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Savaitės
įvykiai
V

Prez. Fordas pasiūlė sumažinti pajamų mokesčius už 1975
m. 11 bil. dol. ir padaryti pasto
vius kitus mokesčių sumažini
mus 17 bil. dol. sumai, bet rei
kalavo, kad kongresas sumažin
tų federalines išlaidas 28 bil.
dol. Kongresas šį pasiūlymą su
tiko nepalankiai.
JAV ambasadorius JT Daniel
P. Moynihan pavadino Ugandos
prez. ir Afrikos valstybių unijos
prezidentą Idi Amin rasiniu
žmogžudžiu. Už tai Afrikos ir
Azijos valstybių blokai smerkė
ne tik ambasadorių, bet ir visą
JAV politiką.
Portugalijos
kariuomenėj
pradėjo smarkiau reikštis kraš
tutinių kairiųjų grupės. Oporto
mieste specialūs prezidento
daliniai pašalino iš kareivinių
ekstremistinius karius, o patį
pulką išformavo.
JAV ir Ispanija susitarė dėl
karinių bazių, kurios liks veikti
ir toliau, nors amerikiečių skai
čius jose galės būti ir suma
žintas. JAV už tai suteiks Ispa
nijai karinės pagalbos už 500750 mil. dol., jei kongresas su
tuo sutiks.
Austrijoj
vykusiuose par
lamento rinkimuose partijų san
tykis mažai kuo'pasikeitė: socia
listai turės 93 atstovus, krikšč.
dem. — 80 ir konservatyvi lais
vės partija — 10. Komunistai ir
dabar neišrinko nei vieno at
stovo.
Lenkijos kunigai skundžiasi,
kad dėl Vatikano atoslūgio poli
tikos nukenčia Lenkijos katalikų
reikalai. Lenkijai trūksta 500
naujų katalikų bažnyčių, bet vy
riausybė pereitais metais leido
pastatyti tik 30, o šiemet tik
1 bažnyčią.
Tarp Alžirijos ir Maroko ga
lįs įvykti ginkluotas konfliktas
dėl Ispanijos valdomos Saharos
dalies, kurioj yra daug fosfatų.
Šis klausimas yra keliamas ir
JT ir tarpt, teisingumo tribu
nole.

A.D. Sakharov

Andrei D. Sakharov gavo šių
metų Nobelio taikos premiją.
Norvegijos parlamente premijos
komitetas ypač įvertino Sakharovo pastangas ginant civili
nes laisves Sovietų Sąjungoj.
Tai pirmas sovietų pilietis, lai
mėjęs Nobelio taikos premiją.

Šiek tiek aprimusi Portugali
ja bando tvarkyti savo ūkinius
reikalus. Jos užs. reik. min.
Ernesto Melo Antunes pavyko
susitarti su Europos bendrosios
rinkos valstybėmis dėl 187 mil.
dol. paskolos. Tuo pačiu reika
lu jis numato lankytis ir JAV.
V. Vokietija nuo Berlyno
sienos pastatymo 1961 slapta
pirkdavo iš R. Vokietijos kalė
jimuose laikomus vokiečius, su
mokėdama už kiekvieną paleistą
vokietį iki 15,000 dol. Čia ne
įeina šnipai, kuriais abi pusės
pasikeisdavo.
56 proc. suaugusiųjų ameri
kiečių smerkia rasinę segregaci
ją, bet net 75 proc. yra nusista
tę prieš mokinių vežiojimą in
tegracijai pasiekti.
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“LKB KRONIKA” — KENČIANČIŲJŲ
BAŽNYČIOS VAIKŲ ŠAUKSMAS
IŠ LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS NR. 17
VILNIUS

TSRS KP CK Generaliniam
Sekretoriui
TSRS Aukščiausios Tarybos
Prezidiumui
TSRS Generaliniam Prokuro
rui
LTSR Aukščiausios Tarybos
Prezidiumui
LTSR Prokurorui
Vilniaus, Kauno, Panevėžio,
Telšių ir Kaišiadorių vyskupi
jų kurijoms
LTSR
Vilniaus arkivysku
pijos
žemiau
pasirašiusių
kunigų

Pareiškimas
Lietuvos katalikai, stokodami
religinės literatūros, skaudžiai
kenčia. Tiesa, tarybiniais me
tais buvo išleisti šie leidiniai:
kan. J. Stankevičiaus “Malda
knygė”, “Liturginis maldynas”,
“Vatikano II susirinkimo nuta
rimai”, “Apeigynas”, “Naujasis
Testamentas”,
“Psalmynas”.
Jie tikinčiųjų poreikių nepa
tenkino, nes buvo išleisti tokiu
mažu tiražu, kuris naudingas
tik ateistams dėl užsienio pro
pagandos, esą “ir pas mus reli
gijos laisvė”. Pvz., “Naujojo
Testamento” Ceikinių parapija,
turinti apie 3000 tikinčiųjų,
gavo tik 10 egzempliorių
Kenčiant religinės literatūros
badą, atsirado žmonių, kurie, ži
nodami, kad Tarybų Sąjungos
Konstitucijos 135 str. ir Lietu
vos TSR Konstitucijos 97 str.
garantuoja religijos ir spaudos
laisvę, taip pat žinodami, kad
Lietuvos TSR civilinė valdžia,
prieštaraudama šiems įstaty
mams, neleidžia Lietuvos kata
likams spausdinti religinio turi
nio ' knygų, ryžosi slaptai ga
minti ir platinti maldaknyges.
Kai kurie iš jų 1973 buvo su
imti. 1974 gruodžio mėnesį
Lietuvos TSR Aukščiausias
Teismas nuteisė P. Petronį
laisvės atėmimu 4 metams
griežtojo režimo pataisos darbų
kolonijoje, P. Plumpą — lais
vės atėmimu 8 metams griež
to
režimo
pataisos
darbų
kolonijoje, J. Stašaitį — laisvės
atėmimu vieneriems metams ir
V. Jaugelį — laisvės atėmimu •
2 metams bendrojo režimo pa
taisos darbų kolonijoje.
“Tiesa” (1973.XH.23 ir 1974.
XII.29), rašydama apie šiuos
žmones, konkrečiai nepasakė
plačiajai visuomenei, kokius lei
dinius jie
daugino ir plati
no. Ji rašė: “neteisėtai daugi
no ir platino leidinius, sklei
džiančius išgalvotus, provokaci
nius gandus, šmeižiančius tary
binę valstybę ir visuomeninę
santvarką”.
Kaip tie leidiniai vadinosi,
“Tiesa” nutyli. Tik Vilniaus ar
kivyskupijos valdytojas mons.
C. Krivaitis,
dalyvaudamas
1975.11.25 Amerikoje spaudos
konferencijoje, prasitarė, kad
tie žmonės po ilgo tardymo yra
nubausti už “Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kroniką”. Malda
knygių gaminimą ir mons. Č.
Krivaitis nutyli, nes pagal jį
“Katalikų
Bažnyčia Tarybų
Lietuvoje funkcionuoja normaliai”.
(Gimtasis
kraštas”,
1973.XI.8).
Tarybinė spauda dažnai kelia
aikštėn, kritikuoja ir smerkia
įvairius trūkumus bei nusikalti
mus liaudies gerovei. Tačiau
niekas nepaliečia tikintiesiem
daromų nusikaltimų, nors jie
kartais būna tokie dideli, jog
net
prieštarauja
tarybinei
Konstitucijai ir Žmogaus teisių
deklaracijai. Apie tai turėtų ra
šyti visa tarybinė spauda, bet ji

tyli. Todėl šį darbą atlieka
“LKB Kronika”.
“LKB Kronika” nieko nerašo
prieš tarybinę santvarką, ji iš
kelia tik nusikaltimų prieš
tikinčiuosius faktus, kurių tei
singumo niekas nepaneigs. Ar
Ceikinių, Adutiškio, Mielagė
nų, Ignalinos ir kitų parapijų
tikinčiųjų pareiškimai civilinės
valdžios atstovams yra šmeiži
kiško pobūdžio? Ne! To niekas
neįrodys. Kai nebus tikinčiųjų
persekiojimo, tada nebus įvai
rių tikinčiųjų pareiškimų bei
skundų, o tuo pačiu nebus ir
“LKB Kronikos”, Dabartinė
se sąlygose “LKB Kronika”
yra kenčiančiųjų Katalikų Baž
nyčios vaikų Lietuvoje pagal
bos šauksmas.
LTSR Aukščiausiojo Teismo
nuosprendį laikome neteisingu
ir prašome jį panaikinti štai dėl
ko:
1. Jei pagrindinis mūsų įstatymas — LTSR Konstitucija
garantuoja sąžinės, religijos,
kulto ir spaudos laisvę, jei 1948
gruodžio 10 Suvienytųjų Naci
jų Organizacijos generalinė asamblėja
priėmė
Visuotinę
žmogaus teisių deklaraciją, ku
rią pasirašė ir Tarybų Sąjun
ga, tai tikintieji privalo turėti
sąlygas bei galimybes savo ti
kėjimui pažinti ir jį viešai išpa
žinti. Kitaip, ko verta teisė, jei
nėra galimybės ja naudotis?
Tikijimui pažinti reikalingi ka
tekizmai, maldaknygės ir religi-
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nė literatūra, kurios Tarybų
Lietuvos civilinė valdžia nelei
džia spausdinti. Tuo ji priešta
rauja LTSR Konstitucijai ir Vi
suotinei žmogaus teisių dekla
racijai.
LTSR Aukščiausiasis Teis
mas kaltino P. Petronį ir J.
Stašaitį
maldaknygių
gami
nimu ir platinimu; teisme dau
guma liudininkų kalbėjo tik
apie jų spausdinimą, įrišimą
bei platinimą. Tačiau LTSR
Aukščiausiasis Teismas kaltina
mojoje išvadoje paminėjo tik
“LKB Kronikos” ir kitų anti
tarybinių leidinių dauginimą
bei platinimą. Todėl LTSR
Aukščiausiasis Teismas, nuteisdamas P. Petronį ir J. Stašai
tį, kurie gamino ir platino
maldaknyges, pasielgė’ netei
singai. Religinė literatūra — ti
kinčiųjų gyvybinis reikalas.
Nors teismai teis ir baus sun
kiausiomis bausmėmis, tikintie
ji kiek sugebės ir toliau nele
galiai gamins religinę literatū
rą tol, kol valdžia neleis jos
oficialiai spausdinti.

2. LTSR Aukščiausiasis Teis
mas kaltino P." Plumpą ir V.
Jaugelį “LKB Kronikos” daugi
nimu ir platinimu, o 1975 ko
vo mėnesį dar nuteisė J. Gražį
trejiems metams laisvės atėmi
mo už “LKB Kronikos” įrišimą.
N. Sadūnaitė, suimta 1974 me
tardoma ir laukia
tais, dar
teismo.
(nukelta į 2 psl.)

KVIEČIAMI VISI DARBAN
NAUJŲJŲ REZOLIUCIJŲ ŽYGY
Jau 27 legislatoriai yra įnešę come a cosponsor of the aforeJAV Kongrese naujas ir stiprias said legislation or to introduce
rezoliucijas Lietuvos ir kitų that resolution as your own.
Baltijos valstybių pilnos laisvės Over thirty Representatives
ir nepriklausomybės reikalu. have done that already. Please
Tų rezoliucijų skaičius didinti- mail me Severai copies of your
nas ir vystytina akcija už jų resolution after its introducpravedimą JAV Kongrese.
tion (or cosponsoring) in the
Lietuvos, Latvijos ir Estijos House.
pilnos laisvės ir nepriklauso
Needless to say, I am aware
mybės reikalu jau 27 legisla of the fact that Severai resolutoriai yra įnešę rezoliucijas JAV tions were introduced in the
Kongrese. Padaryta gera pra House conceming the Baltic
džia, bet tuo negalime pasiten Statės before July 14, 1975.
kinti. Tų rezoliucijų skaičius Hovvever, all of those resoludidintinas iki maksimumo ir tions dealt with the Helsinki
vystytina pilna akcija už jų pra Conference. The Helsinki Convedimą JAV Kongrese. Tai yra ference is of the past, so are all
milžiniškos apimties užsimoji of those resolutions.
mas, ir tam žygiui reikia visų
Thank you.
galimų darbo rankų.
Sincerely,
Kontaktuotini kongresmanai
(Parašas)
Visi geros valios lietuviai
Vardas ir Pavardė
kviečiami dar šiandien parašyti
Vardas ir Pavardė
laiškus, savo kongresmanam,
Pilnas ir tikslus adresas
prašant juos įnešti naujas rezo
liucijas (panašias į kongresma
Įneštų rezoliucijų autoriai
no Alphonzo Bell rezoliuciją)
Iki rugsėjo 25 jau 27 kong
ar tapti kongresmano A. Bell
resmanai yra įnešę naujas ir
rezoliucijos ko-autoriais (costiprias rezoliucijas Pabaltijo
sponsors). Jei kuris iš lietuvių
kraštų pilnos laisvės ir nepri
nežinotų savo kongresmano
klausomybės reikalu. Jie tai
vardo ir pavardės, tai galima
padarė pavieniui ar grupėmis.
sužinoti paskambinant telefonu
Štai tų naujųjų rezoliucijų au
į vietos amerikiečių dienraščio
toriai: Joseph P. Addabbo (Dredakciją ar į savo apskrities
N.Y.), Frank Annunzio (D-Ill.),
(county) balsuotojų registracijos
Alphonzo Bell (R.-Calif.), Jaįstaigą (Registrar of Voters).
mes J. Blanchard (D.-Mich.),
William
M. Brodhead (D.Laiško turinys kongresmanui
Mich.),
James
A. Burke (D.gali būti maždaug šio turinio:
Mass.), Norman E. D’Amours
The Honorable (kongresmano (D.-N.H.), Joshua Eilberg (D.Pa.), Henry Helstoski (D.-N.J.),
vardas ir pavardė)
James
J. Howard (D.-N.J.), Jack
House Office Building
J.
Kemp
(R.-N.Y.), Robert J. LaWashington, D.C. 20515
gomarsino
(R.-Calif.), John Y.
Dear Mr. (kongresmano pavar
M
c
Collister
( R. - N e b r.),
dė):
Larry
McDonald
(D.-Ga.), DoRecently Rep. Alphonzo Bell
nald
J.
Mitchell
(R.-N.Y.), Ja
has introduced an excellent
mes
L.
Oberstar
(D.-Minn.),
House Concurrent Resolution
Mrs.
Shirley
N.
Pettis
(R.-Ca
(H. Con. Res. 368) in the
lif.),
Donald
W.
Riegle,
Jr.
(D.House that calls for freedom
Mich.),
Edward
R.
Roybal
(D.for Lithuania and the other two
Calif.),
Martin
A.
Russo
(D.-Ill.),
Baltic Statės. I kindly ask you
to contact Rep. Bell at your Ronald A. Sarasin (R.-Conn.),
Stephen J. Solarz (D.-N.Y.), Bob
earliest convenience and to beTraxler (D.-Mich.), David C.
Treen (R.-La.), William F.
Walsh (R.-N.Y.), Bob Wilson
(R.-Calif.) ir Gus Yatron (D.Pa.).
Jei vienas iš jų yra jūsų
kongresmanas, be abejo, jis
nebeprašytinas įnešti naujos re
zoliucijos. Būtų tikslu jau įneš
tų rezoliucijų autoriam parašyti
trumpus padėkos laiškučius.
Ypač prisimintini tie, kurių
distriktuose beveik nėra pabaltiečių.

,....... 7^-

LMK Federacijos iškilmingo posėdžio metu kalba Federacijos pirm. Irena Banaitienė.
Nuotr. A. Binkins

Lietuviai laukia Vatikano pagalbos
Los Angeles, Calif., leidžia
mas katalikų savaitraštis “The
National Catholic Register”. Jo
redaktorium yra arkivyskupas
Robert J. Dwyer. Laikraštis pla
čiai skaitomas visoj Amerikoj.
Spalio 5 (nr. 40, psl. 3) laikraš
tis paskelbė straipsnį: “Lithuanians Need More Vatican
Help”.
Straipsny cituojamas protes
tantų dvasininko Rev. Michael
Bourdeaux nusiskundimas, jog
Vatikanas diplomatiniuose ma
nevruose ignoruoja Lietuvos ka
talikų problemas. Bourdeaux yra
Religijos ir komunizmo studijų
centro direktorius Kestone, ne
toli Londono. Jis sako, jog Lie
tuvos katalikai buvo priversti
pradėti leisti “LKB Kroniką”,
kad Vakarams atskleistų tikrą
padėtį ir kad Vatikanas reikalą
giliau paimtų į širdį. Jie įsitiki
nę, kad Vatikano diplomatai nenoii matyti, kokius sunkumus

pergyvena katalikai Sovietijoj.
“Lietuvos katalikai turi aiškiai
pagrįstų reikalavimų, bet dėl da
bartinės detentės niekas į tuos
reikalavimus nekreipia dėme
sio”. Toliau Bourdeaux sako:
“Jiems pasidarė aišku, kad Ro
ma nenori padėti, nors jie prašo
pagalbos per ilgus metus”.
Vatikano derybose su Rytais
darbotvarkę pasiūlo kaip tik ne
Vatikanas, todėl derybos ir apsi
riboja tik vyskupų konsekravi-,
mu ir formalia Bažnyčios orga
nizacija. Tokie gyvybiniai reika
lai, kaip parapijos gyvenimas,
visai ūediskutuojami. Kad nebū
tų trynimosi rarp Vatikano ir
Sovietijos katalikų, Bourdeaux
siūlo:
1. Vatikanas turėtų informuoti
Amerikoj gyvenančius lietuvius
ir Kanadoj ukrainiečius apie de
rybas su sovietų valdžia;
2. Vatikanas turėtų pasinaudo
ti informacijomis iš Rytų Euro-

Kitos akcijos reikalu
Naujų rezoliucijų žygį pradė
jo ir jam vadovauja Rezoliuci
jom Remti Komitetas. To naujo
žygio
darbuotojai kviečiami
vadovautis minėto vieneto pa
teikiama informacija. Bent šiuo
metu visas dėmesys skiriamas
išgauti kiek galima didesnio
skaičiaus rezoliucijų JAV Kong
rese. Pradedama akcija ir už tų
rezoliucijų pravedimą. Visais
to žygio klausimais rašyti: Re
zoliucijom Remti Komitetas,
Post Office Box 75893, Los An
geles, Califomia 90075. Visi,
norintieji prisidėti darbu, gaus
detalios literatūros tuo klau
simu.

pos išeivių, ypač gyvenančių
RRK
Romoj;
3. Artimiau bendradarbiauti
MIRĖ
dviem Vatikano sekretoriams —
krikščionių vienybės ir santykių
VYSK. J. PLETKUS
su netikinčiaisiais;
Telšių vyskupijos valdytojas
4. Pradėti gaminti literatūrą vysk. Juozapas Pletkus, sulau
katalikams Rytuose;
kęs 80 metų amžiaus, po sun
5. Pagerinti radijo programas kios ligos mirė rugsėjo 29. Ve
Rytų Europai. Rytų Europos lionis buvo gimęs 1895 gegužės
krikščionys labai nelaimingi Va 22 Gujėnų kaime, Grinkiškio
tikano radijo kokybe. Translia valsč., Kėdainių apskrity. Bai
cijos labai nuobodžios ir pilnos gęs kunigų seminariją Kaune,
biurokratinio žargono;
1921 gegužės 5 buvo įšventin
6. Derybose su sovietais nau tas kunigu. Klebonavo įvairiose
dotis ir informacijomis, surink žemaičių parapijose. Mirus Tel
tomis “Kronikose”.
šių vyskupui P. Maželiui, kun.
“Visi, ypatingai lietuviai sa J. Pletkus 1966 birželio 15 buvo
ko, kad popiežius turi vado kapitulos išrinktas Telšių vysku
vauti šventajam karui prieš ko pijos ir Klaipėdos prelatūros
munizmą. Vatikano pareiga pa valdytoju, o 1967 vasario 25
rodyti, kad Sovietijos krikščio konsekruotas vyskupu. 1967
nys taip pat brangi Bažnyčios kovo mėn. paskirtas Telšių vys
šeimos dalis. Dabartinėj situaci kupijos ir Klaipėdos prelatūros
administrato
joj jie to nejaučia”, sako Rev. apaštališkuoju
rium.
Bourdeaux.
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Savaitės
įvykiai
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Prez. Fordas numato Prancū
zijoj susitikti su Britanijos, Pran
cūzijos, V. Vokietijos, Italijos,
Kanados ir Japonijos vyriausy
bių galvomis ekonominei politi
kai, ypač pinigų vertei aptarti.
JAV ir Sov. S-ga vėl paleis
į erdves bendrą satelitą, aprū
pintą JAV pagamintais instru
mentais. Satelitas bus paleistas
ir grąžintas į žemę Sov. S-goj,
bet JAV mokslininkai nebuvo
pakviesti dalyvauti nei satelito
paleidime nei jo grįžime.
Ispanijoj per paskutines dienas vėl buvo nužudyti 6 civ.
gvardijos nariai.
JAV kongresas pagaliau priėmė įstatymą, leidžiantį teikti
karinę pagalbą Turkijai. Prezi
dentas jį pasirašė, bet Turkija
nenumato artimoj ateity atidary
ti JAV karinių bazių.
Norvegijos karalius Olav V
atvyko į JAV oficialaus vizito
150 m. sukakčiai nuo organizuo
tos norvegų imigracijos į JAV
paminėti.
Kinija nori pirkti iš JAV mo
derniausią kompiuterį Cyber 72
aliejaus ieškojimui pagerinti ir
krašto gynybai stiprinti. Bet dėl
jo pardavimo komunistiniam
kraštam žodį turi tarti ir neofi
ciali NATO valstybių ir Japoni
jos komisija, prižiūrinti strategi
nių ginklų pardavimą komunis
tiniam kraštam.
Norvegija, atradusi aliejaus
šaltinius Šiaurės jūroj, pasidarys
Europos didžiausia aliejaus iš
vežimo valstybe. Jos pajamos už
aliejų sieks 1 bil. dol. permetus.
JAV kongreso priimtą mokyk
lų mokinių priešpiečių įstatymą
prezidentas buvo vetavęs, bet
kongresas jo veto panaikino.
Pietų Afrikos vyriausybė su
tiko kitais metais suteikti ne
priklausomybę Transkei gen
ties sritim, turinčiom apie 3
mil. gyv. Kitų genčių vadai
tuo labai nepatenkinti, nes įta
ria, kad vyriausybė nori ir toliau
gentis valdyti.
Occidental Petroleum bend
rovė pasiskundė valst. d-tui, kad
Libija neleidžia išvykti 230
amerikiečių tarnautojų. Ji taip
pat sustabdė ir bendrovės paga
minto aliejaus išvežimą.
JAV senato užs. santykių ko
mitetas prieš Kissingerio norą
nutarė oficialiai paskelbti suda
rytus su Egiptu ir Izraeliu susi
tarimus ir sutiko leisti vykti į
Sinajų 200 civ. technikų.
JAV ir Indija pradėjo derybas
sėl santykių pagerinimo.
JAV žvalgybos organai ne
buvo numatę, kad galįs įvykti
Portugalijos sukilimas, 1973
karas tarp Egipto ir Izraelio ir
1968 Š. Vietnamo ofenzyva P.
Vietname.
Argentinoj
vyksta susirė
mimai tarp kairiųjų teroristų
ir policijos.
P. Vietnamas nenumato pri
imti iš Guam salos grąžinamų
laivu vietnamiečių pabėgėlių,
nes jų tarpe galį būti amerikie
čių šnipų.
Kissingeris išvyko į Kiniją dir
vos prez. Fordo vizitui parengti.
JAV pašto tarifas nuo gruodžio
28 pirmos rūšies laiškam bus pa
keltas iki 13 et. už pirmą unciją. Pirmos klasės laiškai jau
gabenami lėktuvais.

LKB KRONIKA
(atkelta iš 2 psl.)

Vienų nuteisimą, o kitų kali
nimą mes laikome neteisingu,
nes aukščiau paminėtų asmenų
veikloje nebuvo nusikaltimo.
Visuotinė žmogaus teisių dek
laraciją (19 str.) sako, kad
“kiekvienas žmogus (...) turi
teisę ieškoti, gauti ir platinti
informaciją bet kuriomis prie
monėmis”. Todėl, daugindami
ir platindami “LKB Kroniką”,
jie nenusikalto. LTSR Baudžia
masis kodeksas negali prieštarauti Konstitucijai ir Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai.
Be to, “LKB Kronika” yra ne
šmeižtų, o tikrų faktų leidinys.
Kad Lietuvos tikintieji gyvena
religinės priespaudos laikus,
neužginčys nė kai kurių Lietu
vos vyskupų, vyskupijų valdy
tojų ar šiaip kunigų duodami
interviu užsienio laikraščiams
ir radijui. Pvz., Vilniaus arki
vyskupijos valdytojas mons.
Krivaitis, kaip rašė “Tiesa”
(1975.11.20), Niujorko spaudos
konferencijoje 1975 pareiškė:
“Tarybų Lietuvoje tikintieji
turi visas sąlygas praktikuoti
religiją. Nei jie, nei jų vaikai
nėra persekiojami už savo įsi
tikinimus. Mes, dvasininkai,
turime visas sąlygas savo dar
bui”.
Jeigu tai būtų tiesa, jeigu tu
rėtume visas sąlygas darbui, tai
kodėl Vilniaus arkivyskupijoje
net 8 kunigai aptarnauja po dvi
parapijas, o kun. Alfonsas Mer
kys net tris — Turmantą, Til
žę ir Smalvas? Kodėl Vilniaus
vyskupijoje parapijas aptarnauja
tokio amžiaus kunigai: P. Bekiš
(77 m.) — Vilniaus Šv. Dva
sios parapijos klebonas, L.
Chomski (90 m.) — Baltosios
Vokės parapijos klebonas, L.
Ivančik (79 m.) — Korvio kle
bonas L. Laucevič (80 m.) —
Rūdininkų klebonas, A. Liachovič (80 m.) — Mickūnų kle
bonas, S. Malachovski (77 m.)
— Eitmoniškių klebonas, V.
Novįcki (78 m.) — Parudami.
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BALTISTŲ
KONFERENCIJA
Rugsėjo 25 Vilniuje prasidėjo
baltistų (baltų kalbų tyrinėtojų)
tarptautinė mokslinė konfe
rencija. Apie konferencijos už
davinius ir dalyvius prof. B. Ma
žiulis painformavo Sovietskaja
Litva dienraščio (1975.IX.26)
korespondentą. Baltų kalbų gru
pei priklausančios lietuvių, lat
vių ir senųjų prūsų kalbos, o
daug kitų kalbų sudarančios in
doeuropiečių kalbų pogrupes.
Mokslininkai ypatingai domisi
lietuvių kalba, nes ji daugiau už
kitas išlaikiusi archajiškus kal
bos bruožus.
Konferencijoj dalyvavo Sovie
tų Sąjungos, Europos ir JAV
mokslininkai baltistai. Tarp jų
minimi: Pennsylvanijos uni
versiteto profesorius B. Smalstieg, Rytų Vokietijos profeso
riai R. Ekkert ir B. Falkengan, Berno universiteto prof. I.
Lochar, rusas prof. B. Ivanov,
Krokuvos universiteto prof. B.
Smočinski, Poznanės prof. M.
Chasiuk, Muencheno univer
siteto prof. I. Ranke. Abu Kro
kuvos
universiteto profeso
riai studijuoja Lenkijos lietuvių
tarmes (Punsko, Seinų). (Elta)

nio klebonas. Šie kunigai, iš
skyrus kun. P. Bekišą, neturi
pagelbininkų.
Duotieji pavyzdžiai rodo,
koks didelis Lietuvoje yra ku
nigų trūkumas. Tuo tarpu dau
gelis kandidatų, norinčių tapti
kunigais, nepatenka į Kunigų
seminariją, nes jų neprileidžia
saugumo organai.
1974 Lietuvoje mirė 22 kuni
gai, o įšventinti tik 8. Naujų
klierikų priimta 10. Taigi tikin
čiųjų padėties negalima laikyti
normalia. Bažnyčia engiama.
3.Virš minėtųjų “nusikaltė
lių” byla ir teismas yra aki
vaizdžiausias tikinčiųjų betei
siškumo įrodymas. Lietuvos
saugumo organams kovojant su
tikinčiaisiais, net neegzistuoja
kodeksų straipsniai. LTSR Bau
džiamojo proceso
kodeksas
(106 str.) sako, kad tik dėl ypatingiausio bylos sudėtingumo
suėmimo laikas tiriant bylą gali
būti Generalinio Prokuroro pra
tęstas iki 9 mėn. nuo suėmimo

dienos. P. Petronio ir P. Plumpos suėmimas, tiriant bylą, už
truko net 12 su puse mėnesio
(1973.XI.19-1974.XII.2), J. Gra
žio — 11 mėnesių (1974.IV.241975 kovo mėn.). Visa tai turė
dami prieš akis, prašome LTSR
Aukščiausiojo
Teismo
nuo
sprendį anksčiau paminėtiems
asmenims panaikinti ir nuteis
tuosius bei tardomuosius pa
leisti, o Lietuvos tikintie
siems užtikrinti teisę naudotis
laisvėmis, kurias garantuoja ta
rybinė Konstitucija ir Visuoti
nė žmogaus teisių deklaracija.

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soalvotus ir paorastus.
Pilnas patarnavimas įdėdan?naujas danš.~Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887.
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).
BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426
Lafayette St., 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 Ave’ąue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

1975 m. balandžio 28 d.
Lietuvos TSR, Ignalinos raj.,
Ceikiniai, kun. Karolis
Garuckas.
Zarasų raj., Smalvos,
kun. Alfonsas Merkys.
Švenčionių raj., Adutiškis
kun. Bronislavas Laurinavičius.
Vilniaus raj., Nemenčinė,
kun. Kazimieras Pukėnas,
Vilnius, Kretingos g. 7-3 .
kun. Stasys Valiukėnas.
Vilnius, Nugalėtojų g. 20,
kun. Pranas Šviontek.

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St.,
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms.
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakino Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona,
Uueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

LAUKIAMA TALKA
Lietuvos reikalus nuoširdžiai
ir uoliai ginąs kongresmanas
Edward J. Derwinski pasiūlė
naują rezoliuciją 401, kuria sie
kiama, kad po Helsinkio konfe
rencijos JAV vyriausybė padary
tų naują tvirtą pareiškimą, jog
Baltijos valstybių inkorporavi
mas į Sovietų Sąjungą nepripa
žįstamas ir nebus pripažintas.
Stengiamasi, kad šią rezoliuci
ją kongresas priimtų per keletą
savaičių. Dabar ji yra perduo
ta atstovų rūmų Foreign Affairs
komitetui, kurio pirmininkas yra
Thomas E. Morgan.
Labai svarbu, kad kuo dau
giau lietuvių (latviai ir estai
irgi rašo) laiškų būtų pasiųsta
to komiteto nariam, ypač esan
tiem iš lietuvių gyvenamų vals
tijų. Čia duodam to komiteto na
rių sąrašą, pažymėdami ir iš ku
rios valstijos jie yra:
Thomas E. Morgan, Pennsylvania; Clement J. Zablocki,
Wisconsin; Wayne L. Hays,
Ohio; L.H. Fountain, North Carolina; Dante B. Fascell, Flori
da; Charles C. Diggs, Michigan;
Robert N. C. Nix, Pennsylvania; Donald M. Fraser, Minnesota; Benjamin S. Rosenthal,
New York; Lee H. Hamilton,
Indiana; Lester L. Wolff, New
York; Jonathan B.
Bingham,
New York; Gus Yatron, Pennsylvania; Roy A. Taylor, North Carolina; Michael Harrington,
Massachussetts; Leo J. Ryan,
California;
Charles Wilson,
Texas; Donald W. Riegle, Jr.,
Michigan; Cardiss Collins, Illinois; Stephen Solarz, New York;
Helen S. Meyner, New Jersey;
Don Bonker, Washington; William S. Broomfield, Michigan;
Edward J. Denvinski, Illinois;
Paul Findley, Illinois; John
Buchanan, Alabama; J. Herbert
Burke, Florida; Pierre S. du
Pont IV, Delaware; Charles W.
Whalen, Jr., Ohio; Edward G.
Biester, Pennsylvania; Larry
Winn, Jr., Kansas; Benjamin A.
Gilman, New York; Tennyson
Guyer, Ohio; Robert J. Lagomarsino, California.
Visų jų adresas: The House
of Representatives, Washington,
D.C.20515.

Apreiškimo parapijos sukaktuviniame bankete garbės stalas. Iš k. muz. A. Kačanauskas, kleb.
kun. Pr. Raugalas, kleb. kun. A. Petrauskas, prel. J. Balkūnas, Lietuvos gen. konsulas A. Simu
tis, p. Simutienė, kleb. kun. V. Dabušis, kun. K. Pugevičius. Nuotr. C. Binkins

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by —
Čia duodam keletą pavyzdžių SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y.
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — irrrjiems rašytinų laiškų ar siųstinų pertu
o to s ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir Suk
telegramų:
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
-ononės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
Please support Congressman cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
Derwinski’s H. Con. Res. 401, kinsite!
which requires assurance of LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar
non-recognition of the in- nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda paskoCorporation of Lithuania into the ,. las su žemu procentu, moka dividendus apsldraudusiem. Kreiptis:
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane,VVoodhaven, N.Y. 11421.
Soviet Union.
Telef. Ml 7-6637.
-oYour efforts for ąuick passage SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiuteof Congressman Derwinski’s H. riai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
Con. Res. 401 will be greatly ap- mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10
preciated. After the Helsinki Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.
agreement we need clarification
to the Lithuanians, Latvians and REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo
Estonians that the occupation of krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo
the Baltic Statės by the Soviet krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa
Union using fraud and force will sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y.,
never be recognized and their 11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.
incorporation will never be approved by the United Statės
government.
ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149.
-o107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia Darbininko spau■ dos kioskas.

In the spirit of the bicentennial celebration we have NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai.
to protect the freedom of other WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30countries. Please, support Cong- 8:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467
ressman D Derwinski’s H. Con. Force Dr., Mountainside, N .J. 07092. Tel. (201) 232-5565.
Resolution 401, protecting the
rights of freedom of the Baltic NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel.
Statės.
212) 229-9134.
-oPeople behind the Iron Cur- BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. M in
tain have great confidence in kus, 502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.
the USA. Don’t discourage
them. Please, support Congress- BOSTON, VVORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 ir
man Derwinski’s H. Con. Res. FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton,
401 and promote its ąuick pas- Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.
sage.
ALT inf.

— Kanados vyriausybė pagal.
daugiakultūrę savo programą
paskyrė 9000 dol. Kanados Lie- *
tuvių Bendruomenės krašto val
dybai. Ši parama duota pirma- »
jai Kanados lietuvių dainų ir tau
tinių šokių šventei, vykusiai
spalio 11-12 Hamiltone. Šiuo
metu daugiakultūriais reikalais
rūpinasi darbo ministeris John
Munro iš Hamiltono.
— Okupantas Lietuvoj plečia
ir gilina materialistinės pasaulė
žiūros mokslą. Jis skiriamas ko
munistinės ideologijos
dar
buotojam. Tuo reikalu nuo šių
mokslo metų pradžios įvedamas
dvejų metų kursas partiniame ir
komjaunimo politiniame švie
time. Bus dėstoma: ateistinė gal
vosena, socialpolitinė evoliuci
ja, katalikybė ir reakcinė katali- ’
kų Bažnyčios rolė Lietuvoj, ry
šys tarp religijos ir buržuazinės
ideologijos, antikomunizmas ir
nacionalizmas ir daug kitų pana
šių “mokslų”. Kursantai lankys
ateizmo muziejus, žiūrės specia
lius filmus ir kt. (E)
— Jurbarko rajone Mičiurino
vardo sodas yra pats didžiausias
Lietuvoj. Jo plotas — 468
hektarai. Auga daugiau kaip de
šimt tūkstančių vaismedžių ir
nesuskaitoma daugybė vaiskrū
mių. Sodo direktorius Algis
Sruoga džiaugiasi, kad sodas, tu
rįs tik penktą dalį ūkio ariamos
žemės ploto, duoda pusę viso
ūkio pajamų. (E)

Lietuviško stiliaus paminklr ,
sukuriami ir veltui pristato-)
mi į visas kapines New Yorfc,
New Jersey ir Connectięut
valstijose

Fasolino
Memorials CO.
66-86 80th Street (prieš St. Jdhn’s kapines)
Middlė Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379
(212) DAvenport 6—-3150
— Tai yra mūsų vienintelę vieta
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ
AGENTŪRA

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

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

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų
lankymas
TRAUKINIAI

I

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Eina nuo 1915 m., 1951 m. sujungė AMERIKĄ, LDS organą DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS • Pre
numerata metam $10.00 • Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra •
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k kalbą redakcija neatsako.
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Dėl naujų rezoliucijų
Saugumo konferencija Hel
Ką mes turime
daryti tokiu
sinky vertinama nevienodai. Yra atveju? Džiaugtis Helsinkio pa
tokių, kurie mano, kad nepasi sirašymu nebūtų pagrindo. Juk
keitė Amerikos tradicinė politi šiaip ar taip ten buvo padaryta
ka nepripažinti Baltijos kraštų nuolaidų sovietam, o iš jų nieko
inkorporavimo.
Prezidentas negauta.
Fordas juk sukvietęs net pa
vergtų kraštų atstovus prieš ke
Nėra ko ir per daug nusimin
liaudamas į Helsinkį. Pažadėjo, ti, nes gyvename demokratinia
kad politika nesikeis. Tie žmo me krašte, kur paliekama laisvė
nės Helsinkio aktuose neįžiūri nesutikti su Valstybės departa
nieko blogo ir net nervinasi, mento nuomone, su siūloma
kad kiti yra kitos nuomonės ir detente. Ta laisvė mus įgalina
pasirašymą smerkia.
veikti ir judėti, išryškinti savo
Yra ir kita grupė, kuri neigia interesus ir padidinti budrumą,
mai žiūri į Helsinkio aktų pasi pastiprinti veržlumą ir ieškoti
rašymą. Vienaip ar kitaip aiškin naujų draugų naujam kovos rate.
si, bet vistiek pasirašyta sienų
Ir tie draugai štai atsiranda.
neliečiamumas. Vadinas, įtei
sinta tai, ko sovietai labiausiai Kongresmanas E.J. Denvinski
norėjo — kad jų užgrobtų že JAV atstovų rūmuose įnešė re
mių niekas ne laisvintų ir kad jas zoliuciją (401), kuri turi išryš
atiduotų jiem. Suprantama, kad kinti JAV prezidento nusista
tie Helsinkio popieriai yra pa tymą Baltijos valstybių klausi
lankūs sovietam, o ne paverg mu. Rezoliucijoje sakoma, kad
tom tautom, ne kitiem Europos turi būti išryškinta senoji tradi
cinė Amerikos politika nepripa
kraštam.
Pačioj Lietuvoj Helsinkis žinti Baltijos valstybių okupavi
vertinamas dvejopai. Komunistų mo. Ir tai turi būti padary
partija labai džiaugiasi, nes ji ta nauju pareiškimu.
laimėjo. Ji net prievarta suvarė
žmones į mitingus, norėdama
Kitas kongresmanas Alphonzo
pademonstruoti, kaip jai patinka Bell įnešė kitokią rezoliuciją
tas pasirašymas.
(368). Jis reikalauja, kad Fordas
Patys Lietuvos žmonės apgai iškeltų Lietuvos, Latvijos, Esti
li, kad buvo toks Helsinkio jos bylą Jungtinėse Tautose.

aktas, kad Lietuva palikta už
bendru sutarimu sutvirtinto Ber
lyno mūro, už parašais sutvirtin
tos geležinės sienos. Tas faktas
prislėgė žmones, dar labiau pa
sunkino vergiją, sumažino viltis.
Buvę Lietuvoj pasakoja, kad
ten dabar pagriežtėjo režimas.
Daroma daugiau kratų, labiau
terorizuojami žmonės. Turistam
padidino muitus, labiau juos
krato, iš jų įžūliai juokiasi.

Į Vilnių atvežė iš Maskvos ir
užsienio diplomatų, kad tie pa
matytų, kaip sovietai įsitvirtino,
kaip jie laimėjo pripažinimą.
-o-

Vytautas

Apie abi rezoliucijas atskirai
buvo rašyta pereitame Darbi
ninko numery. Apie jas rašoma
ir šiame numery.

-oJau ne kartą esame turėję
panašią situaciją ir ji priklausė
nuo mūsų aktyvumo ir apdai
rumo, nuo mūsų laiškų rašymo
mūsų pačių kongresmanam, kad
jie paremtų rezoliucijas. Tai ir
dabar prašomi visi nepasilikti
nuošaliai, nedejuoti, bet pasi
naudoti savo laisve ir rašyti laiš
kus. Tai yra natūrali mūsų ko
va dėl pavergtos Lietuvos. Ne- «.
pasilikime šalia jos.

SUVALKIJOS ŪKININKO

ATSIMINIMAI
Esu jau 86 metų amžiaus.
Tokie žmonės atsiminimų jau
nerašo.
Visą laiką buvau užsiėmęs
dailidės darbais. Bet kojas taip
smarkiai pradėjo skaudėti, kad
stovėdamas nebegalėjau nieko
dirbti. O be jokio užsiėmimo
gyventi neina. Todėl pradėjau
mokytis rašyti mašinėle. Ap
rašiau vieną seną praeitį. Pa
siunčiau laikraščiui — iš
spausdino. Tada kilo mintis ra
šyti atsiminimus.
Pradėjau naktimis nemiegoti.
Vaikščiojau mintimis po visą
savo gyvenimo kelią — nuo
vaikystės dienų ligi tos nelauk
tos senatvės. Apėjau visas vie
tas Lietuvoj, kur kadaise esu
buvęs. Išvaikščiojau ir Rusijos
nemažus plotus.
Dažnai skrendu į tėvynės
gimtuosius namus. Iš artimųjų
nieko nerandu. Visi nematyti
žmonės. Darosi nyku.
Vaikščioju po laukus, tuos
kalnus, gūbrius. Laukai tie pa
tys, tik apžėlę visokiom pikt
žolėm, apaugę krūmais. Vaikas
būdamas, čia ganiau gyvulius.
Paaugęs ariau laukus žagre.
Dalgiu ir mašina pioviau žolę
ir javus. Dar visai netolimoj
praeity čia taip buvo viskas ma
lonu, ramu. Buvo miela su vi

sais artimaisiais kartu. Neturiu
tiek jėgų nei sugebėjimo iš
reikšti visa tai žodžiu. Yra skau
du.
Šiuos
atsiminimus
noriu
skirti savo gimtinės laukam,
tiem gūbriam,, tiem kalnam,
kur vaikystėj laksčiau ir buvau
toks laimingas.
Kaip ūkininkas, papasakosiu
truputį apie Lietuvos ūkininkus
ir jų gyvenimą. Papasakosiu,
kaip buvau kareivis ir kariavau.
Pateiksiu ir smulkesnių gyveni
mo nuotykių.
“Vargo” mokykla
Esu gimęs ūkininko šeimoj,
Kaupiškių kaime ir valsčiuj,
Vilkaviškio apskrity. Pas tėvus
užaugom penki vyrai ir trys
mergaitės.

Kiek paaugęs, pradėjau lan
kyti “vargo” mokyklą, kuri kai
me kilnojosi iš vienos vietos į
kitą, į tuos namus, kurių vai
kai lankė mokyklą. Tuose na
muose mokykla išbūdavo tiek
dienų, kiek vaikų iš tų namų
mokyklą lankydavo, bet ne il
giau, kaip tris dienas iš karto.
Kadangi mūsų šeimos keturi
vaikai lankėm mokyklą, tai ji
ir pas mus išbūdavo tris dienas.
Ilgiausiai mokykla išbūdavo

Clevelando naujojoj lietuvių
parapijoj — Our Lady of Perpetual Help — rugpjūčio 20-21
įvyko trečiasis Jungtinių Ame
rikos Valstybių
Lietuvių Jau
nimo Sąjungos tarybos suvažia
vimas. Buvo pageidaujama, kad
dalyvautų ne tik tarybos nariai,
bet ir visi tie, kurie išrinkti
būti atstovais JAV trečiajame
pasaulio lietuvių jaunimo
kongrese. Faktiškai šį suva
žiavimą buvo galima pavadinti
paskutiniu pasiruošimu jauni
mo kongresui, nes toji tema bu
vo svarstoma eilės pranešėjų.
Suvažiavimo dalyvių skaičius
svyravo tarp 30 ir 50. Vienu
laiku šių eilučių autorius su
skaičiavo 36 dalyvius, besiklau
sančius paskaitos. Kadangi net
44 jaunuoliai vyksta į Pietų
Ameriką kaip JAV atstovai,
dar priskaičius visus tarybos
narius, kurie privalo tokiuose
suvažiavimuose dalyvauti, žmo
nių galėjo būti truputį daugiau.
Tačiau suvažiavusių skaičius
neblogas. Buvo atstovų iš visur
— keli net iš New Yorko, o
viena ir iš Kalifornijos.
Jaunimas susirinko parapijos
mažojoj salėj šeštadienio rytą.
Truputį po dešimtos valandos
JAV LJS valdybos nariai Emi
lija Pakštaitė ir Jonas Juozevičius suvažiavimą atidarė. Po
to buvo pasveikinimai iš Ohio
Lietuvių Bendruomenės apy
gardos, Clevelando Lietuvių
Bendruomenės apylinkės ir Ka
nados Lietuvių Jaunimo Są
jungos. Pasveikinimam užsibai
gus, Emilija pristatė Praną
Pranckevičių ir Liną Rimkų,
kuriuos JAV LJS vadovai norė
jo kooptuoti jų valdybon. Suva
žiavimo dalyviai šiuos du nau
jus JAV LJS valdybos narius
patvirtino balsavimu.
-oPirmoji pagrindinė
šešta
dienio kalbėtoja — studentė iš
Lemonto Rasa Šoliūnaitė, kuri
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės lėšomis buvo nuvykusi Pie
tų Amerikon. Jos kelionės tiks
las buvo padėti to krašto lietu-

BAIGMINIAI PASIRUOŠIMAI
JAUNIMO KONGRESUI
VIKTORAS NAKAS
viam ruoštis besiartinančiam
kongresui. Rasa, kuri neseniai
grįžo į JAV, labai gyvai pasida
lino savo įspūdžiais ir paaiški
no, kaip mūsų kolegos pietuo
se trečiajam pasaulio lietuvių
jaunimo kongresui dirba. Ji
visus įspėjo, kad tenai lietuvių
kalba yra jiem didžiausia veik
los kliūtis, ir nors jiem bus
sunku su mumis susikalbėti,
vis vien turėsim daryti ypatin
gas pastangas juos tikrai gerai
pažinti. Anot jos, pietų ameri
kiečiai laukia iš mūsų lūpų
išgirsti “labas rytas”. Būtinai
reikia išvengti klikiško elgesio,
kuris pasireiškė antrajame pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
se. Be to, Rasa sakė, pietų
amerikiečiai į mus žiūri kaip į
pavyzdį. Jeigu mes, šiaurės
amerikiečiai, kongrese tarp sa
vęs nekalbėsim lietuviškai, tai
jie seks mūsų blogu pavyzdžiu.
Neįmanoma suminėti visų
temų, kurias Rasa palietė savo
kalboj. Tačiau reikia pakartoti
jos dvi kritiškai svarbias pasta
bas. Pirmų, visi, keliaują Pietų
Amerikon, turi gauti skiepus.
Antra, tegu niekas į kongresą
nesiveža narkotikų! Visų trijų
kraštų valdžios yra diktatūrinės.
Jeigu bent vienas kongreso da
lyvis bus suimtas dėl narkoti
kų turėjimo, uždarys visą kong
resą, ir, ko gero, galėsim ketvir
tąjį pasaulio lietuvių jaunimo
kongresą šaukti Argentinos
kalėjime.
-oPasaulio
Lietuvių
Bend
ruomenės vicepirmininkas jau
nimo reikalam Romas Kasparas
padarė kitą pagrindinį prane
šimą. Pirmoj savo pranešimo
daly jis kalbėjo jaunimo kong
reso finansiniais reikalais. Pa

Rio de Janeiro mieste rugsėjo 19-20 buvo alaus šventė.
Pirma eina vokiečiai, juos seka Nemunas, Sao Paulo liet,
taut. šokių šokėjai. Nuotr. A. Saulaičio

pas tuos ūkininkus, kurie gy
veno toliau nuo pagrindinių
kelių; ten mažiau ją pastebėda
vo žandaro akis.
Kaimas nemažas. 38 ūkinin
kai. 27 lietuviai ir 11 Lietu
vos vokiečių, tarp jų septyni
mažažemiai. Kad mažiau vaikų
susirinktų
į
vieną
vietą,
kaime buvo dvi “vargo” mo
kyklos: šiaurės vakarų pusėj ir
pietų rytų pusėj. Tokiu būdu
buvo lengviau apsisaugoma
nuo žandarų.
Šiaurės vakarų pusėj mokyto
javo senas žmogus, , pavarde
Švedas. Jis vaikus mokė Lie
tuvos
geografijos ir istorijos.
Nors ta mokykla nuo mūsų na
mų buvo tolokai, bet mes ją
lankėm. Ilgą kelio galą prisiei
davo eiti pagrindiniu vieškeliu.
Porą kartų vos nepatekom į
žandarų nagus. Tada ėmėm
lankyti mokyklą, esančią kai
mynystėj. Dėl to tėvai labai ap
gailestavo, nes šioj mokykloj
nebuvo nuolatinio mokytojo:
vaikus pamokydavo bet kas. Ji
daugiausia
laikydavosi
pas
knygnešį Juozą Vaškevičių, gy
venusį kaimo pakrašty, prie
antros linijos kaimo kelio. Daž
niausiai vaikus pamokydavo
pats Vaškevičius. Jų čia susi
rinkdavo nedaug.
Vieną dieną kažkas iš Vaške
vičių namiškių pamatė pilną
vežimą juodai apsirengusių
žmonių važiuojant link mūsų
mokyklos. Suriko: “Zemskiai
atvažiuoja! Vaikai, greitai bėki
te į kluoną slėptis šiauduose!”

aiškino, kiek, kaip ir kodėl
kiekvienas atstovas turi mokėti
savo kelionei į Pietų Ameriką.
Toliau jis pasakojo, kaip sun
kiai einasi Argentinos, Brazi
lijos ir Urugvajaus lietuviam
telkti trečiajam kongresui lėšas.
Juk lietuviai tenai yra betur
čiai, o baisi infliacija ėda kong
resui sukauptus pinigus. Antroj
savo pokalbio daly Romas pa
pildė R. Šoliūnaitės mintis.
Jam teko apibūdinti politinę ir
socialinę santvarką Argentinoj,
Brazilijoj ir Urugvajuj. Patarė
vykstantiem į kongresą nelaukti
tokios sklandžios programos,
kokias mes, šiaurės amerikie
čiai, esam pripratę ruošti, ir ne
sielgti, kaip “ūgly Americans”,
kurie švaistosi pinigais ir kriti
kuoja Pietų Amerikos skurdų
gyvenimą.
-oMaždaug pirmą valandą buvo
pertrauka pietum. Truputį prieš
trečią valandą kongreso infor
macinės tarnybos (KITos) vedė
jas Romas Sakadolskis pristatė
darbo
komisijas.
Prisiminė
pirmus du jaunimo kongresus,
kurių organizatoriai buvo tiek
užimti techniniais klausimais,
kad neturėjo laiko pasiruošti
idėjiškai. Kad tai nesikartotų
per šį trečiąjį kongresą, yra stei
giamos darbo komisijos. Kun.
Antanas Saulaitis, PLJS pirmi
ninkas, įgaliojo Romą Sakadolskį kurti darbo komisijų projek
tą. Anot Romo, trečiojo kong
reso idėjinius pamatus statant,
reikia atsakyti į tris pagrindi
nius klausimus. Pirma, kokie
yra trūkumai jaunimo gyve
nime ir kaip juos pašalinti?
Antra, kokį jaunimo bendradar
biavimą norėtume matyti per
ateinančius kelerius metus?
Trečia, kokia turėtų būti Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos
ir jos padalinių veikla, atsižvel
giant į pirmus du klausimus?
Į šiuos klausimus atsakyti yra
du būdai: jaunimo kongreso
studijų dienų akademinė pro
grama, ir kongreso darbo komi
sijos. Studijų dienose bus pa
teikta informacija, kuria remsis
darbo komisijos, spręsdamos
tris minėtus klausimus.
Romas paaiškino, kad iš viso
yra dešimt darbo komisijų.
Idealiai, kiekvienos komisijos
padalinys egzistuotų kiekvie
name krašte, kur gyvena kong
reso atstovai. Kitaip sakant,
kongreso ruošėjai norėtų, kad
politikos darbo komisijos pada
linys JAV kongreso metu susi

Buvo vėlyvas pavasaris. Maža davo vestuves arba kokius ba
šiaudų kluone radom. Todėl iš- lius, gėrimus pirkdavo Vokieti
sislapstėm įvairiuose kampuo joj, nes ten jie buvo žymiai
se, nulėkdami ir į kitus tro pigesni, negu Lietuvoj.
Dar ir dabar prisimenu vie
besius. Zemskiai pravažiavo
pro šalį. Tada aliarmas buvo at ną atsitikimą. Rodos, tai įvyko
šauktas. Grįžę į mokyklą, gyrė apie 1895-96 m. Kaimynė naš
mės, kaip buvom gerai pasislė lė Kumetienė leido savo dukrą
pę. Ir vėl, susėdę aplink stalą, Onutę už vyro ūkininko Anipradėjom savo pamokas iš ele lausko prie Kalvarijos, į Tabarauskų kaimą. Vestuvės turėjo
mentorių.
būti trečiadienį. Bet, pakeitus
datą, jos įvyko antradienį, vie
Nuotykiai su žandarais
Ketvirtis kilometro nuo mūsų ną dieną anksčiau. Per vestu
namų
gyveno rusų zemskis ves apie antrą valandą iš sar
Stepanov. Jis su kaimo gyven gybų būstinės atbėgęs rusų ka
tojais stengėsi sugyventi. Žan reivis Kumetienei pranešė, kad
darai, arba zemskiai, savoj apy tuojau atvažiuos žandarai pas ją
linkėj kratų pas žmones neda daryti kratos. Mat, su kareivių
rydavo. Į jų apylinkę kratų da pagalba iš Vokietijos buvo par
ryti atvažiuodavo žandarai iš gabenti vestuvėm gėrimai. Ves
kitų rajonų, o šitie darydavo tuvininkai kareivį apdovanojo.
kratas anų rajonuose. Pasikeis
Netrukus žandarai pribuvo.
davo.
Linksmi vestuvininkai juos pa
Žandarai vaidino. Kokie mes
sitiko su muzika, kviesdami iš
jum geri! Mes prie jūsų nesilipti iš vežimo ir užeiti į na
kabinam, o kad kiti žandarai,
mą. Žandarai atsisakė. Ta
atvažiavę iš kitur, pas jus kratas
da
vestuvininkai
apvertė
daro, tai mes nekalti. Jeigu kur
vežimą su visais keturiais žan
kratose dalyvaudavo Stepanov,
darais. Du įkrito į kūdrą, kuri
tai jis krėsdavo, ieškodavo dau
buvo vidury kiemo; į ją žie
giau už kitus žandarus. Radęs
mos metu būdavo sumetamas iš
ieškomą daiktą, paslėpdavo dar
tvartų mėšlas. Tokiame ne
giliau. Ir tuojau nustodavo ieš
švariame vandeny žandarai la
koti, išvažiuodavo. Mat, jis bu
bai susiteršė. Greitai susitvarkė
vo vyresnis zemskis. O vėliau
vežimą ir išvažiavo, o vestuvi
atvažiavęs meta maišą ūkinin
ninkai su muzika juos išlydėjo.
kui ir sako: “Pasemk mano
Tuo laiku veikė toks potvar
arkliui avižų.” Pasako ūkinin
kis: per vestuves ar šiaip sve
kui, kur buvo paslėptas jo šau
čių susibūrimus kratos
dary
tuvas.
ti negalima. Žandarai šiuo at
Kada pasienio gyventojai kel veju buvo apgauti vestuvių da

jungtų su politikos darbo ko,misijos padaliniais iš Kana
dos, Australijos, Pietų Ameri
kos ir Europos. Tačiau ruošė
jai supranta, kad žmonės nely
giai pasiskirstys į darbo komisi
jas ir kad visos darbo komisi
jos neturės savo padalinių kiek
viename krašte. Taigi, kai atėjo
laikas Clevelande susirinku
siem jaunuoliam pasiskirstyti
komisijose, trys komisijos liko
be narių. Trečiojo pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso dešimt
darbo komisijų yra šios: in
formacijos skleidimo jaunimo!
tarpe; jaunimo bendradarbia
vimo; lietuviškai nekalbančio
jaunimo įjungimo į organizuotą
lietuvių gyvenimą; išeivijos li
tuanistinio auklėjimo; jaunimo
politinės veiklos; Jaunimo Są
jungos ryšių su Lietuvių Bend
ruomene; Jaunimo Sąjungos ry
šių su jaunimo organizuotais
vienetais; gyvenamo krašto LJS
ir jaunimo reikalų; PLJS centri
nių institucijų ir pasaulio lietu
vių jaunimo ketvirtojo kongre
so. Trys komisijos, kuriom JAV
jaunimo Clevelande suvažiavi
mas pritrūko žmonių, buvo in
formacijos skleidimo komisija,
JAV LJS ir jaunimo reikalų ko
misija ir pasaulio lietuvių jau
nimo ketvirto kongreso komisi
ja. Romui baigus kalbėti, darbo
komisijos atskirai rinkosi pra
dėti svarstyti iš anksto paruoš
tų klausimų. Komisijų padali
niai posėdžiavo tarp vienos va
landos ir pustrečios.
-oŠeštadienio vakarą įvyko šo
kiai, kuriuose grojo jaunų lie
tuvių orkestras iš Rochesterio
— Slibinas.
Sekmadienį po mišių susirin
kom užbaigti vakar pradėtų
darbų. Kiekvienos komisijos
padalinio pirmininkas darė pra
nešimą apie jo būrelio diskusi
jas ir prieitas išvadas. Romas
Sakadolskis trumpai pakalbėjo
apie Jaunimo Kongreso Vado
vą, kuris bus darbo komisijų ir
studijų dienų dalyvių informa
cijos šaltinis. Tame vadove bus
virš šimto straipsnių. Jaunimas
gaus kiekvieno straipsnio trum
pą santrauką, ir jam bus gali
ma tuos straipsnius užsakyti.
Komisijų padalinių pirmininkai
bus įpareigoti papildyti rinkinį
straipsniais, liečiančiais savo
komisijos sritį. Be to, Romas
pabrėžė reikalingumą paskirų
komisijų nariam palaikyti glau(nukelta į 4 psl.)

tos pakeitimu. Jie sekdavo, ka
da ir kur rengiamos vestuvės,
ir stengdavosi daryti kratas
prieš pat vestuves. Buvo žino
ma, kad gyventojai gėrimus
parsigabena iš Vokietijos. Bet
būdavo ir taip, kad tuos gėri
mus jie į namus parsigaben
davo tik per vestuves, šiaip gi
laikydavo
pas
savo
kai
mynus, kad kartais žandarai ne
pasipelnytų.

Vokietijos ūkininkas
Vokietijos ūkininkam buvo
daug
lengviau
ūkininkauti,
negu mūsų Lietuvoj rusų caro
laikais. Ūkio gaminiai buvo
brangūs, o fabrikų dirbiniai
pigūs. Todėl mūsų pasienio gy
ventojai daug visko pirkdavo
Vokietijoj.
Rusai į Vokietiją eksportuo
davo cukraus plyteles. Pas
mus cukraus rusiškas svaras
(400 gramų) atsieidavo 14 ka
peikų. Perėjus į Vokietiją, tą
rusų cukrų (jau 500 g) pirkdavom už 8 rusiškas kapeikas.
Dvi vokiečių markės buvo ly
gios vienam rusų rubliui. Vo
kietijoj nusipirkus svarą cuk
raus, butelį degtinės ir kitokių
smulkmenų, būdavo galima vi
sa tai nešti į Lietuvą be muito.

Bendrai, tiek baldai, tiek
mašinos ir kiti fabrikų gami
niai ten buvo apie 30 proc.
pigesni negu pas mus. Mano
tėvai drabužiam medžiagas vi
sada pirkdavo Vokietijoj.
(Bus daugiau)
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Philadelphia, Pa.
Spalio 25 Lietuvių Namų
bendrovė (buv. Muzikalinis
Klubas, Allegeny gtv.) ruošia
šaunų įkurtuvių banketą su kon
certine dalim, kurią atliks solistė
Violeta Bendžiūtė ir akordeonis
tas virtuozas K. Daubaras.
Po oficialios dalies bus vaišės,
šokiai ir kitos pramogos. Prieš
banketą — kokteilis.
Šio neeilinės reikšmės paren
gimo proga, atrodo, būtų būtų
prasminga pasisakyti ir apie Lie
tuvių Namus.
Didžioji Philadelphijos lietu
vių kolonija prarado jau penkis
klubus. Šiandien liko vos vie
nas. Jis taip pat buvo lyg “mir
ties patale” ir beveik nenaudoja
mas. Veiklieji ir toliau pramatą
lietuviai suprato, kad yra reali
grėsmė prarasti ir jį. Tąsyk savo
kultūriniam poreikiam tektų
bastytis po kitataučių patalpas,
brangiai mokėti ir visada likti
pašalaičiais.
Didelėmis pastangomis pavy
ko į klubo narių eiles įtraukti
daugiau jaunų jėgų, jį perorga
nizuoti, pritaikyti dabartinėm
sąlygom ir poreikiam, paruošti
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Redaguoja dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston,
Ma. 02122, leidžia T. Pranciš
konai; leidėjų atstovas — T. dr.
Leonardas Andriekus, OFM,
Franciscan
Fathers,
Ken
nebunkport, Me. 04046; admi
nistruoja T. Benvenutas Rama
nauskas, OFM, 361 Highland
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

BAIGMINIAI
(atkelta iš 3 psl.)
dų kontaktą tarpusavy ir su
PLJS Ryšių Centru.
JAV LJS vicepirmininkas Jo
nas Juozevičius pasiūlė JAV
Lietuvių
Jaunimo
Sąjungai
prieš kongresą šaukti dar vieną
suvažiavimą, kartu su Kanados
Lietuvių Jaunimo Sąjunga. Tas
siūlymas buvo atmestas.
Baigiant, trumpai prabilo į
jaunimą garbės svečias, Pasau
lio Lietuvio redaktorius Stasys
Barzdukas.
-oPereitame
savo
straipsny
(žr. Darbininkas, 1975, rūgs.
19, Nr. 38, psl. 17) nagrinėjau
kongreso studijų dienų projek
tą. Tuomet pastebėjau, kad be
atitinkamo pasiruošimo studijų
dienų programa nepasiseks. At
rodo, kad tas reikalingas pasi
ruošimas įvyks darbo komisi
jose. Tos komisijos, kartu su
Jaunimo Kongreso Vadovu, už
pildys studijų dienų spragas ir
nulems jaunimo kongreso pa
sisekimą.

naujus įstatus ir juos įteisinti
valdinėse įstaigose.
Sėkmingai baigus organiza
cinį etapą, Lietuvių Namai buvo
atremontuoti ir išgražinti. ‘
Namų vadovybėj susitelkė jė
gos, turinčios patirties, išminties
ir tikro noro juos išgelbėti. Tai
buvo telktinis būrys žmonių, ku
riem vadovavo L.N. tarybos
pirm. Surdėnas, valdybos pirm.
V. Šalčiūnas, inž. P. Mašalaitis,
arch. J. Stelmokas. Jų visų pa
stangų vaisius jau dabar ryškiai
matomas.
Vos peržengęs slenkstį, pa
tenki į puikų vestibiulį. Grindys
išklotos divonu, sienos puikiai
dekoruotos, apšvietimas malo
nus, erdvu. Minkšti baldai. Vaiz
das toks pat, kaip ir kiekvienoj
modernioj svetainėj.
Dar laukia eilė darbų: abi sa
lės, baras, scena, o ypač aktua
lus stogo klausimas. L.N. vado
vybė yra numačiusi viską pla
ningai atlikti, bet jos užmojus
stipriai pristabdo lėšų trūkumus.
Šio banketo vienas iš pagrin
dinių tikslų ir yra sutelkti lėšų
naujo stogo reikalam.
Tad šiame įkurtuvių bankete
turėtume ne tik patys gausiai
dalyvauti, bet virsti ir aktyviais
kvietėjais tų pasyviųjų, kurie šio
svarbaus reikalo tinkamai neį
vertina.
Bilietų kaina dabartinėmis sąlygiomis nėra didelė, ypač dėl to,
kad tai kartu yra ir auka ir ne
kasdien ji kartojasi.
Visų mūsų bendros pastangos
duos gražius vaisius.
Pirmasis rudens koncertas
Lietuvių Tautinės Sąjungos
vietos skyrius spalio 4 suruošė
šaunų rudens koncertą su solis
tais G. Antanaityte Ugianskiene
ir P. Tutinu.
Koncertas vyko Lietuvių Na
muose, kurie dabar daro malo
nų ir jaukų įspūdį kiekvienam
atsilankiusiam.
Koncerto pradžioj L.N. vado
vybės vardu šiltą sveikinimo žo
dį tarė V. Šalčiūnas. Jis prašė
lietuvių visuomenę dažniau ir
gausiau lankytis Lietuvių Na
muose, ypač gausiai dalyvauti jų
ruošiamame spalio 25 įkurtuvių
bankete-koncerte.
Rengėjų vardu kalbėjo V.
Gruzdys. Jis pristatė abu solis
tus.
Koncertą pradėjo sol. P. Tuti
nas, padainuodamas: Pamylėjau

HARTFORD, CONN.
Aitvaras veikia

Aitvaras senovėj nešdavęs
žmonėm laimę. Atrodo, kad ir
dabar neša. . . Pernai tautinių
šokių grupė (vyresnieji) pasiva
dino “Aitvaras”. Šis tuojau ir
pradėjo veikti, atnešdamas trim
šokėjom sužadėtinius ir trim buvusiem šokėjam sužadėtines.
Sesytės Aleksandravičiūtės iš
tekėjo liepos mėnesį — Regina
už Vyto Tijūnėlio, Virginija —
už Algio Valančiūno, o Aldutė
Vitėnaitė susižiedavo su Tomu
Mačekoniu (vestuvės Padėkos
dienoj). Buvęs ilgametis šokėjas
Leonas Zdanys vedė rugsėjo 27
Marytę Maurutytę. Taip pat bro
liai Saimininkai Vytas ir Jonas
šią vasarą sukūrė šeimas. Visi
jaunavedžiai apsigyveno Hart
fordo apylinkėj. Tuo džiau
giamės ir linkime čia ir pasi
likti. Tikėkimės, kad aitvaras
nepašykštės jiem laimės.
Kaip ir kiekvieną rudenį, šo
kėjų grupės gerokai praretėja
dėl išvykstančių kitur studijuoti.
Taip nutinka ir pas mus. Tačiau
esam pasiryžę kaip nors spragas
užkamšyti ir ruoštis 1976 m. tau
tinių šokių šventei Chicagoj.
Džiaugiamės, kad Rūta Jurke
vičiūtė, baigus kolegiją, apsigy
veno Hartforde. Ji yra “Aitvaro”
vadovė ir K. Marijošienės padė
jėja.
Be “Aitvaro” Hartforde veikia
jaunesnioji šokėjų grupė, veda
ma Dalios Dzikienės. Ji taip pat
ruošiasi vykti Chicagon, turi ne
mažą repertuarą ir dažnai pa
sirodo lietuvių ir amerikiečių
programose. Abi grupės gerai
sugyvena, viena kitai talkina ir
pasirodymuose viena kitą pa
pildo.
K.M.

vakar — S. Šimkaus, In ąuesta
tomba oscura — L. van Beethoveno. Anoj pusėj Dunojėlio —
S. Šimkaus.

Po to — sol. G. AntanaitvtėUgianskienė padainavo: Išėjo
tėvelis į žalią girelę — S. Šim
kaus, Išėjo mergelė — J. Stankū
no, Žemelė motulė, arija iš ope
ros Kryžkelėje — V. Paltanavi
čiaus, Motinos rauda — A. Rau
donikio ir Ramunėlė — J. Gai
žausko.
Pirmoji dalis buvo baigta due
tu Tyli naktis — J. Stankūno.
Antrojoj daly P. Tutinas pa
dainavo: Plaukia antelė — V. Jakubėno, O Isis and Osiris, arija
iš operos Die Zauberfloete —
W.A. Mozarto, Du grenadieriai
— R. Schumanno.
G. Antanaitytė-Ugianskienė
padainavo: Serenada — F. Schuberto, Pievoje žalia žolele žalia
vau — P. Čaikovskio, Io son 1
’umile ancella, arija iš operos
Adriana Lecouveur — F. Cilea,
Colombetta — A. Buzzi-Peccia.
Pabaigoj sudainuota šie due
tai: Iš tolimos šalies (Kur ban
guoja Nemunėlis) — liaudies
daina ir La ei darėm la mano,
iš operos Don Giovanni — W.A.
Mozarto.
Akomponavo Gladys Leigh.
Solistus publika priėmė labai
šiltai, išprašydama ir bisų. J te
buvo apdovanoti gėlėmis, o P.
Tutinui įteiktas Geležinio Vilko
medžio drožinys su tautine vė
liavėle, tai lyg simbolis jėgos ir
drąsos.
Įspūdingas momentas buvo,
kai muz. Strolios dukrelė, rodos,
6 metų, pasirodė scenoj ir, apdo
vanojusi solistus gėlėmis, juos
išbučiavo.
Koncertas praėjo labai šiltoj
nuotaikoj, ypač šiltai į jį reaga-

PITTSBURGH, PA.
Parama jaunimo kongresui

Pittsburgho lietuviai stengiasi
neatsilikti nuo kitų kolonijų. Rū
pinamasi ir čia sudėti bent kiek
ant tėvynės aukuro — prisidėti
prie lietuvybės išlaikymo, stip
rinant jaunuolių žygius, re
miant jaunimo kongresą. Tuo
tikslu spalio 25, šeštadienį, 7:30
vai. vak. Lietuvių Piliečių salėj,
1725 Jane St. (Southside) ruošia
mas vakaras.
Programą atliks naujas ir gra
žiai su daina pasirodąs Clevelando lietuvių ateitininkių stu
denčių mergaičių choras “Neri
ja”. Po programos ir vakarie
nės bus šokiai. Gros irgi iš Clevelando atvykęs Romo Strimaičio orkestras “Muzika”.
Parengimas bus įdomus tiek
jaunesniem, tiek vyresniem.
Pittsburgho lietuviai kviečia
lietuvius atvykti į šį parengi
mą ir iš kitų artimesnių kolo
nijų. Nemanykite, kad Pittsburghas jau mirusi lietuvių kolo
nija. Čia visad pasireiškia lie
tuviška dvasia ir meilė, remia
ma finansiškai lietuviška veikla
plačioj apimty, nors pačiam
Pittsburghe to veikimo ir nebe
įstengiama daug išvystyti.
Pittsburgho ir apylinkių lie
tuviai laukiami spalio 25 jaunat
viškame pobūvy. Pasidžiaukim
jaunais talentais, remkim jauni
mo kongresą!
J. Taoras

LSS vadovių sąskrydis Clevelande. Vadovės buvo suvažiavusios iš JAV ir Kanados. Nuotr.
V. Bacevičiaus

vo jaunoji karta, kurios buvo ga
na gausus būrys.
-oJau antrą kartą Philadelphijoj tenka matyti scenoj sol. G.
Antanaitytę-Ugianskienę.
Su
džiaugsmu tenka pasakyti, kad ji
stipriai ryškėja kaip dainuojamo
kūrinio interpretatorė ir kaip
vokalinė jėga.
Gal muzikos profesionalai ras
tų kai kurių trūkumų, bet dai
nos mėgėjui ji daro mielą ir pa
trauklų įspūdį. Nestebėtina, kad
ji jau yra užangažuota net ke
turiem koncertam.
Linkėdami jai geriausios sėk
mės, pageidaujam, kad forma
lios ir išdidžios scenos manie
ros neužgožtų jos brangių savy
bių — vidujinio lyriškumo, nuo
širdaus paprastumo ir to šilto
žvilgsnio, kuris ją visada riša su
auditorija.
P. Tutinas, bosas, tą vakarą
scenoj pasirodė bene pirmą kar
tą kaip solistas. Kaip pirmą
žingsnį, reikia vertinti visai pa
tenkinamai.
Balsinę medžiagą jis turi ne
blogą. Nuoširdus darbas ir lai
kas subrandins. Šiame koncerte
turimų vokalinių galimybių dėl
stokos patirties ir nedrąsos jis
negalėjo pilnai išnaudoti. Kai
kurias dainas perdaug forsavo
(Pamylėjau vakar ir kitas). Rei
kėtų jam susirūpinti ir vaidybi
niu elementu. Bendrai, paliko
malonų ir nuoširdų įspūdį. Palinkėsim jam sėkmės, kopiant į
meno viršūnes.
-oKoncertas buvo puikiai orga
nizuotas. Žmonių atsilankė apie
porą šimtų. Rengėjam už šią
kultūrinę pramogą priklauso
nuoširdi padėka.
Ad.G.

KUNIGŲ VIENYBĖS
SUVAŽIAVIMAS
JAV Lietuvių Katalikų Ku
nigų Vienybės centro valdyba
laišku pranešė visiem lietuviam
kunigam, kad Kunigų Vienybės
metinis suvažiavimas, atidėtas
nuo rugpiūčio, dabar įvyks spa
lio 29-31, trečiadienį, ketvirta
dienį ir penktadienį, Commodore Hotel, Park Avė., prie
42nd St., New York.
Registracija prasidės trečia
dienį, 10 vai. ryto; pirmas posė
dis — 10:30; koncelebracinės
mišios su vysk. V. Brizgiu —
11:30; bendri pietūs — 12:30;
po pietų — įvairūs pranešimai
Kunigų Vienybės reikalais ir
valdybos rinkimai.
Trečiadienio vakarą Lietuvių
Kunigų Vienybės nariai pradės
bendrus posėdžius su kitų tau-

BALTI MORE, M D
Prelato Liudviko Mendelio
pagerbimo iškilmėse dalyvavo
gausi minia žmonių. Atstovai ir
nariai iš įvairių lietuviškų or
ganizacijų dalyvavo mišiose, ku
rias aukojo Baltimorės arki
vyskupas William Borders 8:30
ryto Šv. Alfonso bažnyčioj. Po
mišių buvo vaišės parapijos mo
kyklos salėj. Tą gražų spalio sek
madienį visi prisiminė mylimą
kleboną.

Koncertą rengia Baltimorės
Balfo skyrius šeštadienį, spalio
18, Lietuvių Svetainės didžiojoj
salėj. Koncertą atliks kylanti so
listė Genovaitė AntanaitytėUgianskienė iš Nevv Jersey, jai
akomponuos baltimorietė pia
nistė Elena Juškauskaitė-Bush.
Pradžia 7:30. Bilietų bus gali-

tybių kunigais, kurie susirinks
Catholic Conference on Ethnic
and Neighborhood Affairs var
du.
Suvažiavime žada dalyvauti
Nevv Yorko arkivyskupas kar
dinolas Terence Cooke, JAV
vyskupų konferencijos genera
linis sekretorius vysk. James
Rausch ir neseniai apie lietu
vius labai palankiai šimtų JAV
laikraščių skiltyse rašęs sociolo
gas kun. Andrew Greeley.
Rengėjai tikisi, kad suvažia
vime dalyvaus apie 200 įvairių
tautybių kunigų, vienuolių ir
pasauliečių. Kadangi bus kelia
mi mūsų lietuviškom parapijom
bei kolonijom opūs klausimai,
Lietuvių
Kunigų
Vienybės
centro valdyba ragina visus
lietuvius kunigus, vienuolius ir
pasauliečius dalyvauti.
ma gauti prie įėjimo. Pelnas
skiriamas Balfo šalpos reika
lam. Visi maloniai kviečiami.
40 valandų atlaidai Šv. Alfon
so parapijos bažnyčioj prasi
deda spalio 19, sekmadienį, 10
vai. ryto. Baigsis spalio 21, ant
radienį, 7 v.v. mišiomis ir pro
cesija. Per pamaldas giedos
didysis choras, mokyklos vaiku
čiai dalyvaus procesijoj. Visi
kviečiami gausiai atlaiduose
dalyvauti.
Jautienos kepsnių balių ren
gia Lietuvių Posto 154 legio
nieriai spalio 19, sekmadienį,
Eastern Center salėj ant Eastem
Avenue. Publika net iš kitų
miestų dalyvauja tokiuose pobū
viuose. Bus ir loterija. Šokiam
gros geras orkestras. Be jautie
nos bus ir kitokių valgių. Ba
liaus pradžia 1 vai., baigsis
6 vai. vak. Legionieriai kviečia
visus į balių.
Jonas Obelinis

■tar

JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIU DOVANAS J LIETUVĄ IR ĮVAIRIUS
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE f XPRESS * TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y, 10019

Tek — 581-0590; 581-7799

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku.
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Siuntinių

pristatymas

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių,
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACRAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INO.
Affillated witb PODAROGIFTS, INC.

NEW BRITAIN, CONN.
Parapijos vakaras

Šv. Andriejaus parapijos salėj
po bažnyčia spalio 25, šeštadie
nį, 7 vai. vak. bus lietuvių parapiečių vakaras. Veiks geras bu
fetas su skaniais valgiais ir gėri
mais. Nuo 9 vai. vak. prasidės
šokiai. Gros žymus orkestras.
Norima, kad visi parapiečiai
pabendrautų, pasikalbėtų ir
linksmai praleistų laiką. Bus ir
loterija.
Rengimo komitetą sudaro:
pirmininkas Kay Kvideras, gar
bės pirmininkas — klebonas
kun. Jonas Rikteraitis, bilietų
tvarkytoja Zuzana Valentukonienė, garsintojas Juozas Bal
čiūnas, puošėja Mary Hiks. Prie
papuošimo ir kitų darbų talki
na Jonas Matulis, Alfonsas Eseliūnas su žmona ir Adomas Kvi
deras.
Visi parapiečiai kviečiami šia
me parengime gausiai dalyvauti.
Jonas Bernotas

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, televizijos
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar ŪSSR gyvenantiems
giminėms- Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta
kasdien nuo 9 valandos ryto iki t6 valandos
_______ vakaro.
______ Šeštadieniais ir sekmadieniais
.................. nuo -9 valandos
. •
. iki,
...
ryto
4 valandos popiet
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Miami Beach, Fla. 33139 1201 17
Allentown, Pa. — 126 Tilghman
Baltimore 31, Md. — 1900 Fleet Street ................. .
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDouald Avenue
Buffalo 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue ..........
Chicago 22, Al. — 1241 No. Ashlaud Avenue ...
Chicago, Ui. 60629 — 2608 West 69 Street ..........
Chicago, Ui. 60609 — 1855 West 47 Street .....
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New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue ...................
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Rahway, N. J. — 47 East Milton Avenue ...................
Silver Springs, Md. — 622 Ellsworth Dr.............................
South River, N. J. — 41 Vvhitehead Avenue ...............
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcelina Street ...........
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue .......................
Utica. N. Y. — 963 Bleeker Street ..........................
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CHICAGOJ
Illinois lietuvių respubli
konų visuotinis susirinkimas nu
matomas lapkričio 7 Hyatt Regency O’Hare viešbuty, netoli
O’Hare aerodromo. Lapkričio 8
ten pat vyks Amerikos Lietuvių
Respublikonų Federacijos Vi
durio vakarų apygardos susirin
kimas, o po pietų Vidurio vaka
rų apygardos respublikonų tau
tinių grupių konferencija.
Metinis atžymėsimų banketas,
rengiamas
Illinois
lietuvių
respublikonų sąjungos, įvyks
1976 vasario 28 Jaunimo Centre.
Jonas Talandis, Illinois lietu
vių respublikonų sąjungos val
dybos narys, gegužės mėn. Washingtone įvykusio suvažiavimo
metu buvo išrinktas Amerikos
lietuvių respublikonų federaci
jos pirmininku. Kazimieras Oksas buvo perrinktas Vidurio va
karų tautinių grupių respubli
konų vicepirmininku. Antanas
Novasitis
iš
Pennsylvanijos
buvo išrinktas Amerikos tauti
nių grupių respublikonų pirmu
vicepirmininku, o Eugenijus
Ziuris iš Connecticut — kont
rolierium. •;
Aleksas Jankūnas ir dr. Fer
dinandas Kaunas, Illinois lietu
vių respublikonų sąjungos na
riai, paskirti . į Mental Health
Commission of Cicero.
Algis Regis atstovavo Illinois
lietuvių respublikonų sąjungai
“Save America” masiniame
susirinkime Chicagoj.
— Inf.
— Kun. Algimanto Kezio, SJ,
foto menininko, nuotraukų paro
da Chicagoj, Čiurlionio galeri
joj, atidaryta spalio 10.

SĖKMINGAS
PLB KOMISIJOS
DARBAS

— Dr. Jurgis A. VViltrakis,
chirurgas, buvęs Illinois šalpos
departamento direktoriaus pa
vaduotojas, spalio 1 mirė Šv.
Juozapo ligoninėj, Elgine, 111.
Turėjo 70 m. amžiaus. Yra buvęs
Kaune apskr. gydytojų draugijos
pirm., JAV Vidurių chirurgų
draugijos pirm., JAV užsienio
karo veteranų vyr. chirurgas.
Paskutiniu metu profesoriavo
Lojolos universitete. Lietuvių
gydytojų sąjunga jį buvo išrinku
si pasižymėjusiu gydytoju.

— Jaunimas Chicagoj rengia
pokalbį tema: Jaunimo žvilgsnis
į lietuvišką spaudą. Čia bus pa
liesta mūsų spaudos gerosios ir
blogiosios savybės, spaudos eti
kos ir kiti klausimai. Pokalbis įvyks Jaunimo Centro kavinėj
gruodžio 5.

— Dail. Vandos Balukienės
meno darbų paroda vyksta Chi
cagoj, Evergreen Plaza Banke,
Evergreen Park, III. Parodą bus
galima lankyti iki spalio 31.

— Julijonui Būtėnui, žurnalis
tui ir pogrindžio veikėjui, at
minti 1976 gegužės mėnesį Lie
tuvių Žurnalistų Sąjungos cent
ro
valdyba numato surengti
specialią akademiją. Bus prisi
menama prieš dvidešimt penke
rius metus J. Būtėno tragiška
mirtis, kai šis didvyris žuvo nuo
okupantų rankos kaip vienas iš
pirmųjų desantininkų.

— Dail. M. Šileikis yra su
kūręs 1000 paveikslų. Jo dar
bų paroda atidaryta Chicagoj,
Midland Savings Ass. patalpose.
Šia proga išstatyti 56 kūriniai.
Dailininko kūriniai daugiau
sia realistiniai su impresionisti
nėmis nuotaikomis. Paroda už
daroma spalio 19. (J.K.)

— Lietuvių vaikų (nuo 3 iki 14
m. amžiaus) piešinių paroda ati
daroma spalio 17 Chicagoj, Jau
nimo Centre. Užsiregistravo 287
lietuviai jaunuoliai. Iš atsiųstų
piešinių vertinimo komisija at
rinko parodai 335 kūrinius. Yra
piešinių, atsiųstų iš Kanados,
Argentinos ir Australijos.

ELIZABETH, N.J.

ir lietuvių jaunimo veikloj savo
pėdsakus palikusi jauna solistė
Jūratė
Veblaitytė-Litchfield.
Kai ji čia augo, retas kas tikė
josi iš jos išaugsiant solistę, nes
vaikystėj šioj srityje ji nepasireikšdavo. O tačiau, turėdama
įgimtą Dievo dovaną ir įdėjusi
daug darbo, ji pasiekė solistės
vardo ir savo balsu gali žavėti
net ir išlepintą ir išprususį
skonį. Šiam vakarui solistė bu
vo pasirinkusi Juozo Gruodžio
aranžiruotas liaudies dainas
Saulelė raudona, Oi, ant kalno
ir Aš, anyta. Ją reikia pagirti ir
už tai, kad pasirinko retai kur
mūsų koncertuose girdimas
dainas, sugebėjo jas įtikinamai
interpretuoti ir grakščiai atlikti.
Be to, ji dar padainavo Stasio
Vainiūno Rudenio naktį ir Vy
tauto Kairiūkščio Vyturius. Tai
taip pat pasižymėjo naujumu ir
gražiu atlikimu. Bet didžiausio
pritarimo iš susirinkusiųjų susi
laukė solistės atlikta ištrauka iš
operos Norma Casta Diva. Jai
buvo daug ir šiltai plota, nes
solistė parodė savo turtingą ir
gražiai valdomą balsą. Jai
akomponavo Stephen Martorella.
Solistė ir prelegentė buvo
apdovanotos gėlių puokštėmis,
o toliau vyko vakarienė su šo
kių
muzika
ir
šokiais.
Žmonių buvo sugebėta surinkti
apie 150.
K.J.

Tautos šventės minėjimas
Čia gražiai veikiantis Tauti
nės sąjungos skyrius kasmet
suruošia rugsėjo 8, Tautos
šventės, minėjimą su paskaita,
koncertu ir vakariene su šokiais
ir išgėrimais. Šiemet šis minė
jimas buvo surengtas spalio 4
lietuvių Laisvės salėj.
Šie skyriaus renginiai kasmet
pasižymėdavo gerai parinktais
prelegentais
ir
koncertinės
programos atlikėjais bei jaukia
aplinkuma. Neatsiliko ir šis
renginys, tik gal atsitiktinai, o
gal kaip skyriaus pirmininkas
Vytautas Abraitis pažymėjo,
moterim, ypač šiais metais, vis
tebeieškant lygybės, šį vakarą
visai užviešpatavo moterys.
Prelegente buvo pakviesta Re
gina Žymantaitė, jauna ir gra
žios išvaizdos, bet jau ir lietu
vių ir kitataučių pasauly gražiai
besireiškianti visuomenės dar
buotoja. Ji nekalbėjo apie pra
eitį, bet ypač ryškino šių dienų
rūpesčius apie Lietuvos bylą,
nelemtas Helsinkio deklaracijas
ir lietuvių jaunimą. O kalbėti ji
sugeba, ir susirinkusiem ne
reikėjo pastangų jos kalbai sek
ti.
Koncertinei vakaro programai
atlikti buvo pakviesta čia augu
si, pradinius mokslus čia ėjusi

Inž. Donatas Šatas, Mykolas
Drunga, prof. dr. Antanas Kli
mas, inž. dr. Jurgis Gimbutas,
prof. dr. Romualdas Misiūnas
ir Ramūnas Kondratas sudarė
PLB komisiją, kurios uždavinys
buvo siekti, kad Encyclopedia
Britannica atitaisytų klaidingas
apie dabartinę Lietuvos padėtį
informacijas, paskelbtas paskuti
nėj jos laidoj.
Didžiosios
amerikiečių
spaudos, kaip New York Times,
Baltimore Sun, Chicago Tribū
ne, pranešimai rodo, kad komisi
jos darbas buvo labai sėkmingas.
Mykolo Drangos parašytas
memorandumas ir plačiai pa
skleistas įtakingų enciklopedi
jos bendradarbių tarpe į tas klai
Bendrojo Amerikos Lietu
das atkreipė jų dėmesį, iššaukė
vių Šalpos Fondo veikla, pra
nepasitenkinimą, ir jie pradėjo
dėta prieš trisdešimt metų,
spausti redaktorių klaidas atitai
reikšmės ir svarbos nenustojo.
syti.
Komunistinės Rusijos agresijos
Slavic Revievv išspausdintas
pasekmėj po II-ojo pasaulinio
prof. dr. R. Misiūno straipsnis
karo benamiais tremtiniais tarado platų atgarsį amerikiečių
pusieji mūsų tautiečiai įsikūrė
spaudoj ir televisijoj.
laisvojo
pasaulio
įvairiuose
Asmeniniais kontaktais, laiš
kraštuose. Pradžioj buvo įkurtas
kais enciklopedijos redakciją
Balfas jiem paramą teikti ir rū
nuolat tikino prof. dr. A. Klimas,
pintis imigracija į Ameriką. Pa
inž. D. Šatas ir kiti komisijos
dėtis pasikeitė, pasikeitė ir pa
nariai bei jos talkininkai. Dabar
ramos reikalingieji.
jau aišku, kad klaidų atitaisy
Per
trisdešimt
vienerius
mas yra tik laiko klausimas.
veiklos metus Balfo organizaci
ši PLB komisija, kietai ir ap
ja šalpos srity atliko daug ir di
galvotai dirbdama, pasiekė di
delių darbų, kuriuos jautė ir
delį politinį laimėjimą.
jaučia sušelptieji ir kuriais gali
PLB valdybai pavedus, komi
didžiuotis visi Amerikos lietu
siją suorganizavo ir jai pirminin
viai. Balfo organizacija buvo įkavo PLB valdybos vicepirmi
kurta visų Amerikos lietuvių,
ninkas inž. Donatas Šatas.
ir,
jei Balfas galėjo teikti šalPLB Inf.

KVIEČIAME
IR PRAŠOME!

VYSK. M. VALANČIAUS 100 METŲ
MIRTIES SUKAKTIES MINĖJIMAS
Putnam, Conn.
rengiamas lapkričio 2, sekmadienį.
DIENOS PROGRAMA:

11 vai. tv. mišios, pietos, prof. Simo Sužiedėlio paskaita.
Meninę dalį atliks dailiojo žodžio menininkė Izabelė
Zmuldzinlenė ir dr. Elona Vaiinienė su sūnumi ir dukrele.

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

Kviečia
M. N. Prasidėjimo Seselės

pą, tai yra visų geraširdžių
Amerikos lietuvių nuopelnas.
Kiekvienais metais spalio
mėnesį yra pradedamas lėšų
telkimo vajus, kurio metu su
kauptos lėšos sudaro Balfui
sąlygas teikti paramą daugeliui
lietuvių, gyvenančių įvairiuose
pasaulio kraštuose.

Kiekvienais metais spalio mė
nesį yra pradedamas lėšų telki
mo vajus, kurio metu sukauptos
lėšos sudaro Balfui sąlygas teik
ti paramą daugeliui lietuvių,
gyvenančių įvairiuose pasaulio
kraštuose.
Sėkmingam vajui pravesti rei
kia organizuoto darbo ir dosnių
aukotojų. Balfo organizacija yra
gerai susitvarkiusi ir vajui pra
vesti pasiruošusi. Didžiausia va
jaus pravedimo darbo našta ten
ka skyrių valdybom. Balfo cent
ro valdyba, siekdama vajaus pa
sisekimo, kviečia visus, kurie tik
gali, talkinti skyrių valdybom
aukų rinkime. Ten, kur daugiau
sutelkiama darbui rankų, atlie
kami didesni darbai.
Prašome visų geraširdžių lie
tuvių kiek kas gali aukoti šal
pai. Tegul Balfui aukos prašan
tis laiškas nelieka neatsakytas,
tegul aukų rinkėjas nebūna be
aukos išleistas, nes kiekviena
auka yra svarbi ir ji padės varge
esančiam lietuviui.
Balfo centro valdyba

Detroite rugsėjo 20 įvyko ateitininkų šventė. Nuotraukoje
— buvęs Federacijos vadas prof. Justas Pikūnas, prie vėlia
vos — Jonas Dunča ir Aida Smalinskaitė. Nuotr. Jono Urbono
W
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ba, Raimundas ir Saulius Saba
liauskai ir ti du (!) kitatau
čiai.
Futbolas
Rezervinė komanda, žaidusi
Pereitas sekmadienis mūsų rungtynes 9 vai. ryto, irgi apvy
futbolininkam nieko gero neat lė, nepasiekdama laukto laimė
nešė. Prieš rumunų Banatul ko jimo. Gal būt, ankstyvas laikas, o
mandą pirmoji vienuolikė pra gal vakarykščiai šokiai pakenkė,
lošė 0:2 (0:0). Pirmam puslaiky nes ne tik kojos, bet ir galvos
žaidę pavėjui, mūsiškiai niekaip šlubavo. Vyrukai pralošė 1:2
neįstengė pralaužti priešininkų (0:0), įvartį pasiekę pagelbiningynimo. Po pertraukos nelabai ko juoduko pastangomis. Iš ge
aiški rankos bauda davė rumu resnės pusės reikia pažymėti,
nam progą išnaudoti 11 m smū kad žaidėjų skaičius rezervinėj
gį. Bent vieną gražią progą turė
(nukelta į 6 psl.)
jo ir mūsiškiai, bet išlyginti ne

SPORTAS

pavyko. Priešininkui Užgulus
mūsų vartus, beliko tik gintis iš
paskutiniųjų. Po daugelio ant
puolių krito dar vienas įvartis ir
netrukus rungtynės pasibaigė.
Mūsų komandos puolime dar vis
tebėra silpnų vietų ir todėl gra
žiai pradėti deriniai išblėsta prie
priešo vartų. Daug kenkia ir
netikslios pasuotės bei stoka
judrumo. Šiuos trūkumus patai
sius, pirmoji komanda turėtų
bent su sau lygiais priešinin
kais lengviau susidoroti. Rung
tynėse žaidė: R. Labutis, S. La
butis, L. Kreicas, R. Šileikis, G.
Klivečka, S. Žadvydas, V. Rau-

NAUJA PLOKŠTELĖ
Svajonių sodas, lietuviškos
lengvos muzikos rinkinys. 12 so
listų įdainuota: Svajonių sodas,
Žaisliukai, Žiedai, žiedai, Spin
duliai, Pelėda, Tolyn aš joju,
Tu man atleisk, Vinguriavo ta
kelis, Su tavim kartu, Prie ug
niakuro, Gimtojo miesto žiburiai
ir Žalioj stonelėj. Stereo. Kai
na 6 dol. Taip pat ir kitos plokš
telės gaunamos Darbininko
adm. 341 Highland Blvd.,
Brooklyn, N.Y. Persiuntimui
pridedama 50 c.

PODAROGIFTS, INC.
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 Wagon
ZHIGULI VAZ 2101
ZHIGULI VAZ 2102 — Station Wagon
ZHIGULI VAZ 2103
ZAPOROZHETS 968 AE

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
VNESHPOSYLTORGU.
Klijentų patogumui užsakymus priima šios su mumis bendradar
biaujančios firmos:

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

arba mūsų pagrindinė kontora
— Juozas Gomas, žemaitis
ūkininkas iš Kretingos apskri
ties, Veiviržėnų miestelio, dabar
gyvenąs So. Bostone, nuo seno
renka visokią lietuvių spaudą ir
L.K.M. Akademijos “Alka” ar
chyvui Putnam, Conn., yra ati
davęs tokios literatūros de
šimt didelių dėžių.

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

Atidaryta šeštadienį iki 5 P.M.

— Dr. Kęstutis Valiūnas, Vil
ko pirmininkas, išvyko į Europą.
Kol jis grįš, pirmininko parei
gas eis vicepirmininkas Alek
sandras Vakselis. (E)
— Prof. dr. Bronius Nemickas Vliko seime skaitys paskai
tą “Helsinkio susitarimų teisinė
prigimtis”. Seimas vyks lapkri
čio 29-30 Brooklyne, Kultūros
Židiny. (E)
— Santa Monica, Calif., Lie
tuvių klubas rengia solistės Sta
sės Pautienienės dainų vakarą
— rečitalį spalio 18 Santa Moni
ca Bay Women’s Club salėj.
Programoj bus atliekami lietu
vių ir kitų kompozitorių kūri
niai. Koncerto salėj bus išstaty
ti dail. Geštautienės, neseniai
grįžusios iš Paryžiaus meninės
viešnagės, paskutinieji tapybos
darbai.
— Putnam, Conn., lapkričio 2,
sekmadienį, 11 vai. rengiamas
vysk. M. Valančiaus 100 metų
sukakties minėjimas. Programoj
mišios, pietūs, prof. S. Sužiedė
lio paskaita. Meninę programą
atliks dailiojo žodžio menininkė
I. Zmuidzienė ir dr. E. Vaišnienė su sūnumi ir dukrele.
— Prof. dr. Jonui Puzinui
rugsėjo 18 suėjo 70 metų am
žiaus. Jis gimė 1905 Svaronių
vienkiemy, Deltuvos valsč.,
Ukmergės apskr. Baigęs Ukmer
gės gimnaziją, 1925 įstojo į Lie
tuvos universiteto humanitari
nių mokslų fakultetą. 1930 iš
vyko į Heidelbergo universi
tetą mokslų gilinti, o 1934 už sa
vo disertaciją “Proistorės tyrinė
jimas” gavo daktaro laipsnį.
Nuo to meto, kaip mokslinin
kas, dirbo Vytauto Didžiojo Kau
no ir Vilniaus universitetuose.
1941-44 buvo humanitarinių
mokslų fakulteto dekanas. Daly
vavo archeologiniuose kasinėji
muose, rašė straipsnius ir kny
gas archeologijos ir proistorės
temomis. Buvo tautinės korpora
cijos Neo-Lithuania narys. 196071 — Lietuvos Laisvės Komi
teto narys; 1966-71 — Lietuvos
Tyrimo Instituto pirmininkas;
1970-72 — Vliko valdybos narys
mokslo ir knygų leidimo rei
kalam. (E)

— Nashua, N.H., Šv. Kazi
miero parapijos savaitiniuose
biuleteniuose, šalia eilinių para
pijos ir bažnyčios tvarkos žinių,
beveik kiekviename numery
duodama žinių iš lietuvių gy
venimo Amerikoj ar laisvame
pasauly. Viename iš paskutinių
biuletenių angliškai skaitą parapiečiai supažindinami su lietu
vių laimėjimu prieš Encyclope
dia Britannica.
— Komp. G. Gudauskienės
koncertas įvyks spalio 19, sek
madienį, 3 vai. po pietų Paul
Revere Jr. H.S. salėj, Brentwood, Calif.

— Aido, Hamiltono mergaičių
choro, ir solisto Vaclovo Verikaičio koncertas įvyks spalio 18
Clevelande, Dievo Motinos
Nuolatinės Pagalbos parapijos
salėj. Rengia Vysk. M. Valan
čiaus lituanistinės mokyklos tė
vų komitetas.
— Lietuvos bylos komitetas
Sydney, Australijoj, vadovau
jamas prof. A. Kabailos, suor
ganizavo telegramų siuntimo
vajų Australijos liberalų ir opo
zicijos vadui M. Fraseriui, ku
ris yra pažadėjęs atšaukti darbiečių premjero G. Whitlamo
padarytą Baltijos kraštų įjungi
mo Sovietų Sąjungon pripažini
mą. Telegramų rinkime ypač
daug pasidarbavo “Dainos”
choro narys Petras Ropė lietu
vių klube po pamaldų prie
bažnyčios.

— Lietuvių Fonde į antrąjį
milijoną jau yra įplaukę 62,762
dolerių. Užbaigus pirmąjį mi
lijoną, Lietuvių Fondas turėjo
3,903 narius.
— Vilniuj, Dailės parodų rū
muose, atidaryta dailės paroda,
skirta M. K. Čiurlionio gimimo
šimtmečiui paminėti. Įvairūs
dailininkai išstatė apie 300 tapy
bos, skulptūros, grafikos ir tai
komosios dailės darbų.
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SUVENYRAI

NAUJOS
PLOKŠTELĖS
Gelbėk mus! Philadelphijos
Lietuvių Choras Viltis. Stereo 6
dol.
Čia mano brangioji Tėvynė,
Lietuviškų dainų rinkinys, įdai
nuotas Vilniaus operos solistų—
E. Kuodžio ir J. Girijoto. Stereo
6 dol.
Tėviškės namai, Br. Budriūno
kūriniai ir kantata. Įdainuota
Los Angeles, Calif. Šv. Kazimie
ro parapijos choro. Stereo 6 dol.
Clevelando vyrų okteto Nr. 2
Stereo 6 dol.

Dieve, priegloba mūs ... To
ronto Šv. Jono parapijos religi
nės mišių, kalėdinės ir Velykų
giesmės. Kaina 6 dol.
Jūratė ir Kastytis, Banaičio
opera iš 3 plokštelių. Kaina 16
dol.
Lietuva, Tėvynė mūsų, To
ronto vyrų kvarteto įdainuota 3
Baltijos tautų himnai, lietuviš
kos dainos ir operų ištraukos.
Stereo 6 dol.
Arijos ir dainos, Sol. B. Povilavičiaus 5 dol.
Kun. Vyt. Gorino dainos. 14
lietuviškų dainų, paties solisto
parašyta ir įdainuota, kaina 6
dol.
Svajonių sūkuryje, B. Tamo
šiūnienės II-roji laida , 6 dol.
Broniaus Budriūno vyrų kvar
tetas (Detroite). 15 lietuviškos
muzikos dainų. Stereo 6 dol.
O ramunėle, pasakyk, B. Ta
mošiūnienės II-roji laida, 6 dol.
Laumės juosta, lietuviškos
lengvos muzikos rinkinys, ste
reo, 6 dol.
Kalnuos dainuoja, Kvintetas
“Baltija” ir Neo-Lituania orkest
ras, 12 dainų, 6 dol.
Kur lygūs laukai, lengvos
muzikos 9 dainos, stereo, 6 dol.
Su šokiu ir daina, išleido
Korp. Neo-Lituania, stereo, 10
dainų, 6 dol.
Keliaujame su daina, Hamil
tono mergaičių choro “Aidas”
antroji plokštelė, stereo, 6 dol.
Yakutis, Sol. K.R. Yakučio lie
tuviškos dainos ir arijos, ste
reo, 6 dol.
Persiuntimas 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd. Brook
lyn, N.Y. 11207.

Išsiuvinėtas Lietuvos himnas
— įrėmuotas paveikslas. Graži
dovana visokiom progom. Vir
šuje stilizuota vytis, kampuose
Gedimino stulpai ir Vytauto
herbas. Šonus puošia tautinė
juostelė ir ąžuolo lapai. Pa
veikslo dydis 12”xl5”. Kaina
su persiuntimu 26 dol.
Siuvinėta trispalvė su užrašu
“Lithuania” ir stilizuota vytis
užsiuvimui ant drabužio ranko
vės. Kaina po 1 dol.
Lietuvos Vytis su JAV ir Lie
tuvos vėliavomis. 7 spalvų de
rinys. Lipinukas (decal) lipina
mas automobily iš vidaus arba
išorėj. Kaina 1 dol.
Saga (button) su lietuviška"
trispalve ir įrašu: Kiss me*, I am
Lithuanian. Kaina 50 c.
Lietuviška trispalvė vėliavėlė
su pastatymo kaladėle (base) —
kaina 1.50 dol. Lietuviška ir
JAV vėliavėlės su pastatymo
kaladėle — kaina 2 dol.
Taip pat gaunamos Kalėdų,
gimimo dienos, vardinių ir ki
tokių progų lietuviškos sveiki
nimo kortelės, lietuviškos mu
zikos ir dainų plokštelės, lietu
viškos knygos, albumai, medžio
drožiniai bei kiti suvenyrai.
Persiuntimui pridedama 50 c.
Gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd.,
Brooklyn, N.Y. 11207.

KNYGOS VAIKAMS

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

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

Lietuvių istorija I ir II tomas —
po $5.00
Krikščionybė
Lietuvoj,
pa
veiksluota jaunimui — 4 dol.
Persiuntimas 50 c. Darbinin
UApTenumeruok
Darbininką
kas,
341 Highland Blvd. Brook
jUvo draugam gimtadienių,
lyn,
N.Y.
11207.
laidinių ir kitų švenčių proga.

ŠIAIS METAIS APLANKYKIT LIETUVĄ!
PRIEINAMA KELIONĖ NUO $685.00
1 NAKTIS MASKVOJ, 5 NAKTYS VILNIUJE, 1 NAKTIS
KOPENHAGOJ

Per Atlantą lekiamą SAS linija • Kelionė lėktuvu
USSR, Lietuvoj ir Europoj • Apgyvendinimas pirmos kla
sės viešbučiuose • Tris kartus dienoj valgoma Lietuvoj
ir USSR • Pusryčiai Kopenhagoj • Perkėlimai iš ir į
aerodromą • Įdomių vietų apžiūrėjimas Vilniuj • Ekskur
sijos į Kauną ir Trakus • Angliškai kalbąs vadovas
Išvykstama iš New Yorko — lapkričio 16, gruodžio 14,
kovo 7, balandžio 4, gegužės 9, gegužės 16.
Dėl informacijų kreiptis:
UNION TOURS, Ine.
6 East 36 Street
New York, N.Y. 10016
(212) 679-7878

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, dedaįmas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
Prašau pratęsti prenumeratą 1976 metams

Vardas ir pavardė .........................................................................

<Įj| SPORTAS
FRANK MANCINI
AND SON
CONTRACTOR

(atkelta iš 5 psl.)
komandoj dar vis auga, tik gaila,
kad kokybėj pažangos nesima
to. Pereitas rungtynes žaidė: R.
Šileikis, G. Bagdžiūnas, J. Gali
nis, K. Beleckis, J. Vainius, V. ”
Kulpa, V. Navickas, R. Bobelio
T. Bagdas, Robertas ir Paulius
Šilbajoriai ir keturi kitataučiai.
Vienu žodžiu, atsarginių netrū
ko, tik kažin, ar visi ištesės, kai
ateis purvynų ir šalčių sezonas.
Šį sekmadienį abi vienuolikės
žaidžia savo aikštėj, Kissena
Park Corridor prieš švedų Gjoa
komandas. Rezervinė pradeda 1
vai., o pirmoji 3:00 vai. po pietų.
Alg. Š.
-oPabaltiečių plaukymo pirme
nybės vyksta Clevelande spalio
19, sekmadienį, Case Western
Reserve universiteto baseine,
10900 Euclid Avenue. Pradžia
9:30 vai. ryto, registracija ir ap
šilimas nuo 8:30 vai. Progra
moje; vyram — 100, 500 jardų
laisvu stilium, 100 jardų nugara,
100 jardų krūtine, 100 jardų pe
teliške, 200 jardų kompleksinis;
moterim — tas pat, tik vietoj
500 jardų 200 jardų laisvu sti
lium; 13-14 m. amžiaus grupėj
— 100 jardų laisvu stilium, 100
jardų nugara, 100 jardų krūtine,
100 jardų peteliške, 200 jardų
kompleksinis; 11-12 m. amžiaus
grupėj — 50 jardų laisvu stilium,
50 jardų nugara, 50 jardų krūti
ne, 50 jardų peteliške ir 200
jardų kompleksinis; 10 ir jau
nesnių amžiaus grupėj — tas
pat, tik vietoj 200 jardų 100
jardų kompleksinis. Prieauglio
klasėse berniukam ir mergaitėm
ta pati programa.
Estafetės: «
4x100 laisvu stilium ir komplek
sinė vyram ir moterim, 4x50 lais
vu stilium ir kompleksinė 14
ir jaunesniem klasėse.
Registruojamasi pas Algirdą
Bielskų, 13813 Othello Avenue,
Cleveland, Ohio 44110 (telef.
216-681-9143), pranešant rung
tis, kuriose norima dalyvauti ir
geriausią tose rungtyse atsiektą
laiką. Trijų dolerių starto mokes
tis sumokamas varžybose. Kiek
vienas dalyvis gali plaukti ketu
riose rungtyse, neskaitant esta
fečių. Registracija paštu priima
ma iki spalio 11 (pašto antspau- •
do data). Registruotis bus gali
ma ir varžybose, tačiau, kadangi
rengėjai pasilaiko teisę tas rung
tis, kuriose neatsiras pakanka
mas dalyvių skaičius, išleisti ar
ba sujungti, patartina prieš vyks
tant pasitikrinti iš anksto. Norintiem ir paprašiusiem bus parū
pinama nakvynė viešbutyje arba
privačiai.
Praeityje šiose varžybose lat
viai ir estai pasirūpindavo atvež
ti po gražų būrį plaukikų.
Lietuviai taip pat plaukikų turi,
tik vis suranda priežasčių, kodėl
varžybose nedalyvauti. Plauky
mo komitetas ragina visus lietu
vių kilmės plaukikus atkreipti į
varžybas tinkamą dėmesį. Var
žybų lygis būna visai geras ir
šios varžybos turi Lake Erie
AAU Sąjungos pritarimą (sanction), tad jose gali dalyvauti visi
AAU ir YMCA registruoti plau
kikai. Apygardų ir klubų vado
vai prašomi paraginti žinomus
plaukikus ir paieškoti naujo ta
lento.
Plauk, k-tas

INDUSTRIAL & COMMERCIAL
AND
HOMES. WE TAKE PRIDE IN
OUR WORK
441 GRAHAM AVĖ.
BROOKLYN, N.Y.
CALL (212) 388-3465

OPERATORS — EXPERIENCED ON
MERROVV OR SINGER MACHINES
ERNESTINE HOUSE INC.
The Guest House of Congeniality
Open All Year A Pleasant Residence
Near the Boardvvalk
Call 201 988-6611
Mrs. Ruth Hardvvlck Proprletor

Steady Union Shop All Beneflts
NINETTE FASHIONS
126 13TH ST. BKLYN, N.Y. 212 965-3755

BARSAL’S
HOME IMRROVEMENTS
PLASTERING, WALL PAPERING CARPENTRY,
ROOFING, L0W RATES, HURRY & CALL FOR
YOUR FREE ESTIMATE (212) 426-1566

DOCK SIDE RESTAURANT
Open Every Day 10:30 AM tilt 3 PM
Family Style Dinners
Live Entertalnment Frl. & Sat. Nlghts
Statė Highvvay No. 181,
VVoodport, N.J. Call: (201) 663-1600

Geros žinios! Žemiausios siun
timo išlaidos! Jokia kita firma
neturi žemesnių kainų kaip
INTERTRADE
EXPRESS
CORP. Tai reiškia, kad jūsų
giminės gaus didesnę vertę
negu anksčiau
Užsakykite
dabar per
j
INTERTRADE
EXPRESS CORP.
GERIAUSIA DOVANA Į
LIETUVĄ SPECIALŪS
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI
Su specialiais rublių pažymėji-,
mais jūsų giminės gali įsigyti
ką tik nori už dalelę regulia-j
rios kainos.
q
Tai yra panašu, lyg kad eitu
mėte į krautuvę su 100 dolerių
ir gautumėte prekių už 200 dol.,
300 dol. ar net už daugiau, j
Specialūs rublių pažymėjimai.!
taip pat gali būti iškeisti į re
guliarius rublius, naudojantis •
aukščiausiais tarifais.
Pilnai garantuota,
greičiausias pristatymas
Pažymijimai pristatomi jūsų gi-‘
minėm maždaug per 3 savaites.Vieno specialaus rublio vertė
2.55 dol. Ši vertė yra galutinė.
Jokių kitų primokėjimų.
Užsakykite dabar
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd St.
Flfth Floor

New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530
LABAI SVARBU
AUTOMOBILIAI
ŽEMOS KAINOS
Pilnai garantuota
Greitas pristatymas
Pasirinkite iš šių
naujų modelių

ZHIGULI VAZ 2101
$3442.00
Naujausias, patobulintas
eksporto modelis
ZHIGULI VAZ 2103
$3947.00
ZHIGULI VAZ 2102
Station wagon $3795.00
Eksporto modelis
MOSKVITCH 412 IE
$3492.00

JOHN CAPALDO
CONTRACTOR
In Aluminum
Ouality Workmanship
134 North Seventh Avenue
Mt. Vernon
Call 914 664-2440

8 Track Tapė Cartridge: Dai
nuojame su Rūta, Mano pypkė ir
Vėjas man pasakė gaunama Dar
bininko adm., 341 Highland
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Su
persiuntimu kaina 7 dol.
RN wife & medlcal attendant husband w/yrs of geriatrlc exp. in
nursing homes & pv. private, can
glve 24 hr. personai care In thelr
Irg. home for your elderly. Openings
ava ii. at res. rates. 961-0294
VW OWNERS
ATTENTION
RE-BUILT VW ENGINES
FULL WRITTEN GUARANTEE

PRIVATE COUNTRY HOME
For Ambulatory Adults,
Monthly or VVeekly
Catholic Church In the Area
Call (518) 355-1202

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

TOVVING SERVICE 24
HOUR SERVICE
Days All Areas. Commercial
Accounts Welcome. Call
(212) 342-8832 or 272-5519

7

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

FREE PICK UP NY & METRO AREA
EMANON AUTOMOTIVE
516 433-8909 515 931-8970

Neužmiršk lietuviškos
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

ALUMINUM CITY & REMODELING
921-923 Crossbay Blvd., Broad Channel
BATHROOMS, KITCHENS DOORS,
ALUMINUM SIDING ROOFING, & EXTENSION
(VISIT OUR SHOVVROOM)

747-9514 LIC 763057
FREE ESTIMATES

GOOD OPPORTUNITY
TO START YOUR OWN BUSINESS

Reasonable Terms Available on a
Sub-Lease Basis.
Stores for Food Ūse or Non-Food
Ūse.
Vineland, N.J. 17,000 Square Fe et, Trenton,
N J. Lawrence Avė. 22,900 Sq. Ft, Northeaat
Blvd. Wllmlngton Oet. 22,800 Sq. Ft., Glassboro,
N.J. 13,000 Sq. Ft, 3rd St, Bethlehem Penna.
6,300 Sq. Ft., Clnnamlnson, N.J. 19,750 Square
Fe et Chrlstiana Rd., Newark Dėl. 19,750 Sq. Ft,
Woodstown Road Salėm, NJ. 16,000 Sq. Ft,
Easton Avė., Bethlehem Pa. 17,300 Sq. Ft.,
Landsdowne, Pa. 15,700 Sq. Ft, Klng St Lancaeter Pa. 7,500 Sq. Ft., Penndel, Pa., 17,000
Sq. Ft 6,340 Ogantz Ava. Phll. Pa. 7,900 Sq.
Ft Maple Avė. Pennsgarden, N.J., 16,000 Sq.
Ft Capltol Trall, Newark Dėl. 16,300 Sq. Ft.,
Downingtowne Ra. 19 Park Ava. 14,278 Sq. Ft,
620 Nut Road, PhoenbcvIHe, Pa. 19,000 Sq. Ft,
Marlyn Manor, Rlo Grande, N.J. 16,200 Sq. Ft,

THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC
TEA CO., INC.
CONTACT: JOSEPH SWARTZ
(215) EV 2-2100
8:30 A.M. to 5:15 P.M.

J.E.C.
HOME IMPROVEMENT SPECIALISTS VVALL
PAPERING, FLOORING, INTERIOR PAINTING
SUSPENDED CEILINGS & GENERAL REPAIRS
BE ASSURED OF THE OUALITY SURPRISED
BY THE SAVINGS CALL 212-389-9048

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

VIN’S HYDRAULIC
JACK REPAIR
7401 17TH AVENUE BKLYN, N.Y. 11204
449-7340
All Repairs Reasonably Prlced 90 Day
Guarantee on Parts Inataded Free Plck up
and Delivery In Brooklyn

ARTIST
PAŠTE—UPS
MECH AGENCY STUDIO
Fast Service Reasonable Rates
Call: 212 736-6551
*■

RICK KESTON
45

JACKSON

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

SINGER & MERROVV
Operators VVanted on Blouses
& Pants Section VVork, Good Pay
Steady VVork Apply E & L Blouse
Co. 143 VVest 29 Street, N.Y.C.
11th Floor

JU
SUNROOF
INSTALLATIONS ELECTRIC OR MANUAL

handerafted

Custom

............ ■ ■

chrome made to your

Naujas patobulintas
ZAPOROZHETS ZAZ 968
AE 2505.00

Prašykite mūsų specialaus biule
tenio su automobilių paveikslais.
Apartamentai
Naudoti drabužiai
Svečiam iš SSSR
Prašykite mūsų specialaus biulete
nio. Šioj prekyboj mes turim 26
metų patirtį ir daug tūkstančių
patenkintų klijentų!

UŽEIKITE IR PAMATYKITE
SCHRAGER’S
Moderniausius baldus!
GERIAUSIA RŪŠIS
ŽEMIAUSIOS KAINOS
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

SCHRAGER’S

Cartesian Auto VVorks
1253 Utlca Avė., Brooklyn, N.Y.
(212) 629-0250

a,,
H

DEXTER PARK &
PHARMACY B

SF* Wm. Anastasi, B. S. “
77-01 JAMAICA AVEnUE
(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

J. & J. FISH MARKET,
INC.
CLAM BAR

85-03 JAMAICA AVĖ

VVOODHAVEN, N.Y. 11421

TELEF. 296-4130

TRUMPAI IR AIŠKIAI —
KUR LITAS GALI JUM PATARNAUTI?
Investuojant,
taupant,
perkant ar parduodant namus,
apdraudžiant,
keliaujant,
visuose finansiniuose reikaluose.

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

Adresas ..............................................................................................

Darbininko prenumerata nuo 1976 sausio 1—12 dol.;
metam. Naujiem skaitytojam — už 1975 likutį ir 1976
metus — tik 10 dol.
Siunčiu už prenumeratą

$...................

Už kalendorių

$...................

Spaudai paremti

$...............

Siunčiu skolą UŽ1974-6 m. $.................
P.S. Kai kurie skaitytojai yra paprašyti apsimokėti prenumeratą
už 1973-4 metus, bet nekreipia dėmesio. Nesulaukus mokesčio,
Darbininkas bus nutrauktas pagal pašto reikalavimą. DARB. ADM.

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

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.),
New York City
Tel.: TR 9-0400

Atidarą kasdien iki 8 vai.
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.
Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

1 '

FREE DELIVERY IN
NEiGHBORHOOD
849-8930

speclficatlons. Custom palntlng. Best Deal

MOSKVITCH 427 IE
Station wagon $3909.00

I

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

LITAS TRAVEL SERVICE
87-18 Lefferts Blvd.

Richmond Hill, New York 11418

Tel. (212) 846-1650

r
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Adelė ir sol. Benediktas Povilavičiai surengė vestuvių vaišes
Angelei ir Stasiui Račiam. Sta
sys Račys, nuvykęs į Lietuvą,
PARAPIJAI
susipažino su Angele ir ten ją
vedė. Neseniai Angelė atvyko į
60 METŲ
Lituanistinės mokyklos meti Ameriką. Jie čia susituokė
nis banketas įvyko spalio 4 Liet, bažnyčioje. Jų vestuvių vaišes
Spalio 5 buvo Brooklyno Ap
piliečių draugijos salėje. Meni surengė Povilavičiai, nes Adelė
reiškimo
parapijos • didžioji
nę programą atliko sol. Liudas Povilavičienė pati neseniai yra
šventė — 60 metų sukaktis. •
Stukas. Dainavo jis gyvai, net atvykusi iš Lietuvos. Vaišėse
Iškilmingos pamaldos buvo
pridėdamas humoro. Buvo vaka dalyvavo apie 40 žmonių.
11 vai. Koncelebruotom mišiom
rienė, loterija, šokiai. Vakaras
vadovavo Brooklyno vyskupas
Vyskupų konferencijai, kuri
praėjo
gražiai, nors dalyvių skai vyksta šiuo metu, organizuojami
Francis Mugavero. Bėjo dar mi
čius buvo mažesnis nei kitais laiškai organizacijų ir institucijų
šias koncelebravo: klebonas
metais.
kun. P. Raugalas, kun. prof. V.
vardu. Laiškuose prašoma, kad
Baltų koncertas, skirtas Ame
Bartuška, kun. Hunt, kun. J. Čekonferencija kreiptųsi į Jung
rikos nepriklausomybės 200
kavičius, kun. S. Raila ir kun. A.
tines Tautas dėl religijos per
metų sukakčiai paminėti, buvo sekiojimo Lietuvoje. Laiškuose
Račkauskas.
First and Second Church. Prog minimos ištraukos iš Liet. Kat.
Vyskupas pasidžiaugė para
ramą
atliko smuikininkas Izi Kronikos ir konkrečiai nuro
pijos darbais, jos sukaktimi, gra
dorius
ir pianistas Vytenis Vasy- doma, kaip ten persekiojama
žiu choro giedojimu.
liūnai,
Saulius Cibas ir Joyce
Sukaktuvinį pamokslą pasakė
religija.
Irons.
Jie
atliko 7 Čiurlionio kū
kun. prof. Vincas Bartuška, ap
rinius, 2 Vytauto Montvilos, Je
Antanina ir Juozas Liutkoniai
žvelgdamas parapijos darbus, įrugsėjo
20 atšventė savo vedy
ronimo
Kačinsko
sonatą
ir
Ju

prasmindamas jos sukaktį.
liaus
Gaidelio
trio.
Tuo
koncer

binio
gyvenimo
auksinę sukaktį.
Choras, vadovaujamas muziko
Šv.
Petro
bažnyčioje
iškilmėse
tu
baigtas
pabaltiečiam
skirtas
Algirdo Kačanausko, ypatingai
Vysk. Francis Mugavero prie Apreiškimo parapijos durų po iškilmingų pamaldų, kai parapi
giedojo
Šv.
Kazimiero
parapijos
mėnuo,
kada
buvo
minima
Ame

gražiai giedojo.
ja minėjo 60 metų sukaktį. Gilumoje matosi J. Jurkuvėnas, prie vėliavos J. Kregždienė, P.
rikos
nepriklausomybės
200
choras
iš
Brocktono.
Vadovavo
Sukaktuvinis banketas
Ąžuolienė. Nuotr. P. Ąžuolo
Julius Gaidelis. Sukaktuvininkų
metų sukaktis.
Sukakties proga surengtas
vaišės įvyko inž. Juozo Stašaičio
banketas 5 vai. vokiečių salėje
Prel. J. Balkūnas, kadaise bu Aleksandro Kačanausko, Dai
Visas vakaras praėjo geroje
Aidai
—
namuose. J. Liutkonis yra sava
Franklin Square, L.l. Žmonių
vęs tos parapijos vikaras, sukal nuokim visada — Br. Budriū nuotaikoje ir pakiliai. Reikia pa
noris
kūrėjas.
kultūros
žurnalas
—
dalyvavo apie 400. Prie garbės
no, iš operetės Sidabrinė diena, sidžiaugti, kad visoje programo
bėjo gražią invokaciją, kurioje
šiemet
švenčia
25
metų
stalo buvo sukviesti apylinkės
Šv.
Kazimiero
parapijos
buvo apžvelgta visa parapijos is Aš prašiau Dievą — M.K je buvo naudojama beveik tik
parapijų klebonai, vyresnieji ku
Brocktone
choro
koncertas
bus
sukaktį,
kai
jie
leidžiami
Čiurlionio harmonizuota liau lietuvių kalba. Kas buvo pasaky
torija.
nigai, Lietuvos gen. konsulas
lapkričio
9
North
Junior
High
Amerikoj.
Kleb. kun. Pr. Raugalas trum dies daina.
ta angliškai, buvo savo vietoje,
A. Simutis su žmona ir progra
School, Oak Street, Brocktone.
Louise Senken, choro pirmi buvo reikalinga, ir buvo trumpai
pam žodyje pasidžiaugė iš
Ar
juos prenumeruoji?
mos vadovas muzikas Algirdas
kilmėm, sukaktimi ir padėkojo ninkė ir choro solistė, įspūdin pasakyta.
Kačanauskas.
visiem už prisidėjimą prie šio gai solo padainavo Aleksandro
Sukakties proga išleistas ne
Kadangi parapija yra Marijos
EKSKURSIJOS J LIETUVĄ
Kačanausko — Mano rožė. To mažas 64 puslapių gausiai iliust
jubiliejaus iškilmių surengimo.
—Apreiškimo — vardo, tai visa
Kalbą baigė angliškai, taip pat liau choras atliko — Kur lygūs ruotas leidinys, kuris apima
akademija
pradėta
bendra
laukai — Tallat Kelpšos, Tėvy 'veiklą maždaug nuo tų laikų,
padėkodamas visiem už talką.
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO
giesme Marija, Marija.
Sveikino Lietuvos gen. konsu nės maršas — Giedrės Gudaus kai parapijoje ėmė klebonauti
kun. Pranas Raugalas. Ir leidi
las Anicetas Simutis, išryškinęs kienės.
Garbės svečiai
išvyksta LAPKRIČIO 21 — grįžta LAPKRIČIO 29
Prisimenant,
kaip
choras
gie

nyje pabrėžtas lietuviškumas —
parapijos lietuviškumą, jos gra
Čiurlionio minėjime
(Leningradas, Vilnius, Kaunas)
žų darbą, drauge prisimindamas dojo bažnyčioje, reikia pastebė viskas lietuviška (išskyrus vieną
Čiurlionio šventei rengti ko ir religijos persekiojimą Lietu ti, kad čia buvo gana nedėkin rašinuką apie parapijos mokyk
Kaina tik $676.00
gos sąlygos ir dar bloga salės lą).
mitetas į garbės prezidiumą pa voje.
kvietė šiuos asmenis: visuome
Linkime parapijai ir toliau bū
Parapiečių vardu kalbėjo Al akustika, kuri sulaužė garsą ir
paskutinė šių metų grupė išvyksta GRUODŽIO 19 ir
ninių organizacijų bei institu fonsas Samušis, išryškindamas, neleido jam išsitiesti pilnam ti tokiu tvirtu lietuviško gyveni
grįžta SAUSIO 3, 1976. Kaina $984.00
cijų vadovus: gen. konsulą A. Si kaip lietuvis yra prisirišęs prie plazdėjime.
mo veiksniu, (p.j.)
(Leningradas/Vilnius/Riga/Maskva/Helsinkis)
mutį, pranciškonų provincijolą savo tradicijų, prie savo tikėjimo
Tautiniai šokiai
<
Tėv. J. Gailiušį, OFM, Vliko
Tuoj persiorganizuota tauti
ir savo parapijos. Palinkėjo šiai
Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų su
nių
šokių programai. Šoko N.Y.
pirm. dr. K. Valiūną, JAV LB
parapijai ir toliau išlikti lietuviš
papildomu mokesčiu.
NEVV
JERSEY
LB
tautinių šokių ansamblis, ku
pirm. J. Gailą, pranciškonų vice- kai.
APYGARDOS VALDYBA
provincijolą Tėv. P. Barių, OFM,
riam vadovauja Jadvyga Matu
REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS
INFORMUOJA
kuris pavaduos KŽ šeimi rėpęKoncertinė dalis
laitienė. Ansamblis visada repę’
.
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ninką if "Brooklyno vienuolyno
Pradžioje choras .sėdėjo sąĮęs'; tu«ja tos~ parapijos,
mokyklos pą- ;j LB NJ .apygardai priklausank'----;čių
apylinkių
valdybų
nariam
viršininką Tėv. P. Baltakį, nega gale, estradoje. Dab&r choras talpose, tad su dėkingumo jaus
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
lintį minėjime dalyvauti. LB perėjo prie laiptelių, kur stovėjo mu įsijungė į šios sukakties pro ar jų įgaliotiem rinkėjam ren
393 VVest Broadvvay, P.O. Box 116
kant aukas III Pasaulio lietuvių
N.Y. apygardos pirm. A. Vakselį.
fortepijonas. Pirmiausia prog gramą.
South Boston, Mass. 02127
Į garbės prezidiumą taip pat ramos vedėjas ir choro dirigen
Prieš kiekvieną šokį
va jaunimo kongreso reikalam,
Tel. (617) 268-8764
pakviesti menininkai, kurie savo tas pasveikino kleboną jo var dovė Jadvyga Matulaitienė pa tenka iš kai kurių lietuvių iš
lietuviškos
poezijos girsti pareiškimų, kad jie mie
kūryba ir darbu praturtino lietu dinių proga. Choras sugiedojo skaitė
Savininkė: Aldona Adomonienė
vių kultūrą. Šie menininkai yra:
Ilgiausių metų ir įteikė gėlių posmą. Akordeonu grojo Anta lai aukotų šiam reikalui, tačiau
nas Razgaitis. Ansamblis atliko nesutinka aukoti dėl to, kad čia
muzikas A. Aleksis, solistė Vin puokštę.
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome
surenkarrtos aukos yra panau
cė Jonuškaitė-Leskaitienė, dail.
Apie choro 60 metų sukaktį šiuos šokius: Landytinis, Rank
reikalaujamus
iškvietimo dokumentus.
V. Vizgirda, Liet. Rašytojų kalbėjo to choro narys Stasys šluostinis, Pramoginis ūsau- dojamos NJ apygardos atstovų
Draugijos pirmininkas poetas Vaškys. Jis prisiminė truputį ninkas, Kepurinė, Tryptinis. į jaunimo kongresą kelionės iš
Tėv. L. Andriekus, OFM, muzi praeities, kas dirbo su choru, Baigė bendru rateliu — Suk suk laidom apmokėti.
KALĖDINĖS DOVANOS
LB NJ apygardos valdyba
kas J. Žilevičius, muzikas A. Vis kokia yra choro paskirtis parapi ratelį. Čia buvo išvesti visi šo
minas, aktorius H. Kačinskas, joje ir kokia choro dirigento. kėjai, kurie susikabinę šoko ra viešai patikina lietuvių vi
Tik per Angliją greičiau, pigiau, geriau. Siūlome aukštos ko
baleto artistė T. Babuškinaitė- Jis kalbėjo be garsiakalbio. Nors teliu apie visą salės cęntrinę suomenę, kad nei apygardos
kybės
dovanų siuntinį, kuris bus naudingas kiekvienai šeimai
Vasiliauskienė, dail. T. Petrai ir garsiau šaukė, bet salė buvo aikštę. Publika jiem triukšmin valdyba nei jai priklausančių
Lietuvoje.
apylinkių valdybos III PLJK
tis, dail. V. Dobužinskis, aktorė didelė, tai didesnė pusė kalbos gai plojo į taktą.
Šokiai buvo pašokti pakiliai ir reikalam surinktų aukų nei
A. Gustaitienė, solistas ir poetas, negirdėjo.
KALĖDINIS 1975
skoningai.
Grupė atrodė gražiai vieno cento nenaudoja ir ne
operų vertėjas Stasys Santvaras,
Pagerbti du choristai. A. Ka
naudos apygardos atstovų į
baleto artistė Aldona Šlepetytė- čanauskas pagerbė du choristus. apsirengusi ir drausminga.
3 metrai puikios vilnonės angliškos medžiagos eilutei, 2.75 m.
kongresą kelionės išlaidom ap
-ostoros crimplene medžiagos moteriškam kostiumėliui, arba mo
Janačienė, solistė J. Augaitytė, Vienas, kuris ilgiausiai lanko
teriškam paltui, vyriški nailoniniai marškiniai, arba bliuskutė,
Programą baigiant, visiem pa mokėti, bet visus surinktus pirašytojas poetas A. Rimydis, ra chorą. Tai buvo Jonas Vyšniaus
vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, 1 vilnonė
šytojas J. Petrėnas, dail. V. K. Jo kas, chore giedąs per 30 metų. dėkojo komiteto rengimo ko nigus persiunčia PLB PLJK vagėlėta skarelė, 2 gėlėtos nailoninėsskarelės, 2 p., vyriškų
nynas ir muzikas A. Kačanaus Antras — Jonas Jankus — vy miteto atstovas adv. A. Shawels- jaus komitetui.
f
arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 1.80 m. crimp
LB NJ apygardos atstovai yra
kas.
riausias amžiumi. Abiem įteikti ki. Padėkojo angliškai visiem už
lene
medžiagos suknelei, arba 1 sv. vilnonių mezgimui siūlų,
darbą. Ši koncertinė akademinė sutikę visas į kongresą vyki
Smuikininko Izidoriaus Vasyspecialūs adresai.
1
sv.
šokoladinių saldainių dėžė, 20 angliškų cigarečių. Kaina
mo išlaidas apmokėti patys, ir
liūno vadovaujamas Bostono
Choras atliko šias giesmes dalis baigėsi 7:50 v.v.
su įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis
$160.00
styginis kvartetas Čiurlionio mi
Toliau buvo vakarienė. Maldą apygardos valdyba didžiuojasi
Paruošiame specialius maisto produktų siuntinius 1975.
ir dainas: Sveika Marija —
nėjime atliks vieną Čiurlionio
sukalbėjo kun. Kazimieras Pu- jų pasiaukojimu ir dėkoja už tai
Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis
$50.00
kūrinį. Jie gros koncerto metu
gevičius iš Baltimorės, Md. Pra ir patiem atstovam ir jų tė
Tam, kas pageidauja pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos
Atlanto pakraščio mokytojai,
spalio 19 Kultūros Židinio di
dėjus valgius nešti į stalą, pra vam.
dalykus:
kurie dirba lituanistinėse mo
Apygardos valdyba
3 m. labai geros angliškos kostiuminės medžiagos $45.00
sidėjo ir šokiai.
džiojoje salėje
kyklose, kviečiami dalyvauti
Stora su ornamentais crimplene medžiaga 1 m.
$ 7.00
mokytojų kursuose, kurie bus
Crimplene medžiaga suknelėm 1 m.
$ 6.50
Naujos knygos
lapkričio 22-23 dienomis Kultū
Pritardami Jūsų tikram lietuviškam gerumui, padedant
Nailoninis kailis moteriškam paltui
$33.00
Rudenys ir pavasariai, A. Ba
ros Židinyje. Ypač prašomi jau
siuntiniais
ir
dovanomis
savo
artimiesiems,
tam
tikslui
Dirbtinis
mink
moteriškam
paltui
$54.00
ranausko, 6 dol.; Bukolikos —
nieji mokytojai, nes kursuose
Vilnonė žieminiam paltui medžiaga
$36.00
sukūrėme naują siuntinių — dovanų įstaigą Woodhavene
Georgikos, P. Vergilijaus Marogaus praktinių žinių ir drauge
Vilnonė gėlėta skarelė
$ 8.00
no, 6.50 dol.; B. Railos Paguo
11
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių
$10.00
pasidrąsins savo darbe. Visos
da I tomas — 5 dol., II tomas
Perukai, įvairių spalvų
$30.00
Liet. Bendruomenės apylinkės
— 5 dol., III tomas — 6.50 dol.;
Nailoniniai marškiniai
$ 9.00
ir apygardos prašomos padėti
Kelionė aplink pasaulį, J. Ka
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai
$19.00
mokytojam
atvykti
į
šiuos
kur

Kaip neseniai atvykę iš Lietuvos, mes suteiksime naudin
ributo, 5 dol. Šios bei kitos nau
Lietsargiai Telescopic
$10.00
sus. Tik tokiu būdu ugdysime ir
giausius patarimus, kurių dėka Jūsų siuntiniai ir do
jai išleistos knygos ir lietuviš
statysime
savo
lietuviškąją
vanos
pasidarys
didesnės T vertės.
Siuntinius
iš
Šitos kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu muitu. Reikia
kos plokštelės gaunamos adre
bendruomenę, nes per mokyto
siunčiame
tą
pačią
dieną
su
specialiais
įpakavi

dadėti
tik persiuntimo išlaidas
$17.00
su: Darbininko administracija,
jus lietuvybė teka į naująją kar
mais
ir
žemesnėmis
kainomis.
Siunčiame
įvairaus
dy

Priimame
užsakymus:
auto
mašinų,
motociklų,
dviračių,
341 Highland Blvd., Brooklyn,
tą ir ją atveda į visuomeni
televizijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl
džio siuntinius (net ir vokuose — bandorolėmis). Siun
N.Y. 11207. Persiuntimui pride
nį darbą.
tokių prekių, kurias negalima iš čia persiųsti.
čiam
certifikatus
mašinomis
ir
įvairias
dovanas.
dama 50 c.

APREIŠKIMO

'•JTW

DOVANA”

r>

Mūsų gerbiamai Ir mielai

MADAME MARGUERITE CHAPUIS
mirus, jos dukrai ir žentui Simone ir Kaziui BRAZAUS
KAMS nuoširdžią užuojautą reiškia
Rožė ir Algis

DOVANA Corp.
80-14 Jamaica Avenue
Woodhaven, N.Y. 11421
Darbo valandos — darbo dienomis nuo 12 iki 6 vai. šeštadie
niais nuo 10 vai. iki 5 vai., sekmadieniais nuo 12 iki 3 vai.

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

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

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)
421 Hackney Road, London, E. 2, England
telef. 01 739 8734 arba 01 460 2592
Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
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DARBININKAS
Redakcija .... .. (212)
Administr. ...... (212)
Spaustuvė ......(212)
Vienuolynas ..(212)
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827-1352.
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Julius Bagdonas jau kuris lai
Serijinis Kultūros Židiniui
kas serga. Buvo grįžęs iš ligo
paremti koncertas bus lapkričio
1 d. 8 v.v. Koncertuos pianis
ninės ir pasitaisęs, dabar vėl
tė Aldona Kepalaitė. Aldona paguldytas Terrace Heights li
Kepalaitė, kaip Maralin Niska
goninėje Hollis.
ir Kazys Yakutis, šį koncertą
Aušros Vartų parapijos tradici
atliks nemokamai, norėdama niai rudens pietūs bus spalio 19,
praturtinti mūsų kultūrinį gyve
sekmadienį, 1 vai., tuoj po su
mos, parapijos salėje. Pietum
nimą bei finansiškai paremti
Kultūros Židinį. Įvertinkime rengti komitetas ir parapijos kle
mūsų menininkų kilnias pa bonas nuoširdžiai kviečia visus
stangas.
parapiečius ir Aušros Vartų
rėmėjus pietuose dalyvauti. Šie
Dail. Aleksandros Vitkauskaitės-Merker kūrinių paroda ren met sueina tos parapijos 70 me
giama spalio 25-26 Kultūros Ži tų sukaktis. Ji bus paminėta per
11 vai. mišias.
dinio mažojoje salėje. Bus išsta
Dail. Antano Petrikonio paro
tyta tapybos kūriniai, skulptūra,
piešiniai. Paroda atidaryta spa da rengiama lapkričio 15-16 Kul
lio 25, šeštadienį, nuo 3 v. po tūros Židinio didžiojoje salėje.
pietų. Iškilmingas parodos ati Rengia Korp. Neo Lithuania
darymas tos pačios dienos vaka New Yorko skyrius.
rą 7 v. Apie savo kūrybą kal
Dovana, nauja siuntinių kor
bės pati dailininkė. Po atidary poracija, yra įsikūrusi netoli
mo — kavutė. Sekmadienį paro
Woodhaveno kino prie pat Ma
da lankoma nuo 12 iki 8 v.v. linausko kirpyklos, gretimos du
Parodą rengia ir globoja DLK rys. (Žiūr. skelbimą 11 psl.)
Birutės draugijos New Yorko
Muzikas Vytautas Strolia skai
skyrius.
tys paskaitą Čiurlionio minėji
Skautam remti komitetas savo me spalio 18, iškilmingos akade
rudens balių rengia spalio 25, mijos metu. Jis kalbės apie Čiur
šeštadienį. Bus kokteilis, loteri lionio muziką ir pademonstruos
ja, skautų tėvų pagaminti užkan ištraukas iš jo simfoninių kūri
džiai, šokiam groja Amour or nių. Akademija bus šeštadienio
kestras. Atskiri pakvietimai ne vakarą 7 v.v.
bus siuntinėjami. Visi kviečiami
Dail. V.K. Jonynas kalbės
dalyvauti ir paremti skautų veik
apie M.K. Čiurlionio dailę iš
lą. Skautam remti komitetą su
kilmingos akademijos metu,
daro pirm. Zenonas Jurys, ižd.
kuri bus spalio 18, šeštadienį,
Vytautas Kulpa, nariai I. Alksni7 v.v. Kultūros Židinyje.
nienė, I. Fairbanks, A. Karmazinienė, N. Žukauskienė, V.
Dail. Aleksandra Kašubienė
Aukštikalnis, H. Miklas ir M. rodys ir aiškins M.K. Čiurlio
Jankauskas, (žiūr.skelbimą).
nio kūrybos skaidres per iškil
Darbininkas šią savaitę dėl mingą akademiją spalio 18 Kul
Kolumbo šventės išleidžiamas tūros Židiny. Akademijos pra
tik 8 puslapių.
džia 7v.v.

Dail. Aleksandros Vitkauskaitės-Merker

KORINIŲ PARODA

rengiama spalio 25-26 dienomis
Kultūros Židinio mažojoje salėje,
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Bus išstatyta
tapyba,
skulptūra,
.piešiniai

Paroda lankoma: šeštadienį nuo 3 v. popiet,

sekmadienį nuo 12 iki 8 v.v.
Iškilmingas atidarymas spalio 25, šeštadienį, 7 v.v.

Apie savo kūrybą kalbės pati dailininkė

Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia
DLK Birutės Draugijos
New Yorko skyrius

Čiurlionio kūrinius pamėgusi
ir juos grojusi jau šešiuose savo
piano koncertuose įvairiuose
Europos didmiesčiuose Ida
Krehm-Pick spalio 16 Toronto
radijofone užrašė į juostas išti
są koncertą. Šis Čiurlionio kū
rinių koncertas bus transliuoja
mas per Kanados radijo stotis.
Tos pačios dienos vakarą ji atvy
ko į New Yorką ir specialiai pa
siliks Čiurlionio minėjimui,
kurs vyks spalio 18-19 Kultū
ros Židiny. Šiai tarptautinio gar
so pianistei Čiurlionį pristatė ir
juo sudomino New Yorke gyve
nantis visuomenininkas dr. Jo
nas Lenktai tis.
Vyr. skaučių židinys Vilija
susirenka spalio 20, pirmadienio
vakarą, pas D. Samušienę, 11608 95 Avė., Richmond Hill, N.Y.
Sol. M. Razgaičio koncertas
bus spalio 26, sekmadieną, Ap
reiškimo parapijos salėje. Pra
džia 4 v. popiet. Akomponūoja
Algirdas Kačanauskas. Be jų dar
programoje
dalyvauja
sol.
Sandra Alesi, Reginos Operos
direktorė, akordeonistė Rūta
Raudytė ir poetas humoristas
Leonardas Žitkevičius.

M.K. Čiurlionio minėjimo
koncerto dieną, spalio 19, sek
madienį, nuo 1 v. popiet Kul
tūros Židinio užkandinėje kon
certo dalyvių ir svečių patogu
mui už nedidelę kainą bus duo
dami lietuviški pietūs. Veiks ir
baras.
L. K. Moterų Sąjungos 29
kuopos metinės mišios bus au
kojamos spalio 19, sekmadienį,
11 vai. Apreiškimo parapijos
bažnyčioj. Po pamaldų apatinėj
parapijos salėj bus pusryčiai.
Valdyba kviečia visas nares ir
viešnias bei svečius dalyvauti.
SOLISTŲ ANSAMBLIS
ČIURLIONIO
SUKAKTUVINIAME
KONCERTE

Didžiajame Čiurlionio sukak
tuviniame koncerte bus viena
didelė staigmena, verta visų
dėmesio. Koncerte dalyvauja
šios apylinkės solistai ir su tal
kininkais atliks vieną Čiurlionio
nuostabų kūrinį — Neliūskime,
kuris yra parašytas pagal 36 psal
mę. Tai bus pirmas šio kūrinio
atlikimas.
Originale tai yra preliudas,
parašytas šios psalmės tema. Pa
gal tą muziką pritaikyti ir tos
psalmės žodžiai.
Ansamblyje dalyvauja:
Sopranai — Irena Stankūnaitė-Silva, Jūratė Veblaitytė—
Litchfield.
Altai — Marian Skabeikis,
Ona Zubavičienė.
Tenorai — Povilas Dulkė, Vy
tautas Strolia, Liudas Stukas.
Bosai — Algirdas Kača
nauskas, Philip Skabeikis, Pet
ras Tutinas.
Ansamblis dainuos a capella,
be dirigento.
Tai tikrai bus originaliai pra
turtintas visas genialiojo muziko
ir dailininko koncertas. Koncer
tas vyksta spalio 19, sekmadienį,
4 v. popiet Kultūros Židinio di
džiojoje salėje.

Išnuomojamas 5 kambarių bu
tas nuo spalio 15 Woodhavene.
Skambinti
vakarais nuo 6 iki
10 v. 256-3631.

INOS NENORTIENĖS
emalio kūrinių paroda
(PAVEIKSLAI, VAZOS, DEKORATYVINĖS LĖKŠTĖS)

House for sale — Richmond
Hill, near Jamaica Avė., semidetached, solid brick, 11 rooms,
two family, garage, private
drivevvay, hot water, oil heat.
All vacant. To settle estate, for
43,000 dollars. Pieper Realty
— VI 7-2242. 102-21 Jamaica
Avė., Richmond Hill.
Išnuomojamas 6 kambarių
gražus butas Ridgevvood rajone.
Skambinti kasdien nuo 10 r.
iki 3 v. popiet tel. 497-4677.

vyks

Kultūros

židiny,

Brooklyne,

LAPKRIČIO 1-2 D., NUO 1 IKI 9 VAL. VAK.

ATIDARYMAS LAPKRIČIO 1, ŠEŠTADIENĮ, 7 VAL. VAK.

RENGIA VYR. SKAUČIŲ ŽIDINYS VILIJA

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

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

Matysime du Čiurlionio
originalus šioje šventės
parodoje

Laisvės Žiburio žinių šiame
Lietuvos gen. konsulas A. Si
numery
dėl vietos stokos nėra.
mutis su žmona yra pakviesti
būti Kinijos gen. konsulo am
Muzikos konkurso, paskelti
Daug kur, minint M. K. Čiur basadoriaus Konsin Shah ir po
Čiurlionio
garbei, rezultatai bus
lionio 100 metų gimimo sukaktį, nios svečiais. Taivano Kinijos
paskelbti
per
iškilmingą kon
buvo surengtos jo reprodukcijų akrobatų grupės pirmajame pa
certą
spalio
19
Kultūros
Židiny
parodos. Tokia paroda bus su sirodyme spalio 23 Madison
je.
Jury
komisijos
nariai
dabar
rengta ir šioje Čiurlionio šventė Sąuare Garden New Yorke.
susipažįsta
su
atsiųstais
kūri
je. Paroda bus mažojoje Židinio
niais.
salėje ir dalis didžiojoje salėje.
LB apygardos valdyba Čiur
Paroda bus parengta kaip dera
Vytautui Ciplijauskui mirus,
šventės
išvakarėse,
— gražiai įrėminta, su stiklais, lionio
Joana Karienė reiškia gilią už
su reikiamais parašais. Viso bus spalio 17, rengia priėmimą New uojautą buv. savo mielai bend
iškabinta 54 spalvotos repro Yorko apylinkėje gyvenantiem radarbei Vyriausiame Tribunole
menininkam. Į ją kviečiami mu
dukcijos.
velionies žmonai Liudmilai, jos
zikai,
dailininkai, rašytojai, teat
Ko kitos parodos neturėjo, tai
dukrai ir kitiem artimiesiem.
turės ši paroda — joje bus ralai, architektai. Įėjimas tik su Prie šio pareiškimo prisideda ir
iškabinti du Čiurlionio ori pakvietimais.
Jonas K. Karys, skirdamas Kul
ginalai, nedidelio formato grafi
tūros Židiniui Brooklyne 15
Jungtiniam chorui Čiurlionio dolerių.
kos darbai.
Tuos du darbus turi įsigijęs koncerte diriguoja muzikas Vy
Paterson,
N.J.,
korespon
dail. V. K. Jonynas. Jie buvo su tautas Mamaitis ir muzikas Vy
dencijoj
spalio
3
apie
LFB apyrasti pokario Vokietijoj viena tautas Kerbelis.
gardinį suvažiavimą teigta, kad
me antikvariate. Ilgai jie gulėjo
suvažiavimui sekretoriavo A.
tarp kitų dailininko meno bran
N.Y. Perkūno choras, vado Gaigalas. Iš tikro suvažiavimo
genybių. Dabar, pagerbdamas vaujamas A. Daugirdo, daly
sekretorium buvo p. Muraška
didįjį lietuvių dailininką, jis abu vauja Čiurlionio
sukaktuvi iš Waterbury, Conn. Korespon
paveikslus įrėmino ir išstato niame koncerte spalio 19, 4 v.
dentas p. Murašką ir p. Gaigąparodoje.
popiet. Jis pradeda koncertą.
lą nuoširdžiai atsiprašo.
Neabejotina, tai pati di
džiausia šios šventės ir parodos
atrakcija. Ir kas iškęs tos paro
dos neaplankęs, nepamatęs ori
ginalų, nedalyvavęs didžiojoje
Čiurlionio šventėje.

ALDONOS KEPALAITĖS

Pianistė Aldona Kepalaitė
Čiurlionio minėjimo koncer
te skambins preliudus. Koncer
tas bus spalio 19 Kultūros Židi
nyje. Pradžia 4 v. popiet.
Balfo rudens vajus New Yorke
prasideda spalio 15 ir baigsis
sausio 24 Balfo banketu Kultū
ros Židinyje.
APYLINKĖS CHORŲ DĖMESIUI

Apylinkės 5 chorai, kurie da
lyvauja Čiurlionio kūrinių kon
certe spalio 19, sekmadienį,
bendrai repeticijai renkasi 2 vai.
Kultūros Židinyje.
Vyrų choristų persirengimo
kambariai yra Perkūno choro ir
sportininkų kambariai, moterų
persirengimo kambarys — posė
džių menė.
Maironio lituanistinė mokykla
praneša, kad lapkričio 1 tėvai
galės lankyti klases antros ir tre
čios pamokos metu. Paskui bus
tėvų susirinkimas. Tėvai prašo
mi to nepamiršti ir būtinai ap
lankyti tas klases, kur mokosi jų
vaikai. Ypač prašomi aplankyti
žemesnes klases.
Mokykla Čiurlionio parodą
lanko spalio 18 tuoj po pamokų.
Ypač prašomi vyresnių klasių
mokiniai iš mokyklos tuoj atva
žiuoti į Kultūros Židinį, kur bus
paaiškinti
M.K.
Čiurlionio
kūriniai.
Padėkos dienos savaitgalį
Maironio mokykloje pamokų
nebus.
Mokyklos kalėdinė programa
rengiama gruodžio 21 Kultūros
Židinyje. 12 vai. bus jaunimo
mišios, po mišių speciali mokyk
los programa prie Kalėdų eglu
tės.
Ieškau moters, kuri sutiktų
gyventi vienam bute su manim
(mergina), atskiras miegamasis,
su teise naudotis visais buto pa
togumais.
Skambinti
4412872 ar 441-9720.

FORTEPIJONO
KONCERTAS
LAPKRIČIO 1, ŠEŠTADIENĮ, 8 VAL. VAK.
KULTŪROS ŽIDINY
Įėjimo auka Kultūros Židiniui

t

suaugusiem 5 dol.
jaunimui 1 dol.

RENGIA K.Ž.A. KOMITETAS

SOL. M. RAZGAIČIO
KONCERTAS
bus spalio 26, sekmadienį,
4 v. popiet Apreiškimo parapijos salėje
Akomponūoja Algirdas Kačanauskas
Be jų programoje dar dalyvauja:

sol. Sandra Alesi,Reginos operos direktorė,
akordeonistė Rūta Raudytė,
poetas Leonardas Žitkevičius.
Pelnas skiriamas Jaunimo kongresui
Koncerto rengimo komitetui talkina
LB l-ji apylinkė

Amerikos lietuvių piliečių klubo Suffolk
County susirinkimas Įvyksta spalio 19 d. 2
vai. po pietų. Susirinkime sutiko dalyvauti
ir kalbėti žinomas teisėjas Singerelli apie
testamentus ir palikimus teisių eigoje ir ad
vokatas Joseph E. Fox, Jr. — šeimų reika
lai ir teisės (family court). Visi apylinkės
lietuviai labai kviečiami dalyvauti.
Klubo vadovybė

NEW YORKO SKAUTAMS REMTI KOMITETAS
VISUS KVIEČIA l

TRADICINĮ RUDENS BALIŲ
1975 SPALIO MĖN. 25 D. 9 VAL. VAK.
KULTŪROS ŽIDINYJE
KOKTEILIS NUO 8 VAL. IKI 9 VAL.
ŠVEDIŠKAS STALAS
ŠOKIAMS GROJA AMOUR ORKESTRAS DAINUOJANT
JUOZUI NAKUI
BALIAUS METU BUS STAIGMENŲ, VADOVAUJANT
ALDONAI RYG E LYTE I
STALUS GALIMA UŽSISAKYTI PAS:

IRENĄ ALKSNINIENĘ — (212) 886-5695
HENRIKĄ MIKLĄ — (516) 482-0196
NIJOLE ŽUKAUSKIENE — (914) 337-6469

AUKA 12.50 DOL. ASMENIUI
STUDENTAMS IR MOKSLEIVIAMS 8 DOL.

