėl News Digest-International, Box rugsėjo mėn., po to, kai Amnesty
Budreckis; 5. Kapų paminklai
vei.
to jis ir laukia iš šių asmenų 535, P. O. Parramatta, N.S.W., Intemational Londono pareigū
Mažojoje Lietuvoje (anglų kal
Po poros ėjimo metų žurnalas paramos —- skaityti ir platinti. 2150 Australia.
nas nuvyko į Maskvą. Dviem
ba), paruošė dr. Jurgis Gimbu
anketa atsiklausė dėl turinio sa
tas; 6. Mažosios Lietuvos vieto
iillilli
ik
vo skaitytojus. 65% atsakiusių
vardžių svetimėjimas XX amžiu
i
\i
®
j
pritarė pasirinktai linijai. Dabar
je (lietuvių kalba), paruošė
peržvelgus visų 46 išėjusių nu
dr. Vilius Pėteraitis. Knygoje
merių (sudarančių apie 3,000
bus 49 iliustracijos su dar niekur
puslapių) turinį, bus matyti, kad
; 'Iii
nespausdintais žemėlapiais. Jos
tos linijos tiksliai laikomasi.
i.'
apimtis — per 300 psl.
Turiny tiek yra sutelkta svarbios
Šios knygos rankraštį su vi
informacinės ir dokumentinės
sais dokumentais Lietuvos Tyri
medžiagos, kad visą komplektą
mo Instituto pirmininkas Juo
neperdėtai galima pavadinti
zas Audėnas ir knygos redak
antikomunistine enciklopedija.
torius prof. Martynas Brakas
Žurnale nėra pigios, propagan
rugsėjo 3 įteikė Juozui Kapo
dinės medžiagos — jame esanti
čiui, Lietuvių Enciklopedijos
medžiaga visu rimtumu atseikė
leidėjui Bostone, ir susitarė dėl
ta, paimta iš rimtų šaltinių.
jos spausdinimo.
Žurnale nagrinėjami klausi
Ta proga būrelis bostonie
mai (paėmus tik kelis pavyz
čių visuomenininkų, spaudos
džius): Rytų Europos tautų ko
bendradarbių ir radijo valandė
va už laisvę; politinės, ekonomi
lių vedėjų buvo susirinkę Lietu
nės, kultūrinės, auklėjimo ir ki
vių Klube. Apie patį Institutą
tos sąlygos Rytų Europoj; sovie
ir pirmuosius jo leidinius — Ma
tų koegzistencijos tikslai; nauja
žąją
Lietuvą ir dr. Jono Balio
sis kolonializmas; Vakarų abe
paruoštą
bibliografiją Lithuania
jingumas ir padėties nevertini
and
Lithuanians
(šių leidinių
mas. Duodama daug statistikos
dar galima gauti Institute —
ir faktų. Toliau — komunizmo
Lithuanian Research Institute,
ardomoji veikla laisvame pasau
Kultūros Židinio Antano Maceikos vardo bibliotekoje iš k. A. Vakselis, prel. J. Balkūnas, ati
29 West 57 Street, New York,
ly; jo agentų, padėjėjų veikla
davęs savo knygas bibliotekai, A. Maceika — taip pat atidavęs savo knygas biblio
NY 10019) painformavo Juozas
ir naudojamos priemonės, takti
tekai, Tėv. Paulius Baltakis, OFM. Nuotr. L. Tamošaičio
Audėnas, o apie naujosios kny
ka. Komunizmo taktika, planai
gos turinį kalbėjo jos redakto
kitose pasaulio dalyse, kaip,
rius M. Brakas.
pvz., Azijoj, Afrikoj, JP. Ameri
Pasibaigus klausimam ir pasi
koj, Australijoj. Laisyės judėji
mas sovietų okupuotuose kraš
sakymam dėl paruoštosios kny
New York Times rugsėjo 17 priklauso tik nuo Maskvos ma tiną, kad straipsnio teigimai gos, buvo pasikalbėta apie pas
tuose ir pačioj Sov.. Sąjungoj;
Bažnyčios būklė, ypač Lietu teigia, kad EB susidūrė su ne lonės. Straipsniuose apie res nesą jau taip labai klaidingi.
kutiniuosius Helsinkio įvykius
voj. Religija ir komunistinė maloniu faktu ir turi peržiūrėti publikų konstitucijas teigiama,
Sunku pasakyti, kaip toli šių ir bendrai apie Vliką. J. Audėnui
ideologija. Baltijos kraštų gy jos 14 laidoj tilpusius straipsnius kad respublikos yra nepriklau straipsnių pakeitimai sieks, ta tarus apie tai trumpą žodį, buvo
ventojų naikinimas. Žurnalas apie Sovietų S-gos 15 respub somos, bet nenurodoma, kad čiau svarbu pabrėžti, kad LB daug klausimų, į kuriuos atsaki
duoda plačias atitinkamų knygų likų. Dėl skaitytojų protestų ir toks teigimas yra klaidingas.
pradėta akcija dėl enciklopedi nėjo Vliko vicepirmininkas-praRedaktorius pripažįsta, kad jis jos straipsnio apie Lietuvą ten nešėjas ir Vliko tarybos pirmi
bei žurnalų apžvalgas, recenzi Williams kolegijos prof. Ro
jas, vertinimus ir t.t. Tuo būdu mualdo Misiūno Slavic Review yra gavęs daug protestų dėl dencingumo susilaukė ne tik ninkas Stasys Lūšys. (Elta)
skaitytojui duodama galimybė, žurnale mokslinio, straipsnio, straipsnio apie Lietuvos taryb. tinkamo atgarsio, bet ir privertė
pasirinkti geriausius veikalus ir kuriame nurodomi abejotini tei respubliką tariamą tendencin enciklopedijos redakciją visus
gimai ar insinuacijos, netikslu gumą, tačiau 8 universitetų iš 15 straipsnių apie 15 sov.
susidaryti biblioteką.
Pas miško brolius, Padėka Lie
Žurnale bendradarbiauti kvie mai ir netinkami išsireiškimai, 5 atskirų valstybių žmonės tvir- respublikų perredaguoti.
tuvai, Lietuviai pasigailėjo mū
čiami visi, kas tik sutinka su EB nejaukiai prisipažįsta, kad
sų, Badas, Neapykanta ir gero
jo vedama linija. Bendradar jos teigimai yra klaidiną.
sios rankos, Našlaičiai rado prie
EB redaktorius prisipažįsta, “LIETUVIAI PASIGAILĖJO MŪSŲ”
bių tinklas išplėstas JAV, Angglobstį, Amžinai mano širdyje,
lijoj, Kanadoj, P. Amerikoj, Vo kad šių straipsnių autorius parū
“Deutsche in Litauen nach lų. Čia karo belaisviai ir pabė Mūsų antroji tėvynė ir kt. Ypa
kietijoj, Švedijoj, Laisvojoj Kini pino Sov. S-gos pripažinta žinių 1945 — Dokumentation” (Vo gėliai pasakojo savo patyrimus, tingai iškeliama didelis gy
joj (Taiwan), N. Zelandijoj, agentūra Novosti.
kiečiai Lietuvoj po 1945 — do reikšdami gilų dėkingumą Esti ventojų žmoniškumas, tragiškos
Prof. Misiūnas įrodo, kad kumentacija); išleido Vokietijos
Australijoj. Apie pusę bendra
jai, Latvijai ir ypatingai Lietu vokiečių padėties supratimas ir
darbių sudaro pavergtųjų tautų straipsniuose apie sov. respubli Lietuvių Bendruomenės Krašto vai. Spėjama, kad karo metu per “gerosios rankos”, gelbstinčios
atstovai. Bendradarbių žurnalas kas kartojama oficiali sovietų pa Valdyba, 20 psl.
10,000 vokiečių pastoviąi gy bado mirčiai pasmerktuosius.
turi tiek, kad būtų lengvai gali žiūra, kuri daugeliu atvejų turi
Įžanginiam žody panaudota
veno Lietuvoj. Lietuvos žmonės
ma jį leisti kas mėnuo, jei būtų tik labai menką ryšį su tuo, ką
citata
iš “Dokumente der
gelbėjo
juos
nuo
bado
ir
perse

Tai autentiški liudijimai pa
nugalimos finansinės kliūtys. mes Vakaruose pripažįstame
Menschlichkeit
” (Žmoniškumo
kiojimų.
Ypatingai
ūkininkai
bėgėlių ir karo belaisvių, ku
Visi žurnalo bendradarbiai, į- kaip objektyvų faktą. Pav., ketu
dokumentai)
—
išleido 1960
gailėjosi
vokiečių
vaikų,
kurie
rie Lietuvoj rado prieglaudą ir
skaitant ir redaktorius, dirba iš riuose straipsniuose komunistų
Holzner
Verlag,
Wuerzburge:
buvo
išbadėję,
ligoti
ir
be
suau

pagalbą tuo pokario metu, kai
pasišventimo — be jokio atlygi partija vadinamą “vadovau
“
Lietuviai,
latviai
ir estai da
gusių
globos.
Milicija
turėjo
jančia politine organizacija”, ta Rytų ir Vidurio Europoj buvo aukštesnės valdžios įsakymą rė viską, kad tik išgelbėtų tūks
nimo.
rytum ten būtų ir kitos politi kruvinai keršijama vokiečiams. juos sulaikyti ir sugrąžinti atgal į tančiam Rytprūsių gyventojų
Svarbiausi žurnalo informa nės organizacijos, bet niekur ne
gyvybę.” Baigiama sakiniu:
Rytprūsius bado mirčiai.
Po karo Vakarų Vokietijoj
ciniai šaltiniai: Anglijoj — F.C.I. nurodoma, kad komunistų parti
“Tai yra aukščiausias artimo
buvo pradėta rinkti raštiški liu
agentūra, kuri specializuojasi ži ja yra vienintelė leista partija
Dokumentacijos liudijimai yra meilės pareiškimas”.
ar
kad
respublikų
pareigūnai
dijimai iš laikraščių ir žurna- įvairūs, jų antraštės skambios:
nių rinkime tik apie bolševizmą;
(Elta)
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IEŠKO KLEBONO LIUDIJIMO PRIEŠ VIKARĄ
Savaitės
įvykiai
(atkelta iš 1 psl.)

Australijos valdyta Papua
Naujoji Gvinėja tapo nepriklau
soma, nors dabartinis jų gyveni
mo standartas yra maždaug ak
mens amžiaus lygio.

Nevv Delhi teismas įsakė pa
leisti iš kalėjimo žurnalistą Kuldip Nayar ir išaiškino, kad, prieš
areštuojant, kaltinamajam turi
būti pateikti kaltinimai. Tuo
klausimu turės pasisakyti aukšč.
teismas.
Kinija užmezgė diplomatinius
santykius su Europos bendr. rin
ka.
Rumunijos rašytojui Dimitru
Tsepeneag,
propagavusiam
reikalą atsisakyti socialistinio
realizmo, buvo atimta pilietybė.
Prieš 6 metus Britanijos Šiau
rės jūroj atrastų aliejaus šaltinių
euforija baigia išgaruoti dėl jos
energijos politikos, nenumatytų
išlaidų ir techniškų susitrukdymų. Anksčiau ji tikėjosi iš to tu
rėti 17 mil. dol. pajamų kasdien.
Portugalijos trys partijos (so
cialistai, populiarūs demokratai
ir komunistai) susitarė dėl bend
ros programos ir nutarė vairuoti
kraštą nuosaikios revoliucijos
keliu, užtikrinant visų partijų
reprezentaciją žinių tarnyboj,
darbo unijose ir miestų valdo
muose organuose.
JAV karo laivyno sekimo sto
tis prie Asmaros Eritrėjoj buvo
užpulta partizanų, kurie pagro
bė 8 tarnautojus, kurių 2 yra JAV
kariai. Liepos m. jų pagrobti 2
amerikiečiai taip pat dar nepa
leisti. Partizanai reikalauja, kad
JAV neremtų Etiopijos.
Gynybos d-tas atsisakė plano
sumažinti V. Vokietijoj laikomų
pagalbinių tarnybų žmonių skai
čių 8000 karių, nes bijo pakenkti
rikiuotės dalių kovingumui.
Sovietų įstaigom dar prieš Eu
ropos saugumo konferenciją
buvo įteiktas sąrašas 650 žmo
nių, norinčių susijungti su JAV
gyvenančiais jų artimaisiais, ta
čiau ir į pakartotinius užklausi
mus jos nieko neatsako.
Saigono organai areštavo eilę
vietnamiečių ir kinų prekybi
ninkų už ūkio sabotavimą ir
nusavino jų turtus.
Šiaurės Chado partizanai gra
sina nužudyti prieš 17 mėn. pa
grobtą prancūzų archeologę
Francoise Claustre, jei Prancū
zija nesutiks sumokėti 2.4 mil.
dol.
Portugalijai priklausančios ry
tinės Timoro salos kairieji suki
lėliai (Fretilin) skelbiasi esą vie
ninteliai teisėti pretendentai į
krašto nepriklausomą gyvenimą.
Kitą salos dalį valdanti Indone
zija stengiasi padėti dešiniesiem, bet karinių veiksmų neno
ri pradėti.
Europos saugumo konf-jos
valstybių kariniai stebėtojai bu
vo pakviesti dalyvauti JAV, Ka
nados ir V. Vokietijos kariuo
menių pratimuose Bavarijoj.
Buvęs
angliakasių
unijos
prez. W.A. Boyle teismo buvo
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Lietuvos TSR Prokurorui
Kun. Antano Yliaus
Šiupylių klebono

Pareiškimas
1945 buvau teistas pagal 58
str. Ia ir Io dalis. Jokio tero
ristinio ar kriminalinio nusikal
timo teismas neįrodė. Gavau
10 metų už tai, kad organizuo
tai stengiausi Lietuvą padaryti
laisvą, demokratinę, lietuvišką
ir nepriklausomą. Bausmę atli
kau visą. 1956 grįžau Lietuvon.
Jau 18-ti metai gyvenu tėvy
nėje.
Antireliginė propaganda kal
tina mane visai kitais nusikalti
mais, kurių aš nepadariau ir net
negalvojau padaryti. Vokiečių
okupacijos metais globojau žy
dus, rizikuodamas savo gyvybe.
Negi, pasitraukus vokiečiam, aš
žudysiu savo brolius? Tai gryna
nesąmonė. Nuo manęs ar pėr
mane, ačiū Dievui, niekas nenu
kentėjo. Jei kareivis padaro
nusikaltimą, baudžiamas ne kariuomenės vadas, o nusikaltęs
kareivis. Propaganda mano at
žvilgiu daro visai priešingai.
Antireliginė propaganda su
kombinavo perdėm mane šmei
žiantį kino filmą “Kryžiaus šešė
lyje”. Ten pavaizduotas Skardu
pių bažnyčios rūsys su daugybė
ginklų ir vadinamų banditų.
Skardupių bažnyčią aš pats sta
čiau. Po grindimis ten nėra jo
kio rūsio. Kai kas filme šaukia,
kad aš atimdavau iš motinų vai
kus ir juos žudžiau. 1961 Ario
galos girininkijos Brisėno eigu
voje mane filmavo kertantį per
mišką aukštai elektros įtampai
trasą. Aš ten genėjau medį ir dai
navau “Augo girioj ąžuolėlis”
Filme gi pasakyta, kerta jis žmo*
nėms galvas. Ar tai nėra šlykš
čiausias tikrovės iškraipymas?
Vilniaus ateistiniame muzie-

juje vienas stendas* taip sutvar
kytas, tarsi aš būčiau tikras
žmogžudys. Tokią išvadą ir pa
darė Danguolė Repšienė “Tie
soje” 1974.1.12. Laikraščiuose ir
brošiūrose nuolat man primeta
ma tai, ko aš niekada nė nesva
jojau daryti. Visur nutylima, ką
bandžiau, bet nespėjau padaryti.
Prieš kiek laiko antspaudas
buvo man priskirtas. (Antspau
das, skirtas komunisto odoje iš
deginti penkiakampę žvaigždę
— Red.) Dabar jau primes
tas kun. Lelešiui. Komunistai
gerai žino, kas ano antspaudo
autorius. Kodėl jam negrasino?
Mat jis agronomas — neefek
tinga.
Ilgai tylėjau — maniau nusi
bos mane šmeižti. Bet mano tylą
jie padarė kalte, kad pagal prin
cipą “ad uno disce omnes”
galėtų kaltinti visus kunigus.
Dabar matau, kad gana tylėti.
Toks šmeižikiškas kunigo dis
kreditavimas yra sąmoningas ir
atvira kova prieš religiją. Tokie
kovos metodai kovojantiems
garbės nedaro. Kovotina garbin
gais ginklais, o ne melu ir šmeiž
tu klaidinti visuomenę.
Prašau D.G. Prokurorą įsakyti
išimti iš apyvartos aną filmą, per
tvarkyti minėtą stendą, su
drausti propagandą, kad akiplė
šiškai neiškraipytų tikrovės.
Kun. Antanas Ylius
Šiupyliai, 1974. II.2

SIMNAS

Per 1975 Velykas Simno baž
nyčia buvo sausakimšai pri
pildyta besimeldžiančių žmo
nių. Tokį vaizdą galima pamaty
ti beveik visose Lietuvos baž
nyčiose. Tačiau ne visi atvyko
melstis. Bažnyčioje netrūko ir
valdžios pareigūnų — seklių,
atvykusių pasiklausyti velyki
nio pamokslo ir stebėti, kiek su
sirenka žmonių, moksleivių ir
1.1. Tarp neatpažintų seklių mi
nuteistas kalėti iki gyvos galvos nioje buvo Simno vidurinės mo
už įsakymą nužudyti jo kon kyklos direktorė Guževičienė ir
kurentą Joseph A. Yablonski.
Alytaus raj. liaudies skyriaus
Be žinios dingęs buv. išvežio- vedėjas V. Valeika.
tojų unijos prez. James R. Hoffa
Balandžio 1 į Simno vidurinę
išleistoj knygoj tvirtina, kad da atvykęs švietimo skyriaus vedė
bartinis unijos prez. Frank E. jas V. Valeika pradėjo tardymą.
Fitzsimmonš išdavęs uniją pa Į direktorės Guževičienės kabi
dugnių vadam.
netą buvo pakviesti du Mišių
Valst. d-tas teigia, kad per pas patarnautojai R. Juknelis ir V.
kutinius 6 mėn. Libija pasiuntu Vasiliauskas. R. Juknelis buvo
si dešimtis mil. dol. Libano kai klausinėjamas, kas jį ruošė Pir
riosiom grupėm remti.
majai Komunijai, kas pakvietęs
Argentinos prez. Isabel Marti- patarnauti Mišioms, kodėl ne
nez de Peron perdavė parei stojus į pionierius ir kt. Vasi
gas senato pirm. Italo A. Luder liauskas buvo klausinėjamas,
ir išvyko atostogų sveikatai kas iš moksleivių dalyvavę vely
taisyti.
kinėje procesijoje. Atrodo, kad
Portugalijos partijų ir kariuo švietimo skyriaus vedėjui rūpė
menės vadai, norėdami patrauk jo išgauti iš vaikų, kad jie yra
ti vakarų valstybių investavimą organizuojami patarnauti Mi
Portugalijoj, derasi ir dėl ūkio šioms kun. Tamkevičiaus.
socializacijos sulėtinimoi
Balandžio 2 į Alytaus raj. Vyk
Prieš kurį laiką pagrobta ar domąjį komitetą pas rajono pir
pati pabėgusi ir susidėjusi su mininko pavaduotoją Jančiaus
simbiozine išlaisvinimo armija ką buvo iškviestas Simno pa
Patricia Hearst ir jos globėjai rapijos klebonas kun. J. Matule
William ir Ėmily Harris ir Yashi- vičius. Pavaduotojas priekaiš
mara FBI organų pagaliau buvo tavo, kodėl Simno klebonas pa
areštuoti San Francisco mieste.
sikvietęs be rajono leidimo vesti

Kongreso narys Donald W. Riegle Jr. (dem. Mich.) kalbasi su Baltų komiteto lietuvių nariais.
Iš k. dr. Jonas Genys, Edwardas Šumanas, Baltų komiteto reikalų vedėjas, JAV kongreso
atstovas Donald W. Riegle, Jr. ir estas Maido Kari.

rekolekcijas kun. J. Zdebskį.
Paskui pavaduotojas kleboną
nusiuntė į Alytaus saugumo ko
mitetą, kur jo laukė atvykęs iš
Vilniaus komiteto tardytojas ka
pitonas Marcinkevičius. Tardy
mas truko apie tris valandas. Ka
pitonas Marcinkevičius klausi
nėjo apie Prisikėlimo metu
pasakytą kun. S. Tamkevičiaus
pamokslą. Saugumui ypač už
kliuvo pamoksle paminėtas
faktas, kad valdžia siunčianti į
užsienį kunigus skelbti netiesą,
būk tai Lietuvoje esanti tikėji
mo laisvė. Kun. Matulevičius
sakė, kad per Velykas buvęs
užimtas ir pamokslo negirdėjęs,
o bendrai jo vikaras kalbąs ne
pasaulietinėmis, o religinėmis
temomis. (Tardytojas labai norė
jo, kad kun. Matulevičius paliu
dytų, jog kun. Tamkevičius kal
bąs “pasaulietinėmis” temomis).
ANYKŠČIAI

Kai mirė Sibire nukankinto
Lietuvos
generolo
Ladigos
žmona Stefanija Ladigienė, jos
sūnus Algis Ladiga sumanė iš
akmens
nukalti
paminklą.
Anykščių architektė nurodė už
miestelio žvyrduobę, kur po dar
bo melioracijos darbų vykdyto
jas ir kaldavo motinai menišką
kryžių. Šiemet (1975) jau tretieji
metai, kai buvo tas darbas tę
siamas toliau. Ryškėjo paminklo
kontūrai, ryškėjo skulptoriaus
mintis, atsirado žodis “gyvens”
Gal tas žodis, o gal ir gandas,
pasklidęs po apylinkę, kad Ladi
ga kala žuvusiems partizanams
paminklą,
privertė
subruzti
Anykščių rajono valdžią. Prieš
Velykas net penkios mašinos
aplankė išgarsėjusią žvyrduobę,
kur stūksojo dar ne visai baig
tas paminklas. Žmonės sakė,
kad tose vietose buvo palaidoti
lyg vokiečiai, lyg partizanai, su
šaudyti pokario metais, bet Algis
Ladiga visiems atsakė, jog pa
minklas skirtas jo motinai Ste
fanijai Ladigienei, kuri palaido
ta Vilniuje, Viršuliškių kapinė
se. Anykščių valdžiai netgi buvo
pristatytas patvirtintas paminklo
projektas su autoriaus A. Ladi
gos ir konsultanto skulptoriaus
Vlado Vildžiūno pavardėmis.
Tačiau prieš Velykas, iš Didžio
jo Penktadienio į Didįjį Šešta
dienį naktį (t.y. kovo 27-28) pa
minklas dingo. Žmonės pasa
kojo, kad matė Viliuką, kraną ir
sunkvežimį. Liko pėdsakai tų
mašinų, bet milicija jais ne itin
domėjosi. Kol kas nieko negel
bėjo nė žodinis Ladigų šeimos
narių pranešimas Saugumo ko
mitetui, nei oficialus raštas Lie
tuvos KP Centro Komitetui.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue,
VVoodhaven, N. Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Airoonditioned, A. J. Balton-Baltrunas, Licensed Manager and Notary
Public. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.
TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS SDalvotus ir oaDrastus.
Pilnas patarnavimas jdėdant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduOdafo. Kreiptis tel. 847-0887.
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOMĖ, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426
Lafayette St., Newark, N. J. 07105; tel.
344-5172. Paruošiamos
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica AvėIrjue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tąx
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y.
11421; VI 7-4477
VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St,
Ridgewood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms Ir kt. pramogoms.
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mato
tas prieinama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Beli Bakina Co. Lietuviška Ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Blvd., Corona,
Uueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVĖ D TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. Nevv York,
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems
i'n*
pertu o to s ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir šilknelems. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir Įsiti
kinsite!
LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko
las su žemu procentu, moka dividendus apsldrauduslem. Kreiptis:
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane, Woodhaven, N.Y. 11421

Telef. Ml 7-6637.
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NEVY YČRK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel.
212) 229-9134.

BOSTON, MASS. —WLYN1360 Ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. M in
kus, 502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 02127. Tek 268-0489.
BOSTON, VYORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 ir
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton,
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.

Geriausios medžiagos"gaunamos pigia kaina ypač
Siūntinlam į Lietuvą.
(Poiyester-Knits y ardas 2.50,
Arnei Jersey jardas 89 c. )

AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas)
Rldgevvood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam)
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus
Monika Macežinskaitė, sav.
■
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Lietuviško stiliaus paminkle
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines Nevv York,
New Jersey^ ir Connectieut
valstijose

(Bus daugiau)

BALTIJOS TAUTŲ
REZOLIUCIJOS
REIKALU
Baltų Komiteto nariai Edvardas
Šumanas ir dr. Jonas Genys
susitiko su kongresmanu Do
nald W. Riegle (d.-Mich.) aptarti
Baltijos valstybių rezoliucijos H.
Con. Res. 165, kuri yra kong
resmano Thomas E. Morgan (d.Pa.) užsienio reikalų komitete.
Kongr. Riegle pažadėjo paska
tinti kongr. Morganą, kad rezo
liucijos reikalu ko greičiau būtų
balsuojama. Kongreso pakomite
ty visais septyniais balsais rezo
liucija buvo priimta. Balsavimai
neįvyko laiku dėl prezidento
Fordo išvykimo į Helsinkį. Da
bar rezoliucija yra pilnam ko
mitete, kuriam vadovauja kongr.
Morgan. Jis turi pasitarti su
kongr. Edward J. Dervvinski
(resp. -III.) ir su kitais kongreso
nariais, kurie įnešė savo rezo
liucijas.
Baltų Komiteto reikalų vedė
jas Edvardas Šumanas prašo
laiškais prašyti kongr. Morganą,
kad už rezoliuciją H. Con. Res.
165 būtų ko greičiau balsuoja
ma. Adresas: The Honorable
Thomas E. Morgan, Chairman
of Committee of International
Relations, Washington, D.C.
20515. — E.Š.
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NEVY YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai.
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:308:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

Fasolino
Memorials CO.
66-86 80th Street (prieS St. John’s kapines)
Middlė Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379
(212) DAvenport 6—3150
— Tai yra mūsų vienintelė vieta
Gausi parodų salė
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Lietuviška
KELIONIŲ
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N. Y. 11229 — Tel. 769-3300
• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)
GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS

j
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Rugsėjis vadinamas Lietuvių
Bendruomenės mėnesiu. Jo
metu apylinkėse pravedamas
aukų vajus krašto valdybos veik
341
Highland
Blvd.
Editorial Office (212) 827-1352
lai paremti. Pastaraisiais metais,
Brooklyn, N. Y.,
11207
Business Office (212) 827-1351
LB tarybos nutarimu, surenka
mos lėšos buvo skiriamos jauni buvo susirinkę Glenside, Pa., ris taip pat yra ir Vidurio Vaka
Second-class pottage pald at Brooklyn, N. Y., Post Office
apygardos
pirmininkas.
mo lituanistiniam švietimui. aptarti einamųjų reikalų, ap rų
Subsdrlptlon per year — $10.00. Single Copy 20 cente
Šiemet krašto valdyba, atsi svarstyti gautų pasiūlymų ir pra Mokslo ir kūrybos simpoziumas
žvelgdama į artėjantį III pasau šymų ir padaryti atitinkamų įvyks 1977 Padėkos dienos sa
Eina nuo 1915 m., 1951 m. sujungė AMERIKĄ, LDS organą DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS e Pre
vaitę, Chicagoj.
lio lietuvių jaunimo kongresą, sprendimų.
numerata metam $10.00 e Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra e
Buvo
gauti
iš
dviejų
tarybos
Besvarstant
visuomeninius
nutarė
su
rugsėjo
mėnesiu
pagy

Pavarde paskalyti straipsniai nebūtinai lireiėkia redakcijos nuomonę e Už skelbimų turini
Ir kalba redakcija neatsako.
vinti aukų vajų tam kongresui. narių prašymai apmokėti kelio reikalus, nutarta ateinančiais
nių išlaidas, vykstant į tarybos metais Vasario 16-osios proga
Krašto valdybos rugpiūčio 31
Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA
aplinkrašty rašoma: “Didžiau sesiją Clevelande. Pirmasis vėl išleisti anglų kalba leidinį
prašymas, bestudijuojančio jau apie žmogaus teisių pažeidi
sias mūsų, o tiesiogiai PLB
nuolio,
buvo patvirtintas; antra mus okupuotoj Lietuvoj. Veika
valdybos rūpestis tai lėšų sutel
sis,
dirbančio
asmens, nepaten las apie rezistenciją Lietuvoj,
kimas jaunimo kongresui. Iki
kintas.
taip pat anglų kalba, autoriaus
šiol aukų tegauta tik iš 27 apy
Apsvarsčius komiteto padėti dar teberuošiamas, ir krašto
linkių, kvotas išpildė vos 4 apy
linkės ir Beverly Shores liet, Jurgučio šeimai prašymą, nutar valdyba įsipareigojusi jį išleisti.
klubas . . . Turime pripažinti, ta aplinkraščiu kreiptis į visas Jau senokai LB buvo raginama
su
naujomis
Buvo planuota šios vasaros susipažįstama
kad laikas aukų rinkimui buvo apylinkes, prašant, kad jos finan susirūpinti Lietuvos istorijos
pradžioje Putnamo seselių sody skaidrėmis bei jų pritaikymu
tikrai nepalankus: Simo Kudir siškai paremtų to komiteto dar anglų kalba išleidimu, gi pasta
boje surengti mokytojų studijų klasėje.
kos Fondas, Vasario 16-tosios bą, gi visuomeninių reikalų tary ruoju laiku kultūrininkai pagei
Į diskusijų ratelius bus su
savaitę, į kurią suvažiuotų Atlan
rinkliavos, Tautos Fondo spe ba, savo ruožtu, darys tuo rei dauja veikalo apie kultūrinį ge
to pakraščio mokytojai. Dainava kviesti tų pačių skyrių mokyto
nocidą okup. Lietuvoj. Apie
cialus vajus stipriai pratuštino kalu žygius valdžios įstaigose.
yra gana toli. Ja pasinaudoja jai, atskirų dalykų dėstytojai. Jie
Nutarta į Lietuvių Fondo šiuos reikalus referavo Alg. Ge
aukotojų kišenes, gi atėjusi va
daugiausia Chicagos, Detroito, galės pasidalinti savo patirtimi,
sara visiškai sustabdė aukų rin pelno skirstymo komisiją pa čys. Lietuvos istorija angliškai
Clevelando rajonai. Tai norėta iškelti rūpimus klausimus.
kimą jaunimo kongresui. Paga kviesti kultūros tarybos pirm. būtų trijų tomų. Ją išleistų Lie
Mokyklos nemaža vargo turi ir
sudaryti sąlygas ir šio krašto mo
liau atėjo laikas sukrusti ir įsi Anatolijų Kairį ir toliau komisi tuvių Enciklopediojos leidykla,
kytojam atsinaujinti, pasitobu su administracija. Reikia pasi
jungti į darbą. Nenorėdami Jūsų joj palikti švietimo tarybos pirm. finansuojant krašto valdybai.
rūpinti patalpomis, reikia kalbė
linti ir drauge pasidrąsinti.
dar daugiau apsunkinti, nuta Stasį Rudį. Iki šiol krašto val Dėl knygos apie kultūrinį geno
Tačiau techniškos kliūtys tis su patalpų šeimininkais, ku
rėme visas LB mėnesio aukas dybai Lietuvių Fonde atstova- cidą paruošimo tektų kreiptis į
buvo per didelės, ir tokia savai rie dažnai yra priekabūs. Iškyla
skirti tik jaunimo kongresui. vusiem Vaclovui Kleizai ir Jo neseniai iš okup. Lietuvos pabė
tė neįvyko. Pasirodo, kad Put- klausimai, kaip lituanistines mo
Mes, krašto valdyboje, kaip nors nui Račkauskui nutarta pareikš gusius ar pasitraukusius kultū
name yra per maža vietos, kad kyklas globoja Lietuvių Bend
išsiversime ir su turimais finan ti padėką už jų darbą ir rū rininkus. Posėdy nutarta minė
galėtų atvykti šeimos su vaikais. ruomenė. Visus tuos reikalus
siniais ištekliais, tačiau, jei pestį. Trečias atstovas į pelno tus leidinius išleisti, o jų paruo
bus galima pagvildenti šioje
Nerasta tokios vietos ir kitur.
kongreso rengėjai negaus para skirstymo komisiją bus patvir šimu pavesta rūpintis visuome
Dabar rengiama Atlanto pa konferencijoje.
mos, III jaunimo kongresas ne tintas kitame posėdy.
ninių reikalų tarybai.
-okraščio lituanistinių mokyklų
Į trečiojo mokslo ir kūrybos
įvyks. Tad peržvelkite savo kvo
Su lapkričio mėnesio pradžia
Tai darbo, mokslo savaitgalis.
mokytojų konferencija. Ji bus
tas, sudarykite lėšų telkimo ko simpoziumo rengimo komitetą vėl bus pradėtas spaudos plati
lapkričio 22-23 Kultūros Židiny Šis darbas labai reikalingas, nes
Lietuvių Bendruomenės atsto nimo vajus. Aplinkraščiu kreip
mitetus ir pradėkite darbą.”
je Brooklyne. Į šią konferenci tik tokiu būdu galima pakelti
vais
nutarta patvirtinti Mariją tasi į apylinkes, kad jos pasirū
Rugsėjo 4 krašto valdybos na
ja kviečiami Atlanto pakraščio mokslo lygį mūsų mokyklose.
Remienę
ir Modestą Jakaitį, ku pintų spaudos platintojais. Va
riai, grįžę iš įvairių atostogų,
lituanistinių mokyklų direkto Kai mokytojai įsisavins naujus
riai, vedėjai, mokytojai, Lietu dėstymo metodus, juos pritaikys
vių Bendruomenės švietimo va lietuviškai mokyklai, tai ir jų pa
dovai ir tėvų komitetai. Ypač čių bus didesni darbo rezulta
kviečiami jauni, pradedą dilbti tai.
Kelti lituanistinį švietimą yra
mokytojai.
Ši konferencija bus lyg mažy labai svarbu, nes dabar mokiniai
tė studijų savaitė. Čia bus prak turi gana mažą žodyną, jų kalba
tiškai susipažįstama su klasės skurdi. Reikia praturtinti jų li
darbu, bus paskaitos, diskusijų tuanistines žinias ir išauginti
kiek galima turtingesnę kalbą.
rateliai.
Ir dar daugiau. Reikia jaunimą
Visi konferencijos dalyviai tu
rės progos apsilankyti Maironio nuteikti tolimesniam lietuviš
lituanistinėje mokykloje. Sve kam darbui, lietuviškam dialo
čiai galės dalyvauti pamokose, gui, kad tuo pačiu jis praturtin
pastebėti, kaip dirba šios mo tų lituanistines žinias. Mokyk
kyklos mokytojai. Bus galima lą baigusius reikia burti į jau
aplankyti visus skyrius nuo vai nimo ratelius, tautinių šokių
kų darželio iki 8 skyriaus ir grupes, jaunimo ansamblius,
dvi aukštesniąsias klases. Tuo vaidintojų grupes. Tokiu būdu
metu Maironio mokykloje vyks plėsis ir lituanistinis auklėjimas
reguliarios pamokos. Tai visi tu bei švietimas.
-orės progos susipažinti su mokyk
Šią
konferenciją
rengia LB
los darbo tvarka, aplinką, nuo
Švietimo
Taryba,
o
ją organi
taika.
zuoja
Rytinio
Atlanto
pakraščio
Po to visi persikels į Kul
tūros Židinį. Čia bus svarsto lituanistinių mokyklų inspek
ma literatūros dėstymas aukš torius A. Masionis. Jam talkina
lituanistinės
mo
tesnėse klasėse, vadovėlių klau Maironio
simas, kalbos dėstymas ang kyklos mokytojai ir kiti šios apy
Maironio lituanistinėje mokykloje prasidėjo nauji mokslo metai. Veikia visi 8 skyriai ir dvi
liškai kalbančiose klasėse, bus linkės pedagogai.
aukštesnės mokyklos klasės. Nuotraukoje matome III skyrių su nauja mokytoja F. Jasaitiene.
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Kviečiame į mokytojų konferenciją

Nuotr. P. Bivainio

OKUPUOTOS LIETUVOS

MOKYKLOJ

(1940-1970)

1940 metais okupavus Lietu
vą, tarybinės valdžios dėme
sys pirmiausia nukrypo į mo
kyklą, stengiantis ją subedievinti. Tuojau pat buvo uždrausta
malda prieš ir po pamokų, o iš
klasių pašalinti kryžiai.
Vienoje Panevėžio vidurinėje
mokykloje direktorius įsakė mo
kiniams nematant surinkti iš kla
sių kryžius ir juos sunaikinti.
Tačiau mokiniai pastojo sargui
kelią.
— Mes kryžių išniekinti nelei
sime! — šaukė mokiniai.
— Aš vykdau direktoriaus įsa
kymą, — teisinosi sargas. Mo
kiniai atėmė iš jo pintinę su
kryžiais ir išsidalinę parsinešė
namo.
Panevėžio amatų mokykloje
mokytoja liepė mergaitėms nu
kabinti kryžius, bet nė viena
moksleivė nesutiko.
— Na ir bailės, — pyko mo
kytoja. — Tu, Suveizyte, esi
komjaunuolė,
parodyk
vi
siems pavyzdį. Nukabink visose
klasėse kryžius.
Mergaitė išbalo ir pradėjo
verkti.
— Mokytoja, taip pasielgti
man neleidžia sąžinė.
Tą dieną kryžių niekas nelie
tė. Kitą dieną rusų kareiviai
nukabinėjo nuo sienų kryžius ir

mėtė juos per langą į gatvę.
Žmonės verkdami rinko nuo
gatvės sudaužytus kryžius ir
pagarbiai juos bučiavo.
-oPasibaigus karui, vėl mokyk
lose pradėta drausti maldą. Mo
kiniai,
kartais
nepaisydami
draudimų, mokytojui įėjus į kla
sę, sustoję pradėdavo melstis.
Daugelis mokytojų “nepastebė
davo” besimeldžiančių mokslei
vių.
Vienoje mokykloje į pamo
ką atėjo direktorė ir, pamačiusi
besimeldžiančius mokinius, su
rikusi išbėgo iš klasės.
— Mūsų direktorę velnias ap
sėdo, nes bijo kryžiaus, — juo
kėsi mokiniai. Mat, direktorė
neseniai lankė bažnyčią ir moki
nius ragino ją lankyti. Ėmė stai
ga ir “persiauklėjo”.
— Evoliucija vyksta palaips
niui. Matyt, mūsų direktorė ki
lusi iš skirtingos beždžionių rū
šies — joje permaina įvyko stai
ga, — komentavo įvykį moki
niai.
-oNe visi pedagogai “persiauk
lėjo”. Vilniuje suaugusių viduri
nės mokyklos direktorius Povi
lonis buvo iškviestas į Švietimo
ministeriją, kur pareikalauta už
drausti maldą prieš ir po pamo

kų. Kadangi direktorius šitai pa davo “atsikratęs prietarų”, nors
daryti atsisakė, buvo atleistas iš ir menko išsilavinimo.
— Tiki amžinąsias tiesas, tai
pareigų.
braidyk po molį! — juokėsi Sa
-o— Visi mokytojai privalo bū lantų vidurinės mokyklos direk
ti aktyvūs ateistai, — pirmai torius Vilkys iš statybose dir
siais pokario metais šaukė Ro bančių mokytojų.
-okiškio rajono Švietimo skyriaus
Skuodo vidurinės mokyklos
vedėjas Chmieliauskas į konfe
renciją susirinkusiems mokyto direktorių Pakrovskį partijos pa
jams. — Mokytojai neatsikratę reigūnai niokytojų konferencijo
religinių prietarų, tarybinėje je išbarė už tai, kad šis pasi
sveikino su vietos klebonu. Di
mokykloje dirbti negalės.
Prasidėjo tikinčiųjų mokytojų rektorius paaiškino, kad kunigas
persekiojimas. Vien Rokiškio ra yra žmogus ir vertas pagarbos.
— Jei nori dirbti tarybinėje
jone atleista iš darbo daugiau
kaip 50 mokytojų. Švietimo sky mokykloje, o juo labiau jai va
riaus vedėjo įsakyme būdavo dovauti, atsisakyk kunigo drau
‘šabloniškas įrašas: “Atleistas už gystės, — šaukė vienas parei
gūnas.
religinius prietarus”.
-oPersekiojimo metu išryškėjo ir
Viena mokytoja pasakoja savo
taurios asmenybės.
— Esi gera pedagogė, atsisa įspūdžius iš pokario metų:
— Kai išvežė į Sibirą moky
kyk religinių prietarų, nelankyk
bažnyčios — paskirsiu į pačią toją N., likau dirbti viena. Su
geriausią mokyklą visame ra vaikais nutarėm prieš pamokas
jone, — gundė Chmieliauskas sukalbėti “Tėve mūsų”, o po pa
mokų “Sveika Marija”. Tai buvo
mokytoją Šlepštienę.
— Aš savo įsitikinimų už lę- nepaprastai gražu, ir niekas ne
šienę neparduosiu. Be religijos išdavė. Kartą iš rajono atvažia
ir bažnyčios aš nebūčiau gera vęs inspektorius paklausė, ko
kias tarybines šventes vaikai
mokytoja.
Netrukus mokytoja Šlepštienė* žiną.
buvo paskirta į mažą kaimo mo
— Velykas ir Kalėdas, — at
kyklą.
sakė vaikai. Inspektorius nusi
-ošypsojo ir pasakė, kad vaikai tu
Dalis mokytojų, negalėdami rėtų žinoti revoliucijos šventę
pakelti represijų, keisdavo spe ir Gegužės 1-ją. Sekmadieniais
cialybę. Neretas reiškinys, kad kartu su kaimo jaunimu eidavo
mokytojas, baigęs aukštąjį moks me į bažnyčią. Mokykla buvo
lą, būdavo priverstas dirbti sun įkurta ištremto į Sibirą ūkinin
kų fizinį darbą, o jo vietą užim ko pastate. Klėtyje leidau kaimo

'jaunimui įsirengti Marijos alto
rėlį. Gegužės mėnesį kiekvieną
vakarą klėtelė prisirinkdavo pil
na žmonių. Visi drauge giedoda
vome Marijos garbei. Deja, kaž
kas įskundė, ir buvau iš darbo at
leista. Charakteristikoje švietė
užrašas: “Mokyklos klėtyje su
kūrė bažnyčią”.
-o1951 buvo įsakyta N. mokyk
loje įsteigti komjaunimo organi
zaciją. Atvažiavo rajono pareigū
nai. Jie, po vieną mokytojus iš
kvietę į direktoriaus kabinetą,
įkalbinėjo stoti į komjaunimą.
Niekas nestojo. Tris savaites at
važiuodavo pareigūnai ir po ke
lias dienas neduodavo ramybės.
Galop nutarė, kad didžiausias
stabdis yra mokytoja V. Jai buvo
pagrasinta, jeigu atsisakysianti
stoti į komjaunimą, būsianti at
leista iš darbo. Tačiau mokytoja
nesusvyravo: stojimą į komjau
nimą laikė išdavyste ir papik
tinimu tėvams bei mokiniams.

Sangrūdos mokykloje neno
rinčius stoti į komjaunimą mo
kytojus uždarė mokyklos rūsy
ir išlaikė visą naktį. Rytą kele
tas mokytojų “laisvanoriškai” įsirašė į komjaunimą.
-oPalangos vidurinės mokyklos
mokytoja Lansbergienė kiek
vieną sekmadienį eidavo į baž
nyčią. Į pareigūnų priekaištus
atsikirto:
— į mano sąžinės reikalus
nesikiškite. Aš esu suaugęs žmo
gus, turiu tvirtą pasaulėžiūrą ir

jaus reikalus krašto valdyboj vėl
tvarkys Rimas Česonis. Į krašto
valdybos raginimą finansiškai
paremti gaisro sunaikintą Dir
vos leidyklą pirmoji atsiliepė
LB Auroros apylinkė, per pirm.
D. Vizgirdienę atsiųsdama 20
dol. auką.
Š. m. Padėkos dienos savait
galį Chicagoj numatyta sušauk
ti Vidurio Vakarų, Ohio ir
Michigan apygardų atstovų su
važiavimą ir simpoziumą. Suva
žiavimo reikalais rūpinasi Balys
Raugas.
Floridoj, Palm Beach County
ribose, B. Aušroto ir V. Bal
čiūno pastangomis įsisteigė nau
ja LB apylinkė. Apylinkės pir
mininku išrinktas Jonas Jakur
bauskas. Tai jau trečioji LB
apylinkė Floridoj, ir tai sudaro
galimybę sudaryti atskirą Flori
dos apygardą. Naujos apylinkės
visuotinis susirinkimas šaukia
mas spalio 18 Juno Beach. Į jį
pakviestas krašto valdybos at
stovas.
Simui Kudirkai apsigyvenus
New Yorke, jo reikalais rūpi
nasi Daiva Kezienė ir Rima Mironienė. Šiuo metu vyksta dery
bos su pora leidyklų dėl jo kny
gos išleidimo. Tikimasi, kad šį
mėnesį su viena iš jų bus pasi
rašyta sutartis. S. Kudirkos nuo
latiniai važinėjimai dar nesibai
gia, ir jis jau turi pakvietimų
ateinantiem metam. Vietovės,
norinčios pasikviesti Simą Ku
dirką, gali kreiptis į krašto val
dybą, vedančią jo kelionių ka
lendorių. Šios datos yra jau re
zervuotos: rugsėjo 21 Kudirka
pakviestas kalbėti N.Y. žydų or
ganizacijai, spalio 4 — Elizabeth, N.J., Tautos šventės minė
jime, spalio vidury išvyksta į
Europą, 1976 vasario 15 pa
kviestas kalbėti LB ruošiamame
minėjime Philadelphijoj, o vasa
rio 22 — LB minėjime Hart
forde.
j-g.
— Pasaulio ir Amerikos Lie
tuvių Gydytojų Sąjungos žiemos
ketvirtasis suvažiavimas įvyks
1976 kovo 13-20 Aspen Square
viešbutyj, Aspen, Colorado. Ša
lia slidinėjimo puikioj Colorado
gamtoj numatoma ir pritaikyta
mokslinė programa. Kelionei į
Grand
Junction
užsakytas
“charter flight”. Pageidaujant
informacijos apie šią išvyką,
kreipiamasi iki spalio 1 į dr. M.
Vygantą, 1720 Centrai Avė.,
Wilmette, 111. 60091, tel. 312251-6503.

jos nekeisiu. Jei nepatinka, gali
te atleisti iš darbo.
— Ką su ja daryti? — tarėsi
pareigūnai. — Sunku gauti mo
kytoją, taip gerai mokančią už
sienio kalbas.
Mokytoja Lansbergienė net
užstodavo prievartaujamus mo
kinius.
— Nepersekiokite mokinių, —
kalbėdavo ji kitiems mokyto
jams. Tegu jie patys apsispren
džia — lankyti bažnyčią ar ne.
-o1952 rugpiūčio pabaigoje
mokytojai susirinko į N. rajono
mokytojų konferenciją. Lekto
rius daugiausia kalbėjo apie re
ligiją, kad daugelis moksleivių
lanką bažnyčią ir t.t. Priminė,
kad dar esą mokytojų, tikinčių
Dievą. Į sceną buvo iškviesta
mokytoja N. Salėje, kur buvo
300 rajono mokytojų, įsivieš
patavo mirtina tyla. Komjauni
mo sekretorius paklausė:
— Tai ką, tiki Dievą?
—•. Taip, tikiu, — trumpai at
sakė užklaustoji.
— Išeik iš konferencijos if
Švietimo skyriuje pasiimk savo
dokumentus — tokių mokytojų
mums nereikia.
Mokytoja N. iš darbo buvo at
leista, nors savo pareigas atlik
davo labai sąžiningai.

(Bus daugiau)

DAILE
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PARODOS KENNEBUNKPORTE
šią vasarą pranciškonų sody
boje Kennebunkporte daug
dėmesio skirta lietuviškai kulros vakarai, koncertai, parodos.
Sezono pradžioje, kai prasidė
jo Lietuvių Fronto Bičiulių stu
dijų savaitė, vyko keturių mote
rų dailininkių parodą, kiek vė
liau — dail. Viktoro Vizgirdos,
o rugpiūčio pradžioje — dail.
Kazimiero Žoromskio, kuris pa
prastai čia gyvena visą vasarą.
Svečiai
vasarotojai
turi
progos susipažinti su pranciško
nu sutelktais lietuviškais meno
turtais. Pilna čia autentiškos kū
rybos. Taip pat svečiai turi pro
gos pamatyti ir lietuvius daili
ninkus gamtoje. Čia dažnai vasa
roja dail. Viktoras Vizgirda. Kaip
ir dail. K. Žoromskis, jis intensy
viai dirba. Tėv. Leonardas
Andriekus, OFM, pranciškonų
vienuolyno viršininkas, globoja
dailininkus ir sudaro jiem sąly
gas šioje vasarvietėje normaliai
dirbti, suranda jų darbui tinka
mas patalpas.
4 moterų paroda
Moterys dailininkės buvo čia
viešnios, pirmą kartą čia atvežusios savo kūrinius. Parodą suor
ganizavo dail. Marija Ambrozaitienė,
praturtindama
Liet.
Fronto Bičiulių studijų savaitę.
Į parodą pakvietė tas dailinin
kes, kurios paprastai ir dalyvau
ja studijų savaitėje. Iš Chicagos
pakvietė Reginą Jautokaitę,
Čiurlionio galerijos direktorę,
dail. Oną Baužienę, iš Detroi
to — dail. Stasę Smalinskienę,
iš Bostono — Eugeniją Raste
nienę. Buvo pakviestos 5 daili
ninkės, bet Regina Jautokaitė
dėl susikomplikavusio trans
porto negalėjo savo kūrinių at
gabenti, nors pati ir dalyvavo
studijų savaitėje.
Paroda buvo įrengta kavinėje,
kuri yra medžiu išmušta. Sienos
gražios, jaukios, bet parodai ne
tinkamos. Savo raštais, savo
spalva trukdo paveikslam. Bet
ką padarysi, daug kur dabar įsi
vyrauja medžio sienos. Reikia su
jomis susigyventi ir tokiose
galimybėse įrengti parodą.
-o-

likti. Dailininkė, besiremdama
realybe, ieško simbolių, tikrovės
gilesnio įprasminimo. Ieško ji ir
savo išraiškos būdų.
Ona Baužienė — tapytoja. Jos
paveiksluose dar jauti tikrovės
elementus, bet pačių daiktų ne
matai. Palikta tik formos lini
ja, savotiškas siluetas. Tie silue
tai jau sukomponuojami į ab
strakčią kompoziciją. Daugiau
sia vyrauja rudi tonai.
Eugenija Rastenienė dirba
mišria technika. Anksčiau ji ne
maža tapė, dabar piešia tušu,
mėgina šilko tinklo techniką,
net vario raižinį.
Piešiniai tušu laisvi ir gyvi.
Tai dažniausiai pajūrio uolų mo
tyvai. Kituose piešiniuose jau
pereina į surrealizmą, kur pama
žu laužoma tikrovės įspūdžiai,
įvedama sapno dimensija. Šilko
tinklo atspaudai spalvingi.
Sunku dabar pasakyti, kur dai
lininkė nusistovės ir prie kokios
technikos pasiliks.
Stasė Smalinskienė — tapyto
ja. Ji dabar keičiasi. Anksčiau
ji tapė paviršių suskaldydama į
mažas plokštumas. Tapė peiliu
ku. Taip jos paveikslai virpėjo.
Dabar ji pasikeitė. Tapybos
peiliuką
pakeitė
teptuku,
smulkias detales apibendrino ir
visą kompoziciją labai suglaudi
no. Paveikslo centre sutelkiama
pagrindinė tema, dažniausiai tai
būna gamtos motyvai. Tema
sprendžiama vienos spalvos ke
liais pustoniais. Mėgstama daž
niausiai geltona spalva ir jos
gama iki rudos. Medžiai ir takai,
laukai padaromi labai bend
rai, jų nedetalizuojant, o pa
veikslo kraštai paliekami be de
talių, nudažyti tik bendru kolo
ritu. Paveikslų nuotaika — rami,
svajinga.
-oKiekviena dailininkė išstatė
apie 5-7 darbus. Viso buvo apie
30 paveikslų. Paroda darė gražų
įspūdį. Tegu LF Bičiuliai ir ki
toje stovykloje surengia parodą,
nes tai skatina ir ugdo lietuviš
kąją kūrybą. Šiuo atveju visi
turėjo progos pasidžiaugti lietu
vių moterų darbais. Šalia savo
tiesioginių pareigų jos randa lai
Marija Ambrozaitienė — gra
ko ir menui.
fikė. Dirba įvairiom technikom.
Pagal techniką įvairuoja ir jos
Dail. Viktoro Vizgirdos
darbai. Vario raižiniai turi grakš
paroda
tų piešinį, linijų gausą, formų
žaismingumą. Šalia jų buvo išMaždaug liepos mėnesio vi
stačiusi ir vario emalį, kur jau
dury
buvo atidaryga dail. Vik
formos ir linijos apibendrintos.
toro
Vizgirdos
tapybos paroda.
Darbai techniškai švariai at

LIETUVIŠKI KŪRINIAI
MUENCHENO PARODOJ
Muencheno olimpijados halėj čius — 12, o kiti 1-5 ekspona
rugpiūčio 30 buvo atidaryta So tus. Dabarčiai atstovavo 18 kili
vietų Sąjungos kosmonautikos ir mų audėjų (jų įdomiausi kilimai
aplinkos apsaugos didelė paro buvo D. Buivydaitės, A. Kalausda. Kad ji būtų kaip galima pa kaitės, B. Valantinaitės-Jakubotrauklesnė ir propagandiška, so nienės), 16 keramistų (J. Adamovietai prie jos atvežė įvairių nis, M. Banakauskaitė, A. Jonušpriedų, tarp kurių nestigo net kaitė, A. Laucius, A. Ličkutė,
rusiškų barščių. Okupuotos Lie B. Manomaitis, L. Šulgaitė . . .).
tuvos dailininkam buvo skirta
Taip pat dabarčiai atstovavo
prie kosmonautinės parodos pri savo darbais 12 grafikos daili
sidėti taikomosios dailės kūri ninkų. Jų kūriniai beveik visi
niais. Kadangi lietuviško gin buvo pirmarūšiai, nors lietuvis
taro dailieji dirbiniai su di žiūrovas jų ne vieną reproduk
džiosios parodos kermošiumi ciją gal jau buvo matęs leidi
nesiderino, rengėjai lietuviškus
niuose, gautuose iš Lietuvos.
eksponatus sdtelkė į nedidelę Tačiau iš jų visų tema ir tech
atskirą
parodą
Muencheno nika išsiskyrė ofortas “Giesmė
miesto muzėjuj.
apie medį”, sukurtas dailininkės
Čia R. Budrys (Vilniaus dailės Gražinos Didelytės. Žinant, kad
muzėjaus direktoriaus pava Lietuva turi daug garsių grafi
duotojas) ir A. Laucius (Dailės kų, tik 20 paveikslų lietuvio
fondo direktorius) galėjo išstaty akim Vakaruose buvo aiškiai per
ti beveik viską, ką buvo atsive mažai.
žę iš Vilniaus — 18 sienos ki
Jis drauge su vokiečiais taip
limų, 34 keramikos dirbinius pat turėjo apgailestauti, kad dėl
(daugiausia vazas), 20 grafikos parodos rengėjų (Draugijos san
paveikslų ir apie 150 gintaro tykiam su USSR) nesusigiedojidailenybių (šios, kiek teko gir mo su Vilniaus dailės muzėjudėti, nebuvo visos parodytos dėl mi nebuvo išleistas joks parodos
atitinkamų vitrinų stokos). Šie prospektas. Reikėjo tenkintis tik
200 su viršum rodinių, išdėsty autorių vardais prie eksponatų,
tų trijuose muzėjaus kambariuo prie kurių daugelio nebuvo nė
se, sudarė kuklios, bet skonin pavadinimų. Dėl to vokiečiai
gos parodos įspūdį. Atidaryta pyko ir priekaištavo laikraščiuo
rugsėjo 6, ji buvo pavadinta se. O tą gražų Lietuvos kultū
praeities ir dabarties rinkiniu. ros kampelį vokiečiai lankė gau
Praeičiai atstovavo gintaras ir jo siai. Tačiau įvykusį nesusigiepapuošalai, kuriuos sukūrė 27 dojimą dar galima iš dalies ati
dailininkai. Tarp jų pirmoji vieta taisyti, nes paroda truks Muenbuvo paskirta K. Simanoniui,
chene iki rugsėjo 28, o po to
kurio buvo išstatyta 51 daileny- bene trim savaitėm bus perkelta
bė. F. Daukantas davė 35, V.
į Koelną.
Kurklietienė — 14, R. Rimkevi
J. Gr-ELI

IŠ DAILĖS
GYVENIMO

Kennebunkporte, Maine, nuo liepos 6 iki 13 buvo surengta 4 dailininkių kūrinių
paroda. Iš k. Eugenija Rastenienė iš Bostono, Stasė Smalinskienė iš Detroito, Marija
Ambrozaitienė ir Ona Baužienė iš Chicagos. Ant sienos matosi St. Smalinskienės pa
veikslai. Nuotr. V. Maželio
Dailininkas visiem gerai pa
žįstamas, žinomas ir jo kūrybos
pobūdis. Šioje parodoje pastebi
mas nežymus Vizgirdos keitima
sis. Jis tapo iš gamtos, ją savaip
sutraukdamas,
apibendrinda
mas, surasdamas tos gamtos sa
vitą ritmą. Anksčiau buvo dau
giau
detalių, dabar—viskas
apibendrinama, paliekama tik
pagrindinės linijos, formos,
plokštumos.
Jo koloritas paprastai buvo
tamsus, vyravo mėlynos, rudos
spalvos, dabar įsigali violetas.
Kiekvienas paveikslas turi kažką
violetinio.
Paveikslai atlikti akrilio da
žais, dažniausiai plačiu teptuku,
impulsyviai traktuoti.
Parduota, rodos, trys paveiks
lai.
-oRugpiūčio mėnesį buvo dail.
K. Žoromskio paroda. Jos neteko
matyti, bet iš kitų teko girdėti,
buvo išstatyta Kennebunkporto gamtovaizdžių, naturmortų
(gėlių) ir jo naujoji tapyba, kur
vyrauja tiesūs dryžiai, (p.j.)

DAIL. A. KAŠUBIENĖ APIE
“ERDVĖS BUVEINES”

Rygelių sodyboj Kinnelon,
Vėliai? parodė savo skyrių
N.J., rugsėjo 14 įvyko LMKF Carborundum Co. muzėjuj. Visi
New Jersey klubo gegužinė. Ta pastatai šiame muzėjuj buvo pa
proga išklausyta dail. A. Kašu- daryti iš tampios megztos me
bienės paskaita apie erdvės bu džiagos. Kada ji apšvietė juos,
veines. Skaidrės iliustravo jos jie tapo įvairiaspalviai, kaip
kūrybą. Dailininkė į pastatus, jų plienas krosnyje prie įvairių
vidų įjungė naujas medžiagas, temperatūrų. Tas vaizdas su
perduodančias šviesą ir tampru darė puikų spalvų žaidimą me
mą. Pasinaudodama šių medžia džiagoj ir erdvėj. Tam, kas prisi
gų savybėmis, pritaiko savo kū- mena technologiją, priminė me
rinius-pastatus žmogaus psicho talus, pereinančius temperatū
logijai, patogumui ir higienai. ras krosny, o tam, kas mėgsta
Medžiagų lankstumas leidžia jai didmiesčius, tai įvairiaspalvę
imituoti gamtą ir, sakyčiau, pa apšviestą naktį, o tam, kas gėri
gerina tą pačią gamtą taip, kad si gėlėmis,
priminė gėlių
gyventojas ponios Kašubienės žiedus.
gyvenvietėse jaustųsi laimingai
Bendrai, dailininkė sugebėjo
ir patogiai.
dirbtinę medžiagą palenkti gro
Ji parodė skaidrėse, kaip at žiui. ir praktiškumui. Sukurtos
rodė jų butas, perprojektuotas gyvenvietės turi puikų linijų
erdvinių buveinių pavyzdžiu. tęstinumą ir harmoniją, išgautą
Jų miegamasis buvo panašus į iš medžiagos tampumo. Šviesa ir
kamuolį, pintą iš karklų, išklo šviesos perdavimo ypatybė me
tą šviesą perduodančia me džiagoj tarnauja jai kaip tapyto
džiaga.
jui spalvos. Kai ji sujungia spal
vas ir linijas, gaunasi 20 am
žiaus paveikslas erdvėje su 26
amžiaus medžiagomis. Tamp
rias medžiagas ištempus ir kai
kur parėmus lankais, dailininkė
išgauna 3 dimensijų pastatus,
kurie primena šviesą pralei
džiančią uolą, o gal ir kristalą.
Visa ta kūryba laikosi ant siūlų,
šniūrų, ziperių ir lankų.
27 ----------------- -- ------------------------------------Taigi šis grožis yra trapus
kaip pavasario žiedas. Tokiai
PAVASARIO SONATA Finale
statybai atsilaikyti prieš vėją;
sniegą, mašiną ar žmonių atsh
rėmimą nėra lengva. O žmonėf
Trečiosios sonatos dalies pa būti pati pirmoji sonata, kurias nori namo, kad nei vėjas neperbrėžta judesio linija į dešinę Čiurlionis sumanė sukurti.
(nukelta į 11 psl.)
mus nuveda į ketvirtąją dalį, į
Ši sonata yra vienas iš di
Finale. Tai himnas pavasariui. džiausių Čiurlionio kūrinių. Ji
Perėjęs per visą pavasarį, nuo taip naujoviškai suprasta, taip — medžiai, upeliai, antroje daly
sniego tirpimo, nuo vėjų ir žy savitai sukurta. Niekas nesikar je — malūnai, trečioje dalyje —
dinčių medžių Čiurlionis čia toja, gal tik bokštų ir vėliavų medžiai, kregždės, ketvirtoje da
pakiliausiai veda į finalą, į iš motyvai, kurie randami ir kituo lyje — vėliavos, bokštai. Bet tie
kilmingą himną pavasariui.
se jo paveiksluose. Čia viskas realūs elementai čia yra gavę ki
Pirmame plane matome že taip nauja, taip giliai įžvelgta į tus matavimus ir kitą simbolinį
mės rutulio dalį. Prie tos žemės gamtą ir nuostabiai subtiliai pa įprasminimą.
Sonata labai išbluko. Čiurlio
kairėje slankioja debesys. Nuo vaizduota.
nis buvo manęs ją nupiešti pa
žemės kyla du bokštai. Jų lini
Sonata yra gana reali. Joje yra tvaresnėje medžiagoje, bet ne
jos tartum skamba ir veržiasi į
realių elementų: pirmoje dalyje suspėjo. (p.j.)
viršų, užakcentuoja kilimą aukš
tyn. Vienas bokštas net per de
besį pralenda. Ant to bokšto iš
rašyti paslaptingi ženklai. Įsi
žiūrėję galime pastebėti, kad tai
Zodiako ženklų simboliai, pri
meną mum Egipto hieroglifus.
Bokštų viršūnės pasiekia ant
rąjį planą. Čia matome vėliavų
paradą. Didelės vėliavos ateina
iš dešinės ir eina kairėn. Vė
liavų linija kyla aukštyn ir taip
pamažu išnyksta, išeina iš pa
veikslo.
Nepaprastas vėliavų judesys,
nepaprastas paradas. Žemės
kampas ir vėliavų parado kam
pas sudaro įspūdį lyg visi pa
sauliai suktųsi ir atsiskleistų ir
džiaugtųsi pavasariu.
Aukštai įžiūrime keistą de
besį. Jis primena lyg kokią fi
gūrą. Tai kažkokia nesupranta
ma dievybė, kuri, ištiesusi ran
ką dešinėn, priima pavasario pa
radą, net nurodo, kur turi tos
vėliavos keliauti.
Ši paveikslo dalis atrodo lyg
būtų, nebaigta. Tokio įspūdžio
buvo ir pirmoje sonatos dalyje,
kur paveikslo viršus atrodo lyg
būtų nebaigtas. Tai leidžia spė
ti, kad Pavasario sonata galėjo
M. K. Čiurlionis — Pavasario sonata, Finale

'PAŽ/NK/A1E

Čiurlionio reprodukcijų paro
da rugpiūčio 18-rugsėjo 5 vyko
vienoj iš svarbesnių Los Ange
les galerijų — Comara Gallery.
Buvo išstatyti 63 darbai. Į paro
dos atidarymą atėjo 250 su vir
šum kviestinių svečių lietuvių,
amerikiečių
ir
užsieniečių.
Dalyvavo gausus jaunimo būrys.
Atsilankė ir eilė lietuvių meni
ninkų bei kultūrininkų, taip pat
ir keli užsienio spaudos ko
respondentai. Parodą atidarant,
kompozitorius Bruno Markaitis,
SJ, pasakė kalbą — “Čiurlionis:
tapytojas nustebina kompozi
torių”. Parodą rengė Etninė
Dailiųjų Menų Draugija, į ku
rios vykdomąjį komitetą įeina
Irena Tamošaitienė, Giedra
Gustaitė ir Bruno Markaitis. Pa
grindinės parodos iniciatorės
buvo I. Tamošaitienė ir G. Gus
taitė. Jom patvariai talkino Ži
vilė Gimbutaitė, Ramunė Mo
tiejūnaitė, J.T. Radzevičiūtė,
Saulius Stančikas, V. Štokas, V.J.
Tamošaitis ir Rimas Žukas. Pa
roda buvo gausiai lankoma.
— Minint dail. M.K. Čiurlio
nio gimimo 100 metų sukaktį,
Kaune,
Čiurlionio galerijoj,
atidaryta dailininko darbų paro
da, kurioj išstatyti jo tapybos ir
grafikos darbai, iki šiol saugoti
fonduose. Kita medžiagos dalis
atvežta iš M. K. Čiurlionio na
melio (muziejaus filialo) Drus
kininkuose.
— Dail. J. Juodikaitis sukūrė
pašto ženklo projektą M.K. Čiur
lionio 100 metų gimimo sukak
čiai paminėti. Tai 23-čias sovie
tinio pašto ženklas, išleistas Lie
tuvos tema.
— Dailininkam pranešama,
kad nuo 1975 lapkričio 15 iki
1976 sausio 4 dideliame ir gra
žiame valdžios pastate Queense
(N e w Yorke) ruošiama di
delė meno paroda, kurioj ga
lės dalyvauti tik Queenso nuola
tiniai gyventojai — dailininkai,
skulptoriai, grafikai. Bus ir foto
sekcija. Informacijų reikalu sku
biai kreiptis j dail. A. Kairi, tel.
IL 9-3760.
— Meno pamokos vaikam
Chicagoj, Jaunimo Centre, pra
sidėjo rugsėjo 17.
— Dail. P. Bugailiškis savo ta
pybos kūrinių parodą rengia
Toronte LAS organizacijos su
važiavimo metu spalio 25.
— Dail. Nijolė SivickaitėMockienė, Kolumbijos lietuvai
tė, surengė savo meno darbų
parodą Medelline. Paroda vyko
rugpiūčio 29 - spalio 4. Susi
domėjimas paroda buvo nema
žas.
— Marytė Gaižutienė dėstys
keramikos kursą Jaunimo Cent
re, Chicagoj. Kursai prasidėjo
rugsėjo 23.

— Dail. Adomo Galdiko kū
rinių paroda vyko Worcester,
Mass., rugsėjo 14, vykstant Bos
tono Lietuvių Bendruomenės
ketvirtajai Lietuvių Dienai. Pri
statyme, be kitų sveikinusių,
kalbėjo dail. Eugenija Rastenie
nė iš Providence, R.I.

— Los Angeles, Calif., lietu
vių jaunimas rugsėjo 28 Šv. Ka
zimiero parapijos salėj surengė
meno kūrinių parodą.

— Lietuviškų karikatūrų paro
da Balzeko Lietuvių kultūros
muziejuj, Chicagoj, atidaroma
spalio 5. Bus išstatyta 300 pie
šinių su viršum.:
— Dailininkai A. ir A. Tamo
šaičiai surengs savo kūrinių pa
rodą Hamiltone, Ont., Kanadoj,
kai ten spalio 11-12 vyks pirmo
ji Kanados lietuvių tautinių šo
kių ir dainų šventė.

— Šiaurės jūros valstybių
tapybos, skulptūros ir grafikos
šeštojoj parodoj, kuri kas dveji
metai rengiama Rostocke, R. Vo
kietijoj, Lietuvai šiemet atstova
vo grafikai Stasys Krasauskas su
litografijų ciklu “Vasara” ir Al
bina Makūnaitė su medžio rai
žiniais “Eglė žalčių karalienė”.
Parodoj dalyvavo 121 dailinin
kas iš abiejų Vokietijų, Lenki
jos, Sovietų Sąjungos, Danijos,
Suomijos, Norvegijos ir Islandi
jos.
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dėkingumo žodžiai iš
Kennebunkporto
Kennebunkportas yra tapęs
vasarojimo centru, kur labiausiai
mėgsta telktis lietuviai. Pranciš
konų vasarvietė nuo seno visiem
žinoma ir viliojanti. Čia dabar
kas vasarą atpsilanko tūkstančiai
mūsų žmonių. Vieni poilsiauja
ilgiau, kartais net visą mėnesį,
kiti pravažiuodami užsuka šiaip
sau pasižvalgyti ar pernakvoti.
Jie visi čia laukiami ir malo
niai priimami. Pranciškonai
džiaugiasi, kad juos taip gausiai
lanko tautiečiai, nesigailėdami
ir gero žodžio. Mūsų vasar
vietėj liepos ir rugpiūčio mėne
siais banguoja labai gyvas gyve
nimas. Jis didžiai skiriasi nuo
bendros kasdienybės. Į Kennebunkportą suvažiuoja žmonės
užsimiršti savo vargų. Jų veidai
šviečia vasaros saulėj, o daina
bei juokas skamba lauke ir vi
duje. Tai savotiškos dvasinio bei
fizinio atsinaujinimo dienos, ku
rios daugelį gaivina per ap
skritus metus.
Pranciškonų didžiausias rū
pestis — kuo daugiausia suteikti
tos atgaivos. Lygiagrečiai sielojamasi geru maistu ir kultūrine
aplinka. Šią vasarą buvo dau
giausia svečių visoj vasarvietės
istorijoj. Nė vieno iš jų neat
sirado, kuris butų nusiskundęs
valgiu. Vieningai džiaugtasi jo
kokybe bei paruoša. Taip pat
gėrėtasi ir vasarvietės kultū
rine programa. Šį sezoną ji buvo
gausiausia ir įvairiausia. Kiek
vieną savaitę ruošta po kon
certą, literatūros vakarą ar pa
skaitą ir po pasilinksminimo va
karą su šokiais bei vaišėmis.
Šią vasarą buvo 5 literatūros va
karai, 9 koncertai, 3 dailės paro
dos ir 5 paskaitos. Be viso to,
mūsų kultūrinę programą di
džiai praturtino Fronto Bičiulių
ir Ateitininkų Sendraugių sto

vyklos su savom paskaitom bei
meniniais renginiais. Tokia turi
ninga vasara suteikė daug
džiaugsmo ir rengėjam ir vasa
rotojam.
Kai dabar jau viskas aptilo ir
tiktai jūra betraukia savo grau
dingą giesmę, vasarvietės vado
vybė jaučia mielą uždavinį iš
reikšti nuoširdžiausią padėką
visiem, kurie prisidėjo prie šio
sezono sėkmės. Giliausiai liks
atminty kultūrinės programos
atlikėjai — rašytojai, muzikai,
dainininkai, dailininkai, tau
tinių šokių šokėjai ir įvairių šakų
paskaitininkai. Be Jūsų įnašo
pranciškonų vasarvietė būtų at
rodžiusi išvėsusi ir banali. Jūs
suteikėte jai naujos prasmės ir

Po poilsio darbas
tojos: D. Dragūnienė, N. Railie
Darbo dienos savaitgalis tai nė, O. Pliuškonienė ir D. Surlyg riba, kurioj daugeliui baigia dėnienė. Pavaduotojos — R. Česi poilsio, pramogų, vasarojimo sonienė ir T. Gečienė. Vyr.
dienos. Vėl grįžtam į seną dar skyriam (IX-XII) dėstys G. Ma
bo vagą, suartėjam, dažniau su čiūnienė, talkinama J. Viesuliesitinkam, ir tai įgalina suakty nės, A. Gailiušio, dr. J. Stiklovinti mūsų kultūrinį gyvenimą.
riaus ir V. Volerto. Tikybą dės
Šio rudens kultūrinio gyveni tys kun. K. Sakalauskas, dai
mo sezonas Philadelphijoj, atro navimą — O. Pliuškonienė, tau
do, bus spalvingas, įdomus ir tu tinius šokius — M. Radikienė.
riningas. Tad noriu, nors trum Su angliškai kalbančiaisiais (jei
pai, skaitytojus supažindinti su tokia grupė susidarys) dirbs B.
užplanuotais užmojais.
Gailienė.
Mokykla numato suruošti
Vinco Krėvės lituanistinė
vysk.
M. Valančiaus minėjimą
mokykla
(tik
mokiniam)
ir Kalėdų eglutę
Lyg tradicija virto, kad li
su
programa.
tuanistinė
mokykla
rudeni
Pirmasis rudens koncertas
niame sezone pasireiškia pirmo
Spalio
4 Lietuvių Namuose
ji. Šiemet ji mokslo metus pra
vietos
Tautinės
S-gos skyrius
dėjo rugsėjo 6 iškilmingomis pa
ruošia
pirmąjį
šio
rudens kon
maldomis.
certą.
Mokyklai vadovaus T. Gečie
Programą atliks solistai G.
nė. Mokykloj dirbs šios mokyUgianskienė ir Petras Tutinas
iš New Yorko. Pirmoji jau mūsų
visuomenei pažįstama kaip spal
vinga ir simpatiška solistė. Ant
rąjį girdėsim pirmą kartą. Tai
jauna, bet daug žadanti vokalinė
jėga. Bus labai malonu jį išgirs
ti.
Po meninės programos bus
pasilinksminimas.
Ateitininkų šeimos šventė
Spalio 18-19 ateitininkai ruo
šia tradicinę šeimos šventę.
Programą sudarys religinė,
akademinė, meninė ir pramogi
nė dalys. Laukiama svečių ir iš
kitų vietovių.

APIE JŪRĄ, VASARĄ IR VĖJĄ

ĮT]

PAULIUS JURKUS

Štai ir aš stoviu Šv. Antano
koplyčioje. Popiečio valandėlė,
ir niekur nieko nesigirdi. Reikia
ir man vaikščioti tyliai, kad pa
jusčiau tylos svaigulį, kad kuo
saldžiau kvepėtų visi kvapai.
Čia kvepia žvakės, žolės, kaž
kas kvepia pastoviai, ir tai suda
ro vienuolynų kvapą. Ne seno
vės kvapą, bet tų smilkalų, tų
žingsnių, tų sudėtų baldų . . .
Įeinu į koplyčią. Juodo ąžuolo
durys, sienos. Čia mūrai stori,
primena senąją statybą. Storos
sienos eina aplink. Sienos ąžuo
lo. Viršuje lubos. Niekada tokių
nemačiau. Jos savotiškai išlenk
tos. Kai žiūri j lubų liniją šone,

Atsiųsta
paminėti
Feliksas Jucevičius — ME
NAS SPALVŲ IR FORMŲ
ŽAISME. 1975. Išleista Šv. Ka
zimiero parapijos Montrealyje
parąpiečių lėšomis. Spaudė Immacūlata spaustuvė, Putnam,
Conn. 240 psl. Kaina 5 dol.
Knygoj pateikiami aštuoni
populiariai parašyti filosofiniai
straipsniai — samprotavimai
apie meną. Autoriui menas yra
grožio klausimas. Skaitytojai
gali samprotauti ir kitaip, bet vis
tiek tenka pripažinti: knyga
lengvai skaitoma. Tai yra knygos
pliusas.
Savo įžanginiame žody, pava
dintame “Tarp kitko”, autorius
pasisako: “Menas yra nepaso
tinamoji grožio meilė, o tuo pa
čiu ir būties meilė. Šia prasme
menas yra iškalbingiausias ne
būties neigimas.”
Ankstesnė to paties autoriaus
knyga, Tauta tikrovės ir mito
žaisme, buvo išleista 1970.

Philadelphia, Pa.

Koncerto klausytojai Kennebunl :porte, Maine, tėvų pranci:
konų vasarvietije. Nuotr. D. Vakarės

Atostogas pradedi aplankyda
mas tas vietas, kurios pastovios,
kurios niekada nekinta ir kuriom
patikėjai savo prisiminimų dalį.
Tos vietos, tos jūros įlan
kos, išsikišę akmenys čia buvo ir
kadaise, bet jie tau buvo nesvar
būs. Tu jų nežinojai, jie ir ne
egzistavo tau. Daiktas gyvena
tau, kai jį palieti ir pripildai
savo nesibaigiančiom mintim.
Tų minčių niekas neatrakina,
niekas jų neišvagia. Jos yra tavo.
Kai pamatai tuos daiktus, kai
palieti juos, ir prabyla į tave
prisiminimų lyrika.

dvasinės gyvybės. Priimkite gi
liausią padėką. Vasarvietės va
dovybė dėkingai mini ir gausius
patarnautojus, ypač virėjus,
kantriai nešusius sunkaus darbo
kryžių. Pagaliau mūsų padėka
apima visus vasarotojus bei va
sarotojas, keliavusius į šį pajūrį
šimtus ir net tūkstančius mylių.
Be lietuvių ši vietelė būtų skau
di tuštuma. Kitataučių svečių
minia mum neteiktų to džiaugs
mo, kurį gauname iš savo žmo
nių. Kentėtume net širdgėlą,
kad lietuvių aukomis įrengta
įstaiga tenka kitiem.
Mes
kiekvieną
vasarą
maloniai
laukiame Jūsų visų, ypač dė
kodami už šįmetinį atsilankymą,
bendravimą ir kiekvieną gerą
žodį. Linkime Jum sklandžios
sėkmės namuose, darbovietėse
ir lietuviškoj veikloj, tikėda
miesi vėl pamatyti Jus Kennebunkporte ateinančią vasarą.
T. Leonardas
Andriekus, O.F.M.
Vienuolyno vyresnysis

pamatai, kad lubos ties viduriu
išlenktos, lyg būtų spyruok
lės. Lubos ornamentuotos, paka
bintas sietynas.
Čia kadaise buvo šokių salė, o
dabar— koplyčios pradžia. Koks
kontrastas. Gal ten ant atbrailų
dar rastum dulkių, kai čia šoko
turtingos damos ir jaunuoliai. O
dabar — vienuolyno koplyčia!
Koplyčia pastatyta bene 1968
metais. Ji didelė naujovė prie
šios senos praeities. Nenoriu
naujovės. Ilgiuos senovės ir pra
eities. Einu į kairę.
Stiklinės durys įveda į nedi
delę koplyčią, kurioje sukaupta
vienuolyno asketika. Šonuose
keturi altoriai, visai paprasti, ne
puošnūs.
Jei ši koplytėlė pilka ir ne
puošni, tai jos didysis altorius
žėrėte žėri. Sudėti du pasauliai,
du dideli kontrastai. Keturi pil
ki, niūrūs altoriai ir penktas —
meno kūrinys tiesiog drebina vi
są koplyčią. Jį sukūrė lietuviai
dailininkai V.K. Jonynas, V. Ka
šubą ir architektas Jonas Mulokas.
Čia yra .‘marmuro altorius. Vi
sai ne toks, kaip visur. Jis paim
tas iš lietuviškos koplytėlės apa
čios ir padidintas, išpiąutas iš
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Kryžiaus kelių koplyčios bokštas sminga į padangę pran
ciškonų sodyboj Kennebunkporte. Nuotr. Joseph Di Fabio

ruošia iškilmingą namų atidary
mo banketą su menine progra
ma, kurią atliks akordeonistas
virtuozas K. Daubaras. Šalia
puikių vaišių ir šokių programoj
numatyta dar ir daugiau staig
menų.
Šis parengimas svarbus ir tuo,
kad Lietuvių Namai pertvarkyti
ir išgražinti. Visiem bus malonu
pamatyti telktinių lietuvių pa
stangų vaisius.
Vysk. M. Valančiaus pagerbimas
Lapkričio 8 Šv. Andriejaus pa
rapijos salėj ruošiama akademija
pagerbti vysk. M. Valančiui. Ją
ruošia visų kultūrinių organizaicijų telktinis komitetas, kuriame
atstovauja: Philadelphijos Liet.
Bendruomenei — arch. J. Stel
mokas, Pietryčių N.J. LB—
dr. Gudėnas ir V. Volertas, Mo
terų Tarybai — Muraškienė,
skautam — D. Jakienė ir D. Dra
gūnienė, moksleiviam ateitinin
kam — V. Muraška, LF Bičiu
liam — A. Gaigalas, Bendruo
menės Balso radijo valandėlei
— H. Savickas, ateitininkam
sendraugiam — G. Mačiūnienė
ir A. Gailiušis.
Paskaitą skaitys prof. kun.
Lietuvių Namų
S. Yla. Po jos bus meninė dalis
iškilmingas banketas
Spalio 25 Lietuvių bendrovė ir vaišės.

marmuro. Altoriuje stovi Prahos Įeini ir sustoji. Būtų panašu į
Kūdikėlio Jėzaus statula. Jos muziejų, bet ne muziejus. Būtų
ornamentika lietuviška ir stili lyg salonas, bet ir tai ne.
zuota.
Kažkodėl čia prisimenu Ma
Ir statula, ir altorius yra rijos Pečkauskaitės “Sename
pilkšvos, baltos spalvos, bet jie dvare” pradžią, tą graudžią lyri
stovi spalvingų vitražų fone. Vit ką, fortepijono muziką. Ir čia
ražai — dail. V.K. Jonyno. Su stovi fortepijonas lyg koks rim
kurti su dideliu polėkiu, leng tas ponas, nekalbus, susimąs
vumu. Čia viename lange.vaiz tęs. Yra ir tokia spinta, kuri turi
duojamas šv. Pranciškus, kurio, daugybę stalčiukų, statulėlių. Ji
detalė
dažnai
spausdinama yra atvežta iš Ispanijos senokai,
knygose, antrame lange — Lie gal prieš kokius du šimtus metų
tuvos Madona, trečiame lange ar daugiau. Kai žiūri į tą spin
— Šv. Šeima, ketvirtam lange — tą, pajunti Servantes žemę, ma
šv. Antanas. Visur čia įpinta tai jos riterius, herbus, šalmus,
kardus. Visa čia sudėta orna
lietuviškos ornamentikos.
Lietuvos Madona vaizduoja mentikoje.
Stovi čia didelės orientališkos
Žemaičių Kalvarijos Madoną.
Čia atveda sentimentai praei vazos. Jos net gąsdina savo di
čiai, mano tėviškei, nes tą Ma dumu.
Čia gera užeiti popiečio va
doną labai gerai pažįstu nuo pat
vaikystės. Kalvarijos Marija turi landoje ir pamedituoti, per
liūdnas akis ir liūdną veidą. gyventi senovę. Čia rankom gali
Jonyno sukurta kiek lengviau, paliesti maždaug tuos laikus, ku
palikta gili rimtis ir lengvas rie buvo Amerikoje pirmame šio
liūdesys. Jos fone sudėtos lietu amžiaus dešimtmetyje. Ir kny
viškų kryžių viršūnės — lyg gos iš to laiko, ir meno žur
brangūs mūsų tautos votai.
nalai. Pavartyk gražiai įrištus to
Čia dega votyvinės lemputės, mus, ir pamatysi dar Prancūzi
dega ramiai, kukliai, lyg neno jos galybę, Rusijos imperijos žė
rėdamos trukdyti vitražam. Su rėjimą, vokiečių kaizerį. Čia
tom lemputėm ir tu degi.
skelbiamos pirmos žinios apie
Šis momentas mielas ir drau dailininkus, kurie vėliau buvo
ge graudus. Rodos, tėviškę lan pasaulio garsenybės ir kurie jau
kai. Jai pasakai tik vieną žodį — senokai išėjo į kapus.
Čia yra keletas paveikslų, ku
atvažiavau.
rie visada patraukia tavo dėme
Kairėje yra kitos durys į toli sį. Tai audringas kalnų ežeras
mesnę praeitį. Ji vadinasi senie ir laivelis. Gali tai būti Šveica
nų kambariu — Antiąue room. rijos gabaliukas, gal tai ir plačios

Kariuomenės šventės
minėjimas
Lapkričio mėn. antroj pusėj
(data nenustatyta) vietos ramovėnai ruošia kariuomenės šven
tės minėjimą su paskaita ir vai
šėmis. Ši graži ir prasminga
tradicija kasmet mum gyvais pa
vyzdžiais primena, kad laisvę
atgavom tik kraujo auka ir kad
laisvės kova dar nėra baigta.
Kūčios ir Nauji Metai
Kaip ir kasmet, skautai suruoš
gražias, turiningas lietuviškas
kūčias, ir tai bus lyg sezono
graži užsklanda.
Į naujus metus įžengsim Lie
tuvių Namų šauniai surengtame
Naujųjų Metų sutikimo baliuj.
-oBaigdamas norėčiau iškelti
vieną mintį, liečiančią mus vi
sus — rengėjus ir dalyvius, la
biausiai tuos, kurie yra reti sve
čiai mūsų parengimuose, bet
dažnai pragysta minorine gaida,
kad mūsų parengimai neįdo
mūs, lėkšti, neįvairūs.
Dalyvaukim gausiau parengi
muose, sudarykim rengėjam ge
resnes materialines ir moralines
sąlygas, ir pamatysim, kad tie
visi priekaištai išnyks.
Ad.G.

upės pakrantės. Antras paveiks
las vaizduoja Olandijos baž
nytkaimį, kur žmonės susėdę
šnekučiuojasi prie bažnyčios.
Šventadienis, pokalbio metas.
Moterys su baltom skarelėm
atriša užkandžių ryšulėlius.
Kabo čia ir didelis čigonų
šeimos paveikslas su vakaro
nuotaika.
Aplinkui eina lentynos knygų,
ir viršum jų sudėta įvairių mi
niatiūrų, modelių. Yra čia mažų
vazų, paminklų modelių.
Jei lauke lyja ir vėjai ūžau
ja, čia labai jauku ir malonu
prisiglausti. Senoji statyba tokia
stipri, tokia dengianti žmogų,
kad nejauti net didžiausios
audros.
Iš čia gali išeiti tiesiai į sodą,
bet dabar tos durys uždarytos.
Reikia grįžti tuo pačiu keliu,
kuriuo atėjai. Greit atsiduri take
lyje ir eini pro aukštas tujas.
Čia yra tos senos bibliotekos—
senienų kambario durys į parką.
Ir kokia čia graži vieta. Tai yra
atviras priebutis, su didelėm
storom kolonom. Šiame prie
butyje yra keturios kėdės. Maža

pasakyti kėdės — tai savotiški
senovės sostai. Jie padaryti iš
vienos medžiagos ir vaizduoja
senovės laikus. Jų atramose,
šonuose čia rasi ir babiloniškų
figūrų, ir graikų mitologijos, ir
Romos ornamentikos. Kėdutės
siauros. Įsmunki į jas, pasidedi
rankas ant atramų, kurios baigia

Albinas Baranauskas — RU
DENYS IR PAVASARIAI arba
UŽPLYNIŲ PULTINEVIČIUS
NAMIE IR SVETUR. I dalis.
Išleido Lietuviškos Knygos
Klubas. 1975. Viršelis ir aplan
kas dail. V.O.. Virkau. 352 psl.
Kaina 6 dol.
Šia knyga, kaip sakoma jos
■aplanke, “Albinas Baranauskas
išeina su pradžia plataus masto
kūrinio ‘Rudenys ir pavasariai’,
kurio pramatomos trys dalys”.
Autorius — pasižymėjęs bele
tristas. Reiškiasi ir poezijoj.
Anksčiau išspausdintos jo kny
gos: Sniego platumos, Kalvos ir
lankos (novelių rinkiniai), Karklupėnuose (romanas) ir Pasaga ir
vyšnios (eilėraščių rinkinys).
Yra laimėjęs Aidų ir Draugo pre
mijas.

AŠTUNTASIS AMERIKOS
LIETUVIŲ
KONGRESAS.
Spaudai paruošė Juozas Prunskis. Amerikos Lietuvių Tarybos
leidinys. Chicaga, 1975. Iliust
ruota nuotraukomis. 120 psl.
Šio leidinio antraštėj minima
sis kongresas vyko 1974 rugsėjo
28-29.
Leidinio pabaigoj pasisako jo
redaktorius: “Savo pasisekimu
Amerikos Lietuvių Kongresas
pralenkė rengėjų viltis. Viskas
praėjo sklandžiai, darbingoje
nuotaikoje. Visi pagrindiniai da
lykai sudėti į šią knygą, tačiau,
perdaug neišplečiant leidinio,
pasitenkinta sudėjus tik pačių
svarbiausiųjų sveikinimų teks
tus bei paskaitas, nekartojant pa
sitaikiusių diskusijų.”

si kokia nors ornamentuota žvė
ries galva, ir pasijunti lyg koks
Romos patricijus savo rūmų kie
me, kur vergai vaikščioja. Pa
žvelgi tolyn. Priešais laiptai,
gražūs aukšti medžiai, kaip ki
parisai, sodai. Ar ne Roma, ar ne
senieji laikai?
Tokios yra keturios kėdės. Ga
le yra gėlių lovelis. Ir tas yra
meno kūrinys. Jo ilgumas bus
kokios keturios ar penkios pė
dos, plotis apie pusantros pėdos.
Tame lovelyje pilna žydinčių
gėlių. Jo šonai — vaizduoja ro
mėnų laikų reljefus, medžioklės
scenas.
Visa tai yra likę iš senųjų lai
kų, kai čia sėdėjo svečiai ir kal
bėjo apie Panamos kanalo atida
rymą, Ispanijos karus.
Tik ženk toliau ir susiduri
vėl su paprasta nuoga gamta.
Ji ateina visai arti pasiklausyti,
ką kalba išlepintas, kultivuo
tas žmogus. Čia pat yra dideli
akmenys, apaugę samanom, ne
regėtom gėlelėm. Skverbiasi jos
į akmenų plyšius ir išauga tokios
gražios, kad visada jas pastebi.
Prie pat akmenų auga varpeliai,
gėlės, kurių taurelės primena
varpelius. Čia pat turi sumai
šytus pasaulius, senovę, kulti
vuotą gamtą ir dabartį, laukinę
gamtą. Už tų akmenų — pušys.
Ir kokios pušys, kokios jų šakos
raitytos! Prasideda nuo pat že
mės ir eina, raitosi, kaip kokios
raganių rankos.
(Bus daugiau)
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KĄ GIRDĖSIME METROPOLITAN
OPEROJ f ŠĮ SEZONĄ

Iš muzikų
veiklos

ę*.

Naujas 1975-1976 sėzonas
Metropolitan Operos rūmuose
atidaromas spalio;13jsu Q. Rossini opera L’AssedioTdi Gorinto.
Sezonas tęsis 27 savaites. Nuo
pirmadienio iki penktadienio
bus. tik pq vięną ^ąripį spek
taklį,- Šeštadieniaisvpp?dų, o §ekuiadięnįajs operos personalas
poįlsiaus. Iš viso šiame sezone
bus J89, ąpekįąkliąj?. ‘, į ,'
Šiame sezone ^Metropolitan
Opera klausytojam pristatys 22
skirtingas operas. . Štai jos alfa
betine tvarką:
'.‘f’
.> [
Aida — G. Verdi,
R.
Ariadne auf Naxos
Strau^s,
,
L’Assedio di Corinto — G.'
Rbs^Ai;1
Un Balto in Mascherą Verdi,
11 Barbierė di ŠiGglia Rossfhl,
;’
’Boris !GodunoU
MJ. Moussorgsky,- f <. >/
om :
Carmen —GBi-žfet,‘ ' '' r ' ‘
fGoši>‘Fan ’■ Tuttė;
W.A.
Mozart,
,ę|ekj.rtą — Straųss, m j jį .
Ęidęlio—;.L, Beęthpyep,. r;, j
Gianni Sęhicjhį—GįJPųccini
La Gioconda — A. Ponchielli,
Hąnsel . and Gretel — E.
Humperdi'nck,
Madamai ButteĮfl’y — G.
♦• ■
i
Puccirii, ;
'
Diė’ Meistėrsinger — r:
Wagner,
Norma — V. Beiliui,
Le Nozze di Figaro — W.A.
Mozart,
I Puritani — V. Bellini,’
Der Rosenkavalier —
Strauss,
Suor Angel ica — G. Puccini,
II Tabarro — G. Puccini,
La Traviata — G. Verdi.
Nors bus atliktos 22 skirtingos
operos, "bet bus tik 20 skirtin
gų spektaklių, nes trys trumpes
nės G. Puccini operos bus su
glaustos lį' vieną > spektaklį II
Prittico vardu. Tai Gianni Schichi, Suor Angelica ir 11 Tabar
ro.'
>1

Šį sezoną Verdi La Traviatos
opė'ra bus' naujai pastatyta:. Pa
grindinę rolę dainuos Beverly
Sills, o ciiriguos jos draugė ir ga-

bi dirigentė Sara Caldwell.
Tai istorinis įvykis, nes pirmą
kartą Metropolitan Operos is
torijoje dirigento pultą užims
moteris.
Viso sezono metu klausytojam
skiriama 746,361 vieta. Tiek bi
lietų bus galima išparduoti. Didesnę jų dalį užsisakė abonentai, kurie šiais metais sudarys di
desnę pusę klausytojų. Abo
nentai visiškai yra užsakę or
kestro A-V eiles centrinėj sek
cijoj, parterio ložes 14-29, Grand
Tier A-C eiles centrinėj sekci
joj, Dress Circle ir Balcony sek
cijas.
Visi bilietai jau išparduoti karitatyvinėm organizacijom šių
spektaklių: L’Assedio di Corinto
— spalio 18, Norma — lapkri
čio 22 ir I Puritani — kovo 13.
Visi šie trys spektakliai vyks šeš
tadienio popietėm.
Abonentų visiškai nepramatyta dviejuose spektakliuose:
Carmen — lapkričio 29 .ir. Aida
— balandžio 3. Šie abu spektak
liai vyks šeštadienių vakarais.
Balandžio 3 bus operos šokių
vakaras ir ta proga bilietai pakils
iki 35 dol.
Kalėdų pirmą dieną ir Naujų
Metų dieną bus tik po vieną
spektaklą 5 vai. po pietų — Han
se! and Gretel.
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Po Ginos Čapkauskienės koncerto Kennebunkporte. Iš k.:
Stasys Santvaras, programos vedėjas, solistė Gina Čapkauskienė, Saulius Cibas, akomponavęs koncertui, ir Tėv. L.
Andriekus, OFM. Nuotr. D. Vakarės
.

L’Assedio di Corinto operos
pastatyme dainuos tie patys so
listai iš pereito sezono: Beverly
Sills, Shirley Verrett, Harry
Theyard ir Justino Diaz.

Naujame Aida operos pastaty
me dainuos solistai: Leontyne
Price, Marilyn Home, James
McČracken irCornell MacNeil.
I Puritani opera čia bus stato
ma po 58 metų pertraukos. Šį
kartą dainuos solistai: Joan
Sutherland, Luciano Pavarotti,
Sherrill Milnes ir James Morris.
Norma pastatyme pasirodys
Rita Hunter ir Franco Corelli, o
Barbieri di Siviglia — Adria-

Svečiai iš JAV po sėkmingo koncerto Buenos Aires,
Argentinoj, rugpiūčio 24, Lietuvių Centro salės scenoj apdovanoti gėlėmis. Vidury pianistė Raimonda Apeikytė,
solistas B. Prapuolenis ir solistė N. Linkevičiūtė. Daini
ninkų išvyka rūpinosi Pasaulio Lietuvių Bendruomenė.

w
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Jubiliejinėje ateitininkų stovykloje jaunimas ruošiasi operai. Iš k. R. Kuliava, E. Pakštaitė,
Juzaitis, V. Gųreckas, L. Rimkus, K. Šeštokas, R. Razgaitienė. Nuotr. J. Kuprio

,
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na Maliponte ir Frederica von
Stade.
Carmen pastatyme tarp sopra
nų minimos Regine > Crespin
ir Marilyn Home, Edda Moser ir
— Melbourne, Australijoj,
Rita Shane, tarp tenorų —
labai
gražiai buvo pristatyta K.V.
James McCracken ir Placido
Banaičio
opera “Jūratė ir Kasty
Domingo..
>•
tis
”
.
Pristatymą
suruošė Lietu
Pagal
pastatymų
skaičių
vių
moterų
katalikių
draugija.
sprendžiant apie operų populia
rumą Metropolitan Operos rū Operą pristatė ir komentavo A.
Binkevičiūtė-Gučiuvienė. Tech
muose, tarp 1883 ir 1975 sezonų
pristatymo
dar
pirmą vietą užima Aidą, antrą — niškuosius
bus atliko V. Alekna ir J. Rū
Boheme, trečią — Carmen.
Šis sezonas baigiamas 1976 bas.
— Solistė Lilija Šukytė Euro
balandžio 17 su Ariadne auf
poj dainuoja net penkiuose ope
Naxos opera.
Kai kurie spektakliai šeštadie ros teatruose — Miunchene,
nių popiečių metu ir šiemet Vienoj, V. Berlyne, Koelne ir
bus transliuojami per radiją. Pir Šveicarijos Zueriche.
ma tokia transliacija bus gruo
— Muz. K. Steponavičiaus
džio 6 — Un Balio in Maschevadovaujamas Chicagos lietuvių
ra — G. Verdi, kbč.
choras “Pirmyn” rugsėjo 7
pradėjo naujo sezono repetici
Genė Ugianskienė ir jas. Pagrindinis dėmesys tenka
Petras Tutinas
F. Lehar operetei “Grafas
Liuksemburgas”. Operetę no
Philadelphijoj
rima pastatyti ateinančių metų
pavasarį.
— Chicagos Lietuvių opera
ALTS-gos Philadelphijos sky
šį
sezoną minės savo veiklos 20
riaus metinis kultūrinis pa
metų
sukaktį. Ta proga bus sta
rengimas šiais metais įvyks spatomos komp. Juliaus Gaidelio ir
, lio G šeštaiįlien^, ^i^tpyiųi
muose, 271o E'. Alleghėriy Avė. ' kųrnp. Jeronimo Kačinsko viena
Rengėjai šiais metais nutarė veiksmės operos.

daugiau kreipti dėmesio į jau
nesnę mūsų visuomenės dalį.
Todėl programai atlikti pakvietė
jaunesnės kartos .dainos meno
atstovus.

Reikia džiaugtis, kad Philadelphijos pašonėj apsigyveno
jauna dainininkė Genovaitė Antanaitytė-Ugianskienė. Rengė
jai, galvodami, kad tai yra gera
proga ją išgirsti, ir pakvietė ją į
šį koncertą.
Genovaitė Ugianskienė yra
dramatinis sopranas. Ji gimė
Lietuvoj. Dar mažutė su savo tė
veliais 1951 atvyko į JAV ir ap
sigyveno Chicagoj. Čia ji baigė
dainos studijas Chicagos kon
servatorijoj su bakalauro laips
niu. Lankė Alice Stephens stu
diją. Dabar tobulinasi pas Lietu
vos operos solistę Juzę Augaitytę. Genovaitė palyginti per
trumpą laiką jau yra dainavusi
su vyrų choru Perkuriu, Chica
goj lietuvių televizijos baliuj,
Philadelphijos Balfo koncerte,
1975 dainavo Chicagoj, Elizabethe. Rugsėjo 28 duos rečitalį
su Darium Lapinsku Chicagoj.
ALTS-gos Philadelphijos sky
riaus koncerte spalio 4 visuome
nė turės progos su ja arčiau su
sipažinti ir išgirsti jos gražų dai
navimą.
Šiame koncerte pasirodys ir
nauja dainos meno jėga. Tai Pet
ras Tutinas. Jis dar jaunas dai-.
nininkas — bosas. Kaip solistas
pasirodys pirmą kartą. Jis pri
klauso prie Perkūno vyrų choro
New Yorke ir daug kartų daina
vo kaip solistas choro pasirody
muose. Dainos meno jis mokė
si žinomo ukrainiečio solisto
Piotr Kominch studijoj. Per
kūno choras dvejus metus iš ei
lės jam skiria stipendiją tobu
lintis dainavimo meno srity.

Manoma, kad tai bus puikus
koncertas, kuris neapvils klausy
tojų. Tikimasi, kad į šį koncertą
atsilankys ne vien vyresnioji
karta, bet ir jaunimas, kuris
ypač laukiamas dėl to, kad ir
dainininkai yra iš jaunesnės kar
tos.

Jubiliejinėje ateitininkų stovykloje talentų vakare sėkmingai pasirodė stovyklos jungtinis choras, vadovaujamas Raimundo Obalio. Nuotr. J. Kuprio

— Muzikas kompozitorius
Juozas Karosas atšventė savo 85
m. amžiaus sukaktį. Jis gimė
1890 liepos 16 Anykščių rajone,
dabar gyvena Vilniuj. Nuo 1912
kiek pramokęs muzikos, vargo
nininkavo įvairiose vietose.
Kiek vėliau muzikos mokėsi pas
Juozą Gruodį, o po pirmojo pa
saulinio karo Rygos konserva
torijoj studijavo vargonus ir
kompoziciją, lietuvių gimnazijoj
dėstė muziką ir vadovavo Ry:
gos lietuvių chorui. 1930 grįžo
į Lietuvą, mokytojavo Saulės
mokytojų seminarijoj, 1936-39 ir
1945-50 buvo Klaipėdos muzi
kos mokyklos direktorium, 1950
— vienu iš dainų šventės di
rigentų. Paskelbė daug savo
kompozicijų. Muzikos klausi
mais daug rašė spaudoj. (E)

V.G.

— Dainavos ansamblis po va
saros atostogų pradeda ruoštis
naujam muzikiniam veikalui ir
ansamblio 30 metų sukakties
koncertui. Ansamblio dirigentas
Aloyzas Jurgutis naujajam imi*
zikiniam veikalui sukomponavo
originalią muziką pagal rašyto
jos Danutės Brazytės-Bindokienės libretą.
— M. K. Čiurlionio kūrinius
savo koncertų programon įtrau
kė Toronte gimusi ir augusi pia
nistė Ida Krehm-Pick, šiuo metu
gyvenanti Šveicarijoj, prie Lu
gano. Su simfoniniais orkestrais
ji yra koncertavusi Clevelande,
. Chicagoj, Philadelphijoj, Lon
done. M. K. Čiurlionio kūrinius
pianistė atliks spalio 6 V. Berly
ne įvyksiančiam savo koncerte,
skirdama jiem apie 20 minučių.
Spalio 9 ji koncertuos Milane ir
Čiurlioniui skirs visą pusvalan
dį. Lapkričio mėnesį ji planuo
ja lankytis Kanadoj, kur yra nu
matytas M. K. Čiurlionio kūri
nių koncertas radijo programoj.
— Adriana Monika Jocytė,
12 metų amžiaus dainininkė ir
gitariste Berisso mieste, Argen
tinoj, dalyvauja ne tik šios lie
tuvių kolonijos, bet ir Buenos
Aires lietuvių renginių progra
mose. Ji taip pat yra La Platos
radijo ir televizijos programų da
lyvė, keturis kartus laimėjusi
premijas vaikų bei jaunimo dai
navimo konkursuose. Pirmąją
premiją ir diplomą Adriana šie
met laimėjo gegužės 24-25 Ensenados mieste įvykusiame folk
loriniame dainavimo festivaly.

— Kompozitorės Giedros
Gudauskienės, gyv. Los Ange
les, Calif., orkestrinę siuitą
“Los Angeles peisažai” atliks
Brentwoodo simfoninis orkest
ras diriguojamas Alvin M iii s.
Siuita susideda iš 4 dalių: “Olivero gatvė”, “Kinų kvartalas”,
“Lietuvių bažnyčia Šv. Jurgio
gatvėj” ir “Hollywoodas”. Vei
kalo orkestraciją atliko pats di
rigentas. Šiuo koncertu atidaro
mas “bicentennial” jubiliejinių
metų koncertų sezonas. Šiame
koncerte bus atlikta dar kitų
7 amerikiečių kompozitorių kū
riniai.
— M. K. Čiurlionio filmas,
— Audrius Reškevičius, Omavaizduojąs jo dailę ir muziką, ha, Nebr., žinomų visuomenės
buvo sėkmingai rodomas Lon veikėjų Albino ir Gražinos Rešdone. Lietuvių namuose buvo kevičių sūnus, ankstyvoj jaunys
suruošta Čiurlionio reprodukci tėj reiškiasi organizaciniais ir
jų paroda.
scenos meno gabumais. Rugpiū
— Muz. Aloyzas Jurgutis, čio 8-10 dalyvavo muzikinio vei
Dainavos ansamblio meno va kalo The Sound of Music pa
dovas, pakvietė Emiliją Pakštai- statyme, kaip vienas iš septynių
tę, muz. Balio Pakšto dukrą, ten vaizduojamų kapitono vaikų.
ansamblio chormeisterės parei Teatrą organizavo miesto parkų
ir pramogų skyrius, bendradar
gom.
biaudamas su universitetu.
— Aidas, Hamiltono mergai
— “Dainos” choro Sydnėjuj
čių choras, spalio 18 dainuos
valdyba perrinkta naujam termi
Clevelande. Koncertą rengia
nui. Ją dabar sudaro: P. Nagys
Vysk. M. Valančiaus lituanistinė
— pirm., A. Kramilius ir P.
mokykla.
Ropė.
— Sol. Dalios Kučėnienės
KŪRINIAI
koncertas įvyks spalio 5 Chica
goj, Jaunimo Centre. Rengia
MUZIKOS
Korp. Giedra.
KONKURSUI
Rugsėjo 22 buvo Čiurlionio
— Pianisto Andriaus Kuprevi
šimtasis gimtadienis. Ta diena ir čiaus koncertas New Yorke,
buvo paskelbto muzikos konkur Town Hali salėj, įvyks spalio 11,
so data. Paskutinę savaitę atėjo
šeštadienį, 3 vai. po pietų.
dar 3 kūriniai. Pirmasis yra sui— “Tėviškės Aidų”, Australi
ta “Vilniaus prisiminimai”, pa
sirašyta Dainiaus slapyvardžiu, jos katalikų savaitraščio, balių
antrasis — “Lietuviška suita”, Sydnėjaus Lietuvių klube su
pasirašyta slapyvardžiu — Pa rengė Australijos Lietuvių Kata
klydęs varpas, trečias “Lietuviš likų Kultūros Draugija, vado
ka rapsodija”, pasirašyta slapy vaujama pirm. A. Vinevičiaus.
Meninę satyrinių liaudies dainų
vardžiu A. Tolis.
programą atliko “Dainos” choro
Rugsėjo 22 atėjo dar du kū
narys J. Šarkauskas, duetų —
riniai: Atlantidos paveldėtojai,
A. Storpirštienė ir A. Belkienė
pasirašytas Les Edwards slapy
su akompaniatorium A. Plūku.
vardžiu, ir Fantazija liaudies te
— Toronto, Ont., Kanadoj,
ma, pasirašytas M. Kolibrig sla
Prisikėlimo parapijos choras, va
pyvardžiu.
dovaujamas muz. Eugenijaus
Anksčiau buvo atėję du kūri
Krikščiūno, pradėjo naują sezo
niai. Viso konkursui atsiųsta 7
ną ir išsirnko naują valdybą:
kūriniai.
pirm. Vladas Melnykas, atskirų
Dabar Vargoninkų-Muzikų są
balsų seniūnai Kristina Strimaijunga sudarys sprendėjų ko tytė, Ona Krasauskienė, Petras
misiją, kuri paskirs visas premi Murauskas ir Bronius Vrublevijas. Premijos yra trys. Pirmoji
čius.
premija — 750 dol., antroji pre
— Marianne Sailiūtė, 16 m.
mija — 500 dol., III premija —
amžiaus,
laimėjo du tarptautinės
300 dol.
certifikatus,
kaip
Premijų mecenatas yra dr. Jo pianistės
aukšto
lygio
pianistė.
Ji
buvo
pa
nas P. Lenktaitis, Patrijos lei
dyklos savininkas, buvęs Vil rinkta kaip viešnia solistė aklųjų
niaus filharmonijos direkto artistų koncerte, dalyvavo simfo
rius, lietuviškos kultūros rėmė ninių orkestrų koncertuose. Majas. Be šių premijų, jis yra taip> rianne lanko vysk. O’Reilly
pat paskyręs tris literatūrines aukštesniąją mokyklą; piano mo
premijas Valančiaus tema (už kosi Anne V. Liva studijoj, Wilkes Barre kolegijoj.
romaną, dramą, novelę).
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TRANSLIACIJOS
1
PAVERGTUOSIUS
KRAŠTUS VĖL PERGYVENA KRIZĘ
Baltimorės Sun laikraščio
Biudžeto apkarpymai pir
korespondentas Gene Oishi pla miausia atsilieps į transliacijų
tokam pranešime iš Muencheno laiką ir informacijų rinkimą.
aliarmuoja, kad Radio Free Eu Gali nukentėti net ir Radio Li
rope ir Radio Liberty dėl biu berty vedamas pogrindžio leidi
džeto apkarpymų ir tarnautojų nių rinkimas. Dabartinė jų ko
atleidimo pergyvena krizę. Ten lekcija esanti netgi pilnesnė ir
manoma, kad yra atėjusi pradžia už KGB turimą komplektą.
galo radijo stočiai, iš kurios kas
Korespondentas pažymi, kad
dien perduodamos transliacijos į Aleksandras Solženicynas yra
Lenkiją, Čekoslovakiją, Vengri pareiškęs, jog jam pagrindinis
ją, Rumuniją ir Bulgariją. Tas žinių šaltinis apie įvykius jo
pats liečia ir Radio Liberty, kuri krašte buvo Radio Liberty. Jis
perduoda programas į Sovietų taip pat pabrėžia, kad šiuo
Sąjungą ir į Lietuvą. Tačiau šiuo metu, kai Maskva savo propa
metu iš 150 atleidžiamų tarnau gandą svetimomis kalbomis vėl
tojų dauguma yra iš Radio Free plečia, Jungtinės Valstybės savo
Europe.
“vienašališka nuolaida Sovietų
Pagal International Broad- Sąjungai” transliacijas į rytus
casting tarybos pirmininko Da- mažina.
vid Abshire pareiškimą kongre
Lietuvos Katalikų Bažnyčios
so biudžeto komitetui, 1976
Kronikos
15-tas numeris dėkoja
transliacijom, jei jos būtų išlai
komos pagal 1968 lygį, reikėtų tiem, kurie parūpino, kad Lais
80 mil. dolerių. Tačiau pati or vės radijas transliuotų Lietuvon.
Mes turim vėl rašyti laiškus
ganizacija numato apsieiti tik su
savo
senatoriam bei kongres65.6 mil., o 1977 planuoja pra
šyti tik 57 mil. Taigi biudžeto manam, kad jie pajustų stiprų
mažinimas ir yra priežastis atlei spaudimą iš baltų pusės.
Neseniai rašėm laiškus Simo
dinėjimų, kurie jau prasidėjo.
Kudirkos
reikalu. Rašėm, kad
Šis procesas ten vadinamas “lė
nebūtų
pripažįstama
Lietuvos
tos mirties nuosprendžiu” ir pri
okupacija.
Dabar
štai
vėl
iškyla
duriama, kad “per dvejus trejus
reikalas. Ir vėl reikia rašyti.
metus mes būsim išnaikinti”.

PRISIMINUS A.A.
KUN. ALBINĄ BIELSKI
Spaudoj buvo gražiai aprašyta
a.a. kun. Albino Bielskio pasku
tinė žemiška kelionė. Kaip vie
ninteliam brolvaikiui čia Ameri
koj, tegul bus man leista dar
kartą prisiminti jo paskutinę ke
lionę iš Juno, Fla., į Maizeville, Pa.
Kun. A. Bielskis mirė birže
lio 29. Po pamaldų St. Paul of
the Cross bažnyčioj Juno, Fla.,
buvo nuskraidintas į Maizeville, Pa. Liepos 2 buvo nuvežtas
į jo pastatytą Šiluvos Švč. Mer
gelės bažnyčią. Savo narį pager
bė Kolumbo vyčiai, stovėdami
sargyboj. Lankė minios žmonių
iš plačios lietuviškos Pennsylvanijos ir tolimesnių apylinkių.
Paminėtinos Shenandoah, New
Philadelphia, St. Clair, Phila
delphia, New York, Waterbury,
Maizeville ir kitos vietovės. Tą
vakarą maldom vadovavo kun.
Stasys Lukšys ir dekanas kun.
Joseph Gasho.
Liepos 3 įvyko iškilmingos
laidotuvių
pamaldos,
daly
vaujant apie 40 kunigų. Mišias
koncelebravo šie kunigai: A.
Bartkus, mons. J. Karalius, T.
Mačiūnas, S. Narbutas, A. Wasel.
Komentatoriais buvo dekanas
kun. J. Gasho ir Rėkia. Pamoks
lą pasakė kun. Paskalis Sabas.
Giedojo kunigų choras. Cere
monijom vadovavo prof. kun. J.
Šilionis.
Po to kun. Albinas Bielskis
buvo nulydėtas į Maizeville ka
pines, apie 3 mylias nuo bažny
čios. Lydėjo daug žmonių. Bu
vo šie kunigai: A. Bartkus, J.
Gasho, M. Jarašiūnas, S. Nar
butas, P. Sabas.
Po laidotuvių visi susirinko
pietum Hank’s restorane, Frackville.
Sklindant gandam, kad nori
ma pakeisti Maizeville bažny
čios vardą — Our Lady of Ši
luva, kreiptasi raštu į vyskupą,

Šiais laikais visi turim budėti
su plunksna rankoj. Tai vienin
telis mūsų ginklas. Ir gana efek
tingas.
C. Surdokas
-oAngliškas atsišaukimas
There have been reports in
the press recently that threatened cut-backs in funding for
Radio Liberty and Radio Free
Europe
are
beginning to
damage the important work of
those two agencies, and may
cripple them completely.
Alexander Solshenitsyn has
said that he depended on Ra
dio Liberty for news of the out
side world. The Chronicle of the
Catholic Church in Lithuania
considers Radio Liberty impor
tant.
We ask our listeners to write
their Congressmen and Senators today, urging them to take
prompt action to increase
funding for Radio Liberty and
Radio Free Europe, in the best
interests of the United Statės.
Karaliui, dekanui kun. J. Gasho,
kun. M. Jarašiūnui, kun. S. Luk
šiui, kun. T. Mačiūnui, laidotu
vių direktoriui P. Stabingui.
Ačiū už gausiai suaukotas mišių
aukas. Ypatinga padėka priklau
so Juno Beach, West Palm
Beach, Lake Worth lietuviam,
kurie taip jautriai reagavo, susir
gus kun. A. Bielskiui, gausiai
lankydami jį paskutinėse gy
venimo dienose, melsdamiesi,
visur mielai talkindami, jautriai
atsisveikindami bažnyčioj. Ačiū
kun. Abromaičiui, kun. T. Au
gustus, kun. Melkey, kun. Stadalnikui, kun. A. Senkui, kun. C.
Sullivan. Dėkojam sol. Juozei
Krištolaitytei-Daugėlienei, B.
Aušrotui, S. Balčiūnui, J. Dau
gėlai ir visiem, kurie parodė
tiek daug paslaugumo ir gerą
širdį.
Vytas Biliūnas

ir gautas užtikrinimas, kad var
das nebus pakeistas.
-oGyvendamas Juno, Floridoj,
a.a. kun. Albinas Bielskis kiek
vieną pirmą mėnesio šeštadienį
laikė lietuviškas pamaldas Juno
Beach ir apylinkės lietuviam.
Jau gulėdamas mirties patale,
net keletą kartų prašė, kad būtų
dedamos pastangos tas lietuviš
kas pamaldas tęsti ir toliau. Vyk
dant jo valią, lietuviškas pa
maldas laikė kun. A. Senkus lie
pos 5 ir rugpiūčio 2 St. Paul
of the Cross bažnyčioj, Juno. Pa
maldos bus laikomos ir toliau
Šv. Alfonso suaugusių klubas
kiekvieną pirmą mėnesio šešta rugsėjo 20, šeštadienio vakarą,
dienį 6:30 v. toj pat bažnyčioj.
Šv. Alfonso mokyklos salėj su
Savo artimiesiem a.a. kun. Al rengė
“Shrimp”
vakarienę.
binas Bielskis buvo ypatingai Buvo linksma ir jauki nuotaika.
geras. Būdamas silpnos sveika Žmonių prisirinko gana daug.
tos, nesudarė niekam sunkumų
Lietuvių Postas 154 ir jų pa
ir nemėgo apie tai kalbėti. Tik dėjėjos rugsėjo 28, sekmadienį,
klausiamas pasisakydavo apie ruošia susipažinimo iškilmes
savo kančias. Po trijų širdies ata Lietuvių svetainės didžiojoj sa
kų buvo rastas piktybinis aug lėj. Programa prasidės 2 v. p.p.
lys viduriuose. Paskutinėmis su Amerikos bei Lietuvos
gyvenimo savaitėmis buvo supa himnais ir invokaciją. Iškilmėse
ralyžiuotas. Savo kančią iškentė dalyvaus Marylando valstybės ir
jo be aimanų. Senatvė ir ligos Baltimorės miesto Amerikos
nepalaužė jo proto bei kunigo legijono viršininkai ir lietuvių
sielos. Žinojo, kad baigiasi jo posto nariai su savo šeimomis.
žemiškas kelias, ir tam buvo pa Po iškilmių bus vaišės.
siruošęs. Kol dar jėgos leido,
Madų parodą rengia Šv. Al
niekam neatsisakė savo kunigiš fonso parapijos sodalietės spa
ko patarnavimo. Visada rasdavo lio 7 gražioj Martins West salėj.
tinkamą patarimą ir nepagailė Vakaras prasidės su vakariene.
davo parodyti gerą širdį. Savo Vėliau bus naujausių moteriškų
gyvenimą ir darbus paaukojęs ir vyriškų drabužių paroda. Pel
Dievui, ramiai užmigo Viešpaty. nas skiriamas Šv. Alfonso para
Lietuvoj liūdi jo brolis Stasys, pijos reikalam. Bilietus galima
sesuo Teofilė Plečkaitienė, bro gauti pas Evelyn Strasdauskas ir
lienė Viktorija su šeimomis.
Liūdi gausūs pusbroliai, kiti
giminės, draugai ir bičiuliai.
Baigdamas noriu padėkoti vi LOS ANGELES, CALIF.
siem, kurie kokiu nors būdu pri
sidėjo lengvindami a.a. kun. A.
Bielskio paskutines dienas bei
Solistas Arnoldas Voketaitis
palydėdami jį į amžino poilsio
iš Chicagos buvo atvykęs į Los
vietą. Labai gili padėka priklau
Angeles ir netoli lietuvių Šv.
so kun. A. Bartkui, mons. J. Kazimiero parapijos esančiam

Dr. Petras Kisielius, Ateitininkų Federacijos vadas, PLB val
dybos pirmininkui Broniui Nainiui įteikia 1000 dol. auką jau
nimo kongresui. Siame kongrese daktaras žada dalyvauti su
savo šeima. Jo sūnus Petras ir dukra Jolita, išrinkti kong
reso atstovais, vyksta savo lėšomis.

BALTIMORE, MD

Graikų teatre dalyvavo Sevilijos
kirpėjo operos pastatyme. Jis
puikiai atliko Don Basilio rolę
ir Los Angeles muzikos kritikų
buvo puikiai įvertintas. Buvo
duodami operos du spektak
liai. Visi bilietai (5,500) abiem
atvejais buvo išpirkti.
Solistė Roma Mastienė iš Chi
cagos buvo atvykus su savo vyru
atostogų į Los Angeles ir rugsėjo
7 dalyvavo lietuviškose pamal
dose Šv. Kazimiero bažnyčioj.
Solistė pagiedojo solo porą gies
mių.
Los Angeles jaunimas rug
sėjo 28 Šv. Kazimiero parapi
jos salėj rengia meno kūrinių
parodą.
Įeinant
aukojama
jaunimo kongresui paremti.
Norį savo darbus išstatyti prašo
mi
skambinti
Vytui
Bandžiuliui telef. 660-0076.

— Vyr. Lietuvos Išlėisvinimo Komiteto seimas šiais metais
įvyks lapkričio 29-30 Kultūros
Židiny, Brooklyn, N.Y. (E)
— PLB valdyba praneša, kad
išvykoje į Pietų Ameriką lėktu
ve vietų dar yra. Prašom skubiai
registruotis jaunimą ir vyres
niuosius. Paskutinė registraci
jos data yra š.m. spalio 6. Po
šios datos užsiregistruoti nebe
bus galima. Dėl registracijos
blankų skambinti (312) 4760601.
— Lietuvių Moterų Klubų fe
deracija spalio 4-5 Brooklyne,
Kultūros Židiny, rengia atstovių
suvažiavimą. Šiuo metu JAV
veikia 12 klubų. Pavieniai klu
bai veikia Kanadoj, Europoj,
Pietų Amerikoj ir Australijoj.
— M. K. Čiurlionio 100 metų
gimimo sukaktis New Yorke bus
minima spalio 18-19. Bus su
rengtas koncertas ir jo kūrinių
paroda.

Toronto Gintaro ansamblio šokėja. Ansamblis spalio 18 kon
certuoja Hartforde, Conn.

HARTFORD, CONN.
Gintaras —
mūsų puošmena
Toronto jaunimo ansamblis
“Gintaras” spalio 18 atvyksta
pirmą kartą koncertuoti į Hart
fordą. Tai džiugi naujiena.
Toronto lietuvių ansamblis
“Gintaras” buvo įsteigtas 1955
Toronto skautų ir skaučių inicia
tyva. Pirmąja ansamblio vadove
buvo pakviesta A. LičkūnaitėMiliuvienė. Po poros metų jai iš
vykus gyventi į JAV, vadovavi-

Janet Keams. Kas galvoja daly
vauti, raginamas iš anksto įsigyti
bilietus.
Mišios už prelato L. Mendelio sveikatą bus aukojamos sek
madienį, spalio 12, 8:30 ryto Šv.
Alfonso bažnyčioj. Visos lietu
viškos organizacijos ir lietuviai
raginami gausiai dalyvauti tose
mišiose, pasimelsti už energin
gą kleboną, kuris per 47 metus
taip uoliai dirbo Šv. Alfonso pa
rapijoj. Vyrų choras Daina gie
dos per mišias.
Lietuvių Posto 154 padėjėjos
rengia vakarienę ir šokių vakarą
spalio 11, šeštadienį, savo kam
bariuose Lietuvių svetainėj. Be
skanių valgių ir gėrimų, šokiam
gros geras orkestras. Padėjėjos
maloniai kviečia visus į šį links
mą vakarą.
40 valandų atlaidai Šv. Alfon
so bažnyčioj bus spalio 19-21.
Kunigai ragina parapiečius kuo
gausiau atlaiduose dalyvauti. At
laidai prasideda iškilmingomis
mišiomis spalio 19, sekmadienį,
10 vai. ryto.
Jonas Obelinis

Santa Monica Amerikos Lie
tuvių klubas metinį balių rengia
spalio 4, Šeštadienį, 7 vai. vak.
Miramar viešbuty, Santa Moni
ca, Calif. Meninėj programoj
dalyvauja solistas Antanas Pa
vasaris ir šokėja Ramona Alseikaitė.
Metinis bazaras, rengiamas
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos, įvyks spalio 19 parapijos kie
me ir salėj. Laimėjimam lei
džiama 18 vertingų dova
nų, kurių tarpe kelionė lėktu
vu iš Los Angeles į Hawajus ir
atgal. Taip pat veiks įvairūs lai
mėjimų stalai, maisto ir gėrimų
išpardavimas. Visas pelnas ski
riamas salės atnaujinimo fondui.
Lietuviškos radijo valandėlės
balius įvyks spalio 25, šeštadie
nį, 7:30 vai. vak. Šv. Kazimiero
parapijos salėj.
Birutė Čiurlionienė, iki šiol
gyvenusi Ventura apskrity, per
sikėlė gyventi į Los Angeles.
—L.Ž.K.

mą perėmė V. Turuta, kuris su
grupe dirbo beveik 10 metų.
Per tą laiką grupė augo, stip
rėjo ir skynėsi sau kelius į vis
didėjantį pasisekimą. Nepasi
tenkinta vien Torontu. Su kon
certais aplankyta visa eilė Kana
dos bei Amerikos lietuviškų ko
lonijų. Keletą kartų šokta Toron
to televizijoj. Dalyvauta visose
keturiose tautinių šokių šventė
se, o taip pat New Yorko bei
Montrealio pasaulinėse paro
dose.
V. Turutai pasitraukus iš gru
pės vadovavimo, vadovavimą
perėmė J. Karasiejus. Jam vado
vaujant grupė išaugo į didelį,
60 asmenų meninį vienetą.
Greit buvo suorganizuotos jau
nesniųjų grupės, kuriom vado
vauti pradėjo R. Narušytė-Karasiejienė.
Ansamblis
penkiolikmečio
proga su koncertais gastroliavo
Europoj ir davė visą eilę kon
certų Anglijoj, Vokietijoj ir
Austrijoj. Visur gintariečiai buvo
gražiai priimti ir įvertinti.
Prieš porą metų prie šios
grupės buvo suorganizuotas 14
asmenų orkestras bei daininin
kių grupė. Su pirmuoju sąstatu
jie koncertavo Ottawoj, Niagara
Falls, Rochestery, Hamiltone,
Detroite, Chicagoj, St. Catharines, Montrealy ir davė visą eilę
koncertų Toronto lietuvių bei
kanadiečių publikai.
Pernai ansamblis, gavęs val
džios paramą, su koncertais sėk
mingai garsino lietuvių vardą
Vakarų Kanadoj. Padarydamas
daugiau 6000 mylių, davė kon
certus Winnipege, Calgary,
Kamllops ir Vancouvery. Šiuos
koncertus
stebėjo
daugiau
10,000 žmonių. Kanados Vaka
ruose daugumas publikos lietu
vių tautinius šokius matė pirmą
kartą. Jie buvo sužavėti lietuvių
tautiniais drabužiais, šokiais,
dainomis ir muzika.
Šiuo metu vyriausiai grupei
vadovauja Rita Karasiejienė, or
kestro vadovas yra J. Govėdas,
dainininkėm vadovauja G. ir R.
Paulioniai.
LB Hartfordo apylinkė pa
kvietė Toronto “Gintarą” kon
certuoti metiniame baliuje spa
lio 18, šeštadienį, 7 vai. vaka
ro, Lietuvių klubo salėj, 227
Lavvrence St., Hartford, Conn.
Gražiai išpuoštoj salėj šokiam
gros John Matiasz ukrainiečių
orkestras. Veiks bufetas su lietu
viškais užkandžiais, šiltais ir šal
tais gėrimais. Bus laimėjimų.
Įėjimo auka — 7 dol., jauni
mui — 4.
Stalus galima užsisakyti pas
kiekvieną valdybos narį.
Visus maloniai kviečia ątvykti
ir pasidžiaugti Toronto šauniuo
ju jaunimu bei pasigėrėti lietu
viška muzika, daina ir tautiniais
šokiais LB Hartfordo apylinkės
valdyba.
M. Petrauskienė

— Lietuvių Fondo kontrolės
komisiją sudaro pirm. K. Grina,
sekr. P. Indreika ir narys A. Bū
ga.
— Brazilijos lietuviai Sao Pau
lo Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioj ir salėj rugsėjo 7 suruo
šė tautos šventės ir vyskupo M.
Valančiaus sukakties minėjimą.
— Australijos lietuvių jauni
mo sąjungos valdybą Adelaidėj
sudaro: pirm. L. Varnas, vicepirm. J. Mockūnas, sekr. L.
Rupinskaitė, ižd. A. Straukas ir
narė V. Bardauskaitė. Lėšas jau
nimo kongresui valdyba telkia įvairiais renginiais. Rugpiūčio 16
surengė gražų pobūvį Lietuvių
namuose. Programą atliko sve
čiai iš Melboumo — mergaičių
oktetas ir ALB valdybos jaunimo
reikalam vadovas V. Juška.

— Dr. Henrikas Brazaitis pra
neša, kad iki 1975 rugsėjo 3 į
a.a. dr. Balio Matulionio memo
rialinį fondą buvo įnešta 663.02
dol. Korp. Fratemitas Lituanica
Chicagoj pasitarimo pageidavi
mu ir visos šeimos pritarimu
fondo pinigai paskirti Lietuvos
Medicinos Istorijos fondui. A. a.
dr. Balys Matulionis įrašomas
Lietuvos Medicinos Istorijos
mecenatu.
— Brighton Parko, Chicago,
III., lituanistinė mokykla šiais
metais švenčia sidabrinį jubilie
jų. Iškilmingas minėjimas ren
giamas spalio 18 Brighton Parko
Nekalto Prasidėjimo parapijos
salėj su programa — akademija,
menine dalim ir vaišėmis.
— Akademija a.a. prof. J. Bra
zaičiui paminėti Chicagoj, Jau
nimo Centre, rengiama lap
kričio 30. Prof. J. Brazaitis mi
rė 1974 lapkričio 28. Akademiją
rengia komitetas, sudarytas iš
Laikinosios 1941 m. vyriausy
bės, žurnalistų, Ateities žurnalo,
ateitininkų ir LFB atstovų.
— Medellino lietuviai rugsė
jo pabaigoj paminėjo visuomeninką ir politiką prel. Mykolą
Krupavičių ir pristatė P. Maldeikio parašytą knygą “Mykolas
Krupavičius”.
— Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio suvažiavimas šiemet įvyks
Toronte, Ont., Kanadoj spalio
25.
— A. a. Stasio Dirmanto, pro
fesoriaus ir generolo, minėjimą
suruošė Sydney ramovėnai. Pa
skaitą apie velionį skaitė pulk.
Vaclovas Šliogeris. S. Dirmantas
mirė sausio 26 Chicagoj, sulau
kęs 87 metų amžiaus.
— Jūra Strimaitytė-Karman
baigė teisių studijas North Eastern universitete teisių daktaro
laipsniu. Išlaikiusi advokatų eg
zaminus, ji mano Bostone vers
tis advokatės praktika. Ji yra inž.
Juozo ir Onos Strimaičių iš Elizabeth, N.J., duktė.

— Lietuvišką radijo pusvalan
dį organizuoja ir pradeda Melboume
įsisteigusi
Lietuvių
Australijoj Kultūrinės veiklos
draugija. Programa bus trans
liuojama kiekvieną ketvirtadie
nį. Bus pateikta žinių apie Lie
tuvą ir lietuviškos muzikos.
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“TURTO IEŠKOJIMAS”
Mieli broliai ir sesės ateiti
ninkai,
Man teko ši maloni pareiga ir
privilegija į jus prabilti dėl to,
kad tam tikru laiku, pavasarį,
atsiradau šios stovyklos ruo
šiamajam posėdy. Pasirodo, kad
ne laiku prabilau tarp daktarų
ir profesorių, pareiškiau savo
nuomonę ir, pagal seną lietuviš
ką tradiciją, buvau išrinktas skai
tyti paskaitą. Dėkoju savo bend
radarbiam už
pasitikėjimą ir
tikiu, kad jų ir jūsų neapvilsiu.
Perskaitęs savo kalbos pavadi
nimą oficialioj programoj — Ko
siekiama ir ko tikėtis iš šios
stovyklos, pagalvojau, kad man
iš visų kalbėtojų, tur būt, leng
viausia bus pasiruošti. Kitos te
mos — Socialinė krikščionių
doktrina perspektyvinėj ateiti
ninkų veikloj arba Kristocentrinis humanizmas ateitininkiškųjų dimensijų viršūnėj ir t.t.
— ne tik įdomiai skambėjo, bet
ir suko galvą. Apie mano temą
niekas nėra nei knygų parašę,,
nei paskaitų arba referatų skai
tę. Reiškia, man asmeniškai teko
pasidaryti ekspertu šioj naujoj
mokslo srity.
Nors specifiškai apie vieną ar
kitą temą savo kalboj nedėsty
siu, manau, kad šis įvadas mū
sų stovyklai vis dėlto yra gan
svarbus. Aišku, tono šiai savaitei
gal ir nepajėgsiu per penkioli
ka minučių nustatyti. Tačiau
norėčiau kai kurias mintis iš
kelti, kurios, gal būt, nustebins
vienus; kitų gal ir visai neste

bins, nes jie mane ir mano
galvoseną gerai jau pažįsta. Be
abejo, kaip jūs reaguosit ne tik
į mano žodžius, bet taip pat ir į
visų paskaitininkų mintis, kaip
ir kiek prisidėsit prie minčių,
kiek paremsit kitų pastangas, ga
lutinai nustatys ir stovyklos toną
ir ūpą.
Esame susirinkę keturi šimtai
ateitininkų stovyklavietėj, ateiti
ninkų stovykloj. Vieni dešimtą
sykį stovyklaujam, kiti tik pirmą.
Vieni dešimt metų, gal būt, ne
sam buvę stovykloj, kiti, ypač
tie, kurie turi ką nors bendro
su moksleiviais, gal net penktą
stovyklą atidaro šią vasarą. Yra
susirinkę ateitininkijos vadina
mų šulų ir taip pat tokių, ku
rie tik pradeda pažinti, kas per
vieni tie ateitininkai yra, jei tiek.
Nuomonių, minčių ir idėjų tu
rėtų būti tiek, kiek yra asmenų.
Žodžiu, nepaprastas įvairumas
charakterizuoja šią jubiliejinę
stovyklą nuo pat pirmų valandų.
Bet įvairumas savy maža turi
vertės. Tiktai tą įvairumą taisyk
lingai panaudoję, galim iš jo ti
kėtis ko nors ypatingesnio.
Tikriausiai vieni jau pradeda
galvoti, ką aš noriu pasakyti šiuo
pavyzdžiu. Argi Šeštokas čia at
sistojęs mum bando išaiškinti,
kad labai daug ką čia pasiek
sim, kad kalnus nuversim? Ne
jaugi vaikinas nesupranta, kad
vieną savaitę čia būsim, o ne
metus? Be to, atvažiavom į sto
vyklą, o ne į mokyklą ar ko
kius žiemos kursus.

Ne, Šeštokas neteigia, kad
visi išvažiuosim pasikeitę ar at
sinaujinę. Neteigia nė to, kad
sąjungų skaičiai tuoj pat pakils
visiem grįžus į namus ir paskli
Jubiliejinės ateitininkų stovyklos garbės prezidiumo dalis. Iš k. inž. A. Rudis, vysk. V. Briz
dus žiniai, kokia gera ta ateiti
gys, dr. P. Kisielius, Ateitininkų Federacijos vadas, Br. Nainys, PLB pirm., St. Barzninkų stovykla buvo.
dukas, PLB garbės pirmininkas, kun. G. Kijauskas, Ateitininkų Tarybos pirmininkas, J. Urbo
Mano teigimas toks: aš asme
nas, JAV LB Tarybos prezidiumų sekretorius, dr. A. Razma, P. Baltakis, ASS atstovas, dr. K.
niškai išvažiuosiu iš Dainavos
Keblys, Ateities leidyklos atstovas, R. Urbonaitė, SAS atstovė, kun. S. Yla, Ateitininkų Fede
pasiturtinęs — ne stovyklavietės
racijos dvasios vadas, ir J. Pabedinskas, stovyklos vadovas. Nuotr. Jono Kuprio
turtu, bet tomis dovanomis, ku
rias atveža šios stovyklos da
penkis. Aišku, kaip visi žinom,
lyviai. Negaliu ir nesistengsiu
žmogui neužteko to laiko, ir jis
už kitus, t.y. už jus, kalbėti,
pradėjo dejuoti. Dievas: “Už
nes tik žinau maždaug, ko man
tenka tau laiko.” Žmogus: “Ne,
Mieli ateitininkų jubiliejinės myli net savo priešus, jiem ne
reikia ir kaip ši stovykla gali
jokiu būdu man neužtenka.“ stovyklos dalyviai
keršija. O mes, ateitininkai, ku
j
man asmeniškai padėti, mane
Dievas: “Na, gerai, jei taip
rie sakomės turį tikėjimą ir pasi
Džiuginančiai
gausus
mūsų
ugdyti. Ko jūsų gyvenime trūks
galvoji, tai išeik paieškoti, gal būrys šioj ateitininkų organiza- tikėjimą Kristum šioj žemėj, argi
ta, ko jūs trokštat, jūs patys ži
kas nors dar turi atliekamo lai . eijos 65 ■ metų sukakčiai pami neparodysim savoj visuome
not geriau negu aš.
ko ir tau jį atiduos.
nėti stovykloj. Turim čia visų nėj vienybės, sutarimo ir solida
Galėčiau pradėti apie ateiti
Žmogus patenkintas išėjo ir trijų sąjungų dalyvius, tačiau rumo? Mus jungia ir vilioja su
ninkijos tikslus, apie šūkį “Vi
sutiko arklį. “Klausyk, arkly, ma mus ypač maloniai nuteikia fak tartiniam darbui ir pasiauko
sa atnaujinti Kristuje“ ir kalbėti
no gyvenimas per trumpas, ne sas, kąd bent tris, ketvirtadalius jimui mūsų pavergtos tėvynės
apie mūsų misijos interpretaci
užtenka laiko. Duok man trupu .stovyklautojų sudaro mokslei meilė, o užvis labiausiai mus įjas, tačiau neturiu ūpo čia dvi
tį savo. Arklys: “Gerai” (gyvu-, viai bei studentai ateitininkai. įpareigoja krikščioniškasis pa
valandas stovėti ir aiškinti daly
liai tais laikais dar su žmęnėmis Tai laidas organizacijos ateities šaukimas: Visa atnaujinti Kris
kus, kuriuos ir pats kartais ne
susikalbėjo), pasiimk dvidešimt bei jos gyvybės.
tuje.
kaip suprantu. Manau, kad visus
penkerius metus. Žmogus pa
Dr. Petras Kisielius
Ideologinis
atsigaivinimas,
savo, kaip studento, reikalavi
tenkintas nuėjo. Bet vis dėlto organizacinis stiprėjimas, orga
At-kų Federacijos vadas
mus iš šios stovyklos galiu su
to laiko dar neužteko. Sutiko vil nizaciniai įpareigojimai ir įsipa
trumpinti šitaip: bandau save
ką. Žmogus: “Klausyk, vilke, reigojimai, išplaukiu iš ateitiugdyti, vystyti savo potencialą
atiduok man truputį savo laiko.” ninkiškųjų principų, buvo šios
ir bendrai augti. Taip, aš esu ir
Vilkas: “Gerai, pasiimk dvide stovyklos reiigėjų tikslas.
lietuvis, ir ateitininkas, ir katali
šimt penkerius metus.” Bet ar
Jubiliejus nėra vien kalendo
kas. Bet tai tik pavadinimai. Iš
— Linas Mikulionis ir Vikto
tikrųjų esu tik sutvėrimas, kuris žmogui užteko? Jis sutiko bež rinė sukaktis ar tik istorinis
ras
Nakas paskirti naujais Moks
ieško atsakymų ir siekia tam tik džionę ir iš jos gavo dar dvi žvilgsnis į praeitį. Savo esme
leivių
Ateitininkų Sąjungos
jubiliejus yra organizacinio gy
rų tikslų. Ši stovykla yra vienas dešimt penkerius metus.
centro
valdybos
kopirmininkais.
iš tų šaltinių, kuriame tų dalykų
Tikrai
savim
patenkintas, venimo pripažinimas savuoju Linkim jiem daug sėkmės jų
gal galėsiu rasti. Apie tą ir kal žmogus grįžta pas Dievą. O Die gyvenimu. Jubiliejus yra mus
ateities užsimojimuose!
bėjau, kai aiškinau, kad iš sto vas jam sako: “Gerai, žmogeli, įpareigojąs uždavinys ateities
— Nevv Yorko vyresniųjų
vyklos išvažiuosiu praturtėjęs.
ką gavai, tai tau ir priklauso. kūrybinei kovai. Šią kovą, mes moksleivių susirinkimas įvyks
O kaip gi galiu žinoti ir taip Pirmus dvidešim penkerius ryžtamės vesti trijuose frontuo
rugsėjo 27 pas p.p. Bobelius,
drąsiai sakyti, kad ką nors gau metus gyvensi kaip žmogus. Ki se: 1) religiniame —- Bažnyčia
212 Elderts Lane, VVoodhaven,
siu per šią savaitę? Kas užtik tus dvidešimt penkerius dirbsi kovoja už pasauLį, 2) tautiniame
Nevv York. Visi moksleiviai
rina, kad tų vadinamų turtų kaip arklys. Trečią dvidešimt- Vir4iwaūsų tauta.: kovoja už laisvę,
kviečiami šiame susirinkime da
asmeniniame —: kovojam už
galėsiu išsivežti? Užtikrina tas, penkmetį kauksi kaip vilkas, o :
lyvauti.
kad nelauksiu, kol kiti man ką paskutiniais savo metais žmonės savo identitetą. Vadinasi, mes
— Nevv Yorko jaunučių ir jau
nors duos. Aš pats pasiimsiu ir iš tavęs juoksis kaip iš beždžio norim laimėti pasaulį Kristui,
nių susirinkimai įvyko rugsėjo
laimėti savo tautai laisvę ir lai
minčių, ir įspūdžių, ir, gal būt, nės.”
20 Kultūros Židiny. Jaunučiam
kai kurių atsakymų. Ar tai gob
Gal galėtume iš to pasimoky mėti save pačius kaip pilną, vadovauja Birutė Lukoševičienė
šumo ženklas? Nežinau. Esu pa ti. Tenkinkimės tuo, ką turim. katalikišką, lietuvišką asme
ir Dalia Vaičekauskaitė.
stebėjęs, kad nelabai kas tokių Užteks mum to laiko, nors tik nybę. Šią trilypę kovą laimėti
— Jaunimas (tarp 6 ir 18 me*
tėra įmanoma tik pozityviu vei
dalykų savanoriškai duoda ki vieną savaitę čia praleisim.
tų amžiaus), norįs įstoti į N.Y.
tiem. Reikia pačiam susiieškoti
Tur būt, jau spėjot iš mano į- kimu arba kūryba.
moksleivių kuopą, kviečiamas
Apie pirmuosius krikščionis
ir pačiam pasisavinti. Gal dėl to, vado, kuriais pagrindais suorga
kreiptis į Danutę Norvilaitę,
kad esu oportunistas ir gyveni nizuota programa. Kaip ateiti buvo sakoma, kad jie vieni kitus
mą gyvenu intensyviai, man ninkai, stengiamės ugdyti plačių myli. Šioji nauja apraiška pasau 19 Chestnut Street, Brooklyn,
New York. Tel. (212) TA 7-2629.
viskas yra pasidarę svarbu ir dimensijų žmogų. Kaip ateiti ly stebino pagonis: krikščionys
• ■ - s
— Philadelphijos metinė
reikšminga.
ninkai, esam ne tik visuomenės
šventė įvyks spalio 18-19. Šeš
Tuo pačiu ši viena savaitė dalis ir visuomenės veikėjai,
Aš nepasiruošęs taip išvažiuo tadienio vakaro programą atliks
tampa tokia reta ir brangia pro bet, kas gal svarbiau, ypač išei
ti. O kaip jūs nusistatysit, pri Clevelando mergaičių chorelis.
ga pasidalinti, kitiem duoti ir iš vijoj, esam auklėtojai: aukklausys nuo jūsų pačių.
Prašoma registruotis pas Algį
jų gauti, kad negaliu įsivaiz lėjam save ir savo vaikus. Be
Kęstutis Šeštokas Šalčiūną, 418 Main Street, Delduoti, jog iš jos išvažiuočiau abejo, daug ką turim išmokti.
MAS ct. v-bos pirmininkas ran, Nevv Jersey.
nieko negavęs ir savęs nedavęs. Man per dvejus metus teko auk
Siūlau mintį, kad čia ir glūdi lėti beveik tūkstantį mokslei
visa paslaptis stovyklos pasise vių ir jaunučių. Teoretiškai, tu
BRANGIAUSIA DOVANA
kimui. Asmeniškas pasiryžimas rėčiau būti labai kompeten
Mielas žmogau,
nugali ir negatyvumą, ir prastą tingas toj srity. Bet prisipažįstu,
orą, ir ilgas eiles prie prausyk kad daug ko neišmanau.
Tavęs lig šiol nemačiau.
lų bei valgyklų.
Buvai tu paprastas, kaip daugis Dievo sutvėrimų.
Kaip pagaliau šis ugdymas ir
Vis dejuojam dėl laiko stokos.
į
Ne sykį dėl tos priežasties esam augimas šioj stovykloj ir progra
Su tavimi nuo pat gimimo gyvenau.
atsisakę padaryti ką nors sau ar moj išsivysto? Panaudokim savo
Tur
būt, todėl tu man atrodei toks kasdieniškas,
kitiem. Noriu truputį apie tai vaizduotę labai trumpam. Įsi
Mažos
reikšmės,
vaizduokim horizontinę žmo
užsiminti.
Miglotas.
Viena liaudies pasaka teigia, gaus dimensiją: tai būtų ugdy
Perdaug anksti buvai duota, brangiausia dovana . ..
kad pasaulio pradžioj Dievas, tas integruotas individas plačią
dalindamas savo sutvėrimam ja prasme. Įsivaizduokim ir ver
Kas tu esi?— ėmiau giliai galvot,
laiką, visiem gyvuliam davė po tikalinę dimensiją: pavadinkim
Ir rodosi, net pats galvojimas tavim paremtas . . .
penkiasdešimt metų gyventi. O ją dvasiniu auklėjimu. Pagaliau,
kai pagaliau priėjo prie žmo trečioji dimensija apimtų santy
Ar būt tai subrendimas, supratimas — nežinau,
gaus, teturėjo jam dvidešimt kius su kitais žmonėmis ir tuos
Tačiau džiaugiuos, kad pagaliau regėt pradėjau tavo
principus, kuriuos vadinam tau
nuostabumą,
tiškumu, šeimiškumu ir visuo
Ėmiau
tikėt tavuoju stebuklingumu.
meniškumu. Programa šiomis
plačiomis kiyptimis ir nu
Juk tu vienintelis toksai pasauly sutvėrimas,
kreipta.
Argi tai tau nėra svarbu?
Aišku, šių dimensijų realiame
v
Dar nieks, kaip tu, šioj žemėj nėra gimęs,
gyvenime negalim taip ryškiai
Ir po tavęs tokio nebus.
išskirstyti, nors paskaitose tai
Nebus galvojančio, kaip tu,
bus bandoma padaryti. Paliesim
Kito nebus tavu šypsniu.
įvairias sritis: moralę, religiją,
kultūrą, politiką. Nagrinėsim jas
Todėl žėrėk ilgai savu draugiškumu.
iš socialinių, psichologinių, isto
Vien tu gali sava šviesa nušviest kitus.
rinių ir kitų požiūrių. O subti
Paliki tuo, kuo tu buvai sutvertas:
liai vis gvildensim tą gyvos as
Išlik žmogus,
menybės vystymą, tą pilnutinį
Kitieins teisingas, sau teisus.
įsijungimą į gyvenimą ir gyvos
krikščioniškos dvasios pasireiš
Didžiuosiuos ir džiaugsiuosi tavimi,
kimą bei išvystymą.
Vieninteliu tokiu visos žmonijos buvime —

KOVA TRIJUOSE FRONTUOSE
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Su didele talka iškyla lietuviškas kryžius Dainavos stovyk
loje. Jį pastatė ateitininkai savo jubiliejinės stovyklos metu,
prisimindami religijos persekiojimą Lietuvoje, kur okupan
tai naikina lietuviškus kryžius. Nuotr. Jono Kuprio

Ateitininkų jubiliejinėje stovykloje Dainavoje klausosi paskaitų. Nuotr. Jono Kuprio

Esu realistas. Atskiriu teoriją
nuo praktiško teorijos įgyvendi
nimo bei išvystymo. Žinau, kad'
bus žmonių, kurie išvažiuos iš
šios stovyklos nieko negavę ir
nieko nedavę.
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Gyvenimo svarbiausia dalimi,
Visiems laikams duota brangiausia dovana.
Taura Zarankaitė

MAS, Detroitas
Jubiliejinė stovykla

1975 rugsėjo 26, nr. 39

□U GERULAIČIAI JAV
teniso PIRMENYBĖSE
Brolis ir sesuo, lietuvių at
žalynas, jau antrieji metai daly
vavo JAV teniso pirmenybėse
Forest Hills, New Yorke. Šios
pirmenybės, šalia Wimbledono,
Anglijoj, yra ryškiausias metinis
įvykis teniso pasauly.
1974 Rūta ir Vitas Gerulai
čiai mišraus dvejeto varžybose
buvo pasiekę ketvirtbaigmę, kur
pralaimėjo pasaulio žymūnams
Evert-Connors (JAV). 1975 pir
menybėse panaši istorija — jau
nieji Gerulaičiai prasiskynė sau
kelią į ketvirtbaigmę, kur juos
įveikė Casals-Stockton (JAV)
6-3, 6-3.
Vyrų vienete Vitas Gerulaitis
nugalėjo pirmąjį priešininką
Rasgados (Brazilija) 5-7, 6-3, 6-2,
bet antrame rate prapylė prieš
Jauffret (Prancūzija) 6-7, 5-7.
Naujasis JAV meisteris Orantes
(Ispanija), įveikęsConnors (JAV).
Porą dienų prieš JAV pirme
nybes Vitas baigė žaisti WTT
(World Team Tennis) komandi
nes pirmenybes salėse. Vito ko
manda, Pittsburgho Triangles,
rytinėj grupėj užėmė pirmą vie
tą, aplenkusi Nevv Yorko Sets
(čia žaidė Wimbledono meisterė
King, anglė Wade, o iš vyrų—
Sandy Mayer, su kuriuo Vitas
Wimbledone buvo laimėjęs
vyrų dvejetą, australas Stolle).
Už Pittsburghą, be Gerulaičio,
kovojo anglas Cox, o iš moterų
— australė Goolagong.
Baigminiuose peržaidimuose
Pittsburgho Triangles susitiko
su vakarinės gr. meisteriu San
Francisco
Golden
Gaters
(olandas Okker, pietų afrikietis
McMillan, olandė Stove). Pasi
dalinus po pergalę, prireikė tre
čiųjų rungtynių, kurias laimėjo
Pittsburgho komanda. Gerulai
čio pergalė prieš Okkerį (1974
dešimtasis žaidikas pasauly) 6-1
buvo lemtingas įnašas galutinei
pasekmei.
Daugiau kaip keturis mė
nesius žaidęs salėse, Vitas ne
turėjo kada tinkamai pasiruošti
rungtyniauti ant molinių aikš
čių, dėl to ir JAV pirmenybė
se jam buvo sunku apsiprasti.
Rūta Gerulaitytė prieš JAV
pirmenybes dalyvavo Wyoming
Valley turnyre Pennsylvanijoj.
Nugalėjusi porą profesionalių
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Spalio 8 Vitas turi būti Tuscone, Arizonoj — ten renkasi
JAV Daviso taurės komanda
ruoštis rungtynėms su Venecuela. Šiemet Vitas įtrauktas į JAV
rinktinę. Naujasis kapitonas Trabert jau yra prikalbinęs ir Con
nors, kuris iki šiol vengė atsto
vauti JAV. Beje, JAV per pasku
tiniuosius porą metų nieko ne
pešė Daviso taurės varžybose
(pralaimėjo Kolumbijai ir Mek
sikai).
Po rungtynių su Venecuela
Vitas Gerulaitis numato rungty
niauti Europoj ar Pietų Ameri
koj, o 1976 sausyje JAV pirme
nybės uždarose patalpose, ir vėl
visa slinktis iš naujo.
K. Čerkeliūnas

žaidikių, kurios dalyvauja Virgi
nija Slims grupėj, Rūta iškopė į
baigmę. Deja, jau pusiaubaigminėse rungtynėse Rūtai
pradėjo traukti kojos raumenis
ir baigmėj ji pralaimėjo prieš
Applebaum iš Floridos 1-6, 1-6.
-oRugsėjo 19 Hamiltone, Bermudos saloj, pasibaigė Princess
turnyras, suviliojęs eilę pasauli
nės klasės žaidikų. Baigmėj su
sitiko Gerulaitis su Connors
(1974 pirmasis žaidikas pasauly).
Connors laimėjo 6-1, 6-4. Antra
me sete Vitas vedė 3-0, turėjo
vilčių, bet buvo lemta kitaip. Už
pergalę Connors gavo 12,000, o
Gerulaitis — 7000 dolerių. Ketvirtbaigmėj Vitas buvo nuga
lėjęs McMillan (Pietų Afrika)
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
6-2, 7-5, o pusiaubaigmėj įveikė
jos
taryba savo pirmame po va
temperamentingąjį
Nastase
saros
atostogų posėdyje svarstė
(Rumunija), kuris 1974 paskelb
parapijos
ateities ir jos dar turi
tas septintuoju žaidiku pasauly,
mų skolų reikalus. Nors šiuo
1-6, 6-2, 6-0.
Vyrų dvejete baigminė dviko metu parapija didesnių sunku
vė tarp JAV meisterių Connors- mų neturi, tačiau jos ateitis nė
Nastase ir Wimbledono nugalė ra šviesi, nes ji pamažu neten
tojų Gerulaičio-S. Mayer. Jau ka jaunesniosios kartos, kuri,
nesnioji
pora,
Gerulaitis-S. bėgdama iš miesto centro, kar
Mayer, laimėjo pirmą setą 6-4, tais nesąmoningai nutolsta ir
bet Connors-Nastase atsigriebė nuo čia vienintelės lietuviškos
ir nusvėrė tolesnius setus 6-3, parapijos reikalų. Šiuo metu pa
rapijai priklauso apie 370 šeimų
6-3.
ar
viengungių, bet didelę jų
Žiūrovų tarpe buvo gausu va
daugumą
sudaro vyresniosios
sarotojų iš Nevv Yorko ir kitų
kartos
žmonės.
rytinių JAV, kurie palaikė Geru
Taryba svarstė ir parapijos
laitį. Turnyrą stebėjo ir sporto
skolų
sumažinimo reikalus. Ta
mėgėjas Jurgis Montvila iš Nevv
čiau
jokio
sprendimo tuo reikalu
Yorko, stipriai plojęs už savo
dar
nepadarė.
Netrukus ji mano
tėvynainį. Sportinę nuotaiką
tuo
reikalu
išsiuntinėti
parapi
drumstė Connors ir Nastase iš
jos
nariam
klausimų
lapą
ir pra
daigos, kalbos su žiūrovais ir
šyti
juos
pateikti
tuo
reikalu
ir
kiti nereikalingi priedai. Rung
tynėse su Gerulaičiu Nastase, savų samprotavimų.
Artimoj ateity parapijos taryba
nepatenkintas
teisėjo
nuo
numato
surengti parapijos ru
sprendžiu, buvo beeinąs iš aikš
tės, bet prisiartino Connors ir dens balių.
-oprikalbėjo grįžti . . . Dvejeto
Vietos LB apylinkė buvo susi
baigmėj jau abu, Connors-Nas
tase, išdaigavo. Teisėjas keturis rinkusi taip pat pirmojo po vasa
kartus turėjo jiems priminti, jog ros atostogų posėdžio, kurio me
liautųsi kalbėti, o pradėtų tu pirm. A. Rugys painformavo
žaisti. .. Tuos pokštus jautriai valdybą apie PLJ kongreso rei
išgyveno S. Mayer, o Gerulaitis kalam aukų rinkimo eigą. Iki
šiol šiam reikalui apylinkė
buvo ramesnis.
Grįžęs į Nevv Yorką, Vitas at turi surinkusi apie $250, nors
sisakė skristi į San Francisco ir apylinkei paskirta kvota siekia
vėliau į Havajus, nes gydytojas per $1,000. Aukų rinkimas vyk
patarė porą savaičių nežaisti, domas ir toliau. Anksčiau tam
mat, atsinaujino skaudulys rieše reikalui sudarytas komitetas dėl
įvairių priežasčių savo veiklos
ir būtina pertrauka.
neparodė, todėl aukų rinkimas
užgriuvo ant valdybos narių
pečių.
Valdyba taip pat nutarė spalio
26, sekmadienį, surengti parapi
jos salėj vysk. Motiejaus Valan
čiaus ir
dailininko bei kom
pozitoriaus
M.K. Čiurlionio su
NEW YORK
kakčių minėjimą. — J.K.

PATERSON, N.J.

9:00-10:00 A.M.
ROMAS KEZYS, Director

Laisvės Žiburio radijas daž
217-25 54 AVĖ.
nai pateikia originalios informa
BAYSIDE, N.Y. 11364
cijos bei komentarų įvairiais lie
(212)229-9134
tuviško gyvenimo klausimais.
Daugumas jų yra įdomūs ir ver
tingi ne vien Laisvės Žiburio laukų nuotrauka. Išryškina Lie
klausytojam, bet ir platesnei lie tuvą kaip žemdirbystės kraštą.
tuvių visuomenei. Tad sutarėm Pateiktoji krašto istorija yra gana
su Laisvės Žiburio direktorium objektyvi.
Romu Keziu, kad atrinktos in
Apie nepriklausomybės lai
formacijos ir komentarai, kurie kotarpį ir po to vykusią sovie
buvo perduoti Laisvės Žiburio tinę okupaciją rašoma taip:
laidose, bus pateikti ir Darbi “Tarp dviejų pasaulinių karų
ninko skaitytojam. Su šiuo nu Lietuva išsivystė kaip nepri
meriu tokį Laisvės Žiburio sky klausoma valstybė. Dideli dva
relį pradedam. (Red.)
rai buvo padalyti, ir daugumas
-oūkininkų įsigijo nuosavus ūkius.
Pradžios mokyklos mokslas bu
BRITANNICA JUNIOR
vo privalomas, ir buvo įkurtas
Encyclopedia apie Lietuvą
tautinis universitetas. Buvo
paruošta demokratinė konsti
Prieš pusmetį oro f. Antano tucija, tačiau ji niekada nebuvo
Klimo sujudinta lietuvių visuo įgyvendinta. Respublika dau
menė stojo protestuoti prieš gumą laiko pasiliko diktatūra.
Encyclopedia Britannica pasiro 1939 Klaipėdos uostą užėmė vo
džiusį straipsnį apie Lietuvą. kiečiai, 1940 Sovietų armija oku
Straipsnis nuo pat pavadinimo pavo Lietuvą. 1941 ji buvo oku
per visą turinį parašytas sovieti puota vokiečių. 1944 Sovietų ka
nio propagandisto. Ar šis lietu riuomenė atgavo šio krašto kont
vių protestas turės kokios įtakos rolę. Vokiečių okupacijos metu
tolimesniem EB leidimam, suži Lietuvos žydai, kurių tuo metu
nosim ateity.
buvo apie 7% visų gyventojų,
Visai neseniai teko įsigyti buvo beveik visi išnaikinti. 1945,
šiais metais išleistą Britannica antrojo pasaulinio karo pabaigoj,
Junior Encyclopedia. Šiame lei Lietuvos Sovietinė Socialistinė
diny, kuris pirmiausia skiriamas Respublika atgavo Klaipėdos
gimnazijų jaunimui, taip pat yra uostą ir savo sostinę Vilnių.
nemaža sovietinio jovalo, bet Lietuvos Socialistinės Respubli
yra ir istorinės tiesos. Straipsnis kos politika ir ekonomija tapo
pavadintas sovietiškai — Lith tampriai surišta su Sovietų Uni
uanian USSR. Jis yra dviejų pus jos politika ir ekonomija. Rusų
lapių ilgumo, su Baltijos kraštų kalbos dėstymas mokyklose
žemėlapiu ir Lietuvos rugių buvo privalomas, bet lietuvių

kalbos naudojimas nebuvo už
draustas. Lietuviai, kurie vado
vavo pasipriešinimam prieš ko
munistinius pakeitimus, buvo
deportuoti į kitas’Sovietų Sąįu'ngos dalis. Seni žmonės, kurie
prisimena
nepriklausomybės
dienas, bando išlaikyti lietuviš
ką kultūrą, kad jos nedominuo
tų Sovietų Sąjunga.”
Tokia tad mišrainė apie Lietu
vą yra išspausdinta Britannica
Junior Encyclopedia 1975 m.
13-tame tome, 3888-9 pusla
piuose. Atrodo, kad šiuo atveju
tektų ne protestuoti, bet siūly
ti pataisymus šiam straipsniui,
nes aiškiai matyti, kad žmogus,
šį straipsnį rašęs, menkai nusi
mano apie Lietuvos padėtį, bet
tai nėra sovietinio propagandis
to darbas. Šios enciklopedijos
editorialinis patarėjas yra Chica
gos universitetas. Ten turėtų at
sirasti lietuvių mokslininkų, ku
rie nurodytų reikiamus pakeiti
mus.

JANINA MATHEVVS
—TELEVIZIJOS AKTORĖ
Nevv Yorke yra leidžiamas ir
plačiai skaitomas savaitraštis Variety, taikomas filmų, televizijos
ir teatro industrijai. Rugpiūčio
20 tam laikrašty yra išspausdin
tas ištiso puslapio skelbimas su
penkių jaunų talentų nuotrauko
mis. Viena iš jų yra lietuvaitė
Janina Mathews, solistės Lionės
Jodytės dukrelė. Skelbiama, kad
Janina vaidins populiarioj, vai
kam pritaikytoj televizijos prog
ramoj “Electric Co.”. Ši progra-

Prie įėjimo į KŽ salę Tautos šventės minėjimo metu. Aukas renka Snieguolė Liaukutė ir
Pranė Ąžuolienė, prie antro stalo jaunimo kongresui aukas rinko: Jonas Jankus ir Danutė
Norvilaitė. Gilumoje stovi Kęstutis Miklas, M. Cibas, A. Vakselis, A. Balsys, J. Šlepetys,
Simonaitis. Nuotr. L. Tamošaičio

WORCESTER, MASS.
laiku dėstanti meną R.I. valsti
Ketvirtoji Lietuvių Diena
Bostono
Lietuvių
Bend jos mokyklose.
Worcesterio LB apylinkės val
ruomenės apygarda, į kurią įdyba,
kaip šventės šeimininkė,
eina ir Worcesterio LB apy
vaišino
svečius pietumis, paga
linkė, Maironio Parke rugsėjo 14
mintais Maironio Parko šeimi
surengė ketvirtąją
Lietuvių
ninkės E. Kauševičienės su
Dieną.
Šventė pradėta Amerikos ir padėjėjomis.
Meninę programos dalį atliko
Lietuvos vėliavų iškėlimu parke
ir abiem himnais.
Bostono Lietuvių tautinių šokių
sambūris, vadovaujamas ilga
Dail. Adomo Galdiko parodos
metės vadovės Onos Ivaškienės.
atidarymas vyko žemutinėj salėj.
Dalyvavo būrys seselių iš Put- Vyresniųjų grupė pašoko: Jau
nam, Conn., su vyriausia va nystės šokį, Gyvatarą, Landytinį, Suk, suk ratelį. Mažieji pašo
dove sesele Margarita. Miesto
ko:
O pa, pa.
vicemajorė B. Sinnott, kuri yra
Brocktono
Šv. Kazimiero lie
lietuvaitė (jos mamytė Julia
Mack yra žymi veikėja ameri tuvių parapijos choras, vadovau
kiečių tarpe, o taip pat Moterų jamas kompozitoriaus J. Gaide
Sąjungos 5-tos kuopos pirminin lio, padainavo: Kur giria ža
kė) dėjo visas pastangas, kad ši liuoja, Žaliojoj girelėj, Pioviau
lietuvių tautos genijaus kūrinių lankoj žalią šieną, Anoj pusėj
paroda būtų išgarsinta ir ameri Nemunėlio, Kurteliai sulojo,
kiečių tarpe. Jom talkino ir solis Miškų gėlė, Pasėjau dobilą.
Programai vadovavo R. Jaku
tas Kazys Robertas Yakutis, čia
bauskas.
lankąs savo motiną.
Sporto aikštėse vyko tinklinio
Worcesterio LB apylinkės
pirm. V. Židžiūnas pasveikino varžybos. Sportininkam vado
susirinkusius ir šventės atidaro vavo V. Eikinas.
Lietuvių Diena baigta Bosto
mąjį žodį tarti pakvietė Bosto
no LB apygardos pirm. Ant. no LB apygardos pirm. A. SkuSkudžinską. Maldą sukalbėjo džinsko tartu padėkos žodžiu.
-osvečias iš Chicagos kun. J. VaišWorcesterio Lietuvių Organi
nys, SJ.
Vicemajorė sveikindama pri zacijų Tarybos valdyba rugsėjo
26, penktadienį, 7:30 vai. vak.
minė, kad ji dės visas pastan
gas, kad nors vienas šių meno
kūrinių patektų į Worcesterio
miesto biblioteką ar meno mu
ziejų. N. Prasidėjimo Marijos
seselių vyr. vadovė seselė Mar
Minėsim Tautos šventę
garita svečius supažindino su
a.a. dailininko žmona Magdale
Amerikos Lietuvių Tautinės
na Galdikiene. Ši gi sveikino ir Sąjungos Elizabetho skyrius
išreiškė padėką už dėmesį A. ruošiasi minėti lietuvių tautos
Galdikui. Apie dailininką Galdi šventę, švenčiamą rugsėjo 8. Eli
ką kalbėjo dail. Eugenija Rasto- zabetho ir visų apylinkių lietu
nienė iš Providence, R.I., šiuo viai šią šventę minės spalio 4,
šeštadienį, 7 vai. vakaro, Lietu
vių Laisvės salėj, 269 Second
ma prasidės spalio 22 ir bus Street, Elizabeth, N.J. Skyriaus
transliuojama per 13 kanalą net valdyba daro viską, kad atsilan
tris kartus per dieną — 10 vai. kiusieji tikrai pajustų didelį šio
ryto, 1 vai. po pietų ir 6 vai. va renginio dvasios ir kūno paki
karo. Sveikinam jaunąją Janiną, limą.
Rengėjai yra sudarę neilgą,
sparčiai bekylančią į televizijos
bet įdomią programą, kurią at
žvaigždes.
liks dvi jaunosios kartos atsto
-oDarius Jonas Ilgūnas iš Rich vės. Apie dabartinių įvykių rai
mond Hill, N.Y. spalio 12 bus dą ir galimą ateities prognozę
papasakos veikli ir sąmoninga
pakrikštytas. Jo tėveliai Olga ir
Mečys Ilgūnai yra LŽ nariai ir lietuvaitė Regina Žymantaitė iš
rėmėjai. Krikštynų puota bus tą New Yorko. Ji mūsų apylinkėj
pačią dieną Vytauto Belecko bus pirmą kartą, tačiau apie jos,
Winter Garden užeigoj, Ridge- kaip gerosios ambasadorės, dar
woode. Sveikiname beaugančią bus jau esam daug kartų skaitę
Ilgūnų šeimynėlę ir linkime spaudoj. Tai yra ne tik graži,
jiem, o ypatingai tėveliam, svei bet ir išsimokslinusi lietuvaitė.
Šiame minėjime, jei tik aplin
katos ir stiprybės.
kybės
nesutrukdys, yra pasi
Norbertas Kulikauskas, iš So.
žadėjęs
dalyvauti ir Simas Ku
Ozone Park, N.Y., LŽ narys rė
dirka.
mėjas ir nuolatinis radijo darbų
Sakoma, jog žmogus gyvas ne
talkininkas, sunkiau susirgo ir
vien
tik duona. Ir ypač čia,
buvo paguldytas į Hillcrest Ge
Amerikoj,
tos duonos yra tikrai
neral ligoninę. Jam buvo pada
per
daug.
Apie meną kadaise
ryta vidurių operacija, ir dabar
buvo
galvojama,
kad jis prieina
jis sveiksta. Linkime Norbertui
mas
ir
reikalingas
tik negausiai
Kulikauskui greitai sustiprėti ir
“
ponų
”
grupei.
Rengėjam
pra
vėl grįžti į mūsų tarpą.
eity
ne
kartą
tekdavo
nusivilti
Marija Šulskienė, Simo Kudir
kos mamytė, rugsėjo 23 šventė matant koncertų pustuštes sales.
savo gimtadienį. Ją šia proga Tačiau laikai keičiasi. Valdyba
sveikina ir nuoširdžius linkėji mato ir žino, kad muzika ir me
mus atsiuntė dr. Rolandas ir nas juo toliau, juo daugiau įgyja
auklėjamos reikšmės, ugdant
Gražina Paegliai.

Šv. Kazimiero parapijos salėj
kviečia visų organizacijų atstovų
susirinkimą. Bus renkama nauja
valdyba, svarstoma Vasario 16
minėjimo, JAV Bicentennial ir
kiti svarbūs reikalai.
40 valandų atlaidai Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj prasi
deda spalio 5.
Lietuvos vyčių Naujosios
Anglijos apskritis metinę kultū
rinę popietę rengia spalio 5
Maironio Parke. Bus įvairių gin
taro papuošalų, audinių, droži
nių, valgių ir gėrimų.
J.M.

RUGSĖJO
“ATEITIS“
Rugsėjo 14 paštui atiduotas
“Ateities” žurnalo rugsėjo nu
meris. Turinyje: K. Bradūno ei
lėraščių puokštė “Mylimos ir
žudomos raidės”; K. Trimako
aktualių įvykių komentarai “An
tai . . .”; A. Zailskaitės “Sukak
tuvės”; Pr. Razmino straipsnis
“Parapijų klausimu”; pokalbis
su kunigo darbui lietuvių tar
pe besiruošiančiu trečios kartos
lietuviu Tomu Kaspučiu, R.
Juzaičio siūlymai pagyvinti stu
dentų ateitininkų veiklą; K. Tri
makas recenzuoja Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademijos reli
ginio veikalo premija atžymėtą
kun. A. Grauslio knygą “Šviesa
tamsoje”; “Atžalos”, “Veikla” ir
kiti skyriai.

ELIZABETH, N.J.

mūsų bendruomenės estetinį
skonį. Šio minėjimo meninei
programai atlikti yra pakviesta
Jūratė
Veblaitytė-Litchfield,
šiuo metu dėstanti muziką ir va
dovaujanti chorui privačioj mo
kykloj, Locust Valley, Long Island. Ji atliks lietuvių liaudies
dainas, o taip pat ir kitų kompo
zitorių kūrinius. Fortepijonu ją
palydės Stephen Martorella.
Pasibaigus programai, visiems
bus patiekta gardi lietuviška va
karienė, o pasistiprinus ir atsi
gaivinus, prasidės šokiai ir pasižmonėjimai.
Visi Nevv Jersey lietuviai pasižymėkim kalendoriuose, kad
spalio 4, šeštadienį, 7 vai. va
karo dalyvausimi tautos šventės
minėjime, Elizabeth, N.J.
j.p. vbts.

Jūratė Veblaitytė-Litchfield
atliks meninę programą
Tautos šventės minėjime
Elizabeth, N.J., spalio 4.
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DARBININKUI
PAREMTI
AUKOJO
Darbininko skaitytojai, prisiųsdami prenumeratos mokestį,
prisidėję savo aukomis už kalen
dorių ar šiaip spaudą parėmę:
,10 dol. — Vytas Biliūnas,
Juno, Fla.
7 dol. — W. Sinus, Forest
Hills, N.Y.,.
Po 6 dol. — P. Šilėnas, Pomona, N.Y., B. Garunkštis, Rego
Park, N.Y.
Po 5 dol. — J. Kazakevičius, *
Maspeth, N.Y,, V. Roman, Allentown, Pa., A. Pozniak, N.
Chelmsford, Mass., E. Remeza,
Hollis Hills, N.Y., V. Paulius,
Allendale, N.J., J. Pliauskas,
Bayside, N.Y., S.J. Kuchinskas,
S. Maske, T. Paknys, Brooklyn,
N.Y., J. Vastūnas, R. Klivečka,
U. Kraus, VVoodhaven,,N.Y., A.
Lauraitis, Maspeth, N.Y., J. Bi
čiūnas, Chicago, 111., B. Kondjratas, Quaker Hill, Conn., K. Ka
minskas; Ansonia, Conn., VV. Siidas, Richmond Hill, N.Y., B.
graužinis, Los Angeles, Calif.,
kun. T. Palis, Pittsburg, Calif.,
S. Remeza, New Rochelle, N.Y.,
J. Bružauskas, Ansonia, Conn.,
K. Bartys, V. Misiūnas, M. Payalkis, Elizabeth, N.J., J. Chapulis, Newark, N.J., A. Zupka,
Watertown, Conn., A. Meidūnas, Cockeysville, Md., Ch. Kulas, Fairvievv, N.J., H. Petniūnas, Richmond Hill, N.Y., V. Endzel, Toronto, Ont. Canada, M.
Kvedaras, Iselin, N.J., F. Janu
šonis, New Britain, Conn., B.
Karaska, Delran, N.J., A. Birutis,
Glen Ellyn, 111., L. Bajorūnas,
Southfield, Mich., V.R. Barius,
Bridgeport, Conn., P. Gražulis,
VVorcester, Mass., S. Lūšys,
Braintree, Mass., J. Žilius, E.
VVindsor, N.J., K. Mitinąs, Fremont Center, N.Y., M. Mikolaitis, Cherry Hill, N.J,, A. Shatas,
Čolonia, N.J., A.F. Johnson,
Tigard, Ore., A. Tumas, Reseda,
Calif., J. Cibulskas, Glendale.
IL
'
rį.Y.
4 dol. — I. Ožalas, Ganvood,
N.J.
Po 3 dol. — dr. A.L. Nasvyr
tis, V. Palubinskas, Cleveland,
Ohio, V. Tuskenis, St. Monica,
Calif., J. Taoras, Pittsburgh, Pa.,
J. Kavaliūnas, Beverly Shores,
Ind., O. Valaitis, Philadelphia,
Pa., G. Valiulis, VVaterbury,
Conn., A. Butas, VVoodhaveų,
N.Y.
Po 2 dol. — P. Zigmantas,
Richmond Hts., Ohio, dr. R.
Chapas, Warwick, R.I., E. Ju
revičius, J. Kasauskas, Linden,
N.J., S. Baltauskas, F. Bočiūnas, Hartford, Conn,* G. Juškaįtis,
Brooklyn,
N.Y., A.J.
Vasaitis,
• ’
y
7
J
Hyattsville, Md., M. Vilkinius,
Mėthūen, Mass., J: Ulėnas, Di*
Hills, N.Y./J. Amas, Fairlavvn,
M. J., A. Razutis, Los Angeles,
Calif., A. Keturakis, So. Boston,
Mass., P. Stanelis, St. Peters
burg Beach, Fla., S. Tiknis, Yuc&ipa, Calif., W. Butch, Homestead, Pa., V. Frankienė, Baltir
More, Md., M.P. Patrick, Milltown, N.J., J. Alyta, Elmhurst,
bį.Y., P. Šlapelis, Commack,
N. Y., J. Ališauskas, Chesapeake,
Va., L. Daugirdas, Pt. Jefferson,
N.Y., P. Braška, A. Mantautas, F.
Pašakarnis, Brockton, Mass., B.
Giržadas, J. Juodis, A. Kaunas.
Brooklyn, N.Y., E. Skobeika, P,
Zigmantas, Richmond Hill,
N.Y., R. Lukas, Interlaken, N.J.,
J. Jaškauskas, Dayton, Ohio, G.
Žemaitaitis, Nonvalk, Conn., K.
Kubaitis, Rahway, N.J., V. Budris, Elizabeth, N.J., V. Gruzdys,
Philadelphia, Pa., A.H. Bajalis,
Los Angeles, Calif., V.S. Macke
vičius, Omaha, Nebr., T. Alekso
ms, Braintree, Mass., M. Kalvai
tis, Centerville, Mass., S. Bobe
lis, Plainvievv, N.Y., P. Rasimas,
Lindenhurst, N.Y., J. Starinskas,
Belmont, Mass., B. Naras,
Shrewsbury, Mass., J. Mikeliūnas, E. Chicago, Ind., dr. V. Gi
ntinas, Montreal, Que. Canada,
V. Adomaitis, Jamestovvn, N.D.
Po 1 dol. — O. Lukoševi
čienė, VVoodhaven, N.Y., P. Jurgėla, Uniondale, N.J., Lithua
nian Nat’l League, Brockton,
Mass., A. Čepulis, P. Jakaitis,
Philadelphia, Pa., O. Akstinienė, E. Stanulis, Lavvrence,
Mass., E. Jurgėla, Boulder,
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Colo., R. Čaikauskas, Manches
ter, N.H., P.S. Spakauskąs, E.
Hartford, Conn., kun. K. Kuz
minskas, Chicago, 111., kun. A.
Zanavich, New Haven, Conn.,
A. Žaleduonis, St. Petersburg,
Fla., U. Mačiulis, Cleveland,
Ohio, A. Arman, Hartford,
Conn., P. Vindašius, Racine,
Wisc., J. Jokubauskas, Juno
Beach, Fla., A. Koncė, Woodhaven, N.Y., A. Gečas, Phila
delphia, Pa., H. Chemerka,
Brooklyn, N.Y.
Visiem aukotojam nuoširdžiai
dėkoja Darbininko administra-

PODAROGIFTS, INC

Veda Kazys Merkis

— Amerikietis Larry Christiansen sėkmingai dalyvavo pa
saulio jaunių pirmenybėse Ju
goslavijoj ir laimėjo antrą vietą,
-vos pustaškiu atsilikęs nuo lai
mėtojo Čechovo. 3-4 vietas pasi
dalino anglas Mestel ir bulgaras
Barlov.
— Pasaulio čempijonas Ana
tolijus Karpovas laimėjo Milano
tarptautinį turnyrą ir pelnė
$12,000 prizą, 2. vengras Portiš
gavo $8000, 3-4 vietas pasida
lino eksčempijonas Petrosianas
su jugoslavu Ljubojevičium, abu
gaudami po $3000.
—
Bostono
Metropolitan
Chess League varžybos prasidės
spalio mėn.. Šių varžybų reika
lam aptarti šaukiamas mūsų
šachmatininkų
susirinkimas
rugsėjo 25 d., 7 v.v., Lietuvių
piliečių draugijos patalpose.
— Čia pateikiame Larry
Christianseno, trečią kartą lai
mėjusio JAV jaunių pirmenybes,
partiją, loštą Noristown, Pa.

clJa‘
KELIAUJAME SU DAINA.
Tai Hamiltono mergaičių Aido
choro antroji plokštelė. Choras,
vadovaujamas sol. Vaclovo Verikaičio, talkinant ir pačiam vadovui-solistui, šioj plokštelėj įdai
navo 12 dainų. Stereo. Kaina
6 dol.
Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, knygos ir suvenyrai gau
nama Darbininko administraci- »
joi. Persiuntimas 50 c.

White
Winšt<m
1 P-Q4
2 P-QB4
3 N-QB3
4 P-K5
5 B-Q3
6 N-K2
7 PxP
8 0-0
9 P-QR3

Knygos lietuvių ir angių
kalbom išmokti:

Nimzo-Indian Defense
WinstOQ
Black .
Black
Christans VVhlte
Christans
10 B-N5 ‘
P-KR3
N-KB3
11 BxN
QxB
P-K3
12
B-K4
B-N5
N-B3
PxP
13 P-Q5
P-B4
14 QxP
R-Nl
0-0
PxP
15 N-N3
N-K4
16 QR-Q1 B-N2
R-Kl
B-B3
17
Q-N5
P-QN3
Q-R5
18 Q-N3
B-Bl

VVinston
White
19 P-KR3
20 N-Q5
21 PxP
22 KR-K1
23 Q-QB3
24 Q-R5
25 KxB
26 K-Nl
Resigns

DABAR KAIP TIK LAIKAS SIŲSTI

DOVANAS
KALĖDOMS
savo giminėms Lietuvoje ir USSR
MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIMO MAŠINAS,
TELEVIZIJOS APARATUS, FOTO KAMERAS, SIUVIMO
MAŠINAS

Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius laik
rodžius ir maisto produktus.
Didžiulis Automobilių Pasirinkimas,
pavyzdžiui:
MOSKVICH 412 IE
MOSKVICH 427 IE — Station VVagon
ZHIGULI VAZ 2101
ZHIGULI VAZ 2102 — Station VVagon
ZHIGULI VAZ 2103
ZAPOROZHETS 968 AE

WHEATLY HEIGHTS
SERVICE CENTER
GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE
TIRES BATTERIES & ACCESSORIES STRAIGHT
PATH OLD COUNTRY ROAD VVYANDANCH, N.Y.
TELE: (516) 643-9610 ASK FOR JOE

WE WILL DO YOUR PAINT JOB
INSIDE AND OUT.
NO JOB TO SMALL OR LARGE.
FOR ESTIMATES CALL VVALTER
(212) 388-7483

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siun
čiant DOVANINIUS CERTIFIKATUS per VNESHPOSYLTORGĄ
be jokių tarpininkų, bankų etc.
PODAROGIFTS, INC. YRA VIENINTELĖ firma Amerikoje, pa
teikianti persiuntimo įrodymus , atitinkančius jos susitarimą su
VNESHPOS YLTORGU.

Black
Christam
B-B4
P-QN4
BxNP
B-B5
R-N6
BxPch
QxNch
P-B4

Introduction to Modern Li
thuanian, 9 dol.
Lietuviškų pokalbių plokštelė
su tekstu, 6 dol.
Angliškai lietuviškas žodynas^.
8 dol.
Lietuviškai angliškas žodyr
nas, &dol.
Tai graži donava jaunimui,
ir suaugusiom visokiomis pr<Jr
gomis. Knygos gaunamos Darbininko administracijoj, 341 Hi^bland Blvd., Brooklyn, N N. Y.
11207.

WHEATLY HEIGHTS
SERVICE CENTER
GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE TIRES
BATTERIES & ACCESSORIES
STRAIGHT PATH OLD COUNTRY ROAD
VVYANDANCH, N.Y. TELE: (516) 643-9610
ASK FOR JOE
t

Klijentų patogumui užsakymus priima šios su mumis bendradar
biaujančios firmos:

GREEK ART BOUTfOUE
30-29 Steinvvay St
Astoria
Open 6 days a Week
Brldal Dresses & Vells
Custom Fit
Call 212-274-9119

Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison Avė.,
New York, N.Y. 10022
Package Express and Travel Agency, 1776 B’way,
New York, N.Y. 10019
Globė Parcel Service, 723 Walnut St.,
Philadelphia, Pa. 19106

SPORTAS

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

arba mūsų pagrindinė kontora

Futbolas
Abi L.A. Klubo vienuolikės
pereitą šeštadienį turėjo rungty
nes vakare, apšviestoj Metropo
litan Ovai aikštėj, prieš New
Yorko ukrainiečius. Atsilankė
nemažas būrys ir lietuvių žiū
rovų, tik gaila, kad mūsų koman
dos neįstengė pradžiuginti susi
rinkusių entuziastų. Rezervinėj
komandoj matėsi patyrimo ir pa
siruošimo stoka. Antroji koman
da sužaidė geriau, negu pir
moji, kurioj jautėsi visiškas pasi
metimas. Priešininkas pirmajai
komandai atskaitė 6:0 pamoką, o
rezervinė atsilaikė su 1:2 pra
laimėjimu. Visiem mūsų futboli
ninkam trūksta metodiškų treni
ruočių, geresnio susižaidimo, o
ypač puolikam daugiau verž
lumo ir sugebėjimo judantį ka
muolį įsodinti į priešininko var
tus.
Šį sekmadienį rungtynės Kissena Park Corridor aikštėj prieš
Passaic klubą iš New Jersey.
Rezervinė komanda pradeda 11
vai.,
ve*!., vi
o pimivji
pirmoji x1 vai.
vai. p.p. Tiii“
kimasi, kad daugiau lietuvių
grįš į mūsų komandų eiles ir
tuo būdu sužadins dar didesnį
lietuviškos publikos dėmesį.

Lauko tenisas
Hartforde įvyksiančios Rytų
sporto apygardos lauko teniso
pirmenybės susilaukė gana di
delio susidomėjimo apylinkės
lietuvių teniso mėgėjų tarpe.
Šiai sporto šakai Amerikoj nuo
lat populiarėjant, vis daugiau
jaunų ir jau pagyvenusių
športininkų ima įsijungti į var
žovų eiles. Tik truputį gaila, kad
kai kurie mūsų tenisininkai, per
amerikiečių klubus prasimušę
į šiokias tokias viršūnes, nebe
randa kelio atgal į lietuvių or
ganizuojamas varžybas. Čia
nekalbama apie tokios klasės
žaidėjus, kaip Vitą Gerulaitį,
jau tapusį tarptautine žvaigžde.
Dieve jam padėk ir toliau skinti
laurus. Bet yra ir kitų gabių
žaidėjų, kurių niekad nematome
savo tarpe. Gal būt lietuvių
pirmenybės per prastos, bet jų
pačių dalyvavimas tas pirmeny
bes pagerintų, ir dar labiau pa
skatintų naujų talentų išsivysty
mą.
Kaip ten bebūtų, pirmenybės
Hartforde žada būti gausios da
lyviais ir įdomios. Jos įvyksta
spalio 4-5 St. Joseph College
aikštėse, Asylum Avė., Hartford,
Conn. Pirmenybių pradžia šeš
tadienį, 9 vai. ryto. Tenisininkų
pobūvis ir vakarienė bus šeš
tadienio vakarą Lietuvių Pilie
čių Klubo salėj, 227 Lawrence
St., Hartford, Conn. Dėl infor-

macijų kreiptis į Pr. Gvildį, tel.
212-356-7871.
Alg. Š.

PODAROGIFTS. Ine.
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 Ir 28 g-vės) New York, N.Y. 10001
TEL.: (212) 685-4537

VIN’S HYDRAULIC
JACK REPAIR
7401 17TH AVENUE BKLYN, N.Y. 11204
449-7340
All Repairs Reasonably Prie .d 90 Day
Guarantea on Parta Installed Free Plėk up
and Delivery In Brooklyn

Atidaryta šeštadienį iki 5 P.M.

FREE DELIVERY IN
NEIGHBORHOOD
849-8930

J
I

& J. FISH MARKET,
INC.
CLAM BAR

85-03 JAMAICA AVĖ.
VVOODHAVEN, N.Y. 11421

■ ■■1111 i

■

■■ PRINTING i

i ■

——

WEDDING LINE INVITATIONS
1

Aidai—
kultūros žurnalas —
šiemet švenčia 25 metų
sukaktį, kai jie leidžiami
Amerikoj.
Ar juos prenumeruoji?

TROPICAL
SHORES
APARTMENTS
MOTEL

635 Corey Avė.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706.
Tel. (813) 360-9513
Savininkai Edvardas ir Regina Verbai kviečia pasisvečiuoti prie Gulf of
Mexico puikioje kurortavietėje, žavingoje saloje. Butai pilnai aprūpinti.
Žemos kainos.
Nuomojama savaitėmis, mėnesiais arba sezonui užsakant iš anksto.

APLANKYKITE
S C H R A G E RS

M

DEXTER PARK
PHARMACY

AMAZING HElIOGRAVfO, RAIŠIO LHTERIN4
EXQUISITE PAPERS X WORKMAN$HIP
AT A PRICE TO FIT YOUR IUDGET

B

PEC ENTERPRISE
(?W) YU 2-M10; Days

Wm. Aziastasi, B. S. “
77-01 JAMAICA AVETlUE
(Cor. 77th Street)
VVoodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

u

RICK KESTON
AVENUE
HEMPSTEAD.
LONG ISLAND
PROFESSIONAL COURIER SERVICE PERSONALIZED & PRIVATE DEALING EXCLUSIVELY WITH
SMALL ITEMS. WILL DELIVER ANYVVHERE
ANYTIME. 24 HOUR SERVICE. CALL(516) 481-1801

45

TELEF. 296-4130

Al IlgfirptbM Emriaci
at Blake Mt. FiraRMKt
Enjoy a family fun vacation on 60
acres 'in the VVhlte Mts. MotelHouaekeeping Cottages. Pool, smaH
farm anlmals, rony ridas.

JACKSON

TURNHALL
RESTAURANT & CATERERS

liw Rites. Dm’I f«i«t ynr onnti.
CaH 603-726-3318
or write
RFD #1,
Thornton, N.H. 03223

’

(212) 779-1714; IvM.

Caterlng for ai occasiona, weddlnga, ahowera,
christenlng, buslness meetlngs, etc. Dining Daily.
Speclallzlng In Sauerbraten. Dancing every Sat
and Sun. Nite In Our Dellghtful Ratskeller Room
44-01 Broadway. For compRe Into, call
932-9274 Astoria

X

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compluterlai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo Interesuojatės Ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.
REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa
sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y.,
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą

Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS
GERIAUSIOS KOKYBĖS
ŽEMŲ KAINŲ

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

didelį pasirinkimą

TRUMPAI IR AIŠKIAI —
KUR LITAS GALI JUM PATARNAUTI?

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

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (t!arp 1 ir 2 Avės.)
New York City
Tel.: TR 9-0400
Atdara kasdien iki 8 vai. — antrad. ir šeštad. iki 6 vai.
(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą)

Kviečiame apsistoti Miramar motely ant Meksikos
įlankos kranto, privatus paplūdimys, modernūs vieno, ir
dviejų kambarių butai, gražiai apstatyti, su virtuvėm,
vonia, dušu, vėsintuvais, spalvota TV. Atidarą visus me
tus. Kreiptis:

MIRAMAR MOTEL APARTMENTS
4200 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706
Tel. (813) 363-9064
A. ir E. Bacevičiai, Sav.

Investuojant,
taupant,
perkant ar parduodant namus,
apdraudžiant,
keliaujant,
visuose finansiniuose reikaluose.

KUR LITAS NEGALI JUM PADĖTI?
Dar nebuvo tokio atsitikimo, bet vienok kreip
kitės, ir mes prisipažinsime, kur ne mūsų
sritis.

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114tli Str., Richmond Hill, N.Y. 11418
(212) 441-6799

LITAS TRAVEL SERVICE
87-18 Lefferts Blvd.
Richmond Hill, New York 11418

Tel. (212) 846-1650
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LB WOODHAVENO APYLINKES
AUKOS III PL JAUNIMO
KONGRESUI
45 dol. — E. Mickeliūnienė.
35 dol. — M. Šalinskienė.
32 dol. — J. ir M. Klivečkos.
Po 25 dol. — J. Bružas, Lie
tuvių moterų klubas, D.K.B.
Draugijos N.Y. skyrius.
Po 20 dol. — Katalikių moterų
29 kuopa, J. Liaukus, H. Uknevičius, Z. Jurys.
Po 15 dol. — Ateitininkų sen
draugių N.Y. skyrius, R. ir A.
Balsiai, J. Maurukas.
11 dol. — A. Sirusienė.
Po 10 dol. — P. ir A. Minkūnai, N.Y. Tautinių šokių grupė,
B. Bieliukas, S. Plechavičius,
S. Jankauskas, H. Kulber, A. ir J.
Visockis, J. ir M. Juozapavičius,
J. Jurkuvėnas, P. Tarulienė, B.
Spūdienė, M. Žvirblienė, A. Sa
balis, V. Eidukevičius, J. ir B.
Dičpinigaitis, J. Andriušis.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju sūnui Al
girdui su žmona Ramute, duk
rai Liudai, vaikaičiam ir vaikai
tėm, seseriai Kazei Sirgedienei,
ponui Romui Šidlauskui už svei
kinimus ir linkėjimus žodžiu
ir per radiją, už dovanas, už su
ruoštas mum vaišes mūsų auksi
nio — 50 metų vedybinio gy
venimo jubiliejaus proga.
Taip pat gili padėka tėvam
pranciškonam už ta proga atlai
kytas šv. mišias su jautriais pa
laiminimo žodžiais tolimesnei
mūsų gyvenimo kelionei.
Dėkingi ir Laisvės Žiburio di
rektoriui Romui Keziui, pridėju
siam ir savo malonius asmeniš
kus linkėjimus.
Ačiū -visiem, prisidėjusiem
prie mūsų gyvenimo vilčių praskaidrinimo.
Stasė ir Vytautas
Česnavičiai,
Richmond Hill, N.Y.

9 dol. — J. Vytuvienė.
6 dol.—kun. A. Račkauskas.
Po 5 dol. — J. Matulaitienė,
J. Maciūnas, V. Vasikauskas, H.
Andriuška, A. Verbyla, S: Zobarskas, R. ir M. Liktorius, M.
Macežinskas, J. Malinauskas,
A. Dubauskas, A. Jankauskas, A.
Janušonis, V. Vaičiulis, F. ir A.
Ignaitis, R. ir A. Ilgutis, J. Melošius, S. Nutautas, E. Žemaitai
tis, V. Gedminas, J. ir A. Jasinskas, A. Skėrys, K. ir N. Šatei
kiai, E. Bulbaškis, B. Garsonienė, A. Butas, R. ir A. Klivečka, P. Vasiliauskas, J. Budraitis,
E. Dėdinas, V. Dubauskas, M. ir
U. Povilaitis, O. ir J. Rauba,
A.K. Žukas, J. Butkus, E. Vaičiu
lis, R. Liobė, D. Šilbajoris, G.
Zabelskis, E.M. Cibas, V. Luko
ševičius, V. Gerulaitis, J. Mont
vila, Ketvirtadienių popietė, A.
Mičiulis.
Po 4 dol. — A. Žukas, J.R.
Ceilius, K. Krulikas, K. Miklas,
M. Simonaitis.
Po 3 dol. — A. Kreivėnienė,
V. Padvarietis, J. Matiukas, J.
Vasikauskas, K. Bačauskas.
Po 2.50 — P. Legeckas,
A.V. Balsys.
Po 2 dol. — A. Kaunas, Z.
Sugžda, J. Antanovich, kun. S.
Raila, M. Jašinskas, M. Balčiu-

PADĖKA
Vyr. skaučių židinys Vilija
rugsėjo 20, šeštadienį, Kultū
ros Židinyje turėjo pobūvį ir at
šventė savo veiklos dešimtmetį.
Nuoširdžiai dėkoju dramos
aktorei Elenai DauguvietyteiKūdabienėi, kuri iš Kanados
specialiai atvyko į šį pobūvį
ir atliko gražią programą.
Dėkoju
poniai
Mickeliūnienei už 50 dol. auką.
Taip pat dėkoju visom židinietėm už gražų įdėtą darbą.
Giedrė Kulpienė, pirmininkė

DAIL. A. KAŠUBIENĖ
(atkelta iš 4 psl.)

pūstų, nei audra ar pūga neį
veiktų ir dar būtų nebrangus
nupirkti. Dailininkė iš tų reika
lavimų patenkino du: grožį ir
kainą. Ji sako, kad vieno buto
kambarius galima pastatyti už
maždaug $3,000. Tokiame bute
beveik nereikia . baldų, kurie
normaliai nėra pigūs. Be to, to
kių gyvenviečių nereikia dažyti.
Vietoje dažymo savininkas tik
nuima “sienas” ir išplauna arba
valykloje išvalo ir vėl pakabina.
Tokie butai — gyvenvietės idea
lios Nevv Yorke, perdirbamuose
namuose, kur žmonės nuperka
tik sienas, o vidų reikia pa
čiam atbaigti.

Tos gyvenvietės tai tikrai
idealios filmam ir teatram: pi
gios, greitai pastatomos ir leng
vai išgaunamos įdomios formos.
Teatre, televizijoj ir filmų sta
tyboj jos turėtų turėti didelį
pasisekimą.
Platesniam pritaikymui erd
vės buveinių dar nėra 20 am
žiaus technologija išsprendus,
kaip jos galėtų atsilaikyti prieš
vėją, sniego svorius ir visas ki
tas jėgas. Atrodo, kad čia daili
ninkė pralenkė technologiją. Iki
technologija pasivys, mėgstan
tieji grožį gali grožėtis daili
ninkės A. Kašubienės erdvės gy
venviečių linijų ir spalvų har
monija. j.r.

nas, R. Gurinskas, B. Endriukai
tis, P. Gaubys, E. Jankauskas,
A. Arūnas, B. Jalinskienė, M.
Kleizienė, K. Lakickas, T. Penikienė, A. Radzivanienė, J. Alksninienė, J. Gerdvilienė, M. Žu
kauskienė, V. Šileikienė, J. Rau
ba, J. Vilgalienė, E. Liobė, K.E.
Vainius, V. Sutkuvienė, S. Skobeikienė, J. Ivašauskas, A.E.
Staknys, V. Labutis, T.K. Skabeika, B. Bobelis, R.J., J. Tuti
nas, A.S., Mr. Gross, R. Ilgutis,
J. Fairbanks.
1.50 — A.V.
Po 1.00 dol. — V. Butkys,
O.A. Steponis, A. Jankauskas, K.
Zupkus, V. Vaselis, A. Stripeikis, J. Savickas, A. Binkis, G.
Katilius, Simonaitis, J. Krušinskas, J. Antanavičius, E. Kezlas,
Budraitienė, Mikalauskas, B.
Kumet, E. Vilėniškis, P. Petrai
tis, J. Pašukoms, K. Michsliuk
T. Puodžius, L. Strazdas, A. Razgaitis, A. Pumputis, P. Bručas,
A. Jankauskas, V. Galčius, R. Vebeliūnas, A. Brukąs.
Kiti devyni asmenys aukojo
po 1 dol., bet pavardės neiš
skaitomos.

Įsakymas vežioti mokinius
panaikino pagrindinę tėvų ir
vaikų laisvę. Vaikai kiekvieną
dieną prieš tėvų valią atimami
ir vežami ten, kur visagalis tei
sėjas nori. Prarandama mokslo
laikąs, nes jis praleidžiamas au
tobusuose. Bostone to įsakymo
ir vežiojimo įtampa pasiekė net
riaušes. Minios žmonių eina
gatvėmis kalbėdami rožančių,
bet policija juos išvaiko. Mokyk
lų atidarymo dieną buvo areš
tuota apie 80 žmonių. Yra daug
sužeistų. Tas vežiojimas neša
milijoninius nuostolius.
Lituanistinė mokykla naujus
mokslo metus pradėjo rugsėjo
20 Gavin mokykloj, Dorchester
Avė., So. Boston. Tradicinės
mišios mokslo pradžioj įvyks
rugsėjo 27, šeštadienį, 9 vai.
ryto Šv. Petro bažnyčioj, Flaherty Way, So. Boston. Tuoj po
mišių pamokos Gavin mokykloj.

Banketas lituanistinei mo
kyklai paremti įvyks spalio 4,
šeštadienį, So. Bostono Lietuvių
Piliečių d-jos trečio aukšto salėj.
Meninę programą sutiko atlikti
solistas Liudas Stukas iš New
Jersey.
Kazys Balta, ekonomistas, su
laukęs 63 m. amžiaus, širdies
smūgio ištiktas, staiga mirė rug
sėjo 7. Palaidotas Brocktone.

So. Bostono Šv. Petro lietuvių
parapijos istorija šį mėnesį iš
statyta paveiksluose Concourse
Gallery, Bostono City Hali, ry
šium su Bostone Bicentennial
minėjimu. Baltų paroda bai
giasi rugsėjo 29.
Kapitonas Ignas Lukošius ne
seniai užėmė viršininko parei
gas Roxbury policijos stoty, Bos
tone. Policijos viršininkas Ro
bert DeGrazia paaukštino lei
tenantą Lukošių į kapitonus. Tai
pirmas lietuvis, pasiekęs tokį
laipsnį Bostono policijos isto
rijoj. Kapitonas Lukošius yra
vedęs Narmontaitę iš Cambridge
ir gyvena su savo šeima West
Roxbury.
Vytautas Sužiedėlis paskirtas į
Board of Directors garsioj Stone
ir Webster inžinierių bendrovėj
Bostone. Tai tarptautinė bend
rovė, žinoma visam pasauly. Tai
buvo paskelbta Bostono Herald
American laikrašty.
Kun. Antanas Jurgelaitis,
O.P., Providence domininkonų
kolegijos
Providence,
R.I.,
profesorius, buvo išrinktas vy
riausiu Lietuvos vyčių organiza
cijos dvasios vadu per jų metinį
suvažiavimą Nevv Yorke.
Lietuvos vyčių Naujos Angli
jos pusmetinis seimas šaukia
mas rugsėjo 28 Šv. Kazimiero
parapijoj, St. Casimir Avė.,
Westfield, Mass. Klebonas kun.
Vincas Puidokas ir vietiniai vy
čiai maloniai sutiko globoti šį
seimą, kuris prasidės mišiomis
10:30 vai. ryto Šv. Kazimiero
bažnyčioj. Posėdžiai vyks po
bažnytinėj salėj ir prasidės 1 vai.
po pietų. Pirmininkas Albertas
Jaritis iš So. Bostono kviečia
visus lietuvius, ypač jaunimą
atsilankyti ir įstoti į organi
zaciją. Bernardas Minkus iš
Westfield parodys paveikslus
apie Lietuvos vyčių veiklą.

NEVVARKO VYČIŲ 29 KUOPA
Maloniai kviečia visuomenę atsilankyti į vyčių 29

Metinis kultūros piknikas-gegužinė įvyks sekmadienį, spalio
5, naujame Maironio Parke,
Shrewsbury, Mass.. Ruošia Lie
tuvos vyčių Naujos Anglijos
apskritis. Šio parengimo pirmi
ninkai — Juozas Sakaitis iš Worcesterio, Jonas Stoškus iš Pro
vidence ir Albertas Jaritis iš So.
Bostono. Rita Pinkus iš Worcesterio yra vyriausia šeimininkė,
o Ed. Grigaitis — šeimininkas.
Mary Minkus iš Westfield ruo
šia lietuvių meno ir kultūros pa
rodą. Aleksandras Čaplikas iš
So. Bostono irgi turės savo kul
tūros stalą. Gegužinės pradžia
12 vai. vidurdienį. Muzikas Jo
nas Beinortus vadovauja Lietu
vos vyčių sekstetui, kuris atva
žiuos iš Waterbury, Conn., ir pa
dainuos programoj 4 vai. po
pietų. Šio metinio parengimo
pelnas skiriamas lietuvių stu
dentų mokslo stipendijos fon
dui.
Whist party spalio 19 Šv. Pet
ro lietuvių parapijos salėj 492
East Seventh St., So. Bostone.
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Ruošia So. Bostono Lietuvos vy
čiai parapijos naudai.
Didžiulis bazaras įvyks lap
kričio 16 Lietuvių Piliečių
Draugijos salėse antram ir tre
čiam aukšte. Tai lietuvių Šv.
Petro parapijos metinis parengi
mas, kur bus galima įsigyti gra
žių dovanų Kalėdų šventėm.
Klebonas kun. Antanas Baltrushunas kviečia visus lietuvius
atsilankyti. Bus taip pat duoda
mos brangios laimėjimo do
vanos.
Metinis “Novemberfest” pa
rengimas įvyks šeštadienį, lap
kričio 22, vakare Lietuvių Pilie
čių dr-jos salėj, 368 West Broad
vvay, So. Bostone, ruošia So.
Bostono Lietuvos vyčiai.
Šv. mišios už Lietuvą bus
gruodžio 14 per Bostono te
levizijos stotį WNAC TV Channel 7 nuo 9:15 iki 10:00 vai.
ryto. Lietuvos vyčių Naujos
Anglijos apskritis užprašė mi
šias. Leidimas suteiktas ir jose
televizijos stoty dalyvauja visi
Lietuvos vyčiai.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wect Broadvvay, South Boston Massachusetts
“Kur fūkstanęiar taupo musonus
ALFRED W. ARCHIBAUD, Pęęsident

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

CURRENT DIVIDEND RATES

• Regulara/c — 5%%
• Special Notice a/c — 5%

• 1 year Term Deposit- •
• 2 year Term Deposit — 6%
v.

-------- Ali Accounts Compounded Daily----------

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
IŠ BOSTONO IR NEVY YORKO
išvyksta LAPKRIČIO 21 — grįžta LAPKRIČIO 29
(Leningradas, Vilnius, Kaunas)

Kaina tik $676.00
paskutinė šių metų grupė išvyksta GRUODŽIO 19 ir
grįžta SAUSIO 3,1976. Kaina $984.00
(Lenlngradas/Vilnius/Riga/Maskva/Helsinkis)
Prie šių grupių galima Jungtis iš kitų miestų su
papHdomu mokesčiu.
REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS
RIBOTAS

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

kuopos 60 metų sukakties ruošiamą

JUBILIEJINĮ BANKETĄ
š.m. spalio 11 dieną, gražioje Švč. Trejybės lietuvių
parapijos salėje, 207 Adams St. Nevvark, N.J.
Svečiai bus vaišinami šilta ir šalta vakariene bei
skaniais gėrimais.

Meninę programą atliks solistė Angelė Kiaušaitė. Jai
akomponuos Richard Hundley.

Salė atidaryta 6 vai.

Svečiai bus vaišinami kokteiliu nuo 6:30 vai. iki 7:30 vai.
apatinėj salėj. Vakarienė 8 vai. Stalas susideda iš 10 as
menų. Auka asmeniui 15 dol. šokiam gros geras
orkestras.
Bilietus būtinai įsigyti iš anksto, pas Iva Sheron,
99 Main St., Nevvark, N.J. Telef. 344-8771, arba pas
M. Stonis, telef. 763-3752, pas kuopos pirmininką
K. Šipailą, telef. 923-3975. Bilietus prašom- įsigyti iki
spalio 6 dienos, nes prie durų jie nebus parduodami.
VYČIAI

393 VYest Broadvvay, P.O. Box 116
South Boston, Mass. 02127
Tel. (617) 268-8764
Savininkė: Aldona Adomonienė

Norlntlem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome
reikalaujamus Iškvietimo dokumentus.

PIGIAUSIA KELIONĖ Į GIMTĄJĮ KRAŠTĄ
savaitės ekskursija Lietuvoje

tik $679
(lėktuvas, viešbutis, maistas)

Ekskursija išvyksta iš Bostono ir New Yorko
SPALIO 16 D.

Dar yra vietų. Vietų skaičius ribotas.

BUDGET 9 DAY TOURS TO VILNIUS

Departure September 21
Retum September 29

PADĖKA
Šio gražaus ir didžiai prasmingo antkapio kūrė
jams: dailininkui A. Krivickui, aukų rinkimo komitetui
Ir visiems brangiems aukotojams, kurie savo menu,
rūpesčiu bei įnašu jį pastatydino, tariame gilios mūsų
padėkos žodį, siųsdami “savo raudą į Ištikimąjį”
(Ps 142,1), savo pažadu įžiebusį mumyse neužgesi
namą viltį: “Kas tiki mane, nors ir mirtų, bus gyvas”
(Jn11,25).
Paulina Ivinskienė
Kęstutis Ivinskis

Plan Family visit for the Holydays
Departure November 16 Retum November 24
Departure December 14 Retum December 22
$735.00 per person base on double occupancy of First
Class land accomodations in USSR. Ovemight in
Copenhagen
For details contact H orto n Simpson
UNION TOURS
6 East 36 STREET
NEVY YORK, N.Y. 10016
212 679-7878

Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų —
Chicagos, Clevelando, Detroito, Pittsburgho, Phila
delphijos, Los Angeles ir kitur. Norintieji gauti daugiau
informacijų prašomi kreiptis į

ALGIRDĄ MITKŲ,
8 White Oak Road
Newton, Mass. 02168
Tel. (617) 969-1190
arba
Galaxy Tours & Travels
141 Linden Street
VVellesley, Mass. 02181
Tel. (617) 237-5502

Iš kitų miestų galima skambinti Collect dienos metu
Galaxy Tour & Travels arba Algirdui Mitkui po 4 valan
dos po pietų.
Prašome pasinaudoti šia puikia proga taip pigiai
Lietuvą aplankyti
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DARBININKAS
Redakcija ....... (212) 827-1352;
Administr...........(212) 827-1351
Spaustuvė ...... (212) 827-1350
Vienuolynas .. (212) 235-5962
K. Ž. salė ...... 212) 827-9645
341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Dailininkam vėl pranešama,
kad nuo lapkričio 15 iki 1976
sausio 4 dideliame ir gražiame
valdžios pastate Queense ruo
šiama didelė meno paroda, ku
rioj galės dalyvauti tik Queenso
nuolatiniai gyventojai — daili
ninkai, skulptoriai, grafikai.
Bus ir foto sekcija. Informaci
jų reikalu skubiai kreiptis į dail.
A. Kairį, telef.
IL 9-3760.

Kun. Juozas Čekavičius, New
York, N.Y., Šventųjų Metų pro
ga lankėsi Romoj ir ten atšventė
35 m. kunigystės ir 65 m. am
žiaus sukaktis.
Lietuvių ko
legijoj aukojo padėkos mišias.
Jam
surengtam
pagerbimo
bankete dalyvavo beveik visi
Romoj gyveną lietuviai kunigai,
kun. J. Čekavičiaus sesuo, dr.
Marija ir Aleksandras Žemai
čiai, P. Ivinskienė ir kt. Banke
te pagrindinę sveikinimo kalbą
pasakė prel. L. Tulaba. Visiem
padėkojo sukaktuvininkas.
Moterų Vienybės pirmas po
atostogų susirinkimas įvyko
rugsėjo 16 p. Gorienės erd
viose
patalpose.
Susirinko
net 38 narės. Vaišes šiam

Perkūno choras pradėjo darbo
sezoną su nauju dirigentu Vy
tautu Daugirdu. Į choro eiles
įsijungė visiems gerai žinomi
dainininkai: Leonas Ralys ir Vy
tautas Alksninis. Choro valdyba
tiki, kad ir kiti, kurie mėgsta
skambią lietuvišką dainą, įsi
jungs į chorą. Repeticijos būna
ketvirtadienio vakarais.
Kazys Balėnas, ilgametis Per
kūno choro narys, šiuo metu
nesveikuoja ir negali dalyvauti
repeticijose. Perkūno choro vy
Rugsėjo 21 Kultūros Židinyje
rai linki mielam Kazimierui kuo
paminėta
Tautos šventė. Rengė
greičiau pasveikti ir sugrįžti į
LB
New
Yorko apygardos val
Kultūros Židinio rūsį, kur vyks
dyba
su
apylinkėmis,
talkinant
ta repeticijos.
susirinkimui paruošė pačios na
Vaižganto
Kultūros
Klubui.
M.K. Čiurlionio 100 metų rės. Tad besivaišinant buvo jau
Vaižganto Kultūros Klubas
gimimo
sukakčiai
atžymėti ku ir patogu trumpai aptarti
buvo
užsiėmęs patalpas šiai da
išleistas gražus plakatas. Plakate praeitų metų nuveiktus darbus
tai,
buvo
pasikvietęs ir prele
yra įdėta dail. V. K. Jonyno ir taip pat pažvelgti į naujus
gentą,
teisės
istoriką Joną Daisukurtas Čiurlionio portretas planus bei užsimojimus. Pasida
nauską
iš
Chicagos.
Paaiškėjo,
(medžio raižinys) ir vienas Čiur linta vasaros atostogų įspū
kad
jo
paskaita
apie
senąją
Lie
Danutės Penikienės mirties lionio paveikslas — Saulės sona džiais. Dvi narės, Br. Spūdie- tuvą gali tikti ir Tautos šventės
metinių proga mišios bus auko tos andante. Plakatas bus iška nė ir Gagienė, kurios ką tik minėjimui. Tada Vaižganto Kul
jamos pranciškonų vienuolyno bintas apylinkės lietuviškose grįžo iš Lietuvos, labai vaiz tūros Klubas perleido savo pre
džiai ir įdomiai papasakojo apie
koplyčioje rugsėjo 28, sek įstaigose.
Dail.
V.
K.
Jonynas,
Čiurlio

savo
išgyvenimus mūsų paverg legentą minėjimui ir padengė
madienį, 11 vai. r.
nio minėjimui rengti komiteto
toje tėvynėje. Kitas susirinkimas kelionės išlaidas, sumokėjo ir
Aleksandras Aleksis, vyresnės
honorarą. Tai kilnus Vaižganto
pirmininkas, skaitys paskaitą įvyks lapkričio 7. (S.K.)
kartos muzikas, gyvenąs WaterKultūros
Klubo mostas —
apie M.K. Čiurlionio tapybinį
bury, Conn., yra pakviestas į
parėmė
Bendruomenę
ir taip da
meną. Minėjimas bus spalio 18ATRINKTI
Čiurlionio minėjimo garbės pre
vė
puikų
paskaitininką.
19 Kultūros Židinyje. Pir
KULTŪROS ŽIDINIO
zidiumą. A. Aleksis yra baigęs
Minėjimas pradėtas 2:30 v. (su
moji diena skiriama Čiurlionio
PAMINKLO PROJEKTAI
Varšuvos konservatoriją ir iš
pusvalandžio
pavėlavimu).
dailei, antroji — muzikai. Iškil
Čiurlionio perėmė Varšuvos lie
Pradėjo
LB
apygardos
pirminin
minga akademija su paskaitomis
Buvo paskelbtas konkursas kas Aleksandras Vakselis. Įneš
tuvių chorą.
bus spalio 18, šeštadienį, 7 v.v. suprojektuoti paminklą prie
Rašytojas Juozas Petrėnas pa
tos vėliavos, invokaciją sukal
Kultūros Židinyje.
Kultūros Židinio. Konkursas bėjo Tėv. Paulius Baltakis,
rašė knygą apie M.K. Čiurlionį
ir atidavė Nidos leidyklai Lon
Gintarėliai, vaikų darželis, po baigėsi rugsėjo 15. Buvo atsiųsta OFM. Minėjime negalėjo daly
done. Knyga pasirodys dar šį vasaros atostogų pradėjo savo 5 projektai.
vauti Lietuvos gen. konsulas
Sprendėjų komisiją sudarė: A. Simutis, nes jis buvo išvykęs
rudenį. Joje aprašomas žymaus darbą rugsėjo 11. Vaikai suvemūsų dailininko ir muziko gy žami kiekvieną ketvirtadienį į prof. V. K. Jonynas, arch. Anta tarnybos reikalais. Jo sveikini
venimas bei jo kūryba, neven Kultūros Židinį, ten jie drauge nas Vytuvis, dail. Česlovas Ja mus perdavė A. Vakselis. Gra
nušas, pranciškonų provincijo žią, padrąsinančią kalbą pasakė
giama paliesti net aštresnių žaidžia, prižiūrimi mokytojų.
temų, pvz. jo santykių su žmona
LMK Federacijos New Yorko las Tėv. Jurgis Gailiušis ir LB Vliko vicepirm. J. Audėnas. Su
— Sofija Kymantaite-Čiurlio- klubo pirmas susirinkimas po New Yorko apygardos pirminin giedota Lietuvos himnas.
niene.
Tada tolimesnei programai
vasaros atostogų buvo rugsėjo kas Aleksandras Vakselis.
Komisija posėdžiavo rugsėjo vadovauti pakvietė Paulių Jur
LB Great Necko apylinkės ru 21 pas klubo narę V. Šileikie
dens piknikas įvyks rugsėjo 28, nę. Į klubą įstojo dvi naujos na 17. Apžiūrėjusi visus darbus, kų. Šis ir pristatė prelegentą
sekmadienį, Kings Point parke rės: Antanina Reivytienė ir balsavimo būdu paskirstė pre Joną Dainauską, kuris specialiai
(įvažiuoti per Redbrook Road). Irena Mačionienė. Klubas daly mijas.
šiai paskaitai buvo atvykęs su
Pirmoji — 600 dol. premija žmona ir sustojęs pas savo gi
Pradžia 1 vai, popiet. Piknike vauja Antiąue festivaly, kuris
nei maistas nei gėrimai nebus bus šį šeštadienį, rugsėjo 27, teko projektui, kuris buvo pasi mines Henriką Miklą Great
parduodami.
prie Atlantic Avė., tarp Furman rašytas slapyvardžiu — “Niujor Necke.
Avė.
irFlatbush. Pradžia 11 vai. kietis 75”, II-ji — 300 dol. pre
Prelegentas yra teisės istori
Sol M. Razgaitis rengia kon
mija projektui, pasirašytu Mato kas. Jis ir susikoncentravo į
Festivalyje
dalyvauja
įvairios
certą spalio 26, sekmadienį, 4
slapyvardžiu, III-oji premija —
v. popiet Apreiškimo parapijos tautybės, ir bus parodyta, kaip 100 dol. teko projektui, pasira Lietuvos Lenkijos santykius,
salėje. Akomponuoja Algirdas tos tautybės įsikūrė New Yor šytam slapyvardžiu “77 Moto”. kaip jie atrodo teisės istorijos
Šviesoje.
Kačanauskas. Koncerte taip pat ke. Festivalis rengiamas ryšium
Atidarius vokus paaiškėjo, kad
su
Amerikos
200
metų
nepri

Pirmiausia jis iškėlė reikalą
dalyvauja akordeonistė Rūta
pirmoji premija teko skulpt. Vy labiau domėtis savo istorija. Da
klausomybės
sukaktimi.
Raudytė ir solistė Sandra Alesi.
Mišios už Sofiją Kairiūkštienę tautui Kašubai, II-oji dail. Jonui bar Lietuvos istorija daugiausia
Jaunimo pamaldos įvyko rug ir Vytautą Bacevičių bus rugsė Rūteniui, III-oji architektui domisi kaimynai ir daugiausia
sėjo 21. Atsilankė gana daug jo 27, šeštadienį, 8 v. tėvų Jurgiui Okuniui.
jie parašo. Suminėjo net skai
Visi projektai perduoti spe čiais, kiek esą parašyta straips
žmonių. Mišios buvo aukojamos pranciškonų koplyčioj. Užprašė
cialiam paminklo statymo komi nių lenkų, rusų kalba apie Lie
už a.a. dr. Antaną Starkų. Už
Elena Bublaitienė.
tetui.
prašė ateitininkai sendraugiai.
tuvą.
Stasė ir Vytautas ČesnaviMišiose dalyvavo ir prel. J. Bal
Labai įdomiai kalbėjo apie
čiai rugsėjo 21 atšventė savo ve
Woodhavene
parduodamas senąsias sutartis — Krėvos ak
konas, P.A. Po mišių posėdžių
dybinio gyvenimo 50 metų jubi vienos šeimos mūrinis namas iš
menėje buvo surengtos vaišės
liejų. Dalyvaujant gausiambū- 9 kambarių. Dviem mašinom tus, Horodlės unijos aktus, net
dr. A. Starkaus artimiesiem. Ki
Liublino unijos dokumentus.
riui giminių, draugų ir bičiulių, garažas. Žemės plotas 40x100.
tos jaunimo pamaldos bus spalio išklausytos
Nagrinėjo
juos mokslinėje švie;
mišios
lietuvių Skambinti vakarais tel. 847-96
12.
soje
ir
įrodė,
kad kai kurie yra
pranciškonų koplyčioj.
29, dienos metu 530-3523.
fabrikatai, padaryti vėliau, nes
tai pasitarnauja lenkam. Pavaiz
davo, kaip lenkai sąmoningai
stengėsi žeminti Lietuvos val-

Pabaltijo Studijų Puoselėjimo
Draugija (Association for Advanced Baltic Studies) rugsė
jo 27, šeštadienį, Armėnų kul
tūros centre (2 Avė. ir 34 St.,
Manhattane) rengia bendrą ba
lių ir kviečia lietuvius, latvius,
estus akademikus dalyvauti.
Lietuvių programą atliks pianis
tas Saulius Cibas, paskambin
damas Čiurlionio kūrinius. Lie
tuvių sekciją sudaro: Rimas Gedeika, Rasa Razgaitienė, Eval
das Remėza, Antanas Sabalis,
Alina Staknienė ir dr. Vytautas
Vygantas.
Lituanistinių mokyklų mo
kytojų dienos (Atlanto pakraš
čio) rengiamos lapkričio 22-23
Kultūros Židinyje Brooklyne.
Kviečiami dalyvauti visi šio At
lanto pakraščio lietuviai moky
tojai. (Plačiau žiūr. vedamąjį
3 pusi.)

1975 m. rugsėjo 27 d., šeštadienį, 8 v.v.
Armėnų Kultūriniame Centre
(2nd Avė. ir 34 St. New Yorke)

įvyksta

PABALTIEČIŲ AKADEMINIS BALIUS
Jo pelnas skiriamas 5-ajai Pabaltijo studijų konferencijai paremti

PROGRAMOJE:
• Saulius Cibas skambina M.K. Čiurlionio kūrinius
• Latvių ir estų pasirodymai
• Šokiai
Įėjimo auka 10 dol. asmeniui
Šampano tostas nemokamai.
Visos vietos rezervuotos. Rezervacijų reikalais skambinti:
Dr. V. Vygantas (516) 466-3013
A. Sabalis (212) 296-2648
Visus kviečia

Bailaus Rengimo
Lietuvių Sekcija

TAUTOS
ŠVENTĖS
MINĖJIME

Patersone,
N.J.,
Lietuvių
Bendruomenės iniciatyva spalio
26 rengiamas vysk. M. Valan
čiaus 100 metų mirties sukakties
ir dailininko muziko M. K. Čiur
lionio 100 metų gimimo sukak
ties minėjimai. Apie Valančių
kalba Pr. Naujokaitis, apie Čiur
lionį P. Jurkus.

Tautos šventės minėjime iš k. dr. J. Lenktaitis, A. Vakselis,
pianistė Alice Maleskevičiūtė, Leonardas Žitkevičius, sol.
Liudas Stukas, Paulius Jurkus. Nuotr. L. Tamošaičio
dovus, kaip visada kenkė Lietu
vai.
Paskaita užtruko apie 40 mi
nučių. Visiem buvo tikrai nau
ja, įdomi. Prelegentas kalbėjo su
temperamentu, gyvai ir pa
gaunančiai skatindamas labiau
domėtis praeitimi, sekti, ką mū
sų kaimynai rašo apie mus.
Po pertraukos buvo antroji
koncertinė dalis su literatūriniu
įtarpu.
Sol. Liudas Stukas nuotaikin
gai ir gyvai padainavo šias dai
nas: Tykiai, tykiai — 1. d., harm.
Br. Budriūno, Mano gimtinė —
Aleks. Kačanausko, Lietuvos
laukai — Sal. Čerienės. Antru
išėjimu padainavo: Visur tyla —
J. Gruodžio, Kaitink, šviesi sau
lute — M. Petrausko, Daina tur
tingas gyvenu — Vyt. Klovos.
Bisui padainavo vieną J. Stankū
no kūrinį.
Čia buvo maloni staigmena:
Jonas
Dainauskas
kalba
solistas atsivedė niekur dar
Tautos šventės minėjime
nematyta pianistę —jauną lietu
Kultūros Židinyje rugsėjo
vaitę Alice Maleskevičiūtę, kuri
21. Nuotr. L. Tamošaičio
jau dėsto kolegijoje ir drauge
rengiasi doktoratui. Ji pianu pa
Gale visiem padėkojo A. Vak
lydėjo dainininką, palydėjo jaut selis ir pakvietė į mažąją salę
riai, su deramu rimtumu ir gilu pasisvečiuoti. Ten visi turėjo
mu. Būtų labai malonu išgirsti progos porą trejetą valandų pa
jos fortepijono rečitalį.
buvoti, pasikalbėti. Žmonių at
Tarpe buvo literatūrinė dalis. silankė apie 150. Galėjo jų būti
Poetas Leonardas Žitkevičius kur kas daugiau, nes buvo tikrai
paskaitė trumpų patriotinių eilė reta proga išgirsti puikų pa
raščių, gi Paulius Jurkus le skaitininką. Minėjimas, užtru
gendą —Beržai (iš knygos “Ant kęs dvi valandas, praėjo sklan
Vilnelės tilto”).
džiai ir tvarkingai, (p.j.)

Kun. Juozas Marčiulionis iš Chicagos, 111., lankėsi New
Yorke. Lydimas A. Žemaičio, apsilankė ir Darbininko re
dakcijoj.

KULTŪROS ŽIDINIO
METINIS
PARENGIMAS

SOLISTO
KAZIO YAKUČIO
KONCERTAS
š. m. rugsėjo 27 d., šeštadienį, 8 v.v., punktualiai

Naujai išleista plokštelė KE
LIAUJAME SU DAINA — 6
dol. Naujai pagamintos su tri
spalve sagutės “Kiss me I’m
Lithuanian”. Persiuntimas 50 c.
Darbininkas, 341
Highland
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Ieškau moters, kuri sutiktų
gyventi vienam bute su manim
(mergina), atskiras miegamasis,
su teise naudotis visais buto pa
togumais.
Skambinti
4412872 ar 441-9720.

įPo koncerto šokiai ir vaišės
Šokiams gros lietuvių mėgiamas AMOUR orkestras
su Juozo Nako palyda

Įėjimo auka — 6 dol., studentams ir moksleiviams
— 3 dol.
Bilietai gaunami Das:
E|eną Andriušienę, telf. VI 7-4477,
Ireną Alksninienę, telf. TU 6-5695,
Loretą Vainienę, telf. 296-6860,
Ireną Veblaitienę, telf. (201) 687-4943.

Visus maloniai kviečia K.Ž. Administracinis Komitetas

