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Savaitės
įvykiai
Prez. Fordas nelauktai iš pa
ndų pertvarkė savo vyriausy
bę, pašalindamas iš gynybos
sekr. pareigų su Kissingerio ve
dama politika dažnai nesutin
kantį James R. Schlesinger ir
ČIA direktorių VVilliam E. Colby, o valst. sekretoriumi pasilik
damas ir toliau Henry Kissinger,
nors jis turėsiąs pasitraukti iš
valstybės saugumo tarybos pre
zidento patarėjo pareigų.
Prez. Fordas numatęs skirti
nauju gynybos sekr. savo štabo
viršininką Donald H. Rumsfeld,
ČIA direktorium—ryšių įstaigos
Kinijoje vadovą ir buv. respubli
konų partijos pirm-ką George
Bush, valstybės saugumo tary
bos prezidento patarėju — bu;į Kissingerio šiame poste pa
vaduotoją ir jo patikėtinį aviaci
jos gen. Brent Scowcroft, o pre
zidento štabo v-ku — buvusį
šio štabo v-ko padėjėją Richard
B. Cheney.
JAV prekybos sekr. Rogers C.
B. Morton metų gale numato
atsistatydinti. Jo vieton prez.
Fordas numato paskirti dabar
tinį ambasadorių Britanijai Elliot L. Richardson.
Viceprez. Nelson Rockefeller
pranešė, kad jis, norėdamas iš
vengti partijos vidujinių vaidų,
1976 nekandidatuosiąs su prez.
Fordu į viceprezidentus.
Britanijos min. pirm. Harold
VVilson paskelbė naują ekono
minį planą, kuris bent penkeriem metam pakeis nuo antro
pasauk karo visų vyriausybių
vykdytą ekonominę politiką
ir daugiausia dėmesio skirs pra
monės ugdymui, o ne naciona
lizuotai sveikatos tarnybai ar
namų statybos pramonei.
JAV vykusieji daliniai atstovų
rūmų narių rinkimai jokio naujo
posūkio krašto politikoj neparo
dė, tik visose valstijose atmetė
prašomas ilgalaikes paskolas.
Lankydamasis JAV, Egipto
prez. Anwar el-Sadat sudarė lai
kinę sutartį pirkti iš JAV 2
atominius reaktorius ir jiem rei
kalingą technologiją.
Prancūzijos vyriausybė leido
Paryžiuj įsteigti Palestinos išlaisv. org-jos informacijos ir ry
šių įstaigą. Tai bus pirmoji tokia
' *aiga vakarų valstybėse.
Argentinos opozicinė radikalų
partija stengiasi sudaryti kong
reso komisiją vyriausybės narių
kyšininkavimui tirti ir priversti
prez. Isabel Martinez de Peron
atsistatydinti. Savo laiku ji per
vedė 700,000 dol. iš vyriausybės
remiamos socialinės programos
į miruio prez. Perono paliktą
fondą.
Europos bendr. rinkos par
lamento atstovai yra nepaten
kinti JAV kongresu dėl jo politi
kos Ispanijos ir Turkijos atžvil
giu.
Pasisakydamas dėl sovietų
spaudos puolimų prieš Andrei
Sacharovą, NYT lapkr. 2 vedajioju pažymi, kad vienintelis
u/acharovo nusikaltimas yra jo
drąsumas pačiam galvoti ir pasi
daryti išvadas. Maskva to negali
toleruoti, nes jos komunistų par
tija pasisavino teisę kontroliuoti
visų žmonių protus.
Nei JAV nei Egiptas nenuma
to įsikišti į Libano neramumus,
tačiau jos davė Izraeliui ir Si
rijai suprasti, kad jų įsikišimas
galįs sukelti karą ar bent di
džiausią pasaulio krize.
Prez. Fordas paprašė kongre
so paskirti užsienio pagalbai
4.7 bil. dol., kurių 2.24 bil. dol.
tektų Izraeliui (0.5 bil. dol. būtų
dovanota), 750 mil. dol. Egiptui,
253 mil. dol. Jordanui ir 90 mil.
dol. Sirijai. Be to, Izraelis dar
gautų maisto už 15 mil. dol. ir
žydam iš Sov. S-gos įkurdinti
20 mil. dol.
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ANTROJI ETNINIŲ GRUPIŲ
KONFERENCIJA
New Yorke, Commodore vieš
buty, spalio 29-31 įvyko antra
JAV etninių grupių konferen
cija. Dalyvavo per 400 įvairių
tautybių atstovų, daugiausia
jau gimusių šiam krašte. Konfe
renciją organizavo CCENA (The
Catholic Conference on Ethnic
and Neighborhood Affairs) ir
NCUEA (The National Center
for Urban Ethnic Affairs), kurių
centrai yra Washingtone, D.C.
Konferencijoj vyravo trys min
tys: asmeninis etniškumo sura
dimas ir pergyvenimas, etninių
grupių veikla ir pasiruošimas
Eucharistiniam kongresui Phila
delphijoj.
Pirmoji mintis buvo itin stip
riai pabrėžta. Kalbėjo net keli
žymūs asmenys, kaip Baltimorės
politikė ir veikėja B. Mikulskį,
Possaik bizantinų vyskupijos
vysk. M.J. Dudik, žinomas autoIndija paskelbė, kad Kinija
įsiveržė į Indijos teritoriją ir nu
žudė 4 indų karius. Kinija pri
sipažįsta nukovusi karius, bet
tvirtina, kad indai buvo įsiveržę
į jos teritoriją.
Izraelio min. pirm. Yitzhak
Rabin apkaltino JAV, kad jos ne
vykdo Kissingerio duotų paža
dų, nes jis pažadėjęs 2.3 bil.
dol, kurių 2/3 būtų dovanota, o
prez. Fordas paprašęs tik 2.24
bil. dol.
Nors prez. Fordas tikina, kad
jo padaryti vyriausybės pakeiti
mai buvo atlikti tik dėl noro tu
rėti grynai savo pasirinktus
bendradarbius, bet laikrašti
ninkai tvirtina, kad gynybos
sekr. buvo pašalintas dėl nesu
tarimo su Kissingeriu ir dėl
prez. Fordo noro susitarti su
Sov. S-ga dėl strateginių ginklų
apribojimo, nes
nesusitarus
žlugtų visa atoslūgio politika.
Portugalijos vyriausybė,
vengdama kraujo praliejimo,
pamažu stiprina savo nuosaikią
politiką ir mažina ekstremistų
įtaką.
JAV nutarė dovanoti Libanui
vaistų ir medicinos reikmenų
už 1/2 mil. dol.
Kinijoj
darbininkų
nera
mumai vyko ne tik Hangchovv
mieste, į kur buvo pasiųsta
10,000 karių tvarkai atstatyti, bet
ir Chekiang provincijos Wenchow mieste.
JAV ambasadorius Izraeliui
Malcolm Toon patarė Izraeliui,
prieš prašant didelės pagalbos,
suveržti diržus, sumažinti apeti
tus ir parodyti daugiau lankstu
mo derantis su arabais.
Vagys įsiveržę į Koelno kated
rą ir pavogė religinio meno tur
tų ir brangenybių už kelis mil.
dol.
Pirmas graikų laivas su Izrae
lio kroviniais netrukdomas pra
plaukė Suezo kanalą.
Europos valstybės nustebo ir
nusiminė dėl JAV gynybos sekr.
James R. Schlesinger pašalini
mo.
NATO valstybės sutarė su
daryti bendrą ginklų pirkimo
įstaigą nuosaikesniam ginklų
pirkimui JAV ir Europoje pa
siekti.
Guatemalos vyriausybė savi
nas! jos pakrantėse esančią
nepriklausomą Belize sritį, ku
rios gynyba, užsienio reikalais
ir vidaus saugumu rūpinasi Bri
tanija. Britanija pasiuntė ten
karo laivų, lėktuvų ir karių.

Prie JAV demokratų partijos
buvo sudaryta rinktų ispanų
kilmės pareigūnų įstaiga, kuriai
vadovaus N. Mexico gub. Jerry
Apodaca, Arizonos gub. Raul
H. Castro ir Puerto Rico gub.
Rafael Hernandez Colon.
(nukelta į 5 psl.)

rius M. Novak, ispaniškai kal
bančių etninių grupių NCCB/
USCC vykdomasis direktorius
9-osios kartos amerikietis ispa
nas P. Sedillo, Detroito vysku
pijos augz. vysk. A. Krawszak,
Pennsylvanijos valstybinio uni
versiteto profesorė C. Golab ir
kiti. Jie įspūdingai pasidalijo
savo asmeniniais pergyveni
mais — kartais komiškais, kar
tais tragiškais, beieškant ar išgy
venant savo etninę tapatybę.

Antroji konferencijos mintis
— darbai. Šį judėjimą populia
rina ne tiek uždegančios min
tys ir idėjos, kiek realūs dar
bai. Etninėm grupėm apčiuopia
mi ir tiksliai apibrėžti darbai pri
statomi kaip uždaviniai, kurie
kelia etninį prestižą ir didina
įtaką anglosaksų sluoksniuose.
Už tai jie atliekami su dideliu
pasišventimu. Gi visuomenei
darbai pristatomi kaip reikalin
gi, visiem naudingi ir neatidė
liojami. Už tai jie visuomenės
remiami. Kad būtų išvengta
nereikalingos kritikos ir skaldy
mosi nuogąstavimų, žodis “ju
dėjimas”, kuris turi nepriimtinų
niuansų, sąmoningai keičiamas į
etninių grupių “pabudimą“.
Iš tokių praktiškų darbų, mi
nint tik keletą, pažymėtini: pe
reitų 2 metų eigoj, vadinasi, nuo
to laiko, kai šis etninių grupių
pabudimas pradėjo organizuotai
veikti, per kongresą ir senatą
pašalinta eilė etnines grupes
diskriminuojančių imigracijos,
deportacijos, darbo, paskolų ga
vimo ir kt. įstatų; sužadintas so
ciologų ir sociologijos mokslus
studijuojančių dėmesys etninių
grupių buities, polinkių, gabu
mų, asimiliacijos ir kt. studijo
mis; sudominta eilė didžiųjų
fundacijų, kaip Rockefellerio,
Fordo ir kt., skirti žymias sumas

etninių grupių tyrimam; daro
mas stiprus, plačiu mastu orga
nizuotas ir sėkmingas spaudi
mas į bankus, skolinimo ir
“trust” bendroves apleistuose
miestų centruose gyvenantiem
namam ir smulkiem prekybinin
kam bei pradedantiem etniniam
pramonininkam atidaryti savo
iki šiol šiem distriktam dėl vadi
namojo “red lining” užšaldytus
paskolų fondus.
Eucharistiniam
kongresui,
kuris bus Philadelphijoj atei
nančiais
metais, ruošiamasi
labai intensyviai. Sudaroma pla
ti programa. Tikimasi, kad jon įsijungs visos etninės grupės su
parodom, chorais, tautinių žokių grupėm ir pan.
Lietuviai šioj konferencijoj
dalyvavo labai gausiai, ypač
dvasiškiai, kadangi JAV Lietu
vių Kunigų Vienybės seimas są
moningai buvo sušauktas tame
pačiame viešbuty prieš pat kon
ferenciją. Dalyvavo ir mūsų vys
kupai — V. Brizgys ir A. Deksnys, prelatai J. Balkūnas ir V.
Balčiūnas, jėzuitam atstovavo
provincijolas Tėv. G. Kijauskas,
SJ, pranciškonam — viceprovincijolas Tėv. P. Barius, OFM.
Ypatingai stipriai konferencijoj
reiškėsi kun. Kaz. Pugevičius,
kuris yra šio etninio pabudimo
organizacijos valdyboj. Iš viso
dalyvavo 14 lietuvių kunigų.
Dalyvavo ir pasauliečiai — P.
Ąžuolas, A. Mažeika, E. Vaišnienė, T. Trainienė, V Kuncaitytė, H. Kulber ir kiti. Prie
konferencijos pagrindinės salės
B. Radzivanienė buvo išstačius!
nedidelę, bet įdomią lietuvišką
parodėlę, kurioj buvo prieškomunistinės spaudos anglų kal
ba, gintaro, audinių ir kitų
eksponatų ir kuri buvo visų gau
siai lankoma.
T.P.B.

AMNESTY INTERNATIONAL
MASKVOS GRUPĖS
PAREIŠKIMAI
visos konferencijoj atstovauto
sios šalys įgyvendins pasiektus
susitarimus. Kiek tai liečia So
vietų Sąjungą, tai ji tikrai taip
darys.” “ . . .Svarbu įtvirtinti
tuos principus dabartiniuose
tarptautiniuose santykiuose, tai
kyti juos praktikoj ir paversti
tarptautinio gyvenimo įstatymu,
kurio sulaužyti niekam nevalia ’.
Tuo tarpu Sovietų valdžia lai
ko stovyklose ir kalėjimuose,
psichiatrinėse ligoninėse žmo
nes, pasmerkus juos ilgiem ter
minam (3-10 metų ir daugiau, o
psichiatrinėse ligoninėse neter
minuotai) už tai, kad jie propa
gavo ar įgyvendino savo veik
loj kai kuriuos principus, dekla
ruotus Helsinky. Tarp Sovietų
politkalinių yra žmonės, kurie
pasmerkti už tai, kad jie iškėlė
ar tik ruošėsi iškelti tautines
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Uk
rainos vėliavas, už kultūrinio sa
vitumo ir savo tautinių respubli
kų.. nepriklausomybės išlaikymo
idėją; už mėginimą nelegaliai
palikti Sovietų Sąjungą, nes ne
galima palikti legaliai (už tai nu
bausti kaip tėvynės išdavikai);
už religinę veiklą; už Šv. Rašto
spausdinimą; už neortodoksiškų
pažiūrų skelbimą bet kuria for
ma, tarp kitko ir meniškai pub
licistine; už informacijas apie ki
taip galvojančių persekiojimą
Atsišaukimas į JAV piliečius,
Sovietų Sąjungoj; už skaitymą
JAV kongresą, prezidentą
knygų, išleistų ne Sovietų Są
Gerald Fordą
jungoj;
už . . . kartais Dievas te
Dokumentas,
vyriausybių
žino
už
ką. Tarp politkalinių
galvų neseniai pasirašytas Hel
yra
senų,
yra moterų-motinų.
sinky, liečia ne tik politikus, bet
Mes kreipiamės į Sovietų
ir kiekvieną žmogų, jų tarpe ir
kiekvieną SSSR ir JAV pilietį. žmones su prašymu amnestuoti
Jame yra suformuluoti tautų tar visus politkalinius, o pirmiausia
pusavio pasitikėjimo, bendra ir neatidėliojant — moteris.
Mes kviečiam jus, Amerikos
darbiavimo ir saugumo pa
piliečius,
palaikyti mūsų prašy
grindiniai principai. Tarp tų
principų pirmos svarbos yra — mą ir įtaigoti savo vyriausybę ta
žmogaus teisių ir pagrindinių prasme, kad ji ta klausimą iš
asmens laisvių gerbimas. Prezi keltų Sovietų vyriausybei.
Skaičius žmonių, Sovietų Są
dentas Fordas pareiškė, kad
Jungtinės Valstybės čia vadova jungoj nuteistų už žmogaus tei
vosi tiek taikingos, nemilitari- sių ir pagrindinių laisvių įgy
nės evoliucijos, tiek laisvės idė vendinimą, verčia abejoti So
vietų vyriausybės nuoširdumu,
ja.
/
Sovietų Sąjungos KPCK ge pasirašant galutinį Helsinkio
neralinis sekretorius Brežnev susitarimų aktą, paverčiant
Helsinky paskelbė: “Pilnai įgy dokumentą į propagandistinį
vendinti šiuos susitarimus — tai triuką visuomenės opinijai ap
mūsų bendras svarbiausias už gauti. Prašom jus turėti tai gal
davinys. Mes išeinam iš to, kad voj, kai priimsit pas save Sovie
tų Sąjungos KP CK generalinį
sekretorių Brežnevą. (Mūsų ži
niomis, Brežnevas šiemet neat
vyks. E.) — 1975 rugpiūčio 16.

Pastaruoju metu Sovietų Są
jungoj prasidėjo vieša akcija už
politinių kalinių visuotinę am
nestiją. Ši akcija pradėta akade
miko Andrėj Sacharovo, pirmi
ninkaujančio Amnesty International Maskvos grupei, ir kitų
jo bendraminčių. Kai šių metų
spalio 17-19 Kopenhagoj, Dani
jos parlamento rūmuose, vyko
tarptautiniai
apklausinėji
mai dėl žmogaus teisių nepai
symo Sovietų Sąjungoj, ten buvo
gautas Sacharovo atsišaukimas
dėl politinių kalinių amnestijos
Sovietų Sąjungoj, kuriam buvo
vieningai pritarta.
Ši akcija yra plečiama dviem
linkmėm. 1) Išleistas atsišau
kimas į Sovietų Sąjungos pilie
čius, kviečiąs juos “prisidėti
prie mūsų prašymo dėl visuoti
nės politinės amnestijos ir pa
veikti tarptautinę opiniją, kad ji
aktyviai veiktų ta prasme”. 2)
Išleistas atsišaukimas į tėvynai
nius užsieny, o taip pat į JAV
piliečius, JAV kongresą ir prezi
dentą Gerald Fordą. Tas atsišau
kimas yra pasirašytas dviejų
Amnesty International Maskvos
grupės narių — Larisos Bogoraz
ir Anatolij Marčenko. Jo pilną
tekstą, verstą iš rusų kalbos,
čia pateikiam.

Pareiškimas SSSR
aukščiausios tarybos
prezidiumui

Lietuvių grupė Amerikos Katalikų suvažiavime etniniam klausimam aptarti (CCENA)
spalio 31 Commodore viešbuty. Iš k.: Tėv. G. Kijauskas, SJ, vysk. A. Deksnys,
prel. V. Balčiūnas, dr. E. Vaišnięnė, kun. V. Dabušis. Nuotr. P. Ąžuolo

LIETUVIŲ BENDROS PASTANGOS LAIMI
JAV episkopato pirmininkas tvirtai pasiryžęs imtis
konkrečių žygių Lietuvos persekiojamai Bažnyčiai
padėti
Arkivyskupas Joseph Bernardin, JAV vyskupų konferenci
jos (National Conference of
Catholic Bishops) pirminin
kas ir JAV Katalikų Bendrijos
(US Catholic Conference, buvu
sios NCVVC) pirmininkas, yra
šiuo metu vienas įtakingiausių
vyskupų visoj Amerikoj. Ar
kivyskupas savo pasiryžimą iš
reiškė lietuvių delegacijai, kurią
sudarė vysk. V. Brizgys, kun. K.
Pugevičius, M. Nekalto Prasidė
jimo vienuolijos viršininkė se
suo Margarita Bareikaitė ir dr.

Bryan Heher. Kun. Heher iš
savo pusės taip pat parodė ne
paprastą nuoširdumą ir susi
domėjimą.
V. Vygantas. Pasikalbėjimas įvy
Arkivysk. Bernardin ir kun.
ko ketvirtadienį, lapkričio 6, Heher yra susipažinę su Lietu
Cincinnati, Ohio, arkivyskupo vos Katalikų Bažnyčios Kronika,
rezidencijoj.
kurią Amerikos Lietuvių Katali
Arkivysk. Bernardin parodė kų Tarnyba verčia anglų kalbon,
didelį susidomėjimą Lietuvos o Kunigų Vienybė siuntinėja
kenčiančia Bažnyčia, paskir vyskupam bei katalikų laikraš
damas net tris valandas audien čiam.
Pasikalbėjimo pradžioj vysk.
cijai. Tam tikslui jis specialiai
buvo pasikvietęs VVashingtono, Brizgys pabrėžė, kad pasitari
D.C., Amerikos vyskupų taikos mo tikslai ne politiniai, o religi
ir teisingumo komisijos sekreto niai. Lietuviai pateikė pagrindi
rių (US Catholic Conference nius keturius prašymus:
Associate Secretary for Interna(nukelta į 5 psl.)
tional Justice and Peace) tcun.

“Prašome bendros politinė
amnestijos, t.y. amnestijos vi
siem nuteistiesiem už ideologi
ją, politines pažiūras ir veiklą, o
taip pat už religinius įsitikini
mus ir veiklą.
Prašome šią amnestiją išplėsti
taip pat asmenim, nuteistiem už
įgyvendinimt) savo teisių, nu
matytų JT Žmogaus Teisių dek
laracijoj.
Individualine tvarka prašome
amnestuoti asmenis, nuteistus
už įstatymų pažeidimus, kai
teisminis persekiojimas buvo iš
šauktas politiniais ar ideologi
niais motyvais.
Pirmiausia ir neatidėliojant
prašome amnestuoti visas mo
teris politines kalines, o taip pat
nuteistąsias už religinius įsitiki
nimus ir veiklą.
Prašome amnestijos taikymo
nesąlygoti tuo ar kitu bausmės
terminu, būtina teigiamąja cha
rakteristika arba kitomis kokio
mis aplinkybėmis.
Kartu prašome paleisti iš psi
chiatrinių ligoninių asmenis,
prievarta tenai patalpintus dėl jų
pažiūrų, politinių įsitikinimų ir
veiklos.
Pirmoji SSSR istorijoj visuoti
nė politinę amnestija būtų sva
rus įrodymas, kad SSSR tikrai
siekia įgyvendinti paskelbtus
detentės principus.”
1975 rugpiūčio 16. Pasirašė:
L. Bogoraz, A. Marčenko, A. Sacharov, T. Velikanova, M. Lan
da, A. Lavut, A. Ginsburg, L.
Aleksejeva, G. Podjapolski, N.
Bukovskij.
(Elta)
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IŠ LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS

DURPYNE RADO PAVASARININKŲ KRYŽIŲ
Darbėnų vidurinės mokyk
los direktorius Mažonis 1972
pašalino iš mokyklos X kla
sės komjaunuolę Adelę Šilaitę už tai, kad ji Darbėnų
bažnyčioje atliko išpažintį. Mažonio nuomone, už “tokį nu
sikaltimą” išvarymas iš mokyk
los esanti per švelni bausmė.
Mokinė vidurinę mokyklą galė
jo užbaigti tik kitoje mokykloje.
Tesprendžia patys pedagogai
ateistai, kaip morališkai įvertinti
tokį elgesį: pradžioje mokinys
prievartaujamas
įsirašyti
į
komjaunimą, nors tiki Dievą ir
praktikuoja tikėjimą. Ateistų
nuomone, toks įsirašymas nėra
veidmainystė. Paskui, įsirašius,
griežtai draudžiama tikėjimą
praktikuoti — kaip komjau
nuolis galįs veidmainiauti ir
nesilaikyti komjaunimo įstatų!
-o-

Klaipėdos 9-os vidurinės mo
kyklos mokytoja Verbauskienė
prievarta surašo mokslęivius į
pionierius ir reikalauja, kad šie
lankytų susirinkimus. Nelan
kantiems mažinamas elgesio
nažvmvs.
okupijos kunigai ir
I trintieji su pasipiktinimu klau.pijos kurijoje ka
bo Lenino paveikslas. Jis ten
i ka tiek, kiek partijos komitete
kryžius. Tikinčiųjų nuomone, šį
portretą būtina perkelti į kurijos
darbuotojų butą. . .
-oKetvergų aštuonmetės mo
kyklos (Klaipėdos raj.) direktorė
Simukaitytė prievartavo aštun
tokus stoti į komjaunimą.
— Nenorime ir nestosime, —
priešinosi moksleivės.
— Tai kodėl stojai į pionie
re^ iei dabar nenori stoti į kom
jaunimą? — užsipuolė direktorė
mokinę N.
— buvau kvaila, tai ir sto
jai ■— sakė mokinė. — Moky
to;.! Domarkienė, mušdama
bniuc e. privertė mane stoti
į pionieres, o dabar manęs nie
kas neprivers.

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA
Žagariu apylinkės Vykdomojo
komiteto pirmininkas Mikelionis, saugumui įsakius, 1974 bir
želiu 24 atsiuntė Ignui Klimavi
čių' gyv. Bi kūnų kaime, šitoraštą:
Kadangi Jūs pažeidėte pa
tvirtintą gyvenamojo namo sta
tybos projektą (pastatėte laip
tuose kryžių), tuo pačiu įvykdė
te savavališką statybą, todėl siū
lome 5 dienų laikotarpyje nu
griauti savavališkai pastatytą sta
tinį. Nenugriovus šio statinio iki
nurodyto laiko, Jums bus taiko
mas LTSR CK 114 str.”
I. Klimavičius kryžiaus nenu
griovė. Atrodo, Lazdijų rajono
pareigūnai nutarė palikti “stati
nį” ramybėje.
-oSimno vidurinės mokyklos
mokytojas Meškelevičius, aršus
ateistas, 1974 mokiniui Valutkevičiui Romui baigiant aštuonias klases, į charakteristiką
įrašė: “Romo vaikystę, paaug

lystę ir dabar perėjimą į jaunys
tę lydėjo ir lydi gilus religinis
fanatizmas. Jis atėjo į mokyklą
su tėvų įkaltu ir kunigo įpras
mintu religingumu. Tai klapčiu
kas su stažu.
Aštuntoje klasėje viename
trimestre buvo sumažintas elge
sys už mokinio elgesio normų
nepaisymą, t.y. už savotiškai
parodytą priešiškumą tarybinei
mokyklai ir tarybiniam mokyto
jui.. . šiaip sau tvarkingas, ty
lus, gerai lankė mokyklą”.
Koks gi buvo Romo “priešiš
kumas tarybinei mokyklai?”
Mokytojas Meškelevičius aštun
tokams padiktavo ateistinį dik
tantą, o R. Valutkevičius atsisa
kė jį rašyti. Tada mokyt. Meške
levičius jį nusitempė į mokytojų
kambarį, apibarė ir, kad ateityje

būtų klusnus ateistams mokyto
jams, gavo nuo direktorės Guževičienės antausį.
-oStakliškėse netoli šventoriaus
stovi koplytėlė, o prie jos pri
tvirtinta lenta su užrašu: “Lietu
vos 10 metų Nepriklauso
mybės jubiliejui paminėti. Vieš
patie, globok Lietuvą! Stakliš
kių parapijiečiai”.
1971 rugpiūčio mėn. valdžia
leido koplytėlę remontuoti, tik įsakė pašalinti lentą su užrašu.
1971 rugsėjo 17 Muziejų ir Kul
tūros paminklų apsaugos valdy
bos pirmininkas J. Glemža vėl
reikalavo pašalinti lentą ir gra
sino imtis griežtesnių priemo
nių. 1972 Stakliškių bažnyčios
komitetas už “antitarybinės len-

MIESTUOSE IR MIESTELIUOSE
TIKĖJIMO KIBIRKŠTĖLĖS ŽĖRI
Kaunas

1974 spalio 27 popietėje pas
kaunietę Geną Žukaus
kaitę susirinko būrelis vaiku pa
siimti Pirmosios Komunijos
nuotraukų. 17 vai. pas ją prisi
statė 5 asmenys — vienas sau
gumietis ir keturi partiečiai iš
Žukauskaitės darbovietės. Įsi
brovėliai paėmė daug Pirmosios
Komunijos nuotraukų ir užsira
šė visų vaikų pavardes, adresus
ir kuriose mokyklose mokosi.
Netrukus prasidėjo vaikų ir jų
tėvų terorizavimas. 24-je vidu
rinėje mokykloje IV klasės
moksleivius auklėtoja sustatė
prieš klasę ir išbarė už tai, kad
jie ėjo Pirmosios Komunijos.
Vaikų tėvai buvo šaukiami į
mokyklą ir barami, kodėl leido
vaikus į bažnyčią.
Prokuratūra tiria Žukauskaitės
“nusikaltimą”. Keletą kartų ji
buvo iškviesta tardymui.
-oKaunas

1974 pavasarį Veterinarijos
akademijos partinis biuras ap
svarstė akademijos kraštotyros
darbą. Docentė Bukaveckienė
buvo atleista iš vadovavimo
kraštotyrininkams už tai, kad
kraštotyrininkai dainuoja tik se
nas lietuvių liaudies dainas.
Svarbiausias kaltinimas, kad
dviejų vakaronių metu buvo ro
domos skaidrės su lietuviškais
kryžiais ir tokiais liaudies skulp
tūros šedevrais, kaip Paskutinės
vakarienės * skulptūros grupė.
Vienas partinio biuro narys įro
dinėjo, kad kryžiai ir religinės
skulptūros ne tik daro jaunimą
beidbjiniu, bet taip pat duoda
blogiu pavyzdį kaimo moterims,
atvykusioms
padainuoti,
ir
kompromituoja ateistus. Tos
moterys, progai pasitaikius, ga
linčios ateistams atšauti, kad
kryžiai rodomi net akademijoje.
-oŠiauliai

Kryžių kalnas po paskutinio
kryžių sunaikinimo kasdien vis
gražėjo. Kryžiaus Išaukštinimo
šventėje ant Kryžių kalno buvo
pastatytas labai gražus meniškas
kryžius, 2-jų metrų aukščio, su

užrašu: “Kryžiumi visas kliū
tis nugalėsime. Šiauliai, 74.IX.
14”. Šalia kryžiaus išdygo trys
metalinės saulutės.
1974.XI.22 anksti rytą valdžia
visus kryžius vėl sunaikino. Pra
ėjus kelioms valandoms, ant kry
žiaus kalno vėl matėsi 9 kryžiai.
-oŠiluva

1974 rugsėjo 7 į Šiluvos atlai
dus iš Volgogrado atvyko aštuoni Rusijos vokiečiai. Einant į
bažnyčią, du saugumiečiai pa
griebė vokietį Rachą ir pradėjo
tempti į miliciją. Ten buvo pa
daryta krata ir paimta kelios vo
kiškos religinio turinio knygos ir
maldaknygė. Rachas buvo ap
klaustas, iš kur gavęs knygas.
Rachas yra trylikos vaikų tė
vas ir visų gerbiamas kolchozininkas.
-oKarsakiškis

Pokario metais tarybinė val
džia nacionalizavo visus Karsa
kiškio parapijai priklausančius
pastatus. Klebonui buvo paliktas
pats mažiausias namelis, kuria
me buvo bažnyčios sandėlis.
Jau treti metai, kaip Panevė
žio rajono valdžia verčia klebo
ną išsikelti iš šio namelio kur
nors į kaimą. Svarbiausias moty
vas — klebonas gyvena per arti
mokyklos.
Labanoras

1974 kovo 6 Švenčionių rajo
no pirmininko pavaduotojas Mačionis išbarė Labanoro kleboną
kun. Liudviką Puzoną, kad jis
šventino kapinėse paminklinius
antkapių kryžius ir 1973 suor
ganizavo kapinėse Vėlinių pro
cesiją. Pasak Mačionio, be ra
jono leidimo negalima kunigui
šventinti antkapių kryžių ir pa
minklų.
-oSkriaudžiai

1974 birželio 30 kun. V. Čėsna Skriaudžių bažnyčios šven
toriuje pastatė keturis gražius
lietuviškus kryžius.
1974 rugpiūčio 2 klebonas
kun. V. Čėsna gavo iš Prienų
rajono Vykdomojo komiteto to
kį raštą:

tos” nepašalinimą nubaustas 50
rb. bauda.

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.)

-OPer visą pokario laikotarpį bu
vo naikinami paminklai, kurie
nors truputį priminė Lietuvos
Nepriklausomybės metus. Pa
vyzdžiui, Miežonių kaimo pava
sarininkai (Kaišiadorių raj.) prie
kaimo vieškelio buvo pastatę ju
biliejinį akmeninį kryžių. Jame
buvo iškaltas užrašas “Dievui
ir Tėvynei”. 1964 m. vieną bir
želio naktį šis kryžius dingo.
Tų pačių metų liepos 4 Kieme
lių (dabar Stasiūnų) kaimo gy
ventojas Ramunis, eidamas per
Kaišiadorių durpyną, vienoje
vandens duobėje pastebėjo ak
meninį kryžių. Iškėlus paaiš
kėjo, kad tai dingęs Miežiškių
kaimo pavasarininkų kryžius. Iš
gelbėtas kryžius buvo nugaben
tas į parapijos kapines. Deja,
naktį kryžius iš kapinių dingo.
Iki šiol nepaaiškėjo, kur ir kaip
ateistai jį sunaikino.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
P’vvay St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

“Administracinėms baudoms
dėti komisija prie Prienų rajo
no Vykdomojo komiteto, susi
dedanti iš pirmininko Stakionio,
pavaduotojo Arbačiausko, sekre
toriaus Ramanausko, narių Mic
kienės ir Svežausko, išnagrinė
jusi medžiagą, įrodančią, kad
kun. Vincentas Čėsna, gyv. Prie
nų rajone, Skriaudžiuose, pa
žeidė vyriausybinius aktus dėl
statybos vykdymo tvarkos ir nu
tarė nubausti kun. V. Čėsną 50ties rub. bauda”.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking 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.

Kai 1970 kun. V. Čėsna nu
dažė Barzdų bažnyčią, Šakių ra
jono Vykdomasis komitetas jį
taip pat nubaudė administracine
bauda, o kai Barzdų bažnyčios
šventoriuje pastatė keturis kry
žius, tuojąu buvo iškeltas į
Skriaudžių parapiją.
1971 gruodžio 15 kun. V. Čės
na gavo iš Prienų rajono Vyk
domojo komiteto tokį įspėjimą:
“Nustatyta, kad jūs savo pa
moksluose liečiate klausimus,
prieštaraujančius tarybinės vi
suomenės interesams. Kalbate
apie kažkokį lietuvių tautos išsi
gimimą ir kad dėl to kalta tarybi
nė mokykla, kuri išvarė jaunimą
iš bažnyčios; kalbate apie nekal
tų kunigų sodinimą į kalėjimus
ir kt.
Tuo nesilaikote kultų įsta
tymų, iškraipote tikrovę. Įspė
jame, kad būtų nutraukti Jūsų
pamokslai, prieštaraujantys tary
binės visuomenės interesams.
K. Černeckis”.
-o1974 per visą liepos mėn.
pievelėje prieš Skriaudžių baž
nyčią buvo apmokomi ir filmuo
jami žmonės, statant naują fil
mą “Velnio nuotaka”. Privažia
vo čigonų, kurie visur lindinėjo. Kad nebūtų teršiamas švento
rius, kun. V. Čėsna jį užraki
no. Kino vadovybė kreipėsi į
vyskupą, kad klebonas įsileistų
filmuotojus į šventorių. Vysku
pas leido. Tačiau filmuotojai
šventoriumi nepasitenkino ir su
apylinkės pirmininke grubiai
brovėsi į bažnyčią, bet klebonas
pareiškė, kad be vyskupo leidi
mo neįeisiąs.
Birželio 29 atvažiavo dekanas
kun. J. Uleckas ir žodžiu persa
kė Kurijos nuomonę, kad fil
muotojus reikia įsileisti į bažny
čios vidų. Sekančią dieną pats
dekanas atrakino bažnyčios du
ris ir įniršusius filmuotojus su
“velnio nuotaka” suleido vidun.
Tikinčiųjų tarpe šis įvykis sukė
lė didelį pasipiktinimą, nes
bažnyčia, kurioje laikomas Šv.
Sakramentas, tokių filmų, kaip
“Velnio nuotaka”, statymui ne
dera naudoti. Šiam tikslui ateis
tai galėjo panaudoti kokią nors
uždarytą ir sandėliu paverstą
bažnyčią.
-oVištytls

Detroito Baltijos ir Gabijos tuntų skautai ir skautės, kurie šiemet minės savo veiklos 25
metų sukaktį. Nuotr. Jono Urbono

Baigiantis 1973/74 m.m., Viš
tyčio vidurinėje mokykloje kla
sių auklėtojai perspėjo mokslei
vius, kad vasarą jie nedalyvautų
jokiose religinėse apeigose —
nebarstytų gėlių, negiedotų cho
re ir pan. Mokyt. Kanonenkienė pagrasino: “Kas eis į proce
siją, kai susirinksime po atosto
gų, atsiskaitysime.”

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soaivotus ir oaDrastus.
pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887.
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).
BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426
Lafayette St., Nevvark, N. J. 07105; tel.
344-5172. Paruošiamos
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Ave
nue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712
*

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mu, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y.
11421; VI 7-4477
VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St.,
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms.
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by —
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. Nevv York, N.Y.'
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelems. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!
LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko
las su žemu procentu, moka dividendus apsldraudusiem. Kreiptis:
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421.
Telef. MI 7-6637.

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiuteriai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa
sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y.,
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

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

NEVV YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai.
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:308:30 vai. vak. VVSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

NEVV YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto VVHBI 105.9
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel.
212) 229-9134.

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

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

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

.......................................

GRUPINĖS KAINOS PAVIENIAMS ASMENIMS
4 DIENŲ KELIONĖ į

LAS VEGAS
VIEŠBUČIAI:

KAINA ĮSKAITO:

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

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

Šių kelionių ir kitais kelion'ų reikalais
•
kreiptis į

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
ROMAS KEZYS, SAV.
2129 Knapp St. Brooklyn, N.Y. 11229

Tel. (212) 769-3300
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Jaunųjų žodžiai vyresniesiem
1Q

Pastebime, kad šio krašto vi
Yra tokių žmonių grupė, kuri
suomenėje jaunimo santykiai su niekada nepajėgė matyti jaunųjų
vyresniaisiais nėra tokie geri. žmonių ir nepajėgs. Jie nesu
Jaunimas atsiplėšia ir eina di pranta, kaip jaunas žmogus gali
džiųjų laisvių keliu, revoliu ko nors išmokti, ką nors supras
ciniu keliu, atmesdamas vy ti. Iš anksto atmetamos bet ko
resniųjų bet kokį kūrybinį pasi kios pastangos jaunimui pasiro
reiškimą ar laimėjimą.
dyti, atmetamos jaunojo žmo
To jaunimo kraštutinis spar gaus mintys ir filosofija. Jeigu
nas yra tikrai apgailėtinas. Kaip toks žmogus patenka į vadovau
jis apsileidęs, nušliuręs, prisiri jamą postą, suprantama, jis nie
jęs narkotikų, marijuanos, vos kada nematys jaunųjų ir nieka
pašlitiniuoja gatve. Ir kur jis da nebus jokio bendravimo. Kai
nueis, ką jis atneš, kaip jis save nesupranta jaunimo, jis nueis
įrašys į šio meto gyvenimą. Pa sau, o jaunimas sau.
galiau toks jaunuolis netarnauja
Yra žmonių, kurie patys nori
šiam kraštui. Jis tarnauja tik visur sėdėti, pirmininkauti,
priešam, kurie nori matyti Ame fotografuotis, lipti į sceną. Nori
riką silpną ir išglebusią,
pasirodyti, kad jie kažkas svar
Lietuviškasis jaunimas, paly baus. Jie! Tokie niekada nesiginus su kitais, tikrai yra kur kas
kvies jaunimo, jo nemokys ir jo
geresnis, tiesiog elitinis jau neišves į sceną, į viešus darbus.
nimas. Tos laiko negerovės jo
Tad ir prašosi, kad būtų nor
taip nepalietė, nesugriovė iš vi muojami mūsų santykiai su jau
daus. Lietuviškos šeimos tradi nimu ta linkme — sugyvenki
cijos padėjo jam susiformuoti me su jais, pasikvieskime juos į
pasaulėžiūrą, kur yra ir pagarba, savo tarpą, padarykime juos
respektas ir darbo noras. Tuo mūsų gyvenimo dalimi. Lygiai
reikia pasidžiaugti ir padėti jau ir mes nueikime pas jaunuo
nimui, kad jis galėtų augti, sius, pasidžiaukime jų darbais,
skleistis ir išsimokslinti. Tik jų pastangomis. Jaunas žmogus
per jaunimo mokslą, per jo kū labai ir labai trokšta, kad jį
rybinį pajėgumą gyvens ir mūsų matytų vyresnysis, kad tas vy
ateities Lietuva.
resnysis drauge būtų ir bičiuliš
Tenka vis dėlto
pastebėti, kas ir draugiškas, o ne šaltas ir
tenka ir išgirsti nusiskundimų* pasipūtęs, saugojąs paragrafą.
Tie nusiskundimai yra tokie: Jaunas žmogus laukia, tikrai lau
vyresnieji jų nesupranta, jų ne kia ir to gero žodžio, kuris jį pa
vertina, neprileidžia prie dides skatintų ir padrąsintų. Kai jis
nio darbo, neįtraukia jų į kū bus vyresniųjų draugiškai sutek
rybines veiklos sritis. Jaunes tas ir padrąsintas, savaime santy
nieji nusiskundžia ir vyresnių kiai bus normalūs.
jų naiviu patriotizmu. Visur Lie
Iš tų santykių laimės visi.
tuva, Lietuva, tartum nebūtų ir Jaunieji jausis saugūs sa šio krašto. Jie čia yra gimę ir vųjų tarpe, o mes turėsime ir
augę. Jiem yra ir Amerika. Jų normalų prieauglį, jauną ir gra
tėvynė. O vyresnieji to nemato.
žią mūsų bendruomenę.
-oŠiemet vyks jaunimo kongre
Pirmiausia reikia pasidžiaug sas, tad daugiau skirkime jauni
ti pačiu atviru žodžiu. Geriau mui ir dėmesio ir meilės, bi
kalbėti, negu nekalbėti. Geriau čiulystės. Atveskime jį į savo tar
išsikalbėti ir surasti taikų spren pą, atveskime su ta šiluma, kuri
dimą.
mus jungia.
Bendrai paėmus, jaunimo
Tuoj bus ir LB rinkimai. Ar
skundas, arba žodžiai vyresnie vyresnieji pasistengs, kad bent
siem, yra teisingi ir neužmirš trečioji dalis būtų jaunimas?
tini.
_______________________________

Vytautas
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Rusų ūkininko ūkininkavimas

Pasakojau, kad Lietuvos ūki
ninkai caro laikais gerai gyveno.
Reikia pridėti, kad ne visi ir ne
iš caro malonės. Gerai gyveno
tik darbštūs ūkininkai. Buvo to
kių ūkininkų, kurie prastesnėse
žemėse gyveno geriau, negu
daugelis gerose. Tai priklausė
nuo ūkininko darbštumo. Ne
visi mokėjo ūkius tvarkyti, kaip
ne visi apsišvietę lietuviai kovo
jo prieš carų priespaudą.
Po spaudos draudimo panaiki
nimo caro tarnai pasidarė švel
nesni. Mažiau kabinosi prie
lietuvių.
Rusijos ūkininkai toli gražu
nemokėjo taip ūkininkauti, kaip
ūkininkavo Lietuvos ūkininkai.
Vetkos gubernijoj, dabar vadi
namoj Kiro v, kur aš tarnavau ru
sų kariuomenėj, ūkininkai gy
veno labai prastai. Labai primi
tyviai apdirbdavo laukus. Javus
pjaudavo rankiniais piautuvais
(toks piautuvas kartu su kūju
yra tapęs bolševikų valstybės
simboliu). Žolę piaudavo klups
ti, trumpu dalgiu, pritvirtintu
prie dviejų pėdų pagalio. Žemę
ardavo žagre, padaryta iš medžio
šakos. Suartą dirvą akėdavo
medžio šakom, prisirišę jas prie

virvės. Ūkio darbus atlikdavo
moterys su paaugusiais vaikais.
Pavasarį ūkininkai išeidavo už
darbiauti į fabrikus, prie medžių
plukdymo, į miškus, lentpiūves
ir prie kitokių darbų. Žiemą vėl
grįždavo namo, pas savo šeimią.
Daugelis grįždavo prasigėrę,
nuplyšę. Per žiemą prasi
maitinę, pavasarį vėl iškeliauda
vo uždarbiauti.
Toj gubernijoj gerų žemių nebuvo^Geresniųteko matyti Samaros gubernijoj, Sizrano, Simporopolio. Daugiausia ten buvo ver
čiamasi arbūzų, agurkų ir, ap
skritai, daržovių auginimu. La
bai daug ten buvo sodų, kuriuo
se augdavo visokie vaisiai. Už
200 kilometrų į pietvakarius nuo
Samaros, prie Kinel miesto, že
mės geros, didžiausi agurkų, ar
būzų ir kviečių laukai. Bet jokių
miškų arti nebuvo. Visi pastatai
iš molio.
Netoli buvo dideli plotai
aukštumų ir smėlio. Jokios aug
menijos. Čia suvažiuodavo kele
tas rusų kariuomenės korpusų.
Apsigyvendavo palapinėse, mo
kydavosi šaudyti. 1912 metų va
sarą čia praleidau ir aš. Rudenį
visa armija patraukėm į pratimus
per Samaros, Sizrano ir Simpo-

1930, minint Lietuvos valdo
vo Vytauto Didžiojo 500 metų
mirties sukaktį, buvo įvesta
antra valstybinė Tautos šventė
— Rugsėjo 8-oji. Tą dieną 1430
metais Vytautas rengėsi vaini
kuotis Lietuvos karalium. Ši
šventė turi tikslą kelti, priminti
didingą senosios Lietuvos praei
tį.
Tiek 1430 rugsėjo 8 dienos, J. DAINAUSKAS
tiek ir visos Vytauto veiklos pri
siminimas glaudžiai rišasi su
gal generolu Andersu. Lietuvių
Lietuvos-Lenkijos
santykiais. kilmės žmonių išmintis, organi
Tad ypač šios šventės proga pra zaciniai ir politiniai gabumai va
sminga grįžti mintimis prie tų dovavo ne tik senajai Lietu
santykių raidos. Gal labiausiai, vos-Lenkijos “Rzeczpospolitai”,
vienok, verta kalbėti ne tiek
bet ir XX-ojo amžiaus Lenkijos
apie tuos santykius, kiek apie tų
respublikai, lietuvio J. Pilsudssantykių vaizdus — jų autentiš
ko įkurtai. Tad nenuostabu, kad
kumą.
apie Lietuvos-Lenkijos istorijos
įvykius, politiką, kovas lenkai ir
Mūsų istoriją rašė svetimieji
dabar rašo ir skelbia, gal net
“Taip susidėjo”, kad mūsų
daugiau rašinių, nei patys lietu
istoriją, ypač senaisiais laikais,
viai rašo apie tuos laikus.
rašė vien svetimieji, daugiausia
priešai, kurie, žūt būt, siekė su
Lietuvių Istorijos Draugijos
naikinti Lietuvą ir lietuvius. Ru
sų, kryžiuočių, lenkų kronikose leidžiami “Lietuvos Istoriografi
lietuviai, ypač to laikotarpio, jos” 5 sąsiuviniai (4 išleisti 1974,
kada formavosi Lietuvos valsty o 5-asis dabar spausdinamas)
bingumas,
pavaizduoti juo apima 1702 pavadinimus veika
džiausiomis spalvomis. Užtat lų, rašinių, straipsnių Lietuvos
mūsų praeities vaizdai, “tapyti” istorijos temomis, parašytų ne
svetimųjų, neretai vieton realių, lietuvių, ne lietuvių kalba ir pas
skaisčių spalvų pateikia mūsų kutiniųjų keliolikos metų laiko
praeities iškraipytus vaizdus, tarpy išleistų ne Lietuvoj.
kartais net gerokai apdrabstytus
“istoriniais purvais”.
Iš tų 1702 rašinių net 959 yra
Šimtmečiais, lietuviam to no parašyti lenkų kalba, t.y. sudaro
rint ar nenorint, mūsų istorija net 56.34% visumos. Iš jų dabar
rišasi, pinasi su Lenkijos istori tinėj Lenkijoj paskelbta 880 raši
ja, kurios plėtotei lemiamos nių, t.y. 51,20%. Toliau eina ra
reikšmės turėjo lietuviai, lietu šiniai rusų kalba — 379, o So
vių kilmės žmonės, — prade vietuose (įskaitant ir ne rusų
dant valdovu Jogaila ir baigiant kalbas — 403 rašiniai, ir t.t.

LIETUVOS-LENKIJOS SANTYKIŲ
DOKUMENTŲ KLAUSIMAI
Paskaita, skaityta Tautos šventės minėjime rugsėjo
21 New Yorke, Kultūros Židinio didžiojoj salėj
Nesugebėjo būti objektyvūs

Kritiškai vertinkim dokumentus

Lenkai amžių laikotarpy buvo
lietuvių didžiausi sąjungininkai
ir tuo pat metu didžiausi lietu
vių priešai. Jie Lietuvos bei
lietuvių atžvilgiu niekad ne
sugebėjo būti objektyvūs, juo la
biau, kad ir tų rašinių autorių
tarpe nemaža yra sulenkėjusių,
lenkais “pasidariusių” iš pasi
rinkimo, o iš kilmės — lietuvių.
Tąd nenuostabu, kad visa Lietu
vos-Lenkijos praeitis lenkų ra
šiniuose vaizduojama lenkų in
teresų požiūriu, lenkų akimis.
Lenkai ne tik idealizuoja seno
sios Lietuvos-Lenkijos
vals
tybės santvarką, anų laikų lietu
vių-lenkų santykius, bet ją ir da
bar stato pavyzdžiu net ir atei
čiai, net ir eventualiem busi
miem lietuvių-lenkų santykiam.
Naujuose rašiniuose daug yra
naujienų. Jau daug faktų, doku
mentų aiškinama kitaip, nei, sa
kykim, prieš 70 ar 50 metų, ta
čiau tų rašinių “ataudas” dau
giausia vis dar yra senas, šablo
ninis: esą . . . lietuviai, gelbėda
miesi nuo kryžiuočių, o vėliau
nuo Maskvos kunigaikštijos,
geruoju dėjosi ir susidėjo su
Lenkija, mielai savinosi “aukš
tesniąją” lenkų kultūrą bei kal
bą ir patys norėjo tapti len
kais . . .

Čia, vienok, labiau sustosim
ne tiek prie tų naujų rašinių,
bet labiau prie Lietuvos-Lenki
jos santykius liečiančių doku
mentų, seniau paskelbtų ir iki
šiol laikomų tų santykių aiškini
mo pagrindiniais šaltiniais. Se
niai pribrendo laikas kritiškai
vertinti tuos dokumentus ir pa
tiem lietuviam, kad atsipalai
duotume nuo lenkų pateiktų
tendencingų įtaigojimų, ko
mentarų, kad pagaliau patys pa
tikrintume tų dokumentų auten
tiškumą, kad gautume, kiek gali
ma, tikresnį senosios Lietuvos ir
•senų Lietuvos-Lenkijos santy
kių vaizdą. Tam pakanka tik gi
liau panagrinėti ne tik tų senų
dokumentų turinį, bet ir tų do
kumentų bei jų priedų aprašy
mus. Daugumas tų dokumentų
yra ne tik lenkų paskelbti, bet ir
vien pačių lenkų parengti. Tų
dokumentų tikrinimą reikia
pradėti visų pirma ne istorijos,
o teisės istorijos plotmėj. Ty
rinėdamas kurio istorinio doku
mento turinį, istorikas turi būti
tikras, kad tas dokumentas yra
tikras, autentiškas ir nėra falsi
fikatas ar fabrikatas, nes neau
tentiškas dokumentas, nors ir atpasakojąs kokį tikrą istorinį fak
tą, tuo dar nėra liudijimas tam
faktui patvirtinti.
“Akta unji..

Amerikos katalikų suvažiavimas etniniam klausimam spręsti (CCENA) spalio 31 Commodore viešbuty, New Yorke. Iš k.: Detroito vysk. Arthur Kravvszak, kun. Andrew M.
Greely (iš Chicago univ.), dr. Caroline Golab (iš Pennsylvanijos univ.), dr. Angelo d’Agostino, SJ (iš Georgetown univ.). Nuotr. P. Ąžuolo

ropolio gubernijas.
Didelis turtas Rusijai buvo
Ukraina. Ten derlinga žemė, 2-4
pėdų juodžemis, lyg kurmių
išlandžiotas, kur viskas auga be
trąšų. Taip pat Rusijoj buvo dva
rų, kur buvo geresnės žemės.
Dvarai užaugindavo dalį grūdų
eksportui.
Pradedant 1910 rudeniu ir
baigiant 1914 balandžio mėne
siu, atlikau rusų carui karišką
tarnybą. Dažnai iš namų ir iš
Amerikos nuo trijų brolių gauda
vau pinigų. Visada pulko biule
teny, vadinamam įsakyme, bū
davo paskelbiama, kiek kam yra
atėję pinigų. Vienu tarpu buvo įsakyme paskelbta, kad man yra
atėję 175 rubliai.
Vienu tarpu, kalbantis su ru
sais, jie pradėjo mane klausinė
ti, ar turtingai mano tėvai gy
vena, kad taip dažnai ir po tiek
daug pinigų man siunčia. Rusas
mane klausė, kiek tėvai turi
“samavorų” (virdulių). Atsa
kiau: vieną. Net keli rusai kartu
suriko. O, tai visai neturtingi:
tik vieną “samavorą” turi! Vie
nas pasisakė, kad jo tėvai turi
du virdulius; kitas aiškino, kad
pas juos yra gyventojų, turinčių
po keturis ir net po penkis vir
dulius. Aš paklausiau rusą, kiek
jo tėvas turi žemės, arklių, kar
vių. Jis atsakė,kiek dešimtinių
žemės; turįs tris karves ir porą
arkliu (ir tris virdulius).
Tada aš pradėjau rusam
pasakoti
apie
Lietuvos
ūkininkų gyvenimą. Pasa
kiau, kiek mano tėvai turi že

mės, kiek raguočių gyvulių, kiek
arklių. O yra ir tokių ūkininkų,
kurie daug daugiau turi žemės ir
gyvulių, negu mano tėvai. Apie
margus rusai nesuprato; turėjau
aiškinti, kas yra margas. Jie ne
galėjo suprasti, kodėl, tiek daug
visko turėdami, mano tėvai turi
tik vieną “samavorą”.

“Vis dėlto lietuviai ūkininkai
moka gražiai gyventi.”
Pašauktas į gubernatoriaus
komisiją

1910 metų rugsėjo mėnesį ga
vau šaukimą vykti į apskritį, į
naujokų ėmimo komisiją, pa
tikrinti sveikatos. Rusai šaukė į
kariuomenę.
Pagal “samavorų” skaičių ru
Būdamas 11 metų vaikas,
sai nustatydavo savo krašto gy nusilaužiau aukščiau kelio kairę
ventojo turtingumą. Jokioj kitoj koją. Tėvas mane nusivedė pas
valstybėj to nebuvo.
savo daktarą. Tas patikrinęs ra
Rusai man sakė: “Tai jūsų do mano kairę koją trim ket
kraštas — dvarininkų kraštas. virtadaliais colio trumpesnę už
Pas mus tik dvarininkai tiek dešinę. Užtikrino, kad manęs į
daug turi arklių ir raguočių gy kariuomenę neims. Tuo metu
vulių.” Aš aiškinau, kad dvari tėvas nedarė jokių žygių, kad
ninkai lauko darbų nedirba, su nebūčiau imamas. O kada nuvy
žagre laukų nearia, o mūsų ūki kau į naujokų ėmimo komisiją,
ninkai patys viską dirba, vieną mane paėmė. Tada tėvas susita
kitą darbininką pasisamdę. Kada rė su vyriausiu naujokų ėmimo
daug rusam pasakojau apie Lie komisijos daktaru. Tas daktaras
tuvos ūkininkų gyvenimą, rusai apsiėmė padaryti viską mūsų
pripažino, kad Lietuva turtinga, naudai. Kada naujokai susirin
bet dažnai išsitardavo, kad tai kom į Kalvariją pas karo apygar
dvarininkų kraštas.
dos viršininką, iš Kalvarijos bu
vau nuvežtas į Suvalkus ir apgy
Galima daryti išvadas, kad šito vendintas dideliam name, kur
nepamiršo ir Rusijos komunis
didelėj salėj radau ir daugiau
tai. 1940 birželio 15 užgrobę
tokių vyrų, kaip aš. Savaitę lau
Lietuvą, griebėsi visu smarku
kėm sveikatos patikrinimo.
mu tą “dvarininkų kraštą” sunai
Vieną dieną į salę atėjęs jau
kinti. Net gyrėsi, kad užėmę
nas
vyras aiškino: kas jam duo
mažąją Ameriką.
siąs
vieną rublį, tam jis pasaky
1914 pavasarį pas giminę Joną
siąs,
kurtas važiuosiąs, namo ar į
Sastakauską svečiuose dalyvąvo
kariuomenę.
Davė visi po rublį.
Kybartų pasienio brigados va
Daviau
ir
aš.
Man pasakė, kad
das pulkininkas Popovas. Mane,
kaip rusiškai kalbantį, pasodino mane paleidžia tik vieneriem
prie stalo greta pulk. Popovo. metam. Toks paleidimas man
Išsikalbėjus, jis man pasakė: nepatiko. Žinojau tokių atsitiki

Esama daug rinkinių tokių do
kumentų, paskelbtų ir lenkų,
ir vokiečių, ir rusų, ir kitų, bet
čia stabtelsim tik prie vieno jų,
kuris 'Lietuvos-Lenkijos seniem
santykiam pavaizduoti iki šiol
yra tarytum kokia “Evangelija”,
o lenkai juo vis ir vis remiasi.
Tai “Akta unji Polski z Litwą
1385-1791” (Aktai Lenkijos uni
jos su Lietuva . . .), išleido Stanislaw Kutrzeba ir Wladyslaw
Semkowicz, Krokuvoj, 1932. Tas
rinkinys, su papildymais, sumi
ni ar pateikia tekstus 193 doku
mentų, tariamai ar tikrai sudary
tų nurodytam laikotarpy. Prie
aštuoniasdešimt aštuonių yra
prierašas “Obecnie nieznany”
(dabar, t.y. tą rinkinį sudarant,
nežinomas), o prie keturių —
“Prawdo podobnie nigdy nie
byla vydany” (tikriausiai niekad
nebuvo duotas). Apskritai, veik
kiekvienas tame rinkiny pa
skelbtų dokumentų (ar tik jų pa
vadinimų) sukelia daugybę įta
rimų.
(Bus daugiau)

mų, kada pirmaisiais ir antrai
siais metais paleido, o trečiai
siais paėmė. Girdėjau žmones
kalbant: su pinigais labai leng
vai galima iš rusų kariuomenės
išsipirkti, tik reikia surasti gerą
žmogų. Susidariau nuomonę:
jei paleis mane tik vieneriem
metam, tai verčiau eisiu į ka
riuomenę.
Buvau pašauktas į sveikatos
patikrinimo kambarį. Žiūriu —
gale stalo nuo grindų lig lubų
stovi caro portretas. Prie jo gale
stalo sėdi gubernatorius. Po tris
žmones sėdi iš šonų prie stalo.
Vienas daktaras tikrina jaunuo
lio sveikatą. Tikrindamas viską
pasakoja pirmutiniam prie galo
stalo sėdinčiam komisijos na
riui, tas kalbasi su kitu komisijos
nariu, ir šitaip pasiekiamas gu
bernatorius. Matydamas, kad
mane paleidžia tik vieneriem
metam, sakau, kad aš noriu eiti į
kariuomenę. Net visi į mane su
žiuro. Gubernatorius mane už
klausė: “Tai ką? Ar tavo tėvas
tau duonos neturi, kad tu nori
eiti tarnauti?” Aš ir vėl tą patį
pasakiau. Tada gubernatorius
kreipėsi į komisijos narius: “Jei
jis nori tarnauti, tai mes priva
lom ji priimti.” Ir priėmė.
Vienas studentas vaidino, kad
be akinių jis nemato. Rusų eili
nis kareivis neturėjo teisės nau
dotis akiniais. Tik aspirantai ga
lėjo jais naudotis. Daktaras liepė
tam vyrukui skaityti raides ant
sienos.
(Bus daugiau)
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MILŽINŲ GRUMTYNĖS LIETUVOJ
J. Gliaudos “Pagairę” perskaičius
VLADAS JUODEIKA

Nudžiugau patyręs, kad šiame
romane Jurgis Gliaudą paliečia
dabartinę Lietuvos tikrovę.
J. Gliaudai pasisekė pateikti
visuomenei įdomų ir aktualų
kūrinį. Gali kas ginčytis dėl at
skirų personažų pavaizdavimo,
dėl atskirų posakių bei išsireiš
kimų ar net atskirų žodžių.
Bet juk tai tėra tik antraeiliai
dalykai. Vis dėlto autorius mum
pateikė meno veikalą, dvelkian
tį nemaskuotu nuoširdumu bei
giliu psichologiniu įžvalgumu.
Jis parodė skausmingą ir liūdną
Lietuvos tikrovę.
Paprastai manoma, kad tikras
menininkas gali kurti tik savo
gimtajame krašte. Nebūtinai.
Dažnai tolima distancija, skaus
mingas ilgesys ir meilė iš tolo
sudaro tinkamą kūrybai atmo
sferą, kurioj išsiskleidžia auto
riaus galios.
Iš meno veikalo pagei
daujama, kad būtų pagrindinė
vadovaujanti idėja ir tinkama
konstrukcija jai atvaizduoti.
Kaip tik to netrūksta “Pagairėj”.
Autorius šiame veikale palie
čia dabartinės Lietuvos egzis
tencijos tragizmą. To tragizmo
esmę sudaro jau nebe viena,
bet dvi Lietuvos, kurios susire
mia lietuviškoj žemėj. Viena —
tai senoji tradicinė Lietu
va, pilna meilės artimui, giliai
tikinčioji skaudžiai kenčiančioji, bet kartu ir pati ryžtingiausioji. Jai atstovauja senoji
močiutė Gintalienė. Antra —
naujoji Lietuva, besielė, tuščia,
be meilės, siekianti tik karjeros,
gyvenanti nudėvėtais melo šū
kiais ir kartu skelbianti naują
ateities gadynę, kurioj viešpa
taus komunistiniai milžinai, o
tuo tarpu kiekvienas gyvena bai
mėj, niekas niekuo nepasitiki,
visi tik varinėjami ir raginami
pildyti planą. Šiai naujai Lie
tuvai atstovauja jaunoji Ramunė
Gintalienė. Kitaip sakant, Lie
tuvoj susikerta du pasauliai ir
dvi diametraliai priešingos ideo
logijos. Tų ideologijų sankirty
stovi 8 metų pionierė Ulba, Ra
munės duktė, jaunų komunistų
vadovė ir visos klasės pirmūnė.
Bet savo jautria intuicija ji jau
pajunta naujo, jai dar nežinomo,
religinio gyvenimo buvimą. Ji
atsiduria kryžkelėj.
-oSenoji Gintalienė yra protinga
kaimietė, giliai tikinti, tyliai
besimeldžianti už sunkiai ser
gantį 5 metų vaikaitį Taduką,
Ulbos broliuką. Kad nesudarytų
sunkumų sūnaus šeimai, ji gyve
na skyrium. Bet, susirgus Tadukui, ji pakviečiama jo slaugy
ti. Kad nepakenktų savo politi
nei karjerai, Ramunė įspėja savo
uošvę nieko nekalbėti vaikam
apie religiją ir Dievą. Senoji
Gintalienė išpildo visas sąly
gas, nors patylomis ir meldžia
si vaikų akivaizdoj. Pastebėjusi
besiartinančią Taduko mirtį, ji,
Ulbutei matant, Taduką pakrikš
tija.
Visai priešingas senaiai Gintalienei tipas yra jos jauna, gabi ir
labai graži marti Ramunė, jau
naujosios, komunistinės bei
ateistinės visuomenės produk
tas, politinė veikėja ir propagandininkė. Ji yra svarbiausias ro
mano asmuo ir šeimos centras.
Savo gabumų ir ambicijos dėka
ji iš eilinės siuvėjos pasidaro
modeliuotoja ir pradeda lipti
karjeros laiptais vis aukštyn ir
aukštyn. Aktyviai dalyvaudama

komunistinio gyvenimo kūry
boj, savo grožiu, grakščia figūra,
elegancija ir malonia šypsena ji
žavi klausytojus. Bet ilgainiui ji
pastebi, kad, nepaisant jos nuo
širdžiausių pastangų būti naujo
gyvenimo šaukle, ji laipsniškai
praranda kontaktą su auditorija,
klausytojai pasidaro apatiški ir
indiferentiški, jos komunistiškai
ateistinė propaganda netenka
efektingumo. Žmonės pripildo
sales, nes taip įsakyta, jie klau
so, bet maža tegirdi, jie nerodo
jokio ypatingo entuziazmo.
Antra vertus, kažkoks abejo
nių ir nusivylimo kirminas pra
deda graužti jos širdį. Kam visa
tai? Savo aistringose kalbose ji
skelbia gimimą naujo komu
nistinio milžino, išsivadavusio
iš visokių religinių prietarų, bet
tikrovėj pastebi, kad gyveni
mas yra daug sudėtingesnis. Ji
patiria pirmąsias nelaimes. Besimezgąs romansas su dailininku
Timinsku baigiasi liūdnai, kai
sužino jį žuvus automobilio ka
tastrofoj. Dėl didelio politinio
aktyvumo ji neturi laiko pasi
švęsti šeimai. Bet mylimo sū
naus Taduko mirtis ją sukrečia,
ir pirmą kartą prieš ją atsistoja
gyvenimo prasmės ar bepras
miškumo klausimas visame savo
tragizme. Trumpi džiaugsmo
momentai
palydimi
gilių
skausmų. Tas sovietinis “žemės
milžinas” sukniumba po gyveni
mo našta šaukdamas, kam aš
esu. Kokiam galui, Dieve, tu
mane sutvėrei?
Ramunės vyras Gintalas yra
kuklus žmogus, gal kiek pasi
metęs, sąžiningas valdininkas.
Bolševikai nužudė jo tėvą. No
rėtų ir jis lipti karjeros laiptais,
bet dėl to reikia įstoti į parti
ją. Jis bijo paduoti prašymą, nes
ilgoj anketoj tektų nurodyti,
kas atsitiko su jo tėvu. O tuomet
jis pražuvęs. Tad jam tenka gy
venti nuolatinėj baimėj, kaip
pelei po šluota, šešėly Ramunės,
kuriai prieš visuomenę tenka
vilkti šeimos vežimą.
Ramunei talkina jos 8 metų
duktė Ulba. Ji yra šeimos paži
ba, klasės pirmūnė, pionierių
vadė. Bet ji nelaiminga. Dėl jos
išskirtinės padėties klasėj nie
kas jos nemėgsta, niekas nenori
su ja draugauti, visi nuo jos šali
nasi, ji vieniša. Be to, jos myli
mas broliukas Tadas sunkiai
serga. Savo nedalioj ji pradeda
mąstyti, ieškoti kelių į laimę.
-oRamunė palieka ant stalo
savo propagandinės paskaitos
užrašus, kuriuose ji iškelia Zara
sų miškų partizanę Marytę Melnikaitę, kovojusią prieš fašistus,
ir drauge suniekina Marytę Uždavinytę iš Pirčiupio kaimo.
Patekusi į fašistų nagus, Melnikaitė drąsiai žiūrėjusi mirčiai į
akis ir atsisakiusi skaros akim
užrišti prieš sušaudymą. Dėl to
jos vardas liksiąs komunistų is
torijoj ir jų ideologijoj.
Su Maryte Uždavinyte buvę
kitaip. Vokiečiam apsupus Pir
čiupio kaimą, suvarius žmones
į pirkias, juos apšaudžius iš
automatų ir padegus, Marytė
Uždavinyte kartu su kitais žuvu
si liepsnose. Bet ši mergaitė ne
žiūrėjusi išdidžiai mirčiai į akis,
ji galvojusi apie “mitų” pasaulį,
kurį jai įkalbėję prietaringi žmo
nės. Dusdama degančioj pirkioj,
liepsnos liežuvių svilinama, iš
siaubo ir sopulio alpdama, vis
glaudusi prie savo krūtinės . . .
maldaknygę! Su ta maldaknyge

M. Vygantienė ima vaikiškas knygeles skaityti savo dukrom.
Už stalo sėdi A. Maceika. Nuotr. L. Tamošaičio

ji lankiusi bažnyčią, meldusis,
skaičiusi pilnus religinės kaba
los tekstus, kėlusi akutes į baž
nyčios lubas ir atgailavusi už sa
vo jauną gyvenimą. Jai gyveni
mas atrodęs toks bereikšmis ir
apgailėtinas. Ir ji žuvusi lieps
nose glausdama maldaknygę
prie krūtinės! Mergaitė žuvo,
bet jos maldaknygė, kad ir ap
svilusi, išliko ir guli ateistiniam
muziejuj. Ar ši maldaknygė
išgelbėjo Marytę Uždavinytę?
Ne! Jokia maldaknygė ir jokios
maldos neišgelbės nuo mirties,
— teigia Ramunė.
Toliau savo paskaitoj Ramunė
dėsto naujo komunistinio žmo
gaus esmę, cituodama Majakovskį ir Mieželaitį. Komunisti
nis žmogus esąs antžmogis,
milžinas, kuriam priklauso atei
tis.
Perskaičius šiuos užrašus,
Ulbutė lieka parblokšta. Priešin
gai motinos teigimui, ji iš kar
to pajunta kito, jai dar nežino
mo, pasaulio buvimą. Ji nori bū
tinai pamatyti tą maldaknygę.
Dar daugiau: ji net pamano,
kad, pakabinus tą maldaknygę
ant sienos ties broliuko lova, jis
stebuklingai išgytų. Ji taip pat
pastebi to kito pasaulio tikrovę
iš močiutės tyliųjų maldų. Pra
šo motiną nuvežti ją į Pirčiupį,
kad pamatytų tą maldaknygę.
Nors motinai tokie Ulb,utės no
rai atrodo keistoki ir įtartini, ji
pažada per atostogas nuvežti ją
į Pirčiupį.
Ulbutės atvejąs parodo, kad
ateistinis auklėjimas gali laiki
nai prislopinti tikėjimą į amžiną
jį gražųjį pasaulį, bet niekada
negali jo visiškai išrauti iš žmo
nių širdžių. Komunistai nežino,
kad žmogaus prigimtis yra re
liginė, žmogus turi į ką nors ti
kėti. Nietzsche sako, kad žmo
gus geriau tikės į Niekybę, negu
į nieką.
Taigi Ulbutė dvasiškai jau ti
kinti mergaitė, kuri vieną dieną
atsiklaups prieš Dievo altorių
pirmajai komunijai priimti. Pa
našiai gali atsitikti ir su jos
protinga mąstančia motina; ne
rasdama atsakymo komunistinėj
ideologijoj į žmogaus būties
prasmę, ir jos keliai gali palink
ti prieš Sutvėrėją.
-oJakavoniai yra Gintalų kaimy
nai, gyvenantieji tame pačiame
name, save laiką irgi sovieti
niais žmonėmis, bažnyčios ne
lanką. Jie bevaikiai, turi du ka
tinus ir aistringai siekia vie
no tikslo — įsigyti automobilį.
Taupo pinigus, kad, atėjus jų
eilei, galėtų išpirkti mašiną.
Kai Gintalas pasiūlo Jakavoniui savo jėgomis pataisyti pra
kiurusį stogą, nes valdžios or
ganų negalima prisišaukti, Jakavonis atsisako, nes tai turinti
atlikti valdžia. Taigi Jakavonių
sovietinis socializmas bema
tant išgaruoja, kai reikia paimti
kelias kapeikas iš savo kišenės
arba truputį fiziškai padirbėti.
Visi tik žiūri, ką gauti iš vi
suomenės, o ne ką jai duoti.
Jakavonis pataria Gintalui ne
daryti Tadukui vėžio operaci
jos, bet gydyti ligą švitinimu
Varšuvoj arba Londone. Ginta
las pasisako irgi esąs priešin
gas operacijai, bet neturįs pi
nigų gydyti vaikui užsieny. Bet
Jakavonis nustebina Gintalą:
jis pasisiūlo apmokėti gydymo
išlaidas iš savo sutaupytų pini
gų automašinai, nes, girdi, vaiko
sveikata esanti svarbesnė negu
automobilis. Jis gaili kelių rub
lių stogui pataisyti, bet jam
negaila visų santaupų svetimam
vaikui gydyti.
Čia prašosi išvada: komuniz
mas nesugebėjo sukurti socialis
tinio nuosavybės mito ir, svar
biausia, nesugebėjo išdildyti iš
lietuvių širdžių gerumo ir pagal
bos jausmo nelaimės atveju.
-oJ. Gliaudos veikalo intriga yra
vykusiai sukonstruota. Persona
žai gyvi ir realūs; svarbu, kad jų
nėra per daug. Veikalas skaityto
ją patraukia.
Autorius vykusiai pavadino
savo romaną “Pagaire”. Tai yra
vieta, kur siaučia žvarbūs vėjai.
Deja, šiandien visa Lietuva tapo
didžiule pagaire, marksistinių
bei rusiškų vėjų draskoma. Pa-

RAŠYTOJAI

_IR KNYGOS__
— Vytautas Alantas laimėjo
Dirvos novelės konkursą už no
velę “Karalaitė Gaudiinantė”.
600 dol. premijos mecenatas
yra Simas Kašelionis. Kon
kurso vertinimo komisiją sudarė
Balys Auginąs, Vladė Butkienė
ir Balys Gaidžiūnas.
— Elena Juciūtė, buvusi Si
biro kankinė, atvyks į Chicagą
ir Jaunimo Centre gruodžio 6
jai bus įteikta Kipro Bielinio
3000 dol. premija už jos atsi
minimų knygą “Pėdos mirties
zonoje”.

Nelė Mazalaitė literatūros vakare Kennebunkporte skaito
savo kūrybą. Nuotr. D. Vakarės

KNYGA PERGYVENA ŽMONES
kario metais, kai lietuviai gyve
no skurdžiose išvietintųjų as
menų stovyklose, tačiau buvo
turtingi savo dvasia. Dargi ma
sinės emigracijos pradžioj JAV
lietuviškos
knygos buvo spaus
Lietuviškoji išeivija nėra ko
kia nors “tautos atplaiša”, kaip dinamos kelių tūkstančių eg
dažnai mėgsta skelbti mūsų zempliorių tiražu.
Deja, pastaruoju metu skai
krašto okupantai. Atvirkščiai, iš
eiviai yra gyvoji lietuvių tautos tytojų skaičius yra gerokai kri
dalis. Laisvajam pasauly gyve tęs: skaičiuojamas jau nebe
nančiai išeivijai, kaip ir visai tūkstančiais, bet šimtais.
Reikia pastebėti, kad lietuviš
tautai, tenka pareiga kurti ne
mirštančias vertybes, tautinę kų knygų tiražų mažėjimas vyko
kultūrą, laisvą nuo okupantų už lygiagrečiai su mūsų turtėjimu.
Puošnios rezidencijos , platūs
mačių ir įtaigojimų.
Viena didžiausių išeivijos kū sklypai, brangūs automobiliai,
rybos sričių yra lietuviškoji raš puikūs butų įrengimai, vietinės
tija, lietuviškos knygos ir spau ir užsieninės kelionės ir kiti pa
da. Kai rašom ir leidžiam kny togumai lyg ir išstūmė iš mūsų
gas, kuriam savo lietuviškąją butų lietuviškąsias knygas.
literatūrą, kurioj atsispindi mū
Brangūs lietuviai, jei kartais
sų norai, troškimai, tautos va pas jus trūksta kokios nors kny
lia, idealai, žygdarbiai ir ydos.
gos, čia yra sutelkta laisvajam
Lietuvių išeivių literatūra pasauly išleistų lietuviškų kny
greitai sieks visą šimtą metų. gų 99.5%.
Išeivijoj tauta kūrė ar leido
Iš gražiai padarytų lentynų
Lietuvoj gyvenančių tautiečių žiūri į jus lietuviškoji knyga ir
knygas tada, kai savajam kraš prašo: Mielas lietuvi, imk mane
te siautėjo baisi priespauda, kai ir skaityk.
buvo uždrausta spauda. Lietu
viškoji knyga buvo gabenama iš
Prūsų. Šiandien už laisvą žodį,
laisvą spaudą ir už nenorą
atsidurti vergų stovyklose mes
pasirinkom benamių dalią.
Išeivijos lietuviškoji knyga —
didžiulis mūsų lobynas, skirtas
ne tiktai pasauly išblaškytiem
lietuviam, bet ir visai tautai, ir
VARPAS. Žurnalas tautos bei
ne tiktai dabartinei kartai, bet ir
žmogaus
laisvei, tautinei kultū
ateinančiom kartom. Be savosios
rai
ir
lietuvybei.
Nr. 13, 1975.
kultūros nieko nereiškia greitai
įsteigtas
1889.
Redaktorius
—
praeinantieji materialiniai turtai
Antanas
Kučys,
administratorius
ir kitos gėrybės. Knyga pergyve
na žmones ir jų pastatytus pa — Titas Briškaitis. Leidžia Var
status Ji yra amžinesnis dalykas pininkų Filisterių Draugija.
už greitai nykstančius didingus Dailės darbai: Dalia RėklytėAleknienė (viršelis), Česlovas
paminklus ir mauzoliejus.
Janušas,
Janina Monkutė-Marks,
Lietuvis, kuris neskaito lietu
Antanas
Dimžlys ir Vladas Vil
viškų knygų, žurnalų, laikraščių,
džiūnas.
Be to, numeris iliust
greitai atsilieka nuo aukštyn ir
ruotas
nuotraukomis.
248 psl.
platyn augančio savo tautinio
Kaina
nenurodoma.
kamieno.
Šiame numeryje rašo: Juozas
Išeivijoj didžiausius lietuviš
Audėnas,
Kazimieras Barėnas,
kų knygų tiražus (po keletą tūks
Vaclovas
Čižiūnas, Česlovas
tančių) buvo pasiekę ankstesnės
Gedgaudas,
Petras Gudelis, Al
išeivijos knygų leidėjai šio šimt
girdas
Gustaitis,
Jurgis Jeroni
mečio pradžioj. Ne mažesniu ti
mas
jr.,
Antanas
Kučys,
Vincas
ražu buvo spausdinamos lietu
Maciūnas,
Birutė
Pūkelevičiūtė;
viškos knygos V. Vokietijoj poSofija Pūtvytė-Mantautienė ir
Vaidievutis Mantautas. Yra ir ei
geidautina, kad ji visa ir būtų lėraščių. Be dviejų tremties poe
mūsų žodžio menininkų atvaiz tų kūrinių, kiti yra paimti iš
duota. Reikia busimiem amžiam pavergtoj Lietuvoj leidžiamų
parodyti dabartinį Lietuvos tra leidinių (Literatūra ir menas,
gizmą. Žymūs rusų rašytojai Nemunas, Poezijos pavasaris).
praeity savo veikaluose kėlė Nors autoriai gal ir geri (yra
degančius sergančios visuome Lietuvoj ir geresnių), labai abe
nės klausimus Šiandieną tokių jotina, ar verta spausdinti kūri
klausimų yra didelė daugybė, ir nius iš minėtų leidinių.
jie tūkstantį kartų bjauresni,
Bendrai imant, žurnalas yra įnegu visi praeities klausimai su domus ir sumaniai redaguoja
dėti draugėn.
mas.
Antano Maceikos kalba, pa
sakyta
per Kultūros Židinio
kambarių dedikacijos iškilmes

Atsiųsta
paminėti

— Dr. Jonas Grinius Muenchene, V. Vokietijoj, baigia
ruošti spaudai “Veidų ir pro
blemų lietuvių literatūroj” II to
mą. Jame nagrinėjami šie auto
riai: Marija Pečkauskaitė — ro
mantikė; J. Tumas — Vaižgan
tas — integralinis realistas; Ba
lio Sruogos ir Juozo Grušo dra
maturgija; Juozas Paukštelis ir
Antanas Vaičiulaitis, kaip mei
lės
dainiai;
Jono
AisčioAleksandriškio
nuskriaustas
žmogus; Vincas Ramonas — im
presionistinis romanistas. Už
“Veidų ir problemų” I tomą dr.
J. Grinius laimėjo Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademijos 1974
m. 1000 dol. premiją.
— Juozo Grušo istorinė drama
, “Švitrigaila” buvo parinkta Kau
no dramos teatro 55-tojo sezono
atidarymui rugsėjo 12.
— The Baltic Dilemma kny
gą parašė Edgars "Dunsdorfs
(Australijoj gyvenąs latvis). Kny
ga pasirodė ryšium su 1974
Australijos vyriausybės pripaži
nimu Estijos, Latvijos ir Lietu
vos inkorporavimo į Sovietų
Sąjungą. Suskirstyta tokiomis
dalimis: 1. Kaip Baltijos žmonės
atvyko į Australiją; 2. Australi
ja pripažino teisiškai Baltijos
valstybių inkorporavimą į Sovie
tų
Sąjungą; 3.
Australijos

vyriausybės pasiteisinimas; 4.
Baltijos valstybių klausimas
Australijos parlamente; 5. Įvy
ko pasmerkimas; 6. Buvo pa
smerktas užsienio reikalų minis
teris; 7. Visokiais kanalais per
duodamos žinios ir Baltijos tau
tų byla; 8. Galimybės pakeisti
tą nutarimą. Knygą išleido Robert Speller and Sons, Publishers, Ine., Nėw York (ta pati lei
dykla, kuri išleido The USSRGerman Aggression Against
Lithuania). Kietais viršeliais,
6x9 formato. 302 psl., 12.50
dol. (E)
— Poetas Bernardas Brazdžio
nis, Vista, Calif., yra pakviestas
skaityti savo kūrybą tradicinia
me literatūros vakare gruodžio
2 Šv. Kazimiero parapijos salėj,
Los Angeles, Calif. Dešimtąjį
kasmetinį literatūros vakarą or
ganizuoja Los Angeles Lietuvių
Fronto Bičiulių sambūris, kurio
veiklai
vadovauja
valdybos
pirm. P.A. Raulinaitis.
— Prof. Prano Čepėno reda
guota Lietuvos Istorijos I dalis
(iki 1920 metų) jau paruošta
spaudai. Antroji dalis apims
1920-1940 metų laikotarpį. Vei
kalą leidžia Dr. Kazio Griniaus
fondas.
— Vilniuj mokslų akademijos
centrinė biblioteka velionies
prof. Juozo Balčikonio 90-tąsias
gimimo metines paminėjo spe
cialia paroda, kuriai buvo su
telkti jo grožinės literatūros pa
vyzdžiai, rankraščiai, straips
niai, laiškai, knygos, kitų kalbi
ninkų atsiliepimai apie jo dar
bus.
— Prof. dr. Juozo Ereto studi
ja apie “pamirštuosius Baltus”
(Die vergessenen Balten) Brazi
lijos
Lietuvių
Bendruome
nės vadovybės rūpesčiu buvo iš
versta į portugalų kalbą ir išleis
ta atskiru leidiniu — “Os Balticos os esąuecidos”
— Brazilijos lietuvių literatū
ros būrelis veikia nuo 1971.
Susirinkimuose kalbama litera
tūros klausimais, skaitomi ir
deklamuojami kūriniai, susipa
žįstama su rašytojais, platinamos
lietuviškos knygos ir plokš
telės. Vadovauja Alfonsas Pet
raitis ir H. Mošinskienė.
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(atkelta iš 1 psl.)

ELLIS SALOJ

tuvoje vardu.”
nių įsitikinimų daug nukentėjo
Neseniai vysk. V. Brizgys sa
nuo
to
laiko,
kada
jų
kraštas
bu

1. Kad JAV episkopato taikos
vo
ruoštu parašė arkivysk. Ber
vo
Sovietų
okupuotas
1940
ir teisingumo skyriaus darbonardin,
atkreipdamas dėmesį į
metais.
”
tvarkėn būtų įtraukta Lietuvos
Lietuvos
Bažnyčios kančias. Pa
Bažnyčios persekiojimo prob
našiai
rašė
ir kiti lietuviai, pra
Kun.
Pugevičius
Amerikos
lematika;
šydami,
kad
JAV episkopatas
Lietuvių
Katalikų
Tarnybos
var

2. Kad Amerikos episkopatas
daugiau
dėmesio
atkreiptų į šį
du
parašė
laišką
arkivyskupui,
atkreiptų katalikiškos spaudos
klausimą.
Rugsėjo
30
kun. Puge
sveikindamas
ir
dėkodamas
jam
dėmesį į Lietuvos Bažnyčios
vičius
dar
kartą
kreipėsi
pas ar
už
jo
išreikštas
mintis
ir
prašy

persekiojimą;
kivysk.
Bernardin
siūlydamas
damas,
kad
arkivyskupas
rastų
3. Kad būtų daromi žygiai
grąžinti JAV episkopato para laiko pasitarti su lietuvių at nelaukti, kol arkivyskupas atva
mą lietuvių katalikiškai religinei stovais, kaip konkrečiai padėti žiuos į VVashingtoną, DC, kitais
Lietuvos kenčiančiai bažnyčiai. reikalais, o priimti lietuvius
šalpai;
4. Kad būtų daromi žygiai į- Arkivyskupas mielai sutiko to Cincinnati, kur jam būtų pato
takoti Vatikaną Lietuvos ken kiam pasitarimui. Savo laiške giau. Su ta mintimi arkivyskupas
kun. Pugevičiui jis dar kartą pa mielai sutiko ir pokalbis įvyko
čiančiųjų reikalais.
žadėjo:
“Aš ir toliau žadu kelti lapkričio 6. Arkivyskupas kvietė
Į visus šiuos prašymus arkibalsą
mūsų
brolių ir seserų Lie- ir toliau palaikyti ryšius.
vysk. Bernardin šiltai ir teigia
mai atsiliepė, žadėdamas dary
ti konkrečius žygius. Jis ir kun.
Heher daug klausinėjo, norė
dami geriau susipažinti su per
sekiojamos Bažnyčios Lietuvoj
Lietuvių A.P. Klubo
kultūriniai parengimai, organi
padėtimi. Arkivyskupas minėjo,
zacijų
posėdžiai, choro repetici
65
metų
sukaktis
kad gavęs daug laiškų iš lietuvių
jos
ir
mūsų
jaunimas turi jame
Lietuvių
klubo
valdyba
su

Lietuvos Bažnyčios klausimu.
kakties
proga
lapkričio
15
rengia
savo
salę.
Arkivysk. Bernardin su kun.
Klubo padėtis dabar taisosi ir
Pugevičiumi nuo seminarijos iškilmingą minėjimą ir koncertą.
tobulėja
dar ir tuo, kad jo pir
Programą
atliks
vyrų
sekstetas,
laikų pažįstami. Š. m. vasario
mininkas
Stasys Baltauskas su
vadovaujamas
kompoz.
Juliaus
26, kalbėdamas Cincinnati uni
patriotišku
atsidavimu ir suma
Gaidelio.
Po
koncerto
bus
lote

versiteto žydam, arkivysk. Ber
numu
labai
rūpinasi klubo pa
rija.
Kam
atiteks
automobilis
nardin pasakęs: “Aš ne kartą
gerinimu.
Jam
padeda Antanas
—
1975
m.
Pontiac
Astre
?
esu kalbėjęs prieš žydų perse
Mazalas,
vyr.
direktorius, jau
Hartfordo
burmistras
G.
Athankiojimą Sovietų Sąjungoje . . .
20
metų
besidarbuodamas
klu
šon
ištrauks
laimingąjį
numerį.
.F Dabar siūlau, kad protestas būtų
bui.
Nemažai
darbų
atlieka
na
Loterijos
bilietus
sėkmingai
pla

išplėstas apimti visus žmones,
riai
ir
kiti
talkininkai.
Sekmadie

tina
nariai
ir
visos
organizaci

kurių teisės pažeidžiamos ne tik
niais
klube
gaminami
lietuviški
jos,
suprasdamos
klubo
sunkią
Rusijoje, bet ir kitur. Aš čia
ir nebrangūs pietūs. Moterys pa
turiu minty”, — sakė arkivysku būklę. Šį vienintelį lietuviškos
ruošia
juos iš pasiaukojimo (be
užeigos
namą
gelbsti
ir
pavie

pas, — “pavyzdžiui, Lietuvos
atlyginimo
už darbą). Šiuo laiku
niai
asmenys
—
Monika
ir
Juo

žmones, kurie dėl savo religizas Balch, vispusiškai klubą šelp klubas turi virš 300 narių.
Klubo sukakties 65 metų mi
dami, taip pat ir kiti rėmėjai.
Šiuo metu klubas yra pavyz nėjimas, koncertas ir vaišės
dingai ir gražiai tvarkomas ge įvyks lapkričio 15, šeštadienį,
raširdžių aukotojų, darbininkų 7 vai. vakaro, lietuvių klubo sa
bei talkininkų dėka. Dabar ma lėj, 227 Lavvrence St., Hartforde.
lonu į klubą ateiti ir praleisti Klubo valdyba maloniai kviečia
(atkelta iš 1 psl.)
jame valandėlę laiko tarp savų narius ir visuomenę gausiai da
Portugalijos vyriausybė, at jų. Taip pat ne gėda ir prieš lyvauti.
sisakiusi kolonijų, nutarė suma kitataučius. Vienas lenkų at
Įėjimo auka: 5 dol.
žinti savo kariuomenę 18%, nors stovas, apsilankęs klube, išsi
M.P.
-okairieji ekstremistai tam ir prie reiškė: “Kaip čia gražu dabar
pas jus. Anksčiau taip nebuvo.”
šinasi.
Hartfordo lietuvių bažnyčiai
Čilė susekusi komunistų są Jeigu kitatautis pastebėjo gražią LB apylinkė padovanojo vėlia
mokslą nužudyti jos prez. Pino- tvarką, tuo labiau mum patiem vą, kurią pasiuvo Irena Rusecchet ir įvykdyti perversmą. Į są reikia klubą įvertinti, padėti jam kienė. Vėliava padovanota baž
Juk
tai
visuo nyčios deimantinio jubiliejaus
mokslą esanti įvelta ir žuvu išsilaikyti.
sio prez. Salvador Allende už menės namas, kuriame vyksta proga.
sienyje gyvenanti žmona.
R. Vokietija paleido iš kalėji
mo ir leido išvykti į V. Vokie
tiją 200 vokiečių, nubaustų už
bandymą pabėgti.
Armėnas deimantų skaldy
tojas Šarkis O. Paskalian JAV fe
deralinio teismo buvo nubaustas
22 metam kalėjimo už šnipinėji»mą Sov. S-gai.
69 valstybių atstovai nutarė
sudaryti 1.2 bil. dol. fondą ne
turtingiausiose valstybėse mais
to žaliavom auginti. JAV šiam
fondui pažadėjo 200 mil. dol.
JAV gynybos d-to žvalgybos
agentūros v-kas gen. Daniel O.
Graham atsistatydino dėl to, kad
gynybos sekr. J. R. SchlesinLiet. Piliečių klubo namai, 227 Lawrence St., Hartforde,
ger buvo pašalintas.
Conn. Taip jie atrodo dabar 65 metų sukakties proga.
Bangladesh kalėjime nužu
džius dar 4 žuvusio prez. šeiko
Mujib bendradarbius, čia įvyko
vyresniųjų karininkų suruoš
tas perversmas ir naujasis prezi
dentas Moshtaąue Ahmed buvo
priverstas atsistatydinti.
Dėl prez. Fordo numatyto vi
zito į Kiniją atsirado sunkumų,
ir vizitas galįs būti atidėtas.
Kijevo univ. studentė čekoslovakė Alena Grulichova
ištekėjo už afrikiečio ir už tai bu
vo pašalinta iš universiteto. 800
afrikiečių studentų dėl to pa
skelbė streiką ir visą savaitę ne
lankė paskaitų tol, kol ji buvo
vėl priimta.
JAV senatas nutarė, kad visi jo
komitetų posėdžiai būtų vieši,
nebent tai liestų valstybės sau
gumo ar privačias paslaptis.
JAV aukšč. teismas nutarė
pasisakyti, ar prez. Fordas turėjo
teisę uždėti 2 dol. imponuoja
mam aliejui mokesčių.
Egipto prez. Anwar el-Sadat
savo vizitu JAV yra patenkintas,
nes mano įtikinęs atsakingus as
menis, kad JAV politika Art. Ry
tuose turi būti nešališka.
Dešimtys tūkstančių civilių
marokiečių įžengė į Ispanijos
Saharą ir sustojo poilsiui netoli
nuo Ispanijos karių įrengtos
Hartfordo L.P. klubo pirmininkas Stasys Baltauskas (k.)
pavojingos zonos. Alžirija taip
ir tarybos pirmininkas Antanas Mazalas (d.). Fotografuota klubo
pat buvo pareiškusi, kad ji gink
mažojoj salėj, svečių kambary
lu pasipriešins žygiui.

HARTFORD, CONN.

Savaitės
Įvykiai

Pagal sudarytus planus Ellis
saloj tarp žemutinio Manhattan
ir New Jersey pakrančių numa
toma įrengti imigracijos muzie
jų. Per šioj saloj esančius pasta
tus milijonai imigrantų į JAV tu
rėjo pereiti įvairius tikrinimus
ir čia buvo nusprendžiamas jų
tolimesnis likimas. Čia jie išgirs
davo jų tolimesnį likimą nusa
kančius žodžius — ar jiems bus
leista pasilikti šiame įvairių
galimybių ir laisvės krašte, o gal
dėl įvairių sveikatos ar kitokių
trūkumų bus įsakyta grįžti atgal,
iš kur atvykę. Neveltui ši sala
buvo pavadinta ašarų sala.
Šiuo metu pastatai yra nenau
dojami, be galo apleisti ir su
daro labai šiurpų vaizdą. Pačią '
Kleb. kun. J. Matutis kalba Hartfordo lietuvių parapijos dei
salą ir joj esančius pastatus nu- •’
mantinio jubiliejaus proga. Kairėje nauja sukakčiai atžy
matoma
palengva išgražinti, pa
mėti vėliava. Nuotr. Marshall Wice, Hartford Times
daryti viešą parką, o pastatuose
Vėliava atlikta skoningai, yra prisirišęs prie savo bažny įrengti imigracijos muziejų.
Lapkričio 5 viso šio projekto
kruopščiai išsiuvinėta. Viršuj čios, prie savo papročių, kurie
darbų
pradžiai atžymėti saloj
matome raudoną kryžių ir šūkį išreiškia jo gilų religingumą.
buvo
iškilmingai
pakelta JAV
— Garbė Dievui. Viduryje do (M.P.)
vėliava.
Iškilmėse
dalyvavo NJ
minuoja raudona taurė, kairėje
arkivyskupas
Peter
L. Gerety,
-opusėje — trys degančios raudo
NJ
gubernatorius
Brandon
T.
“Tėvynės Garsų”, lietuvių
nos žvakės. Kairėje — trys žalios
Byrne,
Ellis
salai
atstatyti
komi

tulpės. Apačioje matome jubilie radijo valandos, laikas nuo lap
teto
pirmininkas,
Fairlėigh
jinius bažnyčios metus, pa kričio 2 pasikeitė. Dabar lietu
puoštus tulpėm. Vėliavos fonas viška programa transliuojama Dickinson univ. kancleris dr.
Peter Sammartino, valstybinių
— baltas. Apačia ir viršus už nuo 2 iki 2:30 vai. po pietų.
Transliacijų laikas sutrumpin parkų tarnybos Š. Atlanto sri
baigta skoningai.
Šviesiai geltoną kryžių su tas. Šis pakeistas ir sutrumpin ties direktorius Jerry D. Wagers,
kotu ir stovą vėliavai padarė Pet tas lietuviškos programos lai vidaus reikalų sekretoriaus at
stovas Dennis Drabelle, eilė vi
kas bus pritaikytas 9 savaites.
ras Špakauskas.
Jonas Bernotas sų kitų pareigūnų ir apie 150
Ši dovana rodo, kaip lietuvis
įvairių organizacijų ir tautinių
mažumų atstovų.
Visi jie buvo laivu iš Battery
Čiurlionis LB apygardoj
Park perkelti į salą, kur laukė
pakrančių apsaugos garbės sar
gyba ir karo inžinierių korpo or
University of Hartford, Milkestras. Apleistais koridoriais ir
lard auditorijoj spalio 12 įvyko
laiptais pasikėlę į pastatų viršu
Čiurlionio minėjimas-koncertas.
tinę salę, jie čia išklausė tauti
Lietuvių
Bendruomenės
nį himną, sugiedotą Metropo
Connecticut apygardos valdy
litan operos solistės Licia Albabos pirmininkas G. Žemaitaitis,
nese, įvairių aukštų pareigūnų
minėjimą pradėjęs trumpu žo
kalbų apie Ellis salos praeitį ir
džiu, toliau programos vesti
jos ateitį ir Fairlėigh Dickinson
pakvietė Z. Dapkienę.
Paskaitą — Čiurlionis daili
universiteto
choro
atliktos *
ninkas — skaitė dr. Stasys Goš
Emma Lazarus giesmės Givė
me your tired, your poor. Mu
tautas iš Bostono. Paskaita buvo
įdomi, lengva klausyti, tik mik
ziką šiai giesmei sukomponavo
rofonas neveikė tinkamai. Pa
Irving Berlin, o chorui dirigavo
prof. Louis Hooker. Salėj iškil
skaitos metu buvo rodomos
mės buvo baigtos to paties choro
Čiurlionio kūrinių reprodukcijų
atlikta Battle Hymn of the Reskaidrės. Keletas buvo labai
public, į kurį įsijungė ir šventės
gerų. Pagal prelegentą, jose yra
išlikę 75% tikrų spalvų.
dalyviai. Vėliau, garbės sargybai
gerbiant ginklu, o chorui ir pub
Kita paskaita buvo prof. Vy
tauto Marijošiaus — Čiurlionis
likai giedant America, į nau
jai pastatytą stiebą buvo pakelta
kompozitorius. Ši turtinga ir
Prof. Vytautas Marijošius
JAV vėliava.
puikiai paruošta paskaita dėl lai
skaito paskaitą Čiurlionio
Vėliau visi dalyviai buvo Eveko stokos buvo sutrumpinta.
minėjime Hartforde.
lyn Hill, Ine., dėka pavaišinti
Aldona Kepalaitė, viena iš
kava, sumuštiniais ir vaisiais.
mūsų geriausių pianisčių, pa spaudą neatsilieka nuo didžiųjų.
Šių iškilmių dalyviai buvo iŠ
skambino Čiurlionio 10 pre Bet vieno svarbaus dalyko ma
anksto
sukviesti Ellis salai at
liudų.
žosios apylinkės nebegali: tai
Universiteto Hartt kolegijos suruošti didesnio masto kultū statyti komiteto kvietimais, bet, »
korespondentui maišantis publi
styginis kvartetas, paruoštas rinių pobūdžių — minėjimų,
prof. Marijošiaus, pagrojo Čiur koncertų ... Ta mintimi apygar koj, neteko girdėti lietuviškai
kalbant ar bent pamatyti pažįs
lionio Allegro moderato, An dos valdyba nutarė suruošti
dante, Menuetto ir pakartojimą Čiurlionio minėjimą, įtrauk tamą lietuvišką veidą, nors kitų
iš pirmos dalies Tempo I. Ne dama visas apylinkes. Darbas tautybių atstovų buvo net po
žinia, kaip muzikos kritikai kon sunkus, posėdžių daugybė, atsa keletą. Iškilmės buvo filmuoja
certą vertintų, bet eiliniam klau komybė didelė, bet padaryta! mos dviejų televizijos (2 ir 7)
sytojui nebuvo nuobodu nei Daugiausia pagalbos susilaukta kanalų. Jose dalyvavo ir visa eilė
absoliučiai nesuprantama.
iš mažųjų; jų daugiau dalyvavo laikraščių korespondentų.
K.J.
Auditorijos vestibiuly Vikto ir minėjime. Albina Lipčienė
ras Liaukus buvo paruošęs Čiur
lionio tapybos reprodukcijų
parodą.
Viską susumavus ir atmetus
mažus trūkumus bei kai kur
Trečiasis pasaulio lietuvių prašom tuo pavyzdžiu pasekti
perdėtas pastangas, tenka pripa
jaunimo
kongresas prasidės ir visus kitus, dar nespėjusius
žinti, kad LB Connecticut apy
gruodžio
20.
Iki tos dienos visi kongresui paaukoti taip pat
garda lietuviškajai visuomenei
paruošiamieji
darbai turi būti visus lėšų teikėjus, dėl įvairių
davė gražią, kultūringą popietę.
baigti,
o
visokie
piniginiai įsipa priežasčių su kvotų išpildymu
Po minėjimo Amerikos lietu
reigojimai
turi
būti sutvarkyti užtrukusius. Apylinkių valdybas
vių piliečių klube buvo vakarie
anksčiau.
bei specialius lėšų telkimo ko
nė. Prie stalų šeimyniškoj nuo
PLB
valdyba,
lėšų
telkimo
va

mitetus prašom visus kitus dar
taikoj pabendrauta su mielais
jų
pradėjusi
gegužės
mėnesį,
bus
atidėti į šalį ir visą lapkričio
svečiais Kepalaite ir dr. GoštauJcu.
tikėjosi jį užbaigti ir visas lėšas mėnesį skirti lėšų telkimo va
sutelkti dar prieš vasaros atosto jaus užbaigimui. O visus dar ne
Tai buvo pirmas apygardos gas. Tačiau šis sunkus darbas aukojusius lietuvius prašom pa
toks kultūrinis bandymas ir, ti užtruko. Spalio mėnesiui bai skubėti aukas įteikti savo LB
kėkim, ne paskutinis.
giantis, jis buvo tik įpusėtas. apylinkės lėšų telkimo pareigū
-oIš 61 LB apylinkės kvotas iš nam; jų nepasiekiant, siųsti jaš
Connecticut
apygardoj^ pildė tik vienuolika. Kitos dvy PLB valdybos adresu.
kaip ir kitur, yra stiprių, gausių lika apylinkių pasiekė arba virši
ir labai menkų apylinkių. Iš aš- jo 50% savo kvotų. Šešiolika apy
Nebeaiškinam, koks prasmin
tuonių trys yra gausios. Keliose linkių atsiuntė mažiau negu 50%. gas yra jaunimo kongresas ir
negausiose tėra vos po kelioli Likusios dvidešimt dvi apylin kaip bus naudojamos lėšos, nes
ka narių. Kai kurios iš jų, nežiū kės iki šiol lėšų mum dar ne
tai jau buvo po kelis kartus pa
rint jų mažumo, yra gana veik atsiuntė.
kartota spaudos skiltyse ir radijo
lios ir proporcingai padaro kar
Lapkričio mėnesį skelbiam programose. Tačiau tik primetais daugiau už didžiąsias. Laiš jaunimo kongreso lėšų telkimo nam, kad jaunimo nuvilti mes
kų, protestų rašymais, aukų rin vajaus
užbaigimo
mėnesiu. negalim. Tad lapkričio mėnesį
kimais, parodomis, gal nedi Nuoširdžiai dėkodami visiem visi sukruskim, išpildykim kvo
deliais, bet svarbiais išėjimais aukojusiem ir kvotas išpildžiu- tas ir vajų užbaiki m.
į amerikiečių
visuomenę ir siom JAV LB apylinkėm, mes
PLB valdyba
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APIE M.K. ČIURLIONĮ 100 METŲ GIMIMO
SUKAKTIES PROGA
{Paskaita, skaityta Čiurlionio
pagerbimo akademijoje 1975
spalio 18 Kultūros Židinyje
blew Yorke)

V.K. JONYNAS -------------- 2

“Kas mus tikrai džiugino
Čiurlionio kūryboje,’’ rašo Dobužinskis, “ir būtent džiugino
kaip koks retas radinys, tai jo
nuoširdumas, tikroji mistika ir jo
meno gilus dvasinis turinys. Jei
gu Čiurlionis kai kuriuose savo
kūriniuose visiškai ne “meiste
ris”, kartais nedrąsus ir techniš
kai lyg ir bejėgis, tai tas mūsų
akyse nebuvo jo darbų neigia
moji savybė. Priešingai, jo pa
stelės ir temperos padarytos
lengva muziko ranka, o kartais
lyg vaikiškai naiviai, be kokio
nors “recepto” ir be jokio manieriškumo, kartais “nežinia kaip ”,
pačios savaime gimusios, savo
grakštumu ir trapumu, kolorito
gamomis ir kompozicija rodėsi
mums kažkokios brangenybės.
Jų mužikiški pavadinimai mums
atrodė veikiau kurijozu, ta jo
meno pusė jo vertinime nesu
daro vyriausio elemento.”
Šios ilgos citatos, kuri įžval
giai ir išsamiai apibūdino M.K.
Čiurlionio kūrybą, paties Čiur
lionio draugo ir globėjo Petra
pilio laikais, neturiu daugiau
kuo papildyti.
Petrapilyje M. K. Čiurlionis
buvo suprastas ir tinkamai verti
namas M. Dobužinskio draugų,
kurių dėka jam iškovota neabe
jotinas pripažinimas. Jau 1912
apie Čiurlionį Petrapilyje rašė
tokie garsūs meno kritikai, kaip
Benois ir Leman, o 1914 meno
žurnale Apollon nr. 3 rašė Čudovski, išspausdino 10 spalvotų
reprodukcijų. Ivanov taip pat ra
šė Apollone, Teksto buvo 16
puslapių, pailiustruota 11 rereprodukcijų.
Petrapilyje buvo išleista at
skira knygelė apie Čiurlionį su
Ivanovo ir Čudovski tekstais.
Knygelė turėjo 27 reprodukci
jas.
Viso iki 1937 metų apie Čiur
lionį įvairių tautų spaudoje, ne
išskiriant ir lietuvių, buvo rašyta
237 atvejais.
Neabejoju, kad 1938 Vytauto
Didžiojo Kultūros Muziejaus
Čiurlionio
galerijos
didelio
formato leidinys — monogra
fija su pilna Čiurlionio darbų
metrikacija ir sąrašu, parengta to
muziejaus ir galerijos direkto
riaus Pauliaus Galaunės, padėjo
pamatus išsamiau susipažinti su
Čiurlionio kūryba ir jo studiji
niais metais. Antroji kiek ma
žesnė ir kuklesnė Čiurlionio
monografija buvo parengta dr.
Vorobjovo ir išleista Pribačiaus
knygyno Kaune su įžvalgiu teks
tu, analizuojančiu Čiurlionio
kūrybinį įnašą.
Tenka prijungti dar vieną kuk
lų leidinį, išleistą 1949 Freiburge, Vokietijoje. Šis leidinys su
14 reprodukcijų ir puikiu

Aleksio Rannito straipsniu, pa
rašytu prancūzų kalba, buvo
skaitytas antrame pasauliniame
meno kritikų kongrese Pary
žiuje.
Teksto turinys sukrėtė pasau
lio meno kritikus ta prasme,
kad Aleksis Rannit faktais ir da
tomis įrodė, jog tikrasis abstrak
tinio meno pirmtakas buvo nę
Kandinsky (1910), bet M. K.
Čiurlionis 1904.
Iš kongreso grįžę įvairių kraš
tų meno kritikai spausdino
straipsnius iškeldami Čiurlionį į
meno istorijos lapus jam priklausomon vieton.
Amerikoje žinoma meno leidi
nių leidykla Abrams yra išleidu
si 300 psl. liuksusinę knygą su
daugybe iliustracijų, parašyta
Camilla Gray. Leidinys liečia
1863-1922 rusų meno laikotarpį.
Šiame leidinyje per visą pusla
pį išspausdinta M.K. Čiurlio
nio Žvaigždžių sonatos (1908)
paveikslo reprodukcija.

Kita taip pat neseniai Ame
rikoje išleista liuksusinė knyga
yra School of Paris, su Nacenta
Raymon tekstu, kur jau aiškiai
užakcentuoja:
“Pirmasis abstraktinis Kandinskio darbas, padarytas 1910
m., pavadintas “abstraktinė ak'
varelė”, buvo sukurtas ir gal būt
daliniai įkvėptas kitos panašios
kompozicijos, kurią lietuvis dai
lininkas Čiurlionis yra kūręs jau
1904 m, ir todėl turėtų būti lai
komas pirmuoju (anksčiausiu)
abstraktiniu tapytoju.”
Pažymėtinas ir kitas Aleksio
Rannito straipsnis, išspausdin
tas 1948 žinomam pasaulyje
meno žurnale Kunstvverk Vokie
tijoje. Įdėtos ir dvi didelės nuo
traukos. Straipsnis propaguoja tą
pačią mintį, kad klaidingai Kandinskiui priskiriami kreditai už
abstraktinio meno pirmąjį ati
dengimą.
Neapdairiai pradėjome gre
tinti Čiurlionio kūrybą su sim
bolistais. Simbolistai lietuvių li
teratūroje su Jurgiu Baltrušai
čiu, Faustu Kirša, Baliu Sruoga,
Putinu, Stasiu Santvarų yra pa
likę ryškius pėdsakus.
Paranku ir šių dienų Lietuvo
je Čiurlionį skirti prie simbolisN’ nes to laikotarpio rusų ra
šytojai simbolistai, kaip Balmontas, Blokas, Briusovas, Solovjo
vas ir kiti, tebelaikomi ryškio
mis kūrybinėmis asmenybėmis.
Suprantu, kad šiandien Lietu
voje laikas dar neatėjo priskirti
Čiurlionį prie abstraktinio meno
atstovų, net ir tada, kai jį gali
ma laikyti šios meno srovės pir
mūnu.
Esu dėkingas tiem lietuviam
ir mano kolegom, kurie, kiek są
lygos leido, sugebėjo M.K. Čiur
lionį vispusiškai (leidiniais,
spalvotomis
reprodukcijomis,
parodomis ir koncertais) at
skleisti rytų pasauliui ir parody
ti šio neeilinio lietuvio kūrybi
nį įnašą į pasaulinį meno loby
ną. -

Elena Urbaitytė — Atpažinimas, kolažas. Paveikslas buvo iš
statytas Brooklyno muziejuje, kur vyko moterų dailininkių
paroda — darbai iš popieriaus.
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PAŽEME

Objektyvumas
reikalauja
paminėti, kad Čiurlionio gimi
mo 100 metų sukaktį atžymėjo
Sovietų Sąjunga, išleisdama gra
žų spalvotą 4 kapeikų pašto
1----- 32
Ženklą su dailininko portretu.
Reikšmingu įvykiu reikia lai
FUGA
kyti faktą, kad Maskvoje Tretekovskaja galerijoj — muziejuj
Jau esame peržvelgę Čiurlio mos ritmines bei stilistines sa
buvo surengta plati Čiurlionio
nio
keturias tapybines sonatas: vybes. Todėl jo paveikslai nėraf
kūrinių paroda, sulaukusi milži
Jūros,
Pavasario, Vasaros, Žal tik nuotaikos padiktuoti kūri
niško pasisekimo. Jei patikėti
čio.
Buvome
sustoję prie vienos niai, bet gilus žvilgsnis į visatą
kalbom, tą parodą matęs New
originalus
pavaizdavimo
dalies
Piramidžių
sonatos. Ši ir
Yorko Metropolitan muziejaus
būdas.
sonata
nėra
Čiurlionio
užbaigta.
direktorius pageidautų ją turėti
-oDar yra Žvaigždžių sonata, ku
New Yorke.
Fuga sukurta jo kūrybingiau
rios
pirmoji
ir
antroji
dalis
—
-osiais metais — 1908. Muzikoj
Dar egzistuoja pažiūra, kad Allegro ir Andante — dažnai de
fuga yra sudėtinga daugiabalsė
damos
į
meno
žurnalus
ir
į
kny

Čiurlionio genialumas ir origi
forma, pasižyminti savo balsų
gas
kaip
Čiurlionio
kūrybos
pa

nalumas glūdi pastangose jungti
lygiagretiškumu.
tapybą su muziką. Tačiau neuž vyzdžiai.
Tas lygiagretiškumas ir čia
Šalia
sonatų,
kaip
esame
pa

tenka pasitenkinti faktu, kad
matosi. Iš karto akis pagauna tris
stebėję,
jis
sukūrė
ir
kitų
pa

eilė jo paveikslų turi muzikinius
lygiagretes. Iš karto galime pa
pavadinimus, tad nėra pakanka veikslų su muzikiniais vardais.
sakyti, kad čia pavaizduotas eže
Susipažinome
su
Vyties
pre

mai pagrindo padaryti tokias iš
liudu, su Angelo preliudu. Da ras, pavaizduotas čiurlionišku
vadas .
būdu — iš aukštai, nes matosi
Kompozitoriaus Tallat-Kelp bar susipažinsime su jo Fuga.
abu krantai. Nerūpestingas žiū
Reikia
pastebėti,
kad
muziki

šos žodžiais remiantis, ryškėja
rovas
gal tuo pasitenkins ir
teigimas, kad Čiurlionis savo nius vardus paveikslam daug
nueis toliau, tačiau paveikslas
kas
naudojo.
Muzika
yra
menas,
paveikslus “krikštijo”, arba jiem
turi savo paslaptis ir savo min
vardus davė, jau paveikslus kuris prie' žmogaus labai arti
tis.
prieina,
tiesiog
apsupa
žmogų.
sukūręs, neretai draugų ir pažįs
Jis yra sudarytas iš trijų mo
Iš
muzikos
sau
įkvėpimo
sėmėsi
tamų patarimais pasinaudoda
tyvų — iš eglių, fantastinių
poetai,
dailininkai.
Tos
nuotai

mas. Pats Čiurlionis savo Sau
bokštelių ir iš pasilenkusių figū
lės sonatą vadino tik Nr. 1, o kos pagauti, jie ir sukūrė kūri
rų, kurios primena sėdintį ir gal
nius
ir
jiem
davė
muzikos
Pavasario sonatą tik Nr. 2. Abu
vą palenkusį žmogų. Tie moty
vardus.
paveikslai yra sukurti 1907. Pa
vai
ritmiškai kartojami. Štai pir
Čiurlionis nužengė toliau ir
galiau yra žinoma, kad daugelis
mame
plane žemai jie padaryti
muzikų, kaip Skriabinas, norėjo giliau. Jis pasiėmė muzikos kū
kaip
koks
siluetas. Čiurlionis
rinių sąrangą ir ją pritaikė tapy
į muziką įjungti ir spalvą.
šią
temą
pristato
aiškiai ir drąDaugelis tapytojų, neišski bai, pasisavino tos muzikos forriant ir Kandinsky, davė savo
darbam muzikinius vardus. To
dėl pati idėja nėra nauja ir ne
būtų originali.
Dailininkas Vytautas Kai
riūkštis, rašydamas 1938 apie
Čiurlionį tapytoją ir muziką, tei
gia, kad “Čiurlionis nesiekė
savo kūryboje tapybos ir muzi
kos menų sintezės, kadangi šios
dvi meno sritys techniškoje iš
raiškoje yra du visiškai skirtingi
dalykai.
Yra žmogaus prigimtyje gali
ma regėjimo ir klausos, pojū
čių ir įspūdžių sintezė.
Šie du aspektai ir suartina šias
dvi skirtingas meno šakas.”
Negaliu Čiurlionio priskirti ir
prie grynakraujų simbolistų ar
kitų ano meto madingų meno
srovių.
___
(Bus daugiau)
M. K. Čiurlionis — Fuga, tempera, 1908 m.

INOS NENORTIENĖS PARODA ŽIDINY
Viešnia yra iš Bostono, kur ji
gana plačiai reiškiasi kaip vario
emalio dailininkė, keramikė.
Dalyvauja vietinėse parodo
se, pati viena rengia parodas,
siekia net Chicagą.
Anksčiau jos parodose buvo
trys pagrindipiai skyriai: papuo
šalai moterim, papuošalai stalui
ir papuošalai sienom. Papuoša
lai moterim — tai buvo įvairios
sagės, ant kaklo kabinami pa
puošalai. Visa buvo padaryta toj
pačioj technikoj. Šioj parodoj
ji visai neturėjo šio skyriaus.
Buvo kiti du — stalų papuoša
lai ir paveikslai.

šiai. Kad būtų dar didesnis įspū
dis, jis užpakalin paleido kažką
panašaus į rūką. Jo fone ir
atsimuša iškilmingos eglės. Rū
kas dešinėj išsivysto į palinku
sių žmonių ir bokštelių silue
tus.

Šis vienetas gražiai komponuojasi su kairėj esančiais tam
siais tais pačiais elementais.
Šviesūs ir tamsūs motyvai su
dėti kaip du akordai.
Visi tie motyvai čia sukompo
nuoti į darnią visumą, kurią ga
lima pavadinti ežero pakrante.
Iš jos savaime pereiname į ramų
plotą, į vandens paviršių. Ana
pus vandens matome kitą kran
tą. Čia mus didžiai nustebina '
atspindžiai vandeny. Ir čia Čiur
lionis nepaiso gamtos, bet palei
džia savo fantaziją į darbą. Pa
žiūrėkime, kaip eglės atsimuša
vandeny. Kai krante auga viena
eglė, tai vandeny atsimuša dvi.
Ir atvirkščiai. Ir čia turime tą
patį motyvų lygiagretiškumą.
Atspindžių motyvas su eglėm du
kartus pakartotas, patį motyvą
apsukant. Tarp eglių įdėti silue
tai turi pilną pasikartojimą van
deny — pilną atspindį. Bet
praėję tas pasilenkusias figūras,
vėl matome dvi egles. Jos auga
krante ir vandeny neturi atspin
džio. Jos savaime žvilgsnį iš
veda iš paveikslo.
Paveikslas dvelkia gilia ramy- i
be ir mįslingumu. Ramios ir iš
taigios eglės, jų atspindžiai,
ramūs ir paslaptingi tie žmonių
siluetai, lyg kokie susimąstę vai
dilos ar žyniai. Viskas susikau
pę ir atsidavę mąstymui ir tylai.
Ši tyla ir paslaptingumas ir pa
lieka neišdildomą įspūdį, (p.j.)

IŠ DAILĖS
GYVENIMO
— Dail. Adolfas Valeška, tu
rįs savo didžiulę meno stu
diją Chicagos miesto centre,
paskutiniu metu aprašytas meno
žurnaluose JAV ir Britanijoj ir
atžymėtas tarptautinėj enciklo
pedijoj. Lietuvių operos pa
kviestas, sutiko sukurti sceno
vaizdžius — dekoracijas atei
nančių metų pavasarį statomom
trim lietuviškom operom.
— S. Praurimė PetrauskaitėBlanford su kitais trimis ameri
kiečių dailininkais: Catherine
Lee Cappelli, Victor J. Labot ir
David Walsh dalyvavo tapybos
parodoj Amerikos ambasadoj,
Dakar, Senegal, Afrikoj, birže
lio 28 — liepos 18. Ji turėjo
išstačius 7 paveikslus, kuriuos
lankytojai visus išpirko. Ameri
kiečių kultūros žurnaluose buvo
paveikslų reprodukcijos. Ištekė
jusi už JAV diplomato, gyveno
Europoj. Iš jos atvyko į Sene
gal. Šiuo metu lanko meno stu
diją VVashington, D.C. Neužilgo
su šeima vyksta į JAV ambasa
dą Atėnuose.
— Dail. J. Juodžio kūrinių
paroda Clevelande, Naujosios
parapijos salėj, įvyks sausio 1011. Rengia Lietuvių Bendruo
menės apylinkė.
Dail. Albinas Elskus su
komponavo ir atliko vitražą
Playboy
klubui
Cincinnati,
Ohio. Vitražas yra naujai atre
montuoto klubo lubose. Jo dydis
— 11 pėdų pločio ir 51 pėda
ilgio.
— Dail. Anos Nenortienės dai
lės darbų paroda Chicagoj Čiur
lionio galerijos patalpose, ruo
šiama gruodžio 5-13. Parodą
rengia Lietuvių skaučių seseri
ja.

jų ryškesnės, su aiškesniais kon
tūrais, kitos lyg kokia akvarelė—
ištirpusios.
Lietuviškuose
motyvuose
randame Vilnių, dekoratyvinius
paukščius, lietuviškus ornamen
tus.
Visi paveikslai buvo aptvarky
ti, turėjo platų paspartos lauką
ir paskui rėmelį. Vienas
ap
skritas — tai mūsų planeta Že
mė, kokią matė astronautai ke
DAIL. ELENOS
liaudami į mėnulį. Paveikslas
URBAITYTĖS VEIKLA
įspūdingas.
-oSuregistravę šiuos faktus,
Dailininkė Elena Urbaitytė
turime pasidžiaugti ir paroda
gyvena Wantagh, L.L, dėsto me
ir pačia dailininke. Paroda buvo
ną vienoj aukštesniojoj mokyk
-ogražiai sutvarkyta ir gero lygio.
loj ir plačiai dalyvauja amerikie
čių dailininkų parodose.
Stalų papuošalus sudarė vazos Malonu užeiti ir pasigrožėti.
Spalio gale ir lapkričio pra ir dekoratyvinės lėkštės. Anks Džiugino ir tai, kad matai dai
džioj ji dalyvavo “Works on čiau turėjo dar ir kitų daiktų, lininkės pažangą, matai naujus
Paper — Women Artists” Brook- pvz., elektrinių laikrodžių, kur jos kūrybos klodus.
Dailininkė gražiai apvaldė
lyno muziejaus parodoj. Buvo iš jos buvo padarytas visas stovas,
sunkią
techniką ir iš savo darbų
leistas parodos katalogas, kur
numerių lentelės.
išgavo
meistriškumą. Padaryta
buvo įdėtas jos darbas.
Lėkštės turėjo dvejopą orna
Iš Brooklyno muziejaus paro mentiką. Vienos buvo laisvai iš taip lengvai, taip elegantiškai,
da perkeliama į Fairleigh Dick- lietos, kur dažas maišėsi ir ban taip meistriškai.
— Dail. Jurgis Daugvila su
Džiugino ir jos naujų temų
inson universitetą N.J. Ten ji gavo, sudarydamas sūkurio įspū
kurs
dekoracijas kitais metais
bus išstatyta visą mėnesį. Pas dį. Kiti ornamentai jau buvo su ieškojimas —r jos gėlės, abstrak
įvyksiančiai
tautinių šokių šven
kui paroda dvejus metus bus kil rikiuoti pagal ritmą. Čia buvo tai ir lietuviškieji motyvai. Pa
tei.
nojama po visą Ameriką.
spiralės, lapai ir k. Koloritas daryta skoningai, neperkrauta.
— Akademinės korporacijos
-odažniausiai žalias, melsvas su įRomuva lituanistinio švietimo
Paroda buvo gausiai lankoma. sekcija Australijoj paruošė du 65
Šiais metais kovo mėn. dail. vairiais atspindžiais.
Vazose įnešta daugiau formi Šeštadienio vakarą atidaryme spalvotų skaidrių komplektus..
Urbaitytei buvo įteikta premija
“Award of Excellence” už tapy nės laisvės, įdomesnių siluetų. kalbėjo Paulius Jurkus, pačiam V ienas jų, turįs 38 skaidres, li
atidarymui vadovavo židiniečių tuanistinių mokyklų mokinius
bos darbą Keckcher muziejuj Ornamentika rami, neperkrauta.
Sienų papuošalai tai buvo šia pirmininkė Giedrė Kulpienė. Tą supažindins su senovės lietuvių
Huntingtone, N.Y. Iš 800 meni
ninkų parodon pateko tik 116. vario emalio technika padaryti vakarą buvo Aldonos Kepalai- papuošalais. Skaidrėm yra pa
tės koncertas, tai publika iš kon naudoti archeologiniai radiniai.
Iš jų keturi tapytojai laimėjo paveikslai. Jų buvo trijų rūšių:
certo dar aplankė ir parodą. Antras 27 skaidrių komplektas
abstraktiniai,
gėlių
motyvai
ir
tokio pat lygio premijas.
lietuviški
motyvai.
Sekmadienį buvo skautų iš atskleis skulptoriaus Vinco Jo
Rugpiūčio mėnesį ji dalyvavo
kilminga
sueiga, sutraukusi manto kūrinius. Jis yra Austra
Abstraktiniuose
ieškoma
spal

Long Island Painters parodoj
daug
žmonių.
Ir jie taip pat ap lijoj plačiai žinomas dailinin
Guild Hali muziejuj East vinio žaidimo ir judesio. Gėlių
lankė
parodą.
Parduota 12 pa kas, Melbourno karališkojo tech
motyvai
padaryti
labai
tapybiš

Hamptone, N.Y. Iš 400 meninin
veikslų^
lėkštės
ir viena vaza. nologijos instituto skulptūros
kų parodai buvo atrinkta tik 50 kai. Pilkšvame, žalsvame fone
gėlės skleidžiasi ir žydi. Vienos Kainos buvo nedidelės, (p.j.)
dailininkų.
sky riaus vadovas.

Lapkričio 1-2 Kultūros Židi
nio mažojoj salėj vyko Inos Nenortienės darbų paroda, kurią
surengė vyr. skaučių židinys Vi
lija. Tos pačios skautės prieš ko
kius ketverius metus jos darbų
parodą buvo surengusios dar se
najame Židinyje.
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DĖMESYS MŪSŲ PRIEŠO PRIEŠAM
1974 White Plains vykusi
Lietuvos laisvinimo veiksnių
konferencija nutarimuose aiš
kiai pasisakė už naujų kelių
ieškojimą indormuojant laisvąjį
pasaulį apie Lietuvos bylą. Pa
sisakyta už skyrimą išskirtinio
dėmesio “toms valstybėms Eu
ropoje ir Azijoje, kurių intere
sai, nežiūrint jų vidinės san
tvarkos ir ideologijos”, gali tal
kinti ir Lietuvos reikalui. Ne
abejotina, kad šis nutarimas da
rytas dėmesį skiriant Kinijos
Liaudies Respublikai (Raudo
najai Kinijai) ir Albanijai.
Palyginus su latviais ir uk
rainiečiais, mūsų veiksniai prie
minėto sprendimo priėjo gan
pavėluotai. Latvių emigracijos
socialdemokratai, vadovaujami
jų veterano politiko dr. Bruno
Kalninš, jau 1964 užmezgė pa
stovų nuolatinį kontaktą su Pe
kino ambasada Stockholme.
Ukrainiečių ryšiai su Pekinu
dar gilesni, nes iš Kinijos į
Sibirą siunčiamos ukrainietiškos radijo programos, sovietų
kariuomenės Sibire tarpe sklei
džiami atsišaukimai, kurie rei
kalauja Ukrainos atsiskyrimo
nuo Sovietų Sąjungos. Esama
žinių, kad laisvojo pasaulio uk
rainiečių delegacija prieš kele
tą metų minėtu klausimu apsi
lankiusi Pekine.
Lietuvių tarpe santykių su
Raudonąja Kinija klausimas pir
mą kartą konkrečiau svarsty
tas prieš trejetą metų JAV LB
krašto
valdybos
Philadelphijoj suruoštose politinių
studijų dienose. Vienas iš pra
nešimų buvęs skirtas R. Kinijos
konfliktui su Sov. Sąjunga. Jo
išvadose buvo pasiūlyta kontak
tuoti Kinijos Liaudies Respub
liką, ieškant paramos Lietuvos
laisvės byloj. Diskusijos paro
dė, kad šiam pasiūlymui esama
plataus pritarimo, o pora prie
šingų pasisakymų rėmėsi ne
kokiu skirtingu lietuvių tautos
interesų supratimu, bet tik iš
imtinai
ideologiniais
moty
vais.

ŠALSS
SUVAŽIAVIMAS
Šiaurės Amerikos Lietuvių
Studentų Sąjungos suvažiavi
mas šiais metais įvyks Montrea
ly lapkričio 28-30. Sąjungos
vadovybė maloniai kviečia visus
lietuvius studentus suvažiavime
dalyvauti.
Numatomos šios parodos:
“Vaivorykštės” tapybos, Prano
Baltuonio medžio, šaknų skulp
tūrų ir Algimanto Kezio foto
nuotraukų. Bus rodomas Romo
Šležo skaidrių montažas “Pirma? sis grįžimas”. Įvyks simpoziumas apie etninių grupių, ypač
lietuvių, integraciją. Simpo
ziume dalyvaus dr. Irena Pavilanienė, dr. Henrikas Nagys,
kun. dr. Feliksas Jucevičius ir
dr. Arūnas Ališauskas. Bus pa
rodytos gražiausios Montrealio
miesto vietovės. Suvažiavimo
metu bus renkama nauja ŠALS
Sąjungos valdyba. Netrūks ir
pasilinksminimų — dalyvių lau
kia susipažinimo šokiai ir iškil
mingas uždarymo balius.
Dėl informacijų ir registra
cijos kreiptis adresu: Rytis Bu
lota, 4680 Roslyn, Montreal,
Quebec, Canada H3W 2L2. Telef. (514) 733-9005.

Apie bet kokią tolimesnę
veiksnių veiklą opiu R. Kini
jos kontaktavimo klausimu ke
lerius metus nieko neteko pa
tirti, juo labiau užtikti žinių
mūsų spaudoj. Daugiau šviesos
įnešė JAV LB visuomeninių
reikalų tarybos pranešimas, pa
teiktas š.m. birželio 21-22 Clevelande įvykusioj JAV LB ta
rybos sesijoj. Iš pranešimo pa
tiriame, kad JAV LB krašto val
dyba, nesulaukus sprendimo iš
Vliko R. Kinijos kontaktavimo
klausimu, vieneriem metam
praėjus nuo studijų dienų, pa
ruošė išsamų, dokumentais pa
grįstą memorandumą ir jį pa
siuntė Pekino ambasadoriui
prie Jungtinių Tautų. Memo
randume ne tik iškeltos sovietų
daromos skriaudos lietuvių tau
tai, bet taip pat sukaupta do
kumentacija, liečianti Lietu
vos — Sov. Sąjungos tarpvals
tybinius santykius, sutartis,
paktus, Tautų Sąjungos konfe
rencijos išrašus.
Keliem mėnesiam praslinkus
nuo memorandumo pasiuntimo,
JAV LB atstovas buvo priim
tas Pekino Misijoj prie Jungti
nių Tautų, Nevv Yorke. Priėmu
siam pareigūnui buvo išaiškin
tos Lietuvos okupacijos aplin
kybės, sovietinė priespauda,
lietuvių tautos nepaliaujamas
pasipriešinimas okupantui ir
besąlyginis pasiryžimas atgauti
nepriklausomybę. Nuo to apsi
lankymo New Yorke, ir vėliau
R. Kinijos ryšių įstaigoj Washingtone, LB atstovui tenka pa
laikyti pastovų kontaktą. Šių
eilučių autoriui, teiraujantis
JAV LB krašto valdyboj, buvo
atsisakyta plačiau atskleisti tų
ryšių pobūdį. Pareikšta, kad,
konfidencialumui
išlaikyti,
kontaktas su R. Kinija dabarti
niu metu yra išimtas iš laisvi
nimo veikla besirūpinančio LB
vieneto — Visuomeninių reika
lų tarybos — kompetencijos.
Į užklausimą, ar kinai yra su
mūsų klausimu artimai susipa
žinę, atsakyta, kad kiekvienas
anglų kalba išleidžiamas leidi
nys Lietuvos okupacijos reikalu
yra pateikiamas suinteresuo
tiem pareigūnam.
Nežinia, kiek JAV LB už
megzti ryšiai galėjo turėti tie
sioginės įtakos, bet nuo 1974
pradžios Lietuvos klausimui
kinai skyrė daugiau dėmesio
negu bet kada anksčiau. Kai
1972 liepsnose savaroniškai žu
vo Kalanta ir Kaune dvi dienas
vyko demonstracijos, nėra žino
ma, kad kinai savo užsieniui
skirtuose leidiniuose apie tai
būtų užsiminę. Tačiau po pus
antrų metų, 1974 sausio 25,
Peking Revievv straipsnyje “So
vietų revizionistų fašistinė diktatūra” iškeliamos 1972 m. de
monstracijos
Kaune,
šūkiai
“duokit
laisvę
Lietuvai”,
miesto partijos komiteto ir poli
cijos būstinių puolimai, kovos
su karo policija ir parašiutinin
kais. Po kelių mėnesių (1974
gegužės 11) šis atviras lietuvių
tautos pasipriešinimo prasiver
žimas buvo iškeltas Pekino Mi
sijos prie JT biuleteny kaip
svarbus įvykis sovietų pavergtų
tautų kovoj prieš social-imperializmą ir “naujųjų carų”
priespaudą. Tų pačių metų lie
pos 19 Peking Revievv straips
nyje “Sovietų revizionistų tautinio suartėjimo politikos ana-

ližė” kartojama gegužės 11 d.
biuleteny pateikta Hsinhua
spaudos agentūros korespon
dento analizė ir vėl minima
Lietuva.
Helsinkio konferencijos atvejy š. m. liepos 30 Kinijos Liau
dies Respublikos Misijos prie
JT pranešime spaudai stipriai
pasisakyta prieš konferenciją,
teigiant, kad sovietų skelbiama
“taika” ir “saugumas” tarnauja
tik jų “agresijos ir ekspansi
jos politikai”. Jau minėtas Peking Revievv rugpiūčio 8 iške
lia, kad svarbiausio sovietam
Helsinkio konferencijoj priim
to sutarimo būta “sienų nelie
čiamumo” principo. Straipsny
paminėta, kad prez. Fordas
prieš konferenciją padaręs pa
reiškimą, kuriame paminėjęs,
kad Helsinkio konferencijos
deklaracija
nepakeičia
JAV
nusistatymo nepripažinti Bal
tijos
valstybių
inkorporaci
jos į Sovietų Sąjungą.
Naujų kelių bandymo reikš
mė, reikia manyti, geriau iš
ryškės per ilgesnį laiką palai
kant ryšius, juos gilinant ir ple
čiant. JAV LB darbuotojai svei
kintini už ėmimąsi iniciatyvos,
o veiksniai už pritarimą, nors ir
pavėluotą, tiem ryšiam ieškoti.
Ant. Vaidievutis

“Eglutės”, vaikų laikraštėlio,
vakaronę Jaunimo Centre spa
lio 17 pravedė rašytoja B. Pūkelevičiūtė. Šimtinei svečių
laikraščio administratorė Sesuo
Palmyra aiškino, kad prenume
ratoriai nepadengia leidimo iš
laidų. Jų trečdalį padengia Lie
tuvių Fondas per Švietimo tary
bą.
“Laiškai Lietuviams” skelbia
straipsnių konkursą. Konkurso
temos: vyram — Kokią norėčiau
turėti žmoną; moterim — Kokį
norėčiau turėti vyrą; jaunimui —
Kokius norėčiau turėti tėvus.
Jaunimas gali rašyti ir kitomis
temomis, kaip, pav., Jaunimas ir
religija. Straipsniai gali būti ne
ilgesni 3000 žodžių, pasirašyti
slapyvardžiu, redakcijai atsiųsti
iki gruodžio 31. Skiriamos pen
kios premijos: I — 150 dol., II —
100 dol., III — 75 dol., IV — 50
dol., V — 25 dol. Premijos bus
įteiktos “Laiškų Lietuviams”
koncerte vasario 22 Jaunimo
Centre.
Marųuette Parko ilgamečiai
bendruomeninkai, išvykstu iš
Chicagos, buvo pagerbti spalio
19 Šarkos restorane. Fabijono
Valinsko ir Vinco Grėbliūno su
žmonomis pagerbimo pobūvį
pradėjo LB Marąuette Parko
apylinkės valdybos pirm. P. Indreika. Vaišėm įpusėjus, sveiki
nimo kalbas pasakė LB Vidurio
Vakarų apygardos buv. pirm. P.
Kronas, vicepirm. Adolfas Šim
kus, Algis Regis, J. Kaunas, L.
Šimaitis, PLB pirm. Br. Nainys
ir kiti. Pabaigoj dėkojo F. Va
linskas ir V. Grėbliūnas.

Chicagos skautininkų Ramovė
ir skautininkių draugovė spalio
26 Jaunimo Centre atšventė 25
m. veiklos jubiliejų. Minėjimą
pradėjo skautininkių draugi
ninke sk. Regina Kučienė. Šven
tei vadovavo v.s. Janina Mikutaitienė. V. s. Vaclovas TallatKelpša uždegė žvakes, kurios

Siaures Amerikos Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimo Montrealyje organizacinis
komitetas. Iš k. Saulius Brikis, Vida Kudžmaitė, Rytis Bulota, Vilija Malciutė ir Gi
lius Bulota.

Solistai Genė Ugianskienė ir Petras Tutinas dainuoja due
tą spalio 4 ALT S-gos Philadelphijos skyriaus parengi
me, minint Tautos šventę. Nuotr. K. Čikoto

Ateitininkų metinė šventė

Philadelphijos
ateitininkai
spalio 18-19 atšventė metinę
šventę. Svečių atvyko iš Cleve-

reiškė ryžtą ir šviesų kelią į
ateitį. Skautiški garbės žyme
nys įteikti skautininkam: s. Pr.
Nadui, s. Irenai Regienei, s.
Aug. Orentui, s. K. Vosyliui ir
s. Vytautui Namikui. Ramovės
veiklos apžvalgą perskaitė v.s.
H. Plaušinaitienė. Meninę pro
gramą atliko Aušros tunto skau
tės.. Jos padainavo nuotaikingų
dainų pritariant gitarai. Skautiš
kus kupletus padainavo skau
tininkai: Vyt. Namikas, Z. Toliu
šis ir Vi. Vijeikis. Sueiga baig
ta, sustojus ratu, dainomis. Po
programos kavutė ir kepsniai.

Pedagoginio instituto absolven
tų išleistuvės Jaunimo Centre
vyko spalio 26. Iškilmes pradėjo
instituto direktorius Al. Dundu
lis. Institutas išleido 18 absol
ventų, kuriuos sveikino Lietu
vos gen. konsule J. Daužvardienė, Chicagos ir Cicero aukš
tesniųjų mokyklų direktoriai J.
Masilionis ir kun. dr. A. Juška,
K. Donelaičio mokyklos atsto
vas A. Bagdonas Dariaus-Girė
no mokyklos ved. J. Plačas, LB
Švietimo tarybos pirm. St. Ru
dys, kun. A. Kezys, SJ, Ig. Se
rapinas ir Tautinio akademinio
sambūrio atstovas. Diplomus įteikė rektorius prof. P. Joni
kas. Meninę programą atliko
absolventai minėdami vysk. M.
Valančių ir K. Čiurlionį. Rima
Janulevičiūtė skaitė paskaitą
apie vysk. M. Valančių. P. Ki
sielius ir V. Olšauskas skaitė
“Palangos Juzės” ištraukas. Vi
ta Musonytė skaitė savo diplo
minio darbo “Simbolika ir lie
tuvių liaudies meno įtaka Čiur
lionio tapyboje” ištraukas. Gra
silda Reinytė paskambino kele
tą Čiurlionio kūrinių. Šventė
baigta mamyčių surengtam vai
šėm.
J. Kaunas
Radijo programos išgyvena
sunkias dienas ne dėl materiali
nių išteklių trūkumo, bet dėl
stočių transliacijų laiko kaita
liojimo. Nuo spalio 27 Margutis
veiks 5 dienas savaitėj
2-3
vai. po pietų, Barčus 12:30 vai.,
o Forumas nuo lapkričio 1 bus
transliuojamas
sekmadieniais
nuo 2 iki 3 vai. po pietų.
Lietuvos vyčiai Chicagoj turi
savo salę, rūpinasi jos išlaikymu,
telkia lėšas, rengia vartotų daik
tų išpardavimus. Spalio 11 toks
išpardavimas pasisekė. Rengia
ma moderniška salės virtuvė.
Al. Mockus ir Al. Zaranka yra
užimti tolimesniu lėšų telkimu.
Naujų narių verbavime pirmą
premiją laimėjo Estelle Rogers,
antrą — Sabina Klatt, trečią
— R. Shlaustas ir Aukščiūnas.
Lietuvos vyčių choras, vadovau
jamas Fausto Strolios, plečia
savo repertuarą.
Bal. Brązdžionis

lando, New Yorko, Pittsburgho,
Detroito ir Chicagos.
Šeštadienį Šv. Andriejaus pa
rapijos salėj MAS centro valdy
bos atstovas Linas Mikulionis
skaitė paskaitą. Šeštadienio va
karą Philadelphijos Lietuvių
Namuose įvyko “Rudens vaka
ras”, kurį suruošė Philadelphi
jos ateitininkai. Programą atliko
Clevelando ateitininkių ansam
blis “Nerija”, vadovaujamas Ri
tos Čy vai tės. Tai buvo jų pirmas
pasirodymas ir Philadelphijos
lietuviai jom linki daug sėkmės.
Trumpą komišką vaidinimą su
vaidino Clevelando studentai.
Po programos visi gražiai pa
silinksmino.
Sekmadienio rytą Šv And
riejaus bažnyčioj iškilmingas
mišias aukojo sendraugių cent
ro valdybos atstovas kun. Kazi
mieras Pugevičius ir Philadel
phijos moksleivių ateitininkų
dvasios vadas kun. Kajetonas Sa
kalauskas.
Po mišių visi susirinko į pa
rapijos salę iškilmingam posė
džiui, kurį atidarė A. Gailiušis,
Philadelphijos ateitininkų sen
draugių pirmininkas. Į prezidiu
mą buvo pakviesti: pirmininku
Kazys Razgaitis, kun. K. Pugevi
čius, paskaitininkas dr. P. Ki
sielius, MAS centro valdybos at
stovas Linas Mikulionis, po
sėdžio sekretorium Algis Šalčiūnas, Philadelphijos studentų
pirmininkas Virgus Volertas,
moksleivių pirmininkė Gintarė
Gečytė ir jaųnučių-jaunių pirmi
ninkė Aušra Gečytė. Dienotvar
kę perskaitė Philadelphijos jau
nučių-jaunių globėja Teresė Ge
čienė.
Iškilmingą prriesaiką davė
studentai: Aušra Kananavičiūtė,
Danutė Stankutė ir Algis Šalčiūnas, moksleiviai: Vida Štarkaitė
ir Vidmantas Rukšys, jauniai:
Gintaras Dragūnas ir Arūnas Cesonis, jaunutės: Rima Pliuškonytė ir Regina Krušinskaitė. Sugiedojus ateitininkų him
ną, dr. Petras Kisielius, Ateiti
ninkų federacijos vadas, skaitė
paskaitą.
Philadelphijos jauniai ir jaunučiai paruošė trumpą vaidinimą, kuriame buvo buvo vaiz
duojami vysk. M. Valančiaus ap
sakymėliai.
Iškilmingas posėdis baigtas
Lietuvos himnu.
Algis Šalčiūnas

— Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto metinis seimas
šiemet įvyks lapkričio 29-30
Brooklyne, Kultūros Židinio pa
talpose. Kalbės tarybos pirm.
Bronius Bieliukas, valdybos
pirm. dr. Kęstutis Valiūnas, vi
cepirm. Jurgis Valaitis, vice
pirm. Aleksandras Vakselis,
Tautos Fondo centro ir Kanados
atstovybės atstovai. Dr. Bronius
Nemickas kalbės apie Helsinkio
susitarimų teisinę prigimtį. (E)
— Los Angeles Dramos Sam
būrio skelbiamo scenos veikalų
konkurso rankraščių prisiuntimo
data nukeliama iki 1976 birže
lio 1.
— Dirva po gaisro pamažu
grįžta į normalias darbo sąly
gas. Kol bus įsigyti nuosavi na
mai, Dirva laikinai išsinuomojo
patalpas 6116 St. Clair Avė.,
Cleveland, Ohio 44103. Clevelande suorganizuotas Dirvai at
statyti komitetas, kuris nori su
rinkti 20,000 dol. Komitetui pir
mininkauja dr. V. Bložė.
— Dr. Juozas Girnius iš Bos
tono lapkričio 30 atvyks daly
vauti prof. J. Brazaičiui paminė
ti akademijoj. Dr. J. Girnius
skaitys paskaitą apie Brazaitį
kaip kultūrininką, spaudos dar
buotoją ir rašytoją.
— Hobarte, Australijoj, lenkų
salėj, lapkričio 22-23 koncertuos
Melbourno bažnytinis choras,
vedamas P. Morkūno. Ta pačia
proga Šv. Teresės bažnyčioj
choras ruošia religinės muzikos
koncertą.

— Lewis universiteto laikraš
tis Nexus išspausdino spalio
24 platesnį straipsnį apie Rasą
Šoliūnaitę, studijuojančią che
miją. Iškeliama jos veikla Chi
cagos lietuvių jaunimo tarpe.
Pažymėta, kad, be darbo su tau
tinių šokių grupe, ji dėsto li
tuanistinėj mokykloj, o pasi
matymus skiria tik su lietuviais
berniukais. Laikraštis įsidėjo ir
nuotrauką, kuri vaizduoja stud.
Rasą begrojančią akordeonu.
— Australijos Lietuvių R. Ka
talikų Federacijos suvažiavimas
šaukiamas gruodžio 28-30 Melboume, Lietuvių Namuose. Bus
paskaitos, diskusijos, meninė
dalis, pobūvis.
— Dr. Romanas Petkus, akių
chirurgijos specialistas, dirbo
kartu su žymių akių specialistu
dr. C.D. Binhorst Olandijoj ir
surado naujausią būdą akių ka
taraktų! gydyti. Pagal naują
techniką, gydytojas, pašalinęs
kataraktą,
operacijos
metu
įstato į akį dirbtinį lęšiuką.
Ligonis gerai gali matyti be
akinių ir aky nejaučia dirbtinio
lęšiuko, kurs įdedamas visam
laikui.

— Iš latvių kultūros fondo
paskirtos šios premijos (400 dol.
kiekviena): istorijos srity —
Edgars Dunsdorfs Australijoj už
Latvijos istoriją 1710-1800, lite
ratūroj — Aina Kraujiete Nevv
Yorke už poezijos knygą ir
Žentą Liepa Nevv Yorke už poe
zijos knygą, Žurnalistikoj — re
daktorius Arturs Strautmanis
Nevv Yorke, muzikoj — Amolds
Šturms Nevv Yorke, dailėj —
skulptorius
Janis
Mintiks
Milvvaukee, folklore — Aleksan
dra Dzervite Toronte, švietime
Rev. Alberts Ozols Nevv Yorke.
Didžioji premija teko prof.
— Kanados Lietuvių Diena
Pauls Jurevics Australijoj. Iš
1976 bus Montrealy. Jau suda
viso kultūriniam planam paskir
rytas tai Lietuvių Dienai rengti
ta 9600 daol., o premijom —
komitetas: Vytautas Gruodis —
3600 dol.
pirm., Juozas Šiaučiulis — I vi
— Nauji Darbininko skaityto
cepirm., Romas Otto
II vi
jai:
L. Dovydėnas, Clarks Sumcepirm., Albertas Norkevičius
mit,
Pa., A. Šaulys, Shoreham,
— III vicepirm., kun. Jonas Ku
N.
Y..
Lithuanian
Student
bilius — religiniam reikalam,
Club,
Dearborn,
MichiVilija Malčiūtė — sekr., Petras
gan.
Užsakė
kitiem:
dr.
J.
LenkKležas — ižd., Jonas Narbutas
taitis,
New
York
City
.
—
J.
Dai— LB leidiniui bei informa
nauskui,
Chicago,
III.
ir
R.
Jurcijai, Liudas Stankevičius —
reklamai (radijas ir televizi kūnienei, Lomita, Calif. Svei
ja), Petras Vaupšas — baliaus kinam naujus skaitytojus ir dė
reikalam, Kristina Bendžiūtė kojam užsakytojam. Naujiem
— dailės parodai, Rasa Luko- skaitytojam Darbininko prenu
ševičiūtė — jaunimo pobūviui, merata pirmiem metam tik 8
Juozas Piečaitis — meninei da dol. Atnaujinant prenumeratą —
liai, Jonas Adomonis ir Jonas visiem 10 dol. metam, o po
Dalmontas — nakvynių rei naujų metų metinė prenumerata
bus 12 dol.
kalam.
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Visi kviečiami į
dail. A. Petrikonio parodą
Šio rudens kultūrinis gyveni
Dail. Antanas Petrikonis yra
mas Nevv Yorke gana gyvas. dzūkas. Meno studijas pradėjo
Koncertai, parodos, paskaitos. Vilniuj, vėliau jas gilino Angli
Visatai vyksta Kultūros Židiny.
joje — Manchester School of
Lapkričio 14-15 didžiojoj K. Art, Kennington City and Guilds
Židinio salėj svečiuojasi Chi of London Art School ir St. Marcagos dailininkas Antanas Petri tin’s School of Art Londone.
konis su savo 50-60 paveikslų Anglijoj jis surengė bent kelias
(mažojoj salėj jis su tokia pa individualines parodas. Į Ameri
veikslų daugybė nebūtų išsite ką atvyko 1959, apsigyveno Chi
kęs). Visiem bus reta proga su cagoj ir įsitraukė į aktyvų dai
sipažinti su jo kūryba ir pasi lininko gyvenimą.
džiaugti paroda.
Jis yra plataus diapazono dai
Kiekviena paroda yra lyg lininkas. Pažvelgę į jo paveiks
kokia šventė, kažkas šviesaus ir lus, pirmiausia matome nepa
pakeliančio. Iš parodos pasisemi prastą spalvingumą ir judesį.
daug minčių, daug jausmų ir Viskas verda, kunkuliuoja, su
taip dienos pilkumą paverti į kasi. Ir pats dailininkas — ver
naują gaivinančią šviesą.
da ir taškosi spalvomis.
Iš Chicagos atvykti nėra taip
Tas vidinis nerimas veda jį
lengva, juoba su tokiu dideliu per kelis stilius — per impre
kraičiu. Kiek dailininkas turi sionizmą, ekspresionizmą, sim
įdėti darbo, kol parengia pa bolizmą ir net į abstraktą.
veikslus kelionei, kol atveža Šioje nerimo kelionėj jis turi tą
juos į salę ir kol juos išstato. pačią išraišką, savo tapybos
Dail. Petrikonis senajam K. Ži techniką.
dinyje kartą jau turėjo savo kūri
Pirmoj vietoj jis yra gamtos
nių parodą, kurią rengė bene
dailininkas.
Gamtoj jis jaučia pa
skautam globoti komitetas. Tada
slėptą
stichiją.
Ją dailininkas ir
jis pats nebuvo atvykęs. Dabar
stengiasi
perduoti
savo kūryboj.
atkeliauja ir jis pats su savo kū
Ta
stichija
virsta
dideliu
spal
ryba.
vingumu
ir
judesiu.
Šios
dvi
sa
Ir kas ta jo kūryba?
vybės
eina
per
visą
jo
kūrybą,
-o-

Laima Stepaitienė dainuoja
Solistė Laima Stepaitienė,
sopranas, balandžio 6, Chicagos
miesto viešosios bibliotekos
muzikos skyriaus vadovybės pa
kviesta, atliko tarptautinių ir
lietuvių kompozitorių kūrinių
rečitalį. Programoj buvo Mozarto, Martini, Schuberto, Rossini,
Banaičio, Gruodžio ir Sir Benediet kūriniai, atlikti penkiomis
originaliomis kalbomis. Biblio
tekos direktorius, dėkodamas už
rūpestingai paruoštą rečitalį,
pažymėjo, jog solistė “puikiai
valdo itališką dainavimo manie
rą. Vokalinė mokykla jai lengvai
padeda nugalėti bet kokius sun
kumus”.
Po šio sėkmingo rečitalio Chi
cagos Estų Bendruomenės vy
rų choro vadovybė pakvietė so
listę atlikti operų arijų ištraukas
jų metinio koncerto metu. Bu
vo atliktos Donizetti, Verdi ir
Puccini arijos. Estų kritikas pa
stebėjo, kad solistė Stepaitienė
“apdovanota reta dovana, įgali
nančia perduoti kūrinio dva
sią ir kompozitoriaus mintis tiks
liai suformuotu vokalu ir balso
ją atsiliepė palankiai, pažymė
valdymo technika”.
dami, jog solistės “programa vi
Palinkimą prie dainavimo sol.
sada nauja, proporcingai tarpStepaitienė jautė nuo pat vaikys
tautiška ir lietuviška. Tai stip
tės dienų. Būdama reto muzi
rios menininkės sistemingo
kalumo, 6 metų amžiaus kon
darbo išdava. Ji puikiai sugeba
kurso keliu buvo priimta į Lie
ištobulintą techniką nudažyti as
tuvos Valstybinės Operos vaikų
meniškomis emocijų spalvo
chorą Kaune, kur kelerius metus
mis”.
dainavo Giuseppe Verdi “Otel
io” operos pastatymuose.
Turėdama progą, solistė išvy
Po keleto metų pianino stu
dijų įstojo į solisto Jono Būtė ko į Milaną, Italiją, pasaulio
no dainavimo klasę Chicagoj. vokalistų sostinę. Nuostabios
Įgijo stiprius dainavimo pagrin laimės lydima, buvo priimta pas
dus. Dainavimo studijas tęsė vieną žymiausių Milano vokali
Frankfurto konservatorijoj, tuo nio meno profesorių — VI. Bapat metu koncertuodama Vokie diali, kur ir apvainikavo savo
tijoj ir Šveicarijoj. Kritikai apie vokalines studijas.

per įvairius jo stilius. Net ir siužetinėj tapyboj neatsisako to '
gamtos audringumo. Jis mėgsta
patį siužetą pastatyti paveikslo
centre, o aplinkui palieka dide
les audringas erdves.
Jis dirba įvairiom technikom,
naudoja aliejų ir jį deda tirštai,
kad išgautų atmosferinį virpė
jimą ir nepaprastą tonų žaismin
gumą — tiesiog dažo ir spalvos
gausą. Dirba akrilio dažais, ku
rie yra labai lankstūs, gali nau
dotis akvarelės technika ir alie
jinės tapybos technika. Dirba
akvarele. Vandens bazės dažus
jis lieja plačiai. Tonai tirpsta,
tirpsta ir kontūrai. Taip susidaro
įspūdis, lyg lengvas rūkas pri
dengtų jo natiurmortus, peisažus.

-O•.;(
Kviečiami visi pasinaudoti šia
reta proga — susipažinti su dai
lininko degančiais peisažais,
natiurmortais, su jo laivais, na
mais, medžiais, fantastinėm fi- u
gūrom. Kviečiami pasigėrėti jo
didele dinamika, jo plačiu mos
tu ir spalvų išsiliejimu, (p.j.)

NEW BRITAIN,
CONN.
Parapijos vakarienė
Šv. Andriejaus lietuvių para
pijos narių iniciatyva spalio 25
parapijos salėj surengta metinė
vakarienė, kurioj dalyvavo 350
žmonių su viršum. Dalyvavo ne

Dail. A. Petrikonis — Sena sodyba

tik parapiečiai, bet ir svečiai iš
Nevv Britain apylinkių, net iš
Hartfordo.
Salės sienos buvo papuoštos
lietuviškom spalvom ir lietuviš
kais plakatais. Vakarą su malda
pradėjo klebonas kun. Edvardas
Gradeckas. Bufete buvo daug
įvairių lietuviškų valgių.
Vakarienės pertraukos metu
buvo atidaryta ir dedikuota ma

Nauja parduotuvė

Dalė
Sellei-Povilauskaitė
New Britain centre nusipirko di
delę, švarią ir modemišką gė
rimų
krautuvę
“Friendly
Spirits, Wines & Liąuors”, 146
E. Main St., New Britain, Conn.
06051. Tel. 224-4808. Didelis
pasirinkimas vietinių ir impor
tuotų gėrimų. Galima pirkti ma
žais ir dideliais kiekiais įvai
riom progom:
parengimam,
gimtadieniam, vestuvėm ir pa
našiai. Nuolaidos daromos pagal
perkamą kiekį. Užsakymai pri
imami ir telefonu. Reikalui
esant, pristatoma į namus be at
skiro atlyginimo. Patarnavimas
malonus ir sąžiningas.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.
Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
j LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 11.

Solistė Laimutė Stepaitienė tarpųjaunųjų akompaniatorių
koncerto Tėvynės valandėlės metu 21-oje Europos lietuvių
studijų savaitėj Šveicarijoj. Jos kairėj — Eugenijus Krikš
čiūnas iš Toronto ir jos dešinėj —V. Hermanas iš V. Vokietijos.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS
PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated with POHAROGIFTt Ine.

Solistė Laima Stepaitienė
Chicagos amerikiečių muziki
niuose sluoksniuose kaskart įgy
ja vis daugiau pripažinimo kaip
Šv. Alfonso metiniai pietūs
Bei Canto interpretatorė.
lapkričio 9 Šv. Alfonso mokyklos
Solistė Laima Stepaitienė
salėj gerai pavyko. Gausi minia,
New Yorke, Kultūros Židiny,
daugiausia lietuvių, dalyvavo
dainuos lapkričio 22 Darbinin
tuose pietuose. Šokiam grojo ge
ko spaudos vakare. — P.
ras orkestras. Daug kas laimėjo
gražių premijų. Parapijos drau
Jžpreniimeruok
Darbininką
gijos ir kunigas A. Dranginis dė
savo draugam gimtadienių,
kingi visiem, kurie netingėjo
vardinių ir kitų švenčių proga.
iti į pietus.

BALTIMORĘ, MD

“Atgal prie Dievo” pamal
dose, kurias surengė Lietuvių
posto 154 ir jų padėjėjos lapkri
čio 9, Šv. Alfonso bažnyčioj
pavyko. Didis skaičius legio
nierių dalyvavo pamaldose. Bal
timorės vyrų choras žavėjo visus
savo giedojimu. Po mišių bažny
čioj aidėjo Amerikos ir Lietuvos
himnai.

Grandinėlė iš Clevelando at
vyksta į Baltimorę lapkričio 15.
Ansamblį
kviečia
Lietuvių
Bendruomenė. Prieš porą metų
Grandinėlė visus žavėjo savo šo
kiais.

Dail. A. Petrikonis — Pavasarėjant

žoji parapijos salė. Kun. E. Gra
deckas palaimino naują salę ir
padėkojo parapiečiam, kurie pri
sidėjo darbu ir aukomis.
Klebonui kun. Jonui Rikteraičiui vadovaujant, pravesta įdomi
loterija. Buvo vertingų lietuviš
kų dovanų, kaip lietuviški kry
žiai, kanklės, žvakidės ir pan.
Šokiam grojo Aristocrats or
kestras.
Komisijos nariai: pirm. kun.
Rikteraitis, vicepirm. Adomas
Kvideras ir žmona, bilietų pirm.
Zuzana Valentukonienė, Regi
na Stirbytė, papuošimų — Mary
Hiko, skelbimų — Juozas Bal
čiūnas, Jonas Matulis.
Pelnas paskirtas parapijos rei
kalam. Kitais metais irgi bus
rengiama panaši vakarienė.
Juozas Balčiūnas

Bingo žaidimus rengia lapkri
čio 21, penktadienį, 7:30 vai.
vak. sodalietės Šv. Alfonso salėj.
Bus įvairių laimėjimų, veiks bu
fetas su valgiais. Pelnas skiria
mas įsigyti dovanėlėm, kurias
sodalietės prieš Kalėdas išdalys
lietuviam seneliam, esantiem
Baltimorės prieglaudose.
Jonas Obelinis

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran
zistoriams, magnetofonams (tapė recorders) ir daug kt.
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams,
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS
FAPRESS CORP.
KREIPKITE DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ:
488 MADISON AVENUE (tarp 51 ir 52 g-vės)
FLOOR 21st
NEVV YORK N.Y. 10022
Tel.: (212) 758-1150/1
SKYRIAI:

Apple-Valley, Min. 55124-7707 147St.
Tel.: 612-432-7083
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue
AL 4-5456
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street
CH 3-2583
So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway
268-0068
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue
TL 6-2674
BR 8-6966
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue
Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St.
WA 5-2737
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road
884-1738
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfield Avenue
ES 2-4685
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Avė. .
374-6446
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W.
GL 8-2256
246-9473
Hartford, Conn. 06106 518 Park St.
Lakevvood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street
FO 3-8569
AN 1-2994
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd.
LO 2-1446
Nevv Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard
373-8783
Nevvark, N.J, 07106 — 698 Sanford Avenue
GR 2-6387
Passaie, N.J. — 176 Market Street
345-2028
Paterson, N.J. 07505 — 60 Braodway
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St.
PO 3-4818
GL 5-9586
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
HU 1-2750
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street
FI 6-1571
San Francisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero St.
PL 6-6766
Waterbury, Conn. — 905 Bank Street
432-5402
Fort Wayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd.
441-4712
VVoodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Avė.
SW 8-2868
VVorcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street
RI 3-0440
Youngstovvn, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street
Trenton, N.J. 08620 — 4 Quay Court
609-585-4867
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NAUJI IDEOLOGINIAI KURSAI
Du kartus per metus Mokslei
vių Ateitininkų Sąjungos centro
valdyba surengia ideologinius
kursus. Tie kursai vykdavo Putname per Padėkos atostogas, ir
Dainavoj, per Kalėdų atostogas.
Pirmieji buvo ypatingai skiria
mi Rytų apygardai. Šiais metais
nutarėm pakeisti įprastą kursų
tvarką. Vienas, pagrindinis, pa
keitimas yra padalinti mokslei
vius, norinčius kursuose daly
vauti, į dvi grupes, pagal amžių
ir skyrių mokykloj. Antras pakei
timas — įvesti Ateitininkų Vado
vo pristatymą pagrindine pro, grama jaunesnių grupės kursuo
se. Ir trečias pakeitimas — dėl
mažėjančių dalyvių skaičiaus
Putname Padėkos kursai per
keliami Dainavom.
Naujo pobūdžio kursai jaunesniem moksleiviam prasidės tre
čiadienio, lapkričio 26, vakarą
ir baigsis sekmadienį, lapkričio
30. Tiktai tie moksleiviai, kurie
gimnazijose lanko 9, 10 ar 11
skyrių arba kurie yra tarp 14 ir
16 metų amžiaus, gali kvalifikuotis Padėkos savaitgalio kur
sam. Pagal šias taisykles, 13
metų devinto skyriaus mokslei
viai ir 17 metų vienuolikto sky
riaus moksleiviai taip pat galė
tų dalyvauti. Kadangi dalyvių
skaičius bus ribojamas, tai gali
taip įvykti, kad kiekvienam no
rinčiam ir kvalifikuotam nebus
vietos. Taigi centro valdyba yra
priversta kiekvienai kuopai nu
statyti galinčių važiuoti skaičių,
bet to negalima padaryti, jei
kuopos tučtuojau nepraneš savo
narių skaičiaus ir kiekvieno na
rio amžiaus.
Tie moksleiviai, kurie anks
čiau dalyvavo Dainavos ar Putnamo kursuose, gerai žino, jog
programa yra rimta, kursantai įtemptai dirba. Iš anksto įspėja-

ma, jog šie kursai nesiskirs nuo
ankstesnių savo rimtumu ir dar
binga dvasia.
Esam tikrai laimingi, mūsų
kursam visada gaudami gerus
paskaitininkus. Šiemet per Pa
dėkos atostogas žada atvažiuoti
jaunimo pažįstami ir mėgstami
kun. Stasys Yla, dr. Vytautas Vy
gantas ir Antanas Sabalis. Bus ir
jaunesnių paskaitininkų, kaip,
pavyzdžiui. Viktoras Nakas.
Visi tie, kurie planuoja atvyk
ti Dainavon lapkričio mėnesio
gale, prašomi atsivežti kun. Sta
sio Ylos parašytą Ateitininkų Va
dovą, nes ši knyga bus nuolat
naudojama. Jeigu atvykstantysis

neturi šios knygos egzemplio
riaus, vietovės moksleivių glo
bėjas turėtų kursantui padėti jį
įsigyti.
Be visų kitų minėtų pakeiti
mų, pridedam dar vieną nau
ją bandymą. Į Padėkos savaitga
lio kursus kviečiam atvažiuoti
kuopos globėjus. Būdami stebė
tojų rolėse, globėjai supras, ko
dėl ir kaip jų moksleiviai yra
šiuose kursuose paveikiami ir
grįžta namo užsidegę veikti.
Dėl tolimesnių informacijų
prašom kreiptis į centro valdy
bos pirmininką Liną Mikulionį,
4225 Gunther Dr., Sterling Hts.,
MI48077. Tel. (313)979-8259.
Viktoras Nakas
MAS centro valdybos
kopirmininkas

pijos ribose yra prisiglaudusios
Vietnamo seselės. Penkios jų at
naujino vienuoliškus įžadus.
Iškilmingas mišias su gausia
asista aukojo klebonas kun.
George Vilčiauskas. Įžadus pri
ėmė minėtas kun. klebonas ir
kun. Thomas Dwyer iš Šv. Mar
garitos bažnyčios.
Bažnyčia buvo pilna žmonių.
Dalyvavo ir VVaterburio miesto
majoras V. Mambruno su žmona.
Po mišių žmonės atsilankė į
parapijos salę, kur buvo pavai
šinti kava ir pyragaičiais. Se
selės buvo gausiai apdovanotos.
Seselės yra patenkintos, kad
gyvena lietuvių parapijos ribose
ir kad lietuviai parodė gerą šir
dįJuozas Ambrazaitis savo arti
mųjų draugų ir bičiulių tarpe pa
minėjo gimtadienį. Taip atsiti
ko, kad svečių tarpe buvo Pranė
Balčiūnienė ir Brosy Karpovich,
kurių gimtadieniai beveik kartu
sutapo. Tad už visus tris buvo
pakeltos šampano taurės ir su
giedota Ilgiausių metų.

VVaterbury, Conn.

Choro balius
su lietuviais bendrauja ir pri
Šv. Juozapo parapijos choras klauso Šv. Juozapo lietuvių pa
lapkričio 29, šeštadienį, 7:30 rapijai.
v.v. parapijos salėje rengia ru
Neseniai ji su savo dukrom su
dens balių su įdomia dainų, rengė rečitalį. Programoj buvo
šokių programa. Bus įvairių lote arijos iš operų bei klasikinės
Juozo ir Verutės Ambrozaičių
rijų, veiks turtingas bufetas. dainos, kurias atliko ji pati. Duk
sodyba yra tikrai lietuviška.
Valgius pagamins ir sklandžiai ros dainavo ir skambino moder Tarp aukštų pušų jie turi pasta
svečiam patarnaus pačios cho nią muziką.
tę lietuvišką kryžių, kurį padarė
ristės. Šokiam gros geras Al JarDžiugu savo tarpe turėti tokią pats J. Ambrazaitis. Jis yra dide
vis orkestras. Bilietus galima įsi talentingą šeimą.
lis meisteris — stalius, dirba
gyti V. Vaitkaus “Spaudoje”, 10
gražius baldus, spintas ir taip
John Street, ir taip pat pas choro Vienuoliškų įžadų atnaujinimas
pat stato namus.
narius.
Lietuvių Šv. Juozapo paraKorespondentė
Choras, vadovaujamas muziko
J. Beinoriaus, intensyviai ruo
numatyta surengti: a) spalio 8
šiasi šiam baliui, kad jo dai
Schlitz Bravore, Hospitality
navimas būtų gražus.
Rm., 7521 Woodman Avė., Van
Waterburio ir apylinkės lietu
Nuys, Ca., susipažinimo alutį;
viai nuoširdžiai prašomi daly
ALIAS VEIKLA
b)
išvyką į Palm Springs Padė
vauti šiame baliuje. Prašomi visi
Los Angeles Lietuvių inžinie■pasidžiaugti daina ir arčiau susi rių-architektų “ALIAS” skyrius kos Dienos savaitgalį, lapkričio
pažinti su choro nariais.
rugsėjo 30 įvykusiame skyriaus 27-30: golfo, teniso, krepšinio
valdybos posėdy pasiskirstė pa turnyrai ir kiti savaitgalio ne
M. Gelbogis ir jos rečitalis
reigomis taip: pirmininkė— tikėtumai; išvyką organizuoja
Mary Gelbogis yra nelietuvė, Danguolė Vizgirdienė (Masio- Rimvydas Mulokas. Telef. (213)
ji tik ištekėjusi už lietuvio, tai nytė), sekretorius — Gediminas 268-2032; c) slidinėjimo išvy
ką į Mammoth resortą.
Leškys, iždininkas — Juozas Pu5. Planuojama surengti balių
pius, vicepirmininkai specia
nariam
ir visuomenei.
liem reikalam — Vytautas Vi
6.
1977
Naujų Metų sutikimą
dugiris, Rimvydas Mulokas ir
Pagerbtos Moterų Sąjungos
surengti įdomesnėj ir išradin
posėdžiavo. Buvo sudaryta pilna Edmundas Arbas.
seimo delegatės
valdyba: Donna Kamm — pirmi
Naujoji valdyba įsipareigoja gesnėj atmosferoj.
Reikia tikėtis, kad Los Ange
ninkė, Ona Juška — vicepirm., savo kadencijoj įgyvendinti
Lietuvių Bendruomenės vie
les “ALIAS” skyrius, moters
tinės apylinkės suruoštame ban M. Baranauskienė — protokolų šiuos dalykus:
kete lietuvių Klubo naudai daly sekr., Nell Sinkavich—finansų
1. Sudaryti tikslią Los Ange garbei skirtuose metuose va
vavo ir ALR Katalikių Moterų sekr., Stasė Stanelienė — iždi lėje ir apylinkėse gyvenan dovaujant energingai chemi
Sąjungos naujos kuopos narės ir ninkė, Louise Sprindžiūnas — čių griežtųjų mokslų atstovų kei Danguolei Vizgirdienei-Maiždo globėja.
buvusio seimo delegatės. Bend
ir inžinierių-architektų kartote sionytei, koooperuojant su sky
riaus valdyba, numatytą planą
ruomenės apylinkės pirmininko
ką glaudesniam profesiniam
įgyvendins, praturtins išeivijos
žmona Stasė Stanelienė, kuri
Kuopa yra ypač susirūpinusi bendradarbiavimui
palaikyti.
lietuvių
kultūrinį gyvenimą ir
banketui šeimininkavo, taip su labdara. Stasei Stanelienei pa Minėtų mokslų absolventai pra
labiau
suglaudins
lietuvių pro
kombinavo, kad buvo sąjungie- aiškinus apie liūdną likimą Pet šomi pateikti apie save pi Inas
fesionalus
tarpusaviam
ir visuo
tėm skirtas specialus stalas, pa ro Plumpos -Pluiros ir Nijolės žinias
“ALIAS”
sky
tiniam
bendradarbiavimui.
puoštas gėlėmis ir jos pačios
Sadūnaitės, iš Lietuvos ištremtų riaus pirmininkei Danguolei
keptu tortu. Po pasveikinimo ji
kalėti už krikščionybę, visos są- Vizgirdienei, 3020 E. Adiron- — E .A.
TRUMPAI
prisegė korsažus seimo delega jungietės sudėjo pinigų mišiom, dack St., VVestlake Village, Ca.
Šv.
Kazimiera
parapijos baza
tėm Molly Mackie, Nell Sinka- kurios už šiuos kankinius bus 91361. Telef. (213) 889-7157.
ras
praėjo
su
dideliu
pasiseki
vich, seimo sekretorei, ir centro užprašytos pas tėvus marijonus.
2. Remti prenumeratomis ir
mu
ir
atnešė
7,313
dol.
gryno
pirmininkei Donna Kamm.
straipsniais “Technikos Žodžio”
pelno.
Dabar
salės
atnaujinimo
Programos metu Bendruome
Kitas susirinkimas įvyks sau žurnalą. Profesionalai kviečiami
nės apylinkės pirmininkas Pra
sio 3, šeštadienį, 1 vai. po pietų, praturtinti žurnalą savo idėjo fonde jau turima 80,000 dol.
Balfo metinis balius bus lapnas Stanelis po įžanginės kalbos Grand Shores Hotel, 17350 Gulf mis. Medžiagą siųsti tam tikslui
pristatė Donną Kamm. PrograBlvd., Reddington Beach. Pietų sudarytai prie Technikos Žodžio
hos vedėjas ją iškvietė pasakyti
kviečiami ir vyrai, prieš pietus spaudos sekcijai (Los Ange
PROVIDENCE, R.l.
kalbą. Ji trumpais bruožais sve
bus kokteiliai. Posėdžio metu les): Vytautui Vidugiriui, kuris
čius supažindino su Moterų Są
vyrai galės pabraidžioti pajūriu yra ir T.Ž. įgaliotinis CaliforniPer bažnyčios salės langą spa
jungos tikslais ir kvietė visas
bei pasisvečiuoti pavėsy prie joj, 27923 San Nicolas Dr., Pa
lio
8 vakarą vandalai įlindo baž
moteris stoti į sąjungiečių eiles.
baseino tarp gėlių.
los Verdes East, Ca. 90274, Eu
nyčion,
nuvertė tabernakulį, iš
Po vaišių narės ir viešnios
Koresp. genijui Vilkui ir Edmundui Arlaužė dureles, pavogė komuni
bui.
nę. Taip pat pavogė kelias žva
3. Suorganizuoti paskaitų cik
kides ir pridarė kitokių vanda- <
lą profesiniais klausimais jainilizmo veiksmų. Policija vagi
mui ir visuomenei, bendradar
šius greit susekė ir pavogtus
biaujant su lituanistine mokyk daiktus grąžino.
la, Lietuvių Bendruomene. Tuo
Providence mieste Šv.Kazi
reikalu rūpinsis Gediminas
miero bažnyčia baigta statyti
Leškys.
1935 metais ir spalio 13 pakonŠiomis dienomis Kultūros Ži
4. Profesiniam susipažinimui sekruota. Šiemet spalio 12 su
dinio administracija gavo 1000
ruoštas 40 metų sukaktuvių mi
dol. auką. Ta auka įdomi tuo,
nėjimas, kuriame dalyvavo ir
kad ją įteikė ne Židinio artumo
A.A. JULIUI BAGDONUI
vietos vysk. Kenneth Angell.
je gyvenąs asmuo, kuris naudoATMINTI
Koncelebruotų mišių metu be
įsi Židiniu. Tas asmuo gyvena
KULTŪROS ŽIDINIUI
vietinio choro giedojo ir solis
Mass. valstybėje ir savo auka no
AUKOJO:
tas Ben. Povilavičius.
rėjo paremti lietuviškas kūrybi
50 dol. — Z.Ž. Jūriai, Kew
Po pamaldų parapijos salėj
nes pastangas.
Gardens, N.Y.
prisimintas ilgametis parapijos
Ji yra Mrs. Teodora Kaspar
25 dol. — Elena Mickeliūnie- klebonas ir bažnyčios statytojas
(Areliūnaitė), gyv. Arlington,
nė, Richmond Hill, N.Y.; Mary a.a. kun. Jonas Vaitekūnas. Jo
Mass. Ji šventė savo 94-tą gim
tė Šalinskienė, VVoodhaven, veiklą apibūdino Tėv. A. Jurge
tadienį ir ta proga per savo duk
N.Y.
laitis, OP. Dalyvaujant gausiam
rą Kolletą K. Kaspar atsiuntė šią
15 dol. — A. Janušonis, VVood parapiečių būriui, parapijos salė
auką.
haven, N.Y.
dedikuota kun. Jonui Vaitekū
Teodora Kaspar į Ameriką at
10 dol. — Ed. ir A. Baltrū nui.
vyko 1897. Kurį laiką gyveno
nai, Brooklyn, N.Y.; V. G. Belec
Meninę
programą
atliko
East Orange, N.J., pas savo
kai, Ridgevvood, N.Y.; D. Vizba Bostono vyrų oktetas, vado
brolį. Jos vyras Anthony Kaspar
ras, Richmond Hill, N.Y.; P. Jur vaujamas muz. Juliaus Gaidelio.
mirė 1951.
kus, VVoodhaven, N.Y.; St. LioPo to įvykusiose vaišėse daly
Per visą savo gyvenimą ji
Teodora Kaspar paaukojusi
gys, VVoodhaven, N.Y.
vavo apie 150 žmonių.
nuoširdžiai sielojosi Lietuvos
K. Židiniui 1000 dol.
5 dol. — P.E. Legeckjai, Ja
Kun. Jonas Znotinas, einąs
gerove, domėjosi
lietuviška
maica,
N.Y.;
Alb.
Sakalas,
VVood

Mielai
geradarei
nuoširdžiai
klebono
pareigas Valley Lee,
kultūra ir gausiomis aukomis rė
haven,
N.Y.
dėkoja
tėvai
pranciškonai
ir
M
d.,
Washingtono
vyskupijoj,
mė lietuvišką veiklą. Sužinojusi,
Velionio
artimiesiem
reiškia

visi
New
Yorko
lietuviai,
lin

keletą
dienų
atostogavo
Provi
kad New Yorko lietuviai pasista
me
nuoširdžią
užuojautą,
o
au

kėdami
Dievo
palaimos
ir
pra

dence
ir
talkino
minėjimo
iš
tė K. Židinį, ji atskubėjo į talką
kotojam
lietuvišką
ačiū.
smingų
metų.
kilmėse.
—
kvm.
savo dosnia auka.

ST. PETERSBURG, FLA.

1000 DOL. AUKA KULTŪROS
ŽIDINIUI ĮPRASMINO SAVO
94-TĄ GIMTADIENĮ

1

LOS ANGELES

Prel. P. Juras buvo apdovanotas Kat. Moterų Sąjungos pa
dėkos lenta. Prelatas nuo 1957 iki 1971 buvo tos Sąjun
gos dvasios vadas, rašė straipsnius Moterų Dirvai, sąjungos
žurnalui. Padėkos lentelę įteikia buvusi centro valdybos
pirmininkė Antanina M. VVackell iš VVorcester, Mass. Len
telė buvo įteikta spalio 15 Alkos muziejuj Putname.

MIRĖ JONAS PYRAGIUS
Australijoje, Adelaidės mies
te, mirė Jonas Pyragius, pasižy
mėjęs lakūnas, Lietuvos karo
aviacijos majoras, sportinės avia
cijos propaguotojas Lietuvoje.
-oBuvo gimęs 1902 sausio 1
Baluškių k., Daujėnų valsčiuje,
Biržų apskrityje. Iš Panevėžio
gimnazijos 6 klasės 1919 sausio
9 stojo savanoriu į Lietuvos ka-

kričio 22, šeštadienį, Šv. Kazi
miero parapijos salėj. Meninę
programą atliks jaunųjų daini
ninkių grupė, kurioj dalyvauja
A. Mačiulytė, A. Nelsaitė, V. Polikaitytė, J. Raulinaitytė ir R.
Vilkaitė. Jom akordeonu pritars
ir pats vienas pagros Rimas Polikaitis. Jaunuolius šiam pasirody
mui rengia šeštadieninės mo
kyklos choro vadovas Antanas
Polikaitis.

Kariuomenės atkūrimo minė
jimas rengiamas lapkričio 30,
sekmadienį. Pamaldos 10:30
vai. Po jų parapijos salėj iškil
mingas minėjimas ir programa.
Literatūros vakaras su Bernar
du Brazdžioniu, rengiamas Lie
tuvių Fronto Bičiulių, bus gruo
džio 6 Šv. Kazimiero parapijos
salėj.
Skautų ir skaučių metinė
šventė bus gruodžio 7. 10:30
vai. pamaldos, o po jų parapijos
salėj iškilminga sueiga, daly
vaujant skautam, tėvam ir visuo
menei. — L.Ž.K.

riuomenę. 1920 baigė Karo mo
kyklą, 1922 aukštesniuosius ka
rininkų kursus, 1924 karo avia
cijos kursus, nuo 1926 buvo karo
lakūnas, nuo 1932 aviacijos ma
joras ir 5 naikintojų eskadrilės
vadas. Už dalyvavimą 1934
metų sukilime buvo paleistas iš
kariuomenės ir pažemintas į ei
linius. Majoro laipsnis jam grą
žintas 1938.
Atleistas iš kariuomenės, jis
pasireiškė kaip sportinės aviaci
jos organizatorius, sklandymo
propaguotojas. Pats 1934-35
vadovavo Nidos sklandymo mo
kyklai. Vėliau steigė aero klu
bus, buvo sklandymo instrukto
riumi. 1938 metais tautinėje
olimpiadoje laimėjo aukso me
dalį už sklandymą. Su lietu
viais sportininkais 1937 lankėsi
ir Amerikoje ir čia sklandymą
demonstravo lietuvių kolonijo
se.
Spaudoje rašė sporto klausi
mais. Buvo nuolatinis bend
radarbis Lietuvos Sparnų. Atski
rai išspausdinno: Sportiniai bė
gimai 1924, Priešlėktuvinė ap
sauga 1935, Ką kiekvienas turi
žinoti apie priešlėktuvinę ap
saugą (1933). Suredagavo du lei
dinius — Mūsų sparnai 1929 ir
Paukščių keliais 1933.
Buvo voldemarininkas. Už
ėjus bolševikam, 1940 birželio 1
pasitraukė į Vokietiją. Vokiečių
okupacijos metu grįžo ir vėliau
buvo vidaus reikalų tarėju. 1944
antrą kartą pasitraukė iš Lietu
vos. 1949 emigravo į Australiją.
Paskutiniu laiku tvarkė lietu
vių muziejų Adelaidės lietuvių
namuose.

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

PENDANT $12>ao

JUST SILVER LTD.

i

RT. 208 ■ MONROE, N. Y. 10950 • (914) 783-7767
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ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Long Pky — Stereo — Hi-Fi — Lithuanian Records
t£
■ J’TVS J
•’
O ramunėle, pasakyk, B. Tamošiūnienės šokių dainos
........... 6.00
.Stereo 6.00
Yakutis, solisto dainos-arijos .............................................
..... ......... 6.00
Laumės juosta, lengvos muzikos dainos ............... ........
Kur lygūs laukai, lengvos muzikos aainos ................... .
..:........ 6.oo
Arijos ir dainos, Sol. B. Povilavičiaus ...........................
........... 5.00
Lietuva. Tėvyne mūsų, Pabaltijo himnai ir kit. dainos
............ 6.00
Clevėlando vyrų’ oktetas, Nr. 2. 18 dainų, stereo .......
........... 6.00
........... 6.00
Čia mano brangioji Tėvynė, Kuodžio-Girijoto duetai ..
Jūratė ir Kastytis, Banaičio opera iš 3 plokštelių .......
........... 16.00
6.00
Tėviškės namai, B. Budriūno kūriniai ir kantata ........
Liaudies giesmė, Liet. Evangelikų 11 giesmių ...........
5.00
6.00
Gelbėk mus! Phila. choro 13 giesmių. Stereo .............
6.00
Dieve, priegloba mūs, 18 religinių giesmių ................
Lithuanian Language Record Course su tekstu ...........
6.00
Aldutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras .........
Stereo 5.00
MontreilioAušros V Artų choras, 11 dainų ...................
.Stereo 5.00
Vivat Academia, Neo-Liluąnų 24 dainos-šokiai (2 pi.)
.Stereo 8.50
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės šokių dainos ....
6.00
Su šokių, ir daįųa. Korp. Neo Lithuania šokių dainos ..
6.00
Damos ir arijos) Sol. Ė'. Kardelienes .............................
6.00
Žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos ...........
5.00
5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos ..............................
6.00
Dainos, Kun. Vyt. Gorino, 14 lietuviškų dainų ...........
5.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ............
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika .............. Stereo 5.00
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ............................ Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 ......... ... 5.00
Dainų ir arijų rę_čitalis, sol. J. Vaznelio ........................................... . 5.00
Gaudžia trimitai; Br: Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų ......... 6.00
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ................. 6.50
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių ..................... 3.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika ........................ 5.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras .............................................. 5.00
Garbė: Tau, Viešpatie; Dainavos relig. giesmės .................................. 5.00
Toks mūsų likimas, V. Bęndžiūtės moderni muzika — stereo ........ 5.00
Varpas, Toronto choro liet, dainos ir operos (Stereo) ....................... 6.00
Kalnuos dainuoja, “Baltijos” kvinteto II pi.......................................... 6.00
Svajonių žemė, 13 modernių dainų stereo .......................................... 6.00
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ........................... Stereo 2.00
'"'Tėvynės meilė nemari,’A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ............... 2.00
.Stereo 6.00
’^Keliaujame su daina, Hamiltono mergaičių dainos
Grįšim,., grįšim, Moterų okteto 15 dainų.................
.Stereo 5.00
5.00
Dainų rinkinys* su Lietuvos Himnu VI .................
5.00
į , Dainos * . Lietuvos. L., Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo
5 Dainuojame su Būta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų, btereo 5.00
Dėmtibjame šū Rūta, Nr. 2, Rūtos ans. 14 l.d. Stereo 5.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 5.00
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dukrytės, 15 liet, dainų. Stereo 5.00
5.00
Lietuvių tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija .............................
Lietuvos ’ kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. Steieo 5.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių ..........................
Stereo 5.00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid................. Stereo $5.00 2.00
Žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 liet, dainos. Stereo 5.00
5.00
Pupų dėdės ir kitų muzika, dainos 27 ..................................
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų............... Stereo 5.00
5.00
A. Dvariono šokių muzikos rinkinys Nr. 25 ...... ................
5.00
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų ..........
5.00
Mano Lietuvos prisiminimai, sol. L. Juodytės ......... ...........
5.00
Muzikos rinkinys 28 (Karo mokykla ir kit.) ........... .............
Motule mano, 1 .■ Serapinienės dainos ..................................
5.0u
Lietuviški šokiai, akord. K. Daubaras, 18 šokių. Stereo 5.00
Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo 5.00
Br. Budriūno vyrų kvarteto dainos (Detroite) ..................................... 6.00
Čiurlionis, albumas iš 2 pi. 28 dainos ............................................... 10.00
Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt Stereo............ 6.00
Ąųęky$as?Jivąilęų įdainuota 14 liet, dainų .............
Stereo 4.00
112 liet SfeSR“1! ...............
Stereo 5.00
LietuVOS 50-ties ‘m. minėjimo giesmės su himnu .......V........... Stereo 5.00
A. Šabaniausko, po 12 dainų-šokių 10, 11, 18 ir 26 albumas po 5.00
5.00
Lietuvos koplyčios iškilmės Bomoj, Stereo ..........................
5.00
Lietuvos. Atsiminimų radijo jubiliejus. Stereo ..... ................
5.00
Iš. BOh^ršalelė?., A. Stephens singers ........... .........................
Dainos, A. Dičiūtės-Trečiokienės rečitalis ............................
5.00
Svajonių sodas, 12 lengvos muzikos kūrinių .......................
6.00
5.00
Dainos ir arijos, J. Armonienės ..............................................
5.00
Ar žinai tą šalį, Bomos Mastienės .........................................
5.00
Skambėkite, dainos, J. Krištolaitytės ......................................
5.00
Lietuvių kompozitorių dainų rečitalis, S. Klimaitės ............
5.00
Suk, suk rateli, Vilniaus choro 14 liet, dainų stereo ..........
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos dainų ...............
5.00
5.00
Jūreivių keliai, 16 lengvų muzikos dainų, Stereo ...............
Svajonių muzika, 12 muzikos-šokių dainų. Stereo ..............
6.00
6.00
Lietuvių kompozitorių dainos. B. Kemežaitės ......................
6.00
Gina Čapkauskienė dainuoja. Stereo .....................................
6.00
Antanas Kučingis su orkestru. Stereo ....................................
5.00
Anoj pusėj Nemunėlio, 12 muzikos-šokių dainų. Stereo ....
6.00
. Akvarelė, 14 lengvos muzikos kūrinių. Stereo .....................
6.00
Žiburėlis, 14 mužikOS'-šokių dainų. Stereo ...........................
Svajonių žemė, 13 lengvos muzikos ir šokių dainų. Stereo
6.00
6.00
Oi, toli toli.. .Phila. Choro “Viltis” 12 dainų. Stereo .......
6.00
Labą rytą, N. Y. vyrų choro “Perkūnas” 15 dainų. Stereo
5.00
Vai lėkite dainos, Chicagos Vyčių choro dainos. Stereo ....
5.00
Pranaše Didis, Liet. Evangelikų choro giesmės .......
Antrasis literatūros vakaras ................... .........................
5.00
Stereo . 6.00
Baltos gėlės, Hamiltono choro su V. Verikaičiu........
.......... 5.00
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio 14 liet, dainų

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

(Siųsti tik plokštelių užsakymus. Gavėjas apmoka tik gavęs są
skaitą ir plokšteles, nes kartais užsakoma plokštelės, kurios iš
parduotos)
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Skaityk ir platink
Darbininką!

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

SCHRAGER’S
t

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

SPORTAS

U.L.C. INC.

Rytų sporto apygarda

ŠALFASS visuotinio suvažia
vimo, įvykusio lapkričio 8 Det
roite, svarbesni nutarimai liečia
Rytų sporto apygardą.
Suvažiavimas įgaliojo Kana
dos apygardos atstovus L. Baziliauską ir L. Radzevičių suda
ryti centro valdybą ir iki gruo
džio 15 ją paskelbti. Į centro
valdybą pilnateisiais nariais įeina ir visų 3 apygardų vado
vai.
Suvažiavimas įgaliojo J. Jokū
baitį sudaryti revizijos komisiją
ir A. Rugienių sudaryti garbės
teismą ir iki gruodžio 15 pa
skelbti.
P. Gvildžiui atsistatydinus iš
Rytų apygardos sporto vadovo
pareigų, N.Y. Lietuvių Atletų
Klubas yra įgaliojamas pravesti
naujo
vadovo
rinkimus
N.Y. LAK yra prašomas tai atlik
ti iki gruodžio 15.
1976 Sąjungos sporto varžybų
kalendorius:
a. Krepšinio ir tinklinio varžy
bų pirmenybės balandžio 3 ir 4
Toronte.
b. Tarpapygardinių varžybų
žiemos ratas — stalo teniso įr
šachmatų šakose — gegužės 1-2
Rochestery.
c. Golfo pirmenybės rugpiū
čio 21 ir 22 Detroite.
d. Tarpapygardinių varžybų
vasaros ratas — lauko teniso ir
lengvosios atletikos šakose —
gale rugsėjo arba pradžioj spa
lio Clevelande.
e. 1977 krepšinio ir tinklinio
pirmenybės yra numatytos Cle
velande arba, jiem atsisakius,
Detroite.
Išeidamas iš Rytų apygardos
sporto vadovo pareigų, linkiu
daug sėkmės ir pažadu paramą
darbu pagal savo išgales naujam
apygardos vadovui.
P.V. Gvildys
RSA vadovas

FULL EXTERMINATION
& PEŠT CONTROL

RECCO HOME CARE SERVICE
For Elderly, Convalescents
chronically III

N.Y.S. LIC. 04266
COMPLETE ELIMINATION CONTROL
& RECURRENCE OF INSECTS
EXCLUDING TERMITES

Home Health Aide, Companions,
Homemakers,
Llcensed
Practical
Nurses,
Reglstered Nurses Hour/Day/Week We Bill You
Supervised by R.N., P.H.N. 24 Hour7 Days Weekly
524 Hlcksvllle Rd. MASSAPEŪUA
516-798-6688

1. CONTROL & PREVENTION OF RATS & MICE
INFESTATION.
2. 12 MONTH SERVICE CALLS

Al

.i

"'■■■■

BARSAL’S
HOME IMPROVEMENTS
PLASTERING, WALL PAPERING CARPENTRY,

ROOFING, LOW RATES, HURRY & CALL FOR

YOUR FREE ESTIMATE (212) 426-1566

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

i

*

w

ALLIED ROOFERS

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

SPECIALISTS IN FLAT ROOF, COMMERCIAL,
RESIDENTIAL OR APARTMENT BUILDINGS,
SKYLIGHTS INCLUDED ANDGUTTERSCLEANED
CALL CL 9-3796 or 232-1420

Typevvriters
that Write & Make Corrections
Others from $22.50 & Up
PARAMOUNT
6112 5th Avenue Bklyn.
CALL 212 H Y 2-9075

WHEATLY HEIGHTS
SERVICE CENTER

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.

Kitchens & Bathrooms
Rembdeied
General Plumbing
Reasonable Rates
Free Estimates
Call 212 773-2250
MR. BERNARD MILLS
Anytime

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

Any Living Room & Dining Room or 2 Bedrooms

WILLIAM A. POLCARI
Floor Sanding, Refinishing and
Staining
Call 201 478-8374

RE-BUILT VW ENGINES
FULL VVRITTEN GUARANTEE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE
REPAIRS FRONT END WORK ELECTRICAL WORK
TUNE UPS OUR SPECIALTY AUTO REPAIRS
SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD
MAYVILLE. OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

DEXTER PARK &

TELEF. 296-4130

I

EMANON AUTOMOTIVE
516 433-8909 516 931-8970

MARIOS
AUTO INSPECTION SERVICE

H
PHARMACY B
SP' Wm. Anastasi, B. S. ™
77-01 JAMAICA AVEnUE
(Cor. 77th Street)
VVoodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

TRIO IRON REPAIR
Railings, Security Wlndow Guards
etc. Portable VVelding
Call 212 428-5854/381-1820

VW OVVNERS
ATTENTION
FREE PICK UP NY & METRO AREA

.*
I

Days All Areas. Commercial
Accounts Welcome. Call
(212) 342?8832 or 272-5519

7

CARPETS PROFESSIONALLY
STEAM CLEANED
PRE HOLIDAY SPECIAL
$32.95 Call Today for Appolntment & Recetve
5% Rabate One of NY'S Finest Carpet Cleaning
Companles (212) 528-8542

EXPRESS CORP.

Mes turim 26 metus patir
ties šioj prekyboj ir tūks
tančius patenkintų klijentų.

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

3. NO ADDITIONAL CHARGE FOR
RECALLS DURING ENTIRE YEAR

ratui, LAK, arba, kaip amerikie
čių spaudoj rašoma, “Lithuanians”, yra paskutinėj vietoj.
Septynios rungtynės pralaimė
tos, tik dvejos laimėtos, o įvar
čių santykis 5:16 .. .
Šį sekmadienį rungtynės prieš
jugoslavų Istria klubą, Newton
^High School aikštėj, 90 St. ir 56
Avė., Elmhurst, N.Y. Rezervinė
komanda pradeda 12:30 vai., o
pirmoji 2:30 vai. popiet. Pirmam
rate prieš Istria pralaimėta 0:1
ir 1:2 pasekmėm. Komandos
apylygės, šį kartą mūsiškiai ga
Futbolas
Alg. Š.
Danguj pereitą sekmadienį lėtų ir laimėti. KITOS PASAULIO BOKSO
švietė maloni saulė, bet mūsų
RUNGTYNĖS TALINE,
futbolininkam lijo įvarčių lietus.
ESTIJOJ?
Abi komandos vėl smarkokai nu
kentėjo, šį kartą pralaimėdamos
Pasaulio bokso čempijonas
prieš norvegų Gjoa klubą. Re
Cassius Clay, dabar save vadi
zervinė komanda pradėjo su en
nantis Muhammad Ali, pasikal
tuziazmu ir pirmam puslaiky ne
bėjime “NBC Today” protikėtu Jono Galinio įvarčiu vedė
— gramos pranešėjui pareiškė, kad
1:0, bet netrukus apsisuko reika
yra tariamasi kitas bokso rung
lai. Nežaidžiant G. Bagdžiūnui
tynes surengti Estijoje —
ir O. Kuliui, gynimas visiškai
Rusijoje.
pairo ir pradėjo dovanoti prieši
Užsieny gyvenantieji baltieninkui vieną įvartį po kito. Pus
čiai turėtų šį įvykį gerai sekti
lankis baigėsi 3:1, o galutinė pa
ir vėliau, susitarimui įvykus, iš
sekmė tapo 5:1 norvegų klubo
naudoti didžiosios spaudos ap
naudai.
rašymus laisvinimo reikalam,
Pirmoji komanda irgi reikalo i
nepataisė.
Pirmą
puslaikį
Žadvydo įvarčiu baigė 1:0, bet
antrame įsileido keturis įvar
čius ir pabaigė 1:4.
Veda Kazys Merkis
Pasibaigus pirmam varžybų
— Aliochino atminimo turny
ras Maskvoj užbaigtas šitaip:
Geleris 10.5, Spaskis 10, VaSvarbus pranešimas
iš
ganianas, Korčnojus ir CholmoIntertrade Express Corp.
vas
po 9.5, čekas Hort ir PetSpecialių rublių certifikatų,
rosianas
po 9, Talis, Beliavskis
automobilių ir kitų daiktų
po
8.5,
vengras
Forintos 7, ame
užsakymas Jūsų giminėm
rikietis Robert Byrne 6, vengras
Sovietų Sąjungoj nuo gruo
Lengvel ir kubietis Garcia po
džio 22 nutraukiamas. Spe
5.5, jugoslavas Planinė 5, anglas
cialaus rublio kaina dabar^
Steen 4 ir olandas Bohm 3 taškai.
yra $2.75. Tai pilna kaina ir
— Bostono tarpklubinėse
nėra kitų mokesčių. Auto
(MET League) lapkričio 7
mobilių kainos yra tokios:
1
So. Bostono LPD šachmatinin
ZHIGULI VAZ 2101
kai rungėsi prieš stiprią MIT
$3642.00
komandą, kurios paskirų žaidikų
ZHIGULI
VAZ 2102
reitingas buvo nuo 120 iki 240
Station wagon $3995.00
taškų didesnis už mūsiškius.
Mūsų vyrai sukovojo gana
ZHIGULI VAZ 2103
gerai, tepralaimėdami 2-3. Mum
$4147.00
Tašką pelnė Kazys Merkis tre
ZAPOROZHETS ZAZ 968 AE
čioj lentoj, o po pustaškį uždirbo
$2705.00
Aleksas Klinovas pirmoj lentoj
ir jaunuolis Leonas Navickas
VISI UŽSAKYMAI GARAN
penktoj. Neatsilaikė Jurgis Zoza
TUOTI IR APDRAUSTI.
UŽSAKYMAM DABAR PAS
ir Bronius Skrabulis.
Kitos rungtynės šį penktadie
KUTINĖ GALIMYBĖ.
UŽSAKYKITE DABAR
nį (XI.14), So. Bostono LPDUŽSAKYKITE PER
joje. Atvyksta Bostorio universi
teto komanda. Rungtynių pra
INTERTRADE
džia 8 vai. vakaro.
125 EAST 23rd STREET
NEW YORK, N.Y. 10010
TEL.: 982-1530

OPERATORS — EXPERIENCED ON
MERROW OR SINGER MACHINES

GREENE
Furniture Service & Repairs
Kitohen Cabinets “Our Specialty”

ALUMINUM CITY & REMODELING

LIC. 940-KZO

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

(212) 649-3535

474-9514 LIC 763057
FREE ESTIMATES

PAPER HANGING BY ALEX
OR CARLTON LTD.
916 Foster Avė. Bklyn
Call UL 9-4483

NO WAIT MOVING & STORAGE
SERVICE INC.
FAST RELIABLE SERVICE 24 HOURS, 1/2 HOUR
NOTICE. LOCAL & LONG DISTANCE. ReasonABLE RATES. (REMEMBER WE HAVE A CONSCIENCE) 212 294-0900. MRS. VVILLIAMS OR
MRS PAGE.

THREE “G” INDUSTRIES INC.
Moving, Trucking, Storage
Free Estimates Call Mr. M. Gugliotta
(212) 499-2373/2831

C

F
PLUMBING REPAIRS &
ALTERATIONS SEWERS & DRAINS
CLEANED FREE TELE. ESTIMATES
24 HOUR EMERGENCY SERVICE
CALL 212 937-8563 MR. RIGGS

ACOUA SEWER & DRAIN SERVICE
SEAMSTRESS
CUSTOM MADE CLOTHES
Men and Women Bridal Work and
Alterations our Specialty
Call (212) 793-8455

LEADERS, SINKS, BATHTUBS & MAIN SEWERS
24 HOUR SERVICE ALL WORK GŲARANTEED
ASK FOR VITO 212 527-9060

RICK KESTON
NEWCOMER VAN LINE
MOVING HAPPY NEVVCOMERS EVERYWHERE
WITH TENDER LOVING CARE. UNIFORMED MEN
CONGENIAL, PROFESSIONAL SERVICE AT
REASONABLE RATES FREE HOME CONSULTAT1ON FULLY INSURED AND LICENSED A
COMPLETE MOVING
SERVICE CALL NOW:
939-6125 N Y DOT NO. 112

ERNESTINE HOUSE INC.
THE GUEST HOUSE OF CONGENIALITY
309 FIRST AVĖ., ASBURY PARK, N.J. A PLEASANT
RESIDENCE NEAR THE BOARDWALK.
PHONE 201 988-6611
MRS. RUGH HARDWICK , OWNER

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

45

JACKSON

SINGER & MERROW
Operators Wanted on
Blouses
& Pants Section Work, Good Pay
Steady Work Apply E & L Blouse
Co. 143 West 29 Street, N.Y.C.
Ilth Floor

t—-................

—

FRANK MANCINi AND SON
CONTRACTOR

FREE DELIVERY IN

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

NEIGHBORHOOD
849-8930

"I N— I

I

I

.I

UI

i,

BRIDAL SALONS
GREEK ARTS BOUTIOUE
30-29 Steinvvay St.
Astoria
Bridal Dresses & Velia Custom Fit
Call: 274-9119

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

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

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

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

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

LITAS TRAVEL SERVICE
87-18 Lefferts Blvd.

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

I

1975 lapkričio 14, nr. 46 • DARBININKAS *11

kurios labai gražiai ir įspūdin
gai šiom iškilmėm berniukus ir
mergaites paruošė.
Namo pašventinimas
ir minėjimai
Lapkričio 16 d. po 9-tos valan
dos mišių vysk. A. Deksnys pa
šventins ir mirusio prel. M. Kemėžio atminimui dedikuos šešių
butų pagrindinai atremontuotą
parapijos pastatą. Jį pašventinus
bus galimas viešas jo apžiūrė
jimas. Šis pastatas yra prie gat
vės, kuri yra pavadinta taip pat
Msgr. Kemėžis PI.
Tą pačią dieną, tuoj po 11tos valandos mišių, kurias aukos
vysk. A. Deksnys, parapijos
salėje įvyks vyskupo M. Valan
čiaus šimto metų mirties ir M.K.
Čiurlionio šimto metų gimimo
Vysk. A. Deksnys
sukakčių minėjimas. Apie vysk.
Valančių kalbės vysk. A. Deks
nys, o apie Čiurlionį —muzikas
VYSKUPAS
Alg. Kačanauskas. Parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Vinco
ELIZABETHE
Mamaičio, padainuos keletą
Sutvirtinimo Sakramentas
M.K. Čiurlionio harmonizuotų
Europos lietuvių vyskupas lietuvių liaudies dainų, o Dr.
A. Deksnys lapkričio 9 Eliza- V. Kudirkos vardo lietuvių šeš
betho lietuvių Šv. Petro ir Po tadieninės mokyklos mokiniai
vilo parapijos bažnyčioj suteikė paskaitys ištraukų iš vysk. M.
Sutvirtinimo Sakramentą 118 Valančiaus kūrybos. Su lietuviš
berniukų ir mergaičių. Mišias kais šokiais pasirodys tautinių
aukojo vysk. A. Deksnys. Jų me šokių grupė “Liepsna”. Elizatu gražiai giedojo Sutvirtinimo betho ir apylinkių visuome
Sakramentą priimantieji. Pa nė kviečiama gausiai iškilmėse
dėka tenka seselėm mokytojom, dalyvauti.

A.A.
KAP. ADOLFUI GAIGALUI
mirus, žmonai Antaninai, sūnui Adolfui ir dukterims
Audronei ir Aušrai skausmo valandoje reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime.
Marija ir Juozas Mėlyniai

A.A.
JADVYGAI JASAITIENEI
mirus, jos sūnus Raimundą-Gediminą, Algirdą ir
artimuosius giliai užjaučia
Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė
Giedrė Zauniutė
Saulius Zaunius

KALĖDINĖS DOVANOS
Tik per Angliją greičiau, pigiau, geriau. Siūlome aukštos ko
kybės dovanų siuntinį, kuris bus naudingas kiekvienai šeimai
Lietuvoje.
t

KALĖDINIS 1975
3 metrai puikios vilnonės angliškos medžiagos eilutei, 2.75 m.
storos crimplene medžiagos moteriškam kostiumėliui, arba mo
teriškam paltui, vyriški nailoniniai marškiniai, arba bliuskutė,
vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, 1 vilnonė
gėlėta skarelė, 2 gėlėtos nailoninėsskarelės, 2 p., vyriškų
arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 1.80 m. crimp
lene medžiagos suknelei, arba 1 sv. vilnonių mezgimui siūlų,
1 sv. šokoladinių saldainių dėžė, 20 angliškų cigarečių. Kaina
su įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis
$160.00
Paruošiame specialius maisto produktų siuntinius 1975.
Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis
$50.00
Tam, kas pageidauja pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos
dalykus:
3 m. labai geros angliškos kostiuminės medžiagos $45.00
Stora su ornamentais crimplene medžiaga 1 m.
$ 7.00
Crimplene medžiaga suknelėm 1 m.
$ 6.50
Nailoninis kailis moteriškam paltui
$33.00
Dirbtinis mink moteriškam paltui
$54.00
Vilnonė žieminiam paltui medžiaga
$36.00
Vilnonė gėlėta skarelė
$ 8.00
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių
$10.00
Perukai, Įvairių spalvų
$30.00
Nailoniniai marškiniai
$ 9.00
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai
$19.00
Lietsargiai Telescopic
$10.00
1

Šitos kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu muitu. Reikia
dadėti tik persiuntimo išlaidas
$17.00
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių,
televizijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl
tokių prekių, kurias negalima iš čia persiųsti.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas
šalis.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)
421 Hackney Road, Lonaon, E. 2, England
telef. 01 739 8734 arba 01 460 2592
Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

MAIRONIO
MOKYKLOJE

Lapkričio 1 įvyko Maironio li
tuanistinės mokyklos klasių lan
kymas ir antras šių metų tėvų
susirinkimas.
Susirinkimo metu iždininkas
G. Žemaitaitis padarė prane
šimą. Buvo pastebėta, kad, su
mažėjus mokinių skaičiui, pa
jamos nukrito, ir mokykla turės
ypatingai remtis aukomis ir pa
jamomis iš parengimų. Bus trys
pagrindiniai parengimai, bū
tent, Kalėdų eglutė gruodžio 21,
vaikų vaidinimas kovo 28 ir traDarbininko 1976 metų kalen
dorius jau paruoštas ir pradeda
mas siuntinėti prenumerato
riam. Visi gaus dar šį mėnesį.
Jei kas norėtų gauti daugiau
egzempliorių, prašom pranešti
administracijai. Visi skaitytojai
prašomi ta pačia proga apsimo
kėti Darbininko prenumeratą ir
kartu pridėti auką kalendoriaus
išlaidom padengti bei spaudai
paremti.
Kalėdų švenčių proga skaityjojai kviečiami savo sveikinimus
giminėm, artimiem bei draugam
siųsti ne atvirukais, bet per
Darbininką, pridedant auką
spaudai paremti. Tuo pačiu bus
išvengta kortelių siuntinėjimo
ir bus paremta lietuviška spau
da.
Chicagos lėlių teatras, va
dovaujamas L. Lapinskienės, at
vyksta į New Yorką ir gruodžio
14 K. Židinio didžiojoje salėje
atliks programą
vaikams. Pra
džia 12 vai.
Katalikių Mot. Kultūros Drjos susirinkimas įvyko lapkričio
9 Elenos Vainienės namuose.
A. Radzivanienė padarė praneši
mą apie Pasaulio Lietuvių Kata
likių Moterų Organizacijų Są
jungos Tarybos suvažiavimą
spalio 26 Kanadoj Toronte, Pri
sikėlimo parapijos salėj. Po kitų
pranešimų ir pasitarimų padary
ti keli nutarimai, kurių vienas
Jaunimo kongresui paaukoti 25
dol. Po susirinkimo kun. Anta
nas Račkauskas parodė skaidres
iš Šventųjų metų kelionės į Ro
mą ir kt. Draugijos valdyba nuo
širdžiai dėkoja kun. Račkauskui
už įdomius vaizdus ekrane, o se
sei Vainienei už vaišes.
Kultūros Židinio Antano Ma
ceikos vardo biblioteka dėkoja
už bibliotekai paaukotas naujas
knygas: Kat. Mokslo Akademijai
už prel. A. Jakšto-Dambrausko
knygą “Užgesę žiburiai” (kny
gos kaina 16 dol.), L.V.S. Ramo
vės Los Angeles skyriui už Mi
rono — Norimo knygą
“Mirš
ta tik žmonės”; Lietuvių Istori
jos draugijai Chicagoje už “Lie
tuvių Tautos Praeitis” III tomą,
4-12 knygą.
Brooklyno Botanikos sode
nuo spalio 25 iki Padėkos die
nos vyksta didžiulė chrizantemų
paro4a. 1200 kvadratinių pėdų
plotas yra užsodintas įvairiau
siom chrizantemom. Pasodinta
per 100 chrizantemų rūšių. Čia
visokiais būdais keičiasi spalvos
ir formos.
Šiame botanikos sode dirba
lietuvis Petras Rašimas, kuris
irgi daug prisidėjo prie šios gė
lių parodos. Botanikos sodas
lankomas nuo 8 v. iki 4:30 v.
popiet, šventom dienom nuo 10
iki 4:30 v. popiet, pirmadieniais
uždaryta.
Amerikos Lietuvių Tarybos
posėdy nutarta Vasario 16-tos
minėjimo programą derinti su
JAV 200 metų sukaktimi. Minė
jimas įvyks vasario 15 Kultūros
Židiny. Altą nutarė palaikyti ar
timesnius ryšius su dviem Nevv
Yorke veikiančiom tarptautinėm
organizacijom: Antibolševikinių
Tautų Bloku (ABN) ir Amerikos
Etninių Grupių Konfederacija,
kurios centro valdybos pirmi
ninku neseniai buvo išrinktas
dr. Jonas Genys, o Nevv Yorko
skyriui pirmininkauja bulgaras
dr. Ivan Docheff. Antibolševiki
nių Tautų Blokas yra stipri tarp
tautinė organizacija. Jos skyrius
Nevv Yorke vadinasi American
Friends of Anti-Bolshevik Bloc
of Nations (AF-ABN). Skyriui
vadovauja ukrainietis dr. A.W.
Berdiy. Altos ryšininku su šiom
organizacijom paskirtas Petras
Ąžuolas.

dicinis tėvų balius gegužės 15.
Tėvai yra prašomi jau ir dabar
atnešti fantus loterijai. Mokyk
los koridoriuj bus pastatyta dėžė
tam tikslui.
Mokyklos vedėja D. Bobelienė savo pranešime pabrėžė,
kad pamokos prasideda 9 vai.
ryto ir prašė tėvų punktualiai
vaikus pristatyti. Taip pat ragi
no tėvus kuo gausiau dalyvauti
mokytoją suvažiavime, kuris
įvyks lapkričio 22-23 Kultūros
Židiny.

KALĖDŲ EKSKURSIJA LIETUVON
Kelionė:

6 naktys Vilniuje, 1 dienos išvyka Kaune,
3 naktys Vienoje (kur Naujus Metus sutiksim)

4 naktys Muenchene
nuo gruodžio 22 iki sausio 5

TIKTAI $969

M. K. ČIURLIONIO PARODA
GREAT NECKE
Great Necko miesto bibliote
koje lapkričio 9 atidaryta M. K.
Čiurlionio reprodukcijų paroda.
Išstatyta 28 reprodukcijos. Ki
toj salėj yra iškabinti dabarties
lietuvių grafikų darbai, gauti iš
Lietuvos.
Paroda atidaryta lapkričio 9,
tęsis iki gruodžio 7. Atidaryme
apie M.K. Čiurlionį tapytoją kal
bėjo V. K. Jonynas, apie muziką
— A. Kepalaitė.

Ekskursija išvyksta su Lufthansa Bendrove Ii
Bostono ir New Yorko
Norį gauti daugiau informacijų prašomi kreiptis |:

ALGIRDĄ MITKŲ
8 White Oak Road, Newton, Mass. 02168
Tel. (617) 969-1190

arba

GALAXY TOURS & TRAVELS
141 Linden Street, VVellesley, Mass. 02181
Tel. (617) 237-5502

Prašome pasinaudoti šia puikia proga aplankyti
Lietuvą per šventes

SUSIPAŽINIMAS
SU P. JURGĖLOS
VEIKALU
Petro Jurgėlos , Lietuvos
skautų
organizacijos
įkūrėjo, veikalas “Lietuviškoji
skautija” jau išspausdintas. Ši
didelė 824 puslapių dailiai iš
leista knyga pateikia daug orga
nizacijos istorinių žinių. Yra
iliustruota
daugybe
nuo
traukų iš lietuvių skautiško gy
venimo.
Knygos pasirodymo proga
Bostono Skautininkų Ramovė
lapkričio 16, sekmadienį, 3 vai.
p.p., Tautinės Sąjungos Namuo
se, 384 E. Fourth Street, So.
Boston, Mass., rengia jos prista
tymą Bostono ir apylinkės lietu
vių visuomenei. Programoj dr.
Jurgis Gimbutas supažindins su
veikalu, o Romas Šležas parodys
pirmą kartą garsinį filmą iš šių
metų skaučių-tų Gintaro-Ąžuolo
jaunų vadovų stovyklų. Šventėj
dalyvaus ir pats autorius v.s.
Petras Jurgėla.
“Lietuviškoji skautija”, kurią
išleido Lietuvių Skautų Sąjun
ga, yra skoningos išvaizdos kny
ga, daro gerą įspūdį. Ji turė
tų būti įdomi ne tik skautam,
bet ir visiem mūsų visuomenės
nariam, kuriem rūpi lietuvių
jaunimas bei jo organizaciniai
pasireiškimai.
S.S.

BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM101.7 sekmad. 1-1:30. S. Mlnkus, 502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 Ir
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton,
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.

ŽIEMOS EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
išvyksta 1975 m. GRUODŽIO 19 dieną Ir
grįžta 1976 m. SAUSIO 3 dieną

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

KAINA TIK

$895.00

(kelionė lėktuvu, PIRMOS KLASĖS viešbučiai, meletas)
Prie šios grupės galima jungtis Ir iš kitų miestų su
papildomu mokesčiu.
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESIVĖLUOKITE!
1976 metais kelionės Į Lietuvą prasideda BALANDŽIO
mėnesį — kaina nuo $645.00. Registracijas priimam
dabar.
Kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadvvay, P.O. Box 116
South Boston, Mass. 02127
Tel. (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

VYR. LIET. IŠLAISVINIMO KOMITETO SEIMO PROGA

INKORPORUOTO TAUTOS FONDO

BANKETAS
BALIUS
ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 29 D. 8 VAL. VAKARO
KULTŪROS ŽIDINYJE
361 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN, N.Y.
Programoje:

SOL. G. UGIANSKIENĖ
ŠOKIAI

GROJA A M U R ORKESTRAS

DAINUOJA J. N A K A S

Bilietus įsigyti ar stalus rezervuoti prašoma pas:
ST. BOBELIENĘ
212 Elderts La. Woodhaven, N.Y.
Telef. Ml 7-6637

M. KLIVEČKIENĘ
76-13 85 Rd. Woodhaven, N.Y.
Telef. 296-0406
V. KULPĄ
84-01 101 St. Richmond Hill, N.Y.
Telef. 846-1056

Stalai 10 žmonių. Šilta vakarienė Ir gėrimai.
AUKA $15 ASMENIUI

7 vai. vakare kokteilis

atgaiva Mažojoje salėje.

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

VISUOMENĖ

KVIEČIAMA

ATSILANKYTI

Ine. TAUTOS FONDAS
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kristaus Karaliaus šventė,
kurią praeity L.R.K. Federacija
minėdavo akademija arba reli
giniu koncertu, šiemet bus pa
minėta susikaupimo valanda.
Angelų Karalienės bažnyčioj,
lapkričio 23, sekmadienį, 12 vai.
bus iškilmingos mišios. Kun.
Vytautas Pikturna pasakys pri
taikytą pamokslą. Giedos Albino
Prižginto vadovaujamas parapi
jos choras. Po mišių trumpą
programą bažnyčioj atliks pa
sauliečiai: aktorius Juozas Bulevičius, Aloyzas Balsys ir jauni
mo atstovai.
Ketvirtadienio ir penktadie
nio popiečių darbuotojų bend
ras susirinkimas ir bendros vai
šės bus šį šeštadienį, lapkričio
15, Kultūros Židinio mažojoje
salėje.
Neolituanų pamaldos už mi
rusius ir žuvusius korporacijos
narius bus lapkričio 16, šį sek
madienį, 11 vai. pranciškonų
vienuolyno koplyčioj.
L.R.K. Moterų Sąjungos 29
kuopos susirinkimas įvyksta lap
kričio 16, sekmadienį, tuoj po
sumos žemutinėj Apreiškimo
parapijos salėj. Kviečiamos na
rės ir viešnios, kurias kviečiame
įsirašyti į mūsų gražiai gyvuo
jančią sąjungą. Valdyba.

KM S-gos 24 kuopos valdyba
Šaukia susirinkimą lapkričio 16,
12 vai. tuoj po sumos, Angelų
Karalienės parapijos mažojoj
salėj.
Lietuvos kariuomenės minėji
mas įvyks lapkričio 23, sekma
dienį. Apreiškimo parapijos baž
nyčioj Brooklyne 11 vai. bus
koncelebracinės mišios su pa
mokslu. Po pamaldų — minėji
mas parapijos salėj. Paskaitą
skaitys Bronius Bieliukas. Bus ir
meninė programa. Rengėjai —
New Yorko ramovėnai.
VI. Lišauskas, gyvenęs Woodhavene, po 4 širdies atakų mirė
Jamaica ligoninėj spalio 22.

Perkūno choro koncertas bus
gruodžio 6, šeštadienį, Kultūros
Židinio didžiojoj salėj.
Ryšium su Amerikos 200 metų
nepriklausomybės
sukaktimi
didesniuosius lietuviškus ren
ginius (koncertus, parodas, pa
skaitas) galima paskelbti spe
cialioj New Yorko informacinėj
spaudoj. Maždaug mėnesį prieš
įvykio datą reikia pranešti archi
tektui Antanui Varnui. Rašyti:
30-11 Parsons Blvd., Flushing,
N.Y. 11354, arba skambinti va
kare tel. 762-3776.

DAIL. ANTANO PETRIKONIO
TAPYBOS KŪRINIŲ

Lietuvos
Kat.
Bažnyčios
Kronikos II-ojo tomo prista
tymas bus gruodžio 7, sekmadie
nį, 4 v. popiet Kultūros Židiny
je. Pristatymui bus parengta įdo
mi programa. Po programos —
vakarienė, į kurią stalus ar pa
vienes vietas galima užsisakyti:
pas Marytę Šalinskienę (tel. 2962244), Elena Andriušienę (VI 74477), dr. Stasę Bobelienę (6476637).

PADĖKA
Nuoširdi padėka Aldonai Kepalaitei už nuotaikingą, aukšto
lygio koncertą, atliktą Kultūros
Židinio naudai.
Aldonos Kepalaitės, Kazio Yakučio, Irenos Veblaitienės ir Al
bino Prižginto iniciatyvos dėka
Kultūros Židinys įsigijo Steinway koncertinį fortepijoną. Jiem
visiem gili padėka.
Taip pat nuoširdus ačiū forte
pijono mecenatam, aukotojam,
Lietuvos Atsiminimų direkto
riui prof. dr. J. Stukui, Lais
vės Žiburio vedėjui Romui Keziui bei visiem koncertų rengi
mo talkininkam.

K. Škirpos “Sukilimo” prista
tymas bus lapkričio 16, sekma
dienį, K. Židinio mažojoj salėj,
(žiūr. skelbimą).

vyksta 1975 lapkričio 15-16 Kultūros Židinio
didžiojoje salėje

šeštadienį nuo 12 iki 10 v.v.
sekmadienį nuo 12 iki 8 v.v.

Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia

KORP! NEO LITHUANIA NEW YORKE

KARIUOMENĖS
ŠVENTĖS
MINĖJIMAS
lapkričio 23 Apreiškimo parapijos bažnyčioj ir salėse

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

“Žemai nulenkdamas savo galvą ties mano kovos draugų kapais visur Lie
tuvoje, kritusių po LAF vėliava, kovoje už lietuvių tautos šventą teisę
į laisvę ir valstybinę nepriklausomybę, skiriu šį savo veikalą jų amžinam
pagerbimui visur ir visada, nes testamentas, kurį tos aukos paliko naujoms
mūsų tautos kartoms, neišbluks jos istorijos puslapiuose’’ (K. Škirpos knygos
įvado 8 p.).

Knygą pristatys visuomenininkas VYTAUTAS VOLER
TAS ŠĮ sekmadienį 4 vai. p.p. KULTŪROS ŽIDINYJE.

Vytautas Volertas kalbės
K. Škirpos knygos pristaty
me šį sekmadienį, lapkričio
16, Kultūros Židinio mažo
joje salėje. Pradžia 4 vai.

nr—------------------------------- ■
Iškilmingas atidarymas šeštadienį 7:30 v.v.

RENGIAMAS

SUKILIMAS
KNYGOS PRISTATYMAS

Dail. Juozas Bagdonas kalbės
dail. Antano Petrikonio parodos
atidaryme lapkričio 15, šį šešta
dienį. 7:30 v.v. Kultūros Židiny
je. Parodą rengia Korp. Neo
Lithuania New Yorke. (Žiūr.
skelbimą).
VVoodhavene išnuomojamas
saulėtas butas iš 5 kambarių
su modernia virtuve ir vonia.
Pageidaujama vyresnio am
žiaus. Tel. AX 6-8635.

Parduodamas dviejų šeimų (5
ir 6 kambarių) namas, pusė mū
ro, pusė asbesto šingelių, 14
metų jaunumo, netoli pože
minio traukinio susisiekimo,
Howard Beach. Teirautis telefonu 847-5522.

LIETUVOS KARIUOMENĖS ĮKŪRIMO PROGA

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

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

paroda

Paroda lankoma:

Jadvyga Jasaitienė, sunkiai ir
ilgai sirgusi, mirė . lapkričio 5.
Palaidota lapkričio 10. Paliko du
sūnus: Raimundą-Gediminą ir
Algirdą. Jos vyras, Kęstutis Ja
saitis, mirė prieš keliolika metų.
LMK Federacijos New Yorko
klubas savo narių susirinkimą
kviečia lapkričio 16, sekmadie
nį, 3 v. popiet pas klubo na
rę Jadvygą Laucevičienę, 88-17
77 Street, Woodhaven, N.Y. Vi
sos narės prašomos kuo gausiau
dalyvauti, bus pagerbta dr. Ma
rija Kregždienė jos 75 metų
sukakties proga.
Vitalis Žukauskas, dramos ak
torius, lapkričio 12 išskrido į
Australiją, kur aplankys lietuvių
kolonijas. Viso atliks 9 prognv
mas. Kviečia Australijos Lietu
vių Bendruomenė. Grįžta gruo
džio pradžioje.

|
Mums reikia moters, kuri gy| ventų su mumis ir padėtų su
dviem mažais vaikais. Didelis
< naujas namas užmiesty. DuodaI mas privatus kambarys su tuale| tu. Atlyginimas — 200 dol. mė1 nėšiui. Prašom kreiptis: (201)
į 227-6954.

LEVO PRAPUOLENIO atsišaukimas į tautą 1941
m. birželio 23 d. per Kauno radiją ir skaitymas
ištraukų iš knygos.
Po programos bendravimas prie kavutės ir lietu
viškos muzikos.
Maloniai kviečiame lietuvišką visuomenę daly
vauti knygos pristatyme.
LFB NEW YORKO SAMBŪRIO VALDYBA

1975 ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ
STUDENTŲ SĄJUNGOS

SUVAŽIAVIM A S
MONTREALYJE, KANADOJ

LAPKRIČIO 28-30

Programoj: meno paroda, skaidrių montažai, diskusijos apie etninių grupių - ypač
lietuvių - reikalus, susipažinimo šokiai, Montrealio miesto apžiūrėjimas, paskaitos,
naujos ŠALSS valdybos rinkimai, iškilmingas užbaigimo balius

Registracija prasidės
lapkričio 28 d. 8 v.v.
Lasalle Motei patalpose
1240 Drummond St.
Montreal, Ouebec

Dėl informacijų
Rytis Bulota
4860 Roslyn
Montreal, Quebec
H3W 2L2 Tel. (514) 733-9005

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

PROGRAMA:

Prof. SIMAS SUŽIEDĖLIS
Poetas LEONARDAS ANDRIEKUS
Solistė LAIMUTĖ STEPAITIENĖ
Akomponuoja ALBINAS PRIŽGINTAS
New Yorko Lietuvių Tautinių
Šokių Ansamblis, vadov. JADVYGA
MATULAITIENĖ

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

New Yorko tautinių šokių grupė, vadovaujama Jadvygos Matulaitienės
Įėjimo kaina tik 5 dol. Koncertui bilietus platina:
V. Dėdinienė, M. Šalinskienė, Ž. Jurienė, J.
Čepukienė, A. Sabalienė, M. Žukauskienė ir
Alice’s Florist Shop. Šokių metu norį turėti sta

lus prašomi iš anksto pranešti, kad laiku būtų
galima juos paruošti. Dėl stalų kreiptis į Dar
bininko administraciją tel. 827-1351.

Sol. Laimutė Stepaitienė

VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI
DALYVAUTI IR PRISIDĖTI PRIE
DARBININKO IŠLAIKYMO

