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Savaitės 
įvykiai1— Jj

Generalissimo Francisco 
Franco, valdęs Ispaniją 36 me
tus, mirė, sulaukęs 82 m. am
žiaus. Princas Juan Carlos buvo 
prisaikdintas Ispanijos kara
liumi.

Portugalijos min. kabinetas 
sustabdė savo darbą tol, kol 
kariuomenė nesiims žygių 
ekstremistiniam elementam 
sutvarkyti.

JAV, Prancūzijos, V. Vokieti
jos, Britanijos, Japonijos ir Ita
lijos valstybių galvos sutarė 
bendrai dirbti ūkiniam negalavi
mam sumažinti ir derinti, savo 
veiksmus, reguliuojant va
liutą, prekybą, energiją ir san
tykius su atsilikusiomis 'vals
tybėmis.

Libano prez. Suleiman Fran- 
jieh ir min. pirm. Rašid Karami 
pradėjo pasitarimus dėl krašto 
politinės sistemos reformų.

V. Vokietijos prez. Walter 
Schell lankymasis Sov. S-goj 
nieko nepadėjo šių valstybių 
kultūriniam ir moksliniam mari
nam pagyvinti, nes sovietai ne
sutinka į mainus įtraukti ir V. 
Berlyne gyvenančius mokslinin
kus ir kultūrininkus.

Ispanijos parlamentas patvir
tino pasiektus susitarimus su 
Maroku ir Mauritanija dėl Ispa
nijos Saharos ateities. Ispanija iš 
ten pasitrauks 1976 vasario pa
baigoj, bet ir toliau dalyvaus sri
ties turtų eksploatacijoj. Laiki- 
nėj srities administracijoj be 
vietinių gyventojų dalyvaus ir 
visos susitariančios Šalys. Maro
kas gaus šiaurinę srities dalį, 
o Mauritanija — pietinę.

Prez. Fordas tvirtina, kad 
ateityje ginklai svetimom valsty
bėm bus teikiami tik iš gamy
bos įmonių, bet ne iš kariuome
nės turimų išteklių, kaip 1973 
buvo daryta.

Amerikos kompiuterių ga
mintojai spaudžia prez. Fordą 
sumažinti kompiuterių eksporto 
į sovietinio bloko valstybes 
draudimus.

JAV Foreign Assistance Act 
reikalauja, kad vyriausybė pain
formuotų kongresą, kurios kari
nę pagalbą gaunančios valstybės 
nuosekliai pažeidinėja savo pi
liečių žmogaus teises, bet valst. 
d-tas to nevykdo, nes esą sunku 
rasti objektyvų matą žmogaus 
teisių pažeidimui matuoti, ta
čiau Čilei karinė pagalba tylo
mis buvo nutraukta.

Izraelis pasitraukė iš Sudr 
aliejaus laukų ir miesto ir per
leido jų administravimą JT pa
liaubų priežiūros komisijai.

Prancūzijos ir Italijos komu
nistų partijos ir jų vadai Geor
gės Marchais ir Enrico Berlin- 
guer bendru pareiškimu paskel
bė, kad jie sieks valdžios tik de
mokratiniu būdu; kad nesutinka 
su Sov. S-gos kom. partijos li
nija ir jos kišimusi į užsienio 
partijų reikalus; kad priešinsis 
Sov. S-gos pastangom sušaukti 
viso pasaulio komunistų partijų 
kongresą, ir įspėjo Portugalijos 
komunistus, kad laikytųsi de
mokratinio proceso.

Žvalgybos įstaigos tvirtina, 
kad Sirijoj pasirodė patobulintų 
sovietų žvalgybos MIG-25 lėk
tuvų, kuriem aptarnauti Sirija 
neturi specialistų.

Valst. sekr. Kissingeris pra
nešė, kad JAV yra pasiruošusios 
derėtis su Indokinijos komunis
tinėmis valstybėmis dėl san
tykių išlyginimo.

Vokietijos socialdemokratų 
partija savo vadu išrinko buv, 
kanclerį Willy Brandt, o jo padė
jėju — partijos dešiniojo sparno 
atstovą, dabartinį kanclerį Hel- 
mut Schmidt. i

ŽMOGAUS TEISĖS — 
VISŲ KRAŠTŲ RŪPESTIS
POKALBIS SU KONGRESININKE 
MILLICENT FENWICK
Neseniai JAV atstovų rūmuo

se buvo įnešta rezoliucija (A 
Bill — H.R. 9466), siekianti į- 
steigti komisiją, kuri rūpintųsi 
Europos saugumo konferencijos 
žmogaus teisių nuostatų įgyven
dinimu. Šią rezoliuciją pristatė 
kongresininkė Millicent Fen- 
wick iš New Jersey valstijos. 
Ji neseniai, kartu su kitais JAV 
kongreso nariais, lankėsi Sovie-' 
tų Sąjungoj. Jai labai rūpi, kad 
yra valstybių, vykusių į Helsin
kį pasirašyti tarptautinio doku
mento ir dabar nesilaikančių jo 
nuostatų, ypač humanitarinėj 
srity.

Jos nuomone, Amerikos para
šas po Helsinkio deklara
cija turi būti pagerbtas rimtu 
užsimojimu siekti, kad visos 
pasirašiusios valstybės uoliai 
laikytųsi šios deklaracijos žmo
gaus teisių nuostatų. Žmogaus 
teisės esančios visų kraštų rū
pestis, ir jų įgyvendinimas nega
lįs būti ribojamas teritorinių 
sienų.

Laisvės Žiburio radijas New 
Yorke susisiekė su ponia Fen- 
wick ir pateikė jai keletą klau
simų. Pokalbį vedė Daiva Ke
zienė, Laisvės Žiburio angliškos 
dalies vedėja.

-o-

Ponia Fenwick, Jūsų pa
stangomis rugpiūčio 9 buvo į- 
nešta rezoliucija (A Bill), sie
kianti sudaryti komisiją, kurios 
pagrindinė funkcija būtų siekti 
Helsinkio konferencijos žmo
gaus teisių nuostatų įgyvendini
mo. Ar Jūs galėtumėt detaliau 
paaiškinti šios komisijos tikslus?

Ši komisija bus sudaryta iš ke
leto žmonių. Po vieną atstovą iš 
šių departamentų: valsty
bės, saugumo ir prekybos, t.y. 
iš visų tų sričių, su kuriomis 
susiję Helsinkio konferencijos 
nuostatai. Taip pat bus ir atstovų 
iš JAV kongreso, iš senato ir at
stovų rūmų. Pagrindinis šios 
komisijos tikslas bus rūpintis, 
kad būtų laikomasi vadinamųjų 
“Basket 3” nuostatų, kurie sie
kia humanitarinių laisvių — 
žmogaus teisių, šeimų sujungi
mo, laisvos informacijos, laisvo 
keliavimo. Visus šiuos dalykus 
apima “Basket 3” nuostatai, ir 
pėra jokios grupės, kuri tikrintų 
šių nuostatų įgyvendinimą. Mes 
tikimės, kad ši komisija rinks in
formacijas iš įvairių grupių bei 
individų apie sąlygas visose 
35-kiose valstybėse, kurios pasi
rašė Helsinkio dokumentą. Kiek 
aš žinau, mes esam vienintelė 
tokia grupė, kuri tuo rūpinsis 
bent iki 1977 spalio mėnesio, 
kada bus šaukiama komisija Bel
grade aptarti Europos saugumo 
konferencijos įgyvendinimo me
todam.

Aš manau, kad buvo labai 
svarbu šiom tautom vykti į Hel
sinkį pasirašyti dokumento. Šis 
dokumentas nėra sutartis, tačiau 
jis yra iškilmingas dokumentas, 
pasirašytas tautų atstovų, ir mes 
negalim rašinėtis visokių sutari
mų, net nesidomėdami, ar jų 
nuostatų yra laikomasi. Mes tu
rim rimčiau atkreipti dėmesį į 
tai, ką darom; tą pat turėtų da
ryti ir kitos tautos. Jei Amerika 
nusižengtų prieš konferencijos 
nuostatus, mes turėtume taip pat 
uoliai atkreipti į tai valdomų
jų organų bei publikos dėmesį. 
Mes turim labiau rūpintis žmo
nių problemomis ir uoliau įsi
jungti į akciją jiem padėti.

Ar kiti kongreso nariai sutin
ka su šią Jūsų nuomone ir ar yra 
paramos šiai komisijai steigti?

Taip, yra. Pradžioj, kai aš įne
šiau rezoliuciją, buvo tik 4 ar 5 
sponsoriai, o dabar jau gerokai 
daugiau kaip 30. Paramos susi
laukiu iš visų pusių, nuo kon- 
servatyviškiausių iki liberališ
kiausių kongreso narių.

Ar Jūs esat susipažinusi su 
atskirom bylom, kurios siekia 
Helsinkio “Basket 3” žmogaus 
teisių nuostatų įgyvendinimo?

Taip, aš esu susipažinusi su 
daugeliu. Esu informuojama 
pvz. apie dr. Anatoli Lubin, 
Valetyn Moroz, Aloyzą Jurgutį. 
Kai bus įsteigta komisija, tai

Philadelphijos tautybių festivaly įtakingi amerikiečiai su JAV LB krašto valdybos nariais. 
Iš k. Juozas Lukas, Petras Mitalas, dr. Antanas Novasitis, Philadelphijos respubliko
nų partijos pirm. William Devlin, Atstovų Rūmų užsienio reikalų komisijos narys kongr. 
Edward G. Biester, Jr., Aušra Mačiulaitytė-Zerr, Baltųjų Rūmų visuomeninių reikalų 
direktorius Johns Shlaes, Algimantas Gečys, Juozas Gaila — LB krašto valdybos pirm, ir 
Antanas Gailiušis. Nuotr. V. Šalčiūno

JAV LB ATSTOVAI VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTE

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos ryšininkai 
Washingtone — Algimantas Gu- 
Feckas ir arch. Arvydas Barzdu
kas — lapkričio 4 valstybės de- 
partamente buvo priimti Baltijos 
ir Vengrijos valstybių skyriaus 
direktoriati^ Thomas H. Girth. 
Tai būta pirmojo LB atstovų su
sitikimo su naujai paskirtuoju 
direktorium. Helsinkio konfe
rencijos išvakarėse (liepos 25), 
JAV LB delegacijai esant priim
tai valstybės pasekretorio Euro
pos reikalam Arthur A. Hart- 
man, T. Girth dar nebuvo spė
jęs užimti jam paskirtą naująjį 
postą.

LB atstovai supažindino T. 
Girth su JAV lietuvių siekiais, 
jų veikla, nusiteikimais politi
niais klausimais ir specifiškai su 
LB organizacija. Jis teiravosi 
apie vietoves, kuriose lietuviai 
labiausiai koncentruojasi, apie 
lietuviškosios emigracijos gau
sumą. LB organizacija jam buvu
si žinoma iš anksčiau, nes spėjęs 
peržvelgti turimas bylas Baltijos 
valstybių reikalu.

Pokalbio metu pareikšta, kad 
LB ir JAV lietuviai didžiai ver
tina JAV administracijos tebetę- 
siamą politiką nepripažinti Bal
tijos valstybių įjungimo į Sovie
tų Sąjungą. Tačiau nejaukiai 
jaučiamasi dėl valstybės depar-

Amnesty International paskel
bė, kad Sov. Sąjungoj yra lai
koma kalėjimuose mažiausia 
10,000 politinių ir religinių kali
nių ir kad sovietų organai nesu
tiko pasiaiškinti dėl jiem daro
mų kaltinimų apie nežmoniškas 
kalėjimuose laikomų politinių 
kalinių gyvenimo sąlygas. 

visi duomenys apie šias bylas 
bus renkami, ir kiekvienas kong
reso narys galės sužinoti, kaip 
yra laikomasi Helsinkio nuo
statų.

Pvz. ar bus leidžiama poniai 
Jurgutienei ir jos dukteriai 
išvykti iš Sovietų Sąjungos? 
Ponia Jurgutienė jau prieš me

tus yra padavusi prašymą gauti 
vizai. Tačiau dar jai neleidžiama 
išvykti. Mes esam pasirašę šią 
konferenciją; užtat turim išvys
tyti spaudimą į Sovietus ir klaus
ti “Kodėl?”. Kodėl šiai moteriai, 
kuri nėra svarbi mokslininkė, 
žinanti saugumo paslapčių, ir 
dukteriai, kuri taip pat negali 
būti laikoma tokia, kodėl jom 
neleidžiama išvykti? Aš manau, 
kad mum pribrendo laikas veik
ti. Esu rašiusi ponui Paputin, 
vidaus reikalų ministerijoj. Man 
buvo prižadėta, kad jis atsakys, 
tačiau turiu nusiskųsti, kad lig 

(nukelta [ 2 psl.) 

tamento nusistatymo to viešai 
neskelbti. T. Girth pripažino, 
kad egzistuoja šioks toks kon
fliktas tarp ilgametės nepripaži
nimo politikos ir nusistatymo 
deklaravimo ir kad tai daroma 
nenorint sovietų erzinti dėl de- 
tentės. Sovietai viešai nekomen
tuoja JAV nusistatymo aneksijos 
nepripažinti, tačiau privačiuose 
pokalbiuose kartais pareiškia 
savo nepasitenkinimą.

LB atstovai pareiškė nuomo
nę, kad bent pagrindiniai valsty
bės departamento leidiniai turė
tų atspindėti JAV politiką Balti
jos valstybių atžvilgiu. Pavyz
džiu pateikė diplomatinių postų 
žemėlapį, kuris vis dar tebėra 
netikslus. T. Girth įteiktas 1974 
gruodžio 11 šiuo klausimu 
memorandumo nuorašas, bet 
patenkinamo sprendimo nesu
laukta. Girth pažadėjo klausimą 
ištirti.

Nusiskųsta, kad Helsinkio 
konferencija nėra atnešusi jokio 
pagerėjimo Lietuvai ir kitom 
Baltijos tautom. Suminėtos trys 
pagrindinės sritys, kuriose tikė
tasi palengvinimų, bet nesu
laukta: 1) išskirtų šeimų sujun
gimas, 2) aukštų muitų siunti
niam panaikinimas ir 3) viešna
gės pavergtoj Lietuvoj neriboji- 
mas penkiomis dienomis. Gau
tas pažadas atkreipti į šiuos 
klausimus tinkamą dėmesį. Su 
LB atstovų paminėta Jurgučio 
šeimos tragedija T. Girth jau iš 
anksčiau buvo susipažinęs.

LB atstovai nepagailėjo 
aštrios kritikos detentės politi
kai. Jos vykdymas nesiskiria nuo 
pataikavimo sovietam. Agreso
riui visur nusileidžiama. Tai 
veda Sovietų Sąjungą prie JAV

“.. . vasaros metu susilpnėja 
ir ateistinio auklėjimo povei
kis. O tokia situacija stengiasi 
pasinaudoti bažnytininkai, reli
gingos senutės, kiti religinius 
prietarus skleisti nusiteikę as
menys. Jie suaktyvina savo veik
lą. Ir pirmiausia jų žvilgsnis nu
krypsta į žemesniųjų klasių mo
kinius, į pradinių mokyklų auk
lėtinius, kurie vasarą iš tiesų 
labiausiai atitolsta nuo mokyklų. 
Tuo būdu religininkai, saldai
niais ir kitokiais malonumais 
privilioję mažylius, bando ap
raizgyti vaikus religinių prieta
rų voratinkliu. Dažnai tatai daro
ma be tėvų ir vyresniųjų žinios 
bei sutikimo . . . Mus jaudina 
kai žalojamos jaunutės gležnos 
širdys, kai mažyliai mokomi 
veidmainiauti, kai jų sąmonė 
apraizgoma tamsybės skrais
tėmis . . .

Tad vasaros atostogų metu 
kiekvienas klasės vadovas, kiek
vienas pedagogas, ypač pradinių 
kaimo mokyklų mokytojai, turi 
palaikyti glaudžius ryšius su tė
vais, dėmesingai rūpintis, kad į 
bažnytininkų pinkles nepatektų 
nė vienas vaikas . . . Ateistinis 
auklėjimas, vykdomas per moks- 

negerbimo ir skatina ją reikalau
ti dar daugiau nuolaidų. Tokios 
nuolaidos kaip tik yra pavojin
gos siekiamai taikai.

T. Girth gynė detentės idėją. 
Jo nuomone, komunistinės sis
temos palengvėjimo evoliucija 
bus galima tik tada, kada sovie
tai bus saugūs savo žemėse. 
Pirmoji sąlyga galimam Baltijos 
valstybių išlaisvinimui esanti 
taika. A. Gureckas į jo teigimus 
reagavo priminimu, kad pavojus 
Sov. Sąjungai šiuo metu negre
sia iš JAV-bių ar Vak. Vokieti
jos, bet iš Sov. S-gos pavergtų 
tautų, kur tebevyksta rezisten
cija prieš okupantą. Tik jom 
suteikus laisvę, neramumų šalti
nis pranyks. Taip pat pažymėjo, 
jog Baltijos tautų išlikimui di
džiausią pavojų sudaro rusų vyk
doma tų valstybių kolonizacija. 
Aneksijos nepripažinimo politi
ka yra svarbi ir tuo, kad ji pri
mena rusam neišspręstą Baltijos 
valstybių klausimą ir prilaiko 
bent geriau informuotus nuo 
tų sričių antplūdžio.

Apię lietuvių tautos rezisten
ciją prieš okupantą T. Girth yra 
gerai informuotas. Ypač gerai 
yra susipažinęs su tikinčiųjų ko
va už savo teises. Jam žinoma, 
kad Lietuva buvo didelė ir ga
linga valstybė. Vis dėlto LB at
stovai turėjo jam paaiškinti, kad 
lietuviai nepriklauso slavam.

T. Girth yra nustebintas Ame
rikos lietuvių turima politine 
įtaka. Kas savaitę jis gauna 2-3 
užklausimus iš kongreso narių 
Baltijos valstybių reikalu. Iš
kilus susirūpinimui dėl galimo 
nepripažinimo politikos pakeiti
mo, trumpu laiku 17 senatorių ir 
42 atstovų rūmų nariai tuo rei
kalu išreiškė savo rūpestį valsty
bės departamentui. “Tai yra ne
paprastai įspūdinga reakcija bet 

lo metus, neturi nutrūkti ir va
sarą . . .” (1975. V. 30).

“Vasaros atostogos kelia kai 
kurias moksleivių ateistinio auk
lėjimo problemas. Dar pasitaiko 
atvejų, kai žemesniųjų klasių 
mokinius bandoma įtraukti į re- 
ligjnių apeigų atlikimą. Mokyto
jų dėmesio centre visą laiką turi 
būti tos šeimos, kurios dar lai
kosi religinių tradicijų. Būtinas 
kantrus ir atkaklus individualus 
darbas su religingais tėvais ir jų 
vaikais. Gerinti ateistinį darbą 
daug pasitarnauja Lietuvos TSR 
Ateizmo muziejus. Tačiau bloga 
tai, kad dalis respublikos mo
kyklų ekskursijas į šį muziejų or
ganizuoja ne taip dažnai. Nepa
teisinamai mažai ekskursijų 
1974 metais į Ateizmo muzie
jų organizavo Vilkaviškio, Ma
žeikių, Šilalės, Švenčionių, Tau
ragės, Telšių, Joniškio, Širvintų, 
Zarasų rajonų mokyklos” (1975. 
VI. 13).

Red. pastaba: Nepaisant visų 
valdžios įpareigojimų mokyto
jams, nuo pat vasaros pradžios 
dešimtys tūkstančių Lietuvos 
vaikų pradėjo ruoštis pirmajai iš
pažinčiai ir Komunijai. Nereikia 
nei saldainių, nei mokymo be 
tėvų žinios . . .

VYSKUPŲ 
KONFERENCIJA 
WASHINGTONE

Washington, D.C.—Amerikos 
katalikų vyskupų konferencija, 
kuri vyksta kasmet, šiemet po
sėdžiavo lapkričio 17-25 Wash- 
ingtone. Konferencijoje buvo at
stovaujama ir Amerikos Lietu
vių Katalikų (ALK) Taryba. At
stovavo jos reikalų vedėjas kun. 
Kazimieras Pugevičius.

Atstovas privačiuose pasikal
bėjimuose turėjo progos vysku
pam priminti Lietuvos persekio
jimą. Jis taip pat turėjo progos 
pasikalbėti su įvairiais katalikų 
spaudos atstovais.

Vienas jų, kurio slapyvardis 
Xavier Rynne, plačiai rašąs kata
likiškais klausimais nekatalikiš
koje spaudoje, pvz. New York 
Times, New York Magazine, su
sidomėjo Lietuvos katalikų per
sekiojimu ir žada tuo klausimu 
pradėti rašyti.

Šia proga ALK atstovas suži
nojo ir pajuto, kaip svarbu lietu
viam rašyti laiškus laikraščių 
redakcijom. Willmington, De- 
laware, katalikiško laikraščio re
daktorė jam išsitarė: “Aš nežino
jau, kad mes turime tiek daug 
lietuvių Willmingtone, Dela- 
ware. Kai mūsų laikraštyje pasi
rodė žinia apie Lietuvos Kat. 
Bažnyčios Kroniką, tuoj laikraš
čio puslapiuose pasipylė laiškai. 
Dabar reikės ateityje daugiau 
rašyti apie Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios reikalus.”

Philadelphijos ukrainiečių 
vyskupijos vyskupas pagelbi- 
ninkas Basilius Losken konfe
rencijoj kalbėjo, kad pavergtieji 
kraštai per maža atstovaujami 
Taikos ir Teisingumo komisijos 
posėdžiuose. Į tai konferencija 
atkreipė dėmesį, ir nuo dabar 
toks atstovas posėdžiuose daly
vaus.

kokiu klausimu. Jūs turit politi
nę jėgą”, teigė T. Girth.

Kongresmano E. Denvin.skio 
naujajai rezoliucijai (No. 401) 
T. Girth pritaria, nes ji paremia 
prez. Fordo pareiškimą ir jį stip
rina. Tačiau jis asmeniškai ne
žinąs, ar valstybės departamen
tas minimą rezoliuciją remia.

T. Girth nuomone, mes, lietu
viai, valstybės departamente ga
lim sau padėti dviejose srityse. 
Pirma, pristatydami konkrečias 
problemas—aukštus muitus, 
apsilankymo varžymus ir T.T. 
Antra, pateikdami JAV administ
racijai kritišką bei skirtingą nuo
monę, kad, stengiantis įgyven
dinti detentės idėją, neatsiras - 
tų kritiškos nuomonės stoka.

Bendras įspūdis — T. Girth 
yra šiltas , malonus asmuo, nuo
širdžiai besidomįs Baltijos 
valstybių klausimu, beveik be 
išimties idėjiškai atstovaująs 
valstybės departamento dabarti
nei linijai. GČ
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Savaitės 
įvykiai

HARTFORD, CONN.

(atkelta iš 1 psl.)

Angolos sovietų remiamo iš
laisvinimo sąjūdžio narius kari
nių dalykų moko Kubos specia
listai, bet paskutiniu metu ir so
vietai čia atsiuntė 400 technikų.

Buv. Kalifornijos gub. Ronald 
Reagan pasiskelbė kandidatuo
siąs respublikonų partijos są
rašu į prezidentus. Jo kandidatū
ra žymiai susilpnins prez. Fordo 
laimėjimo viltis.

Indijos prezidentas savo dek
retu pakeitė ypatingos būklės 
nuostatus taip, kad dabar tas 
pats asmuo už tuos pačius 
veiksmus galės būti ir antrą kar
tą areštuotas.

Iš kalėjimo paleistas sergan
tis Indijos opozicijos vadas Jaya 
Prakaš Narayan pareiškė, kad jis 
suaktyvins savo opoziciją min. 
pirm. Indira Gandhi, bet pats į 
jokius postus nekandidatuosiąs.

Argentinos prezidento rinki
mai iš 1977 yra atkeliami į 1976 
pabaigą.

28 sovietų kalnų laipiotojai 
negyvai sušalo Kaukazo kalny
ne, nes stipresnieji ne tik pali
ko silpnesniuosius likimo valiai, 
bet dar prieš tai juos ir nurengė. 
Kaltininkam būsią keliama byla.

Bangladeš kariuomenės da
lyse vis dar vyksta neramumai.

Š. Vietnamo patriotinis frontas 
ir P. Vietnamo tautinis išlaisvi
nimo frontas susijungė, ir 
konstitucinis abiejų Vietnamu 
parlamentas P. Vietname bus 
renkamas pagal Š. Vietname 
galiojančias taisykles.

Britanijos min. pirm. Harold 
Wilson pareiškė, kad jo vyriau
sybė numato suteikti valams ir 
Skotams didesnę autonomiją.

Filipinų vyriausybė uždraudė 
svetur gimusiem kunigam ir vie
nuoliam dalyvauti darbininkų 
judėjime ir jų unijose. Katalikų 
Bažnyčios vadai dėl to griežtai 
protestavo.

Jordano vakarų krante kelias 
dienas vyko studentų de- 
t n un s trač'ijo s ‘ re ikalauj anč i o s, 
kad Izraelis pasitrauktų iŠ tos 
srities. Kariuomenė demon
strantus išsklaidė.

Gintaro 
ansamblio 
viešnagė

Gausus būrys gražaus jaunimo 
spalio 18 atvyko iš Toronto į 
Hartfordą ir atliko sudėtingą 
ir puikią programą Lietuvių klu
bo salėj LB-nės surengtame 
koncerte — baliuje. Gintaro an
samblio šokėjai šoko tautinius 
Šokius, dainininkės dainavo, o 
darnus orkestras juos visus 
linksmai palydėjo. Žavi kūrinių 
interpretacija ir lygus balsų su
derinimas buvo tikrojo grožio 
simbolis. Tai nuopelnas va
dovų, kurie tą jaunimą taip gerai 
ir klasiškai paruošė. Ypač visus 
žavėjo meniškai atliekami spal
vingieji tautiniai šokiai.

Ansamblio vadovai — Juozas 
ir Rita Karasiejai. Orkestro va
dovas — muz. Jonas Govėdas.

Hondūro vyriausybė buvo pa
žadėjusi pravesti žemės refor
mą, tačiau neskuba jos vykdyti. 
Kairiųjų valdomo ūkininkų 
vienybės fronto nariai patys 
užima dvarus, ir dėl to dažnai 
įvyksta susirėmimų su žemių sa
vininkais.

Aukšč. teismo teisėjas Wil- 
liam O. Douglas pasitraukė iš 
teisėjo pareigų sveikatos sume
timais.

JAV orezidentas ir kongresas 
sutarė dėl ilgalaikės JAV gami
namo aliejaus kainų reguliavimo 
politikos.

Indijos vyriausybė paleido iš 
kalėjimo sergantį opozicijos va
dė Jaya Prakaš Narayan.

Š. Vietnamo 25 narių delega
cija atvyko į Saigoną tartis dėl 
abiejų Vietnamu sujungimo.

Libane, sustojus tarpusavio 
kovom, prasidėjo žmonių grobi
mai.

Sov. S-ga iš Japonijos gautais 
kreditais statydinasi Pacifiko 
vandenyno Wrangelio įlankoj 
naują uostą Vostočny Port, per 
kurį per metus jau dabar pra
eina apie 13 mil. t krovinių.

Prez. Fordas pareiškė, kad 
JAV nenumato pasitraukti iš JT 
dėl jų priimtos rezoliucijos sio
nizmo reikalu.

Pavaduotoja — Žibutė Šilinin- 
kaitė. Mergaičių okteto vadovai
— Giedrė ir Rimas Paulioniai. 
Šokėjų vadovė — R. Karasiejie- 
nė. Tas žydintysis jaunimas — 
šokėjai, dainininkės ir mišrūs 
orkestrantai — buvo nuo 15 iki 
25 metų amžiaus. Programos 
atlikėjų buvo 42 (patys jauniau
sieji neatvyko). Reikėtų juos iš
vardinti alfabetiškai. Bet ar ras
tųsi laikrašty tiek vietos? Šokė
jai šoko Kepurinę, Pasiutpolkę, 
Tabalą. Dainininkės dainavo: 
Negaliu tavęs nepaminėti — A. 
Raudonikio, Palik tik dainą 
man — J. Bašinsko. Po dainų 
šokėjai šoko Sadutę, Vestuvių 
polką, Rezginėlę, Subatėlę. Po 
pertraukos antroj programos 
daly sudainuota Pradės aušrelė 
aušti. Šokėjai dar pašoko Pakelt- 
kojį ir Landutę, o dainininkės 
padainavo Nemunėli, Nemunėli
— A. Bražinsko. Koncerto pabai
goj pašokta Trampolkė ir Aštuo- 
nytis.

G. Stankaitytė ir A. Zdanys 
papuošė programos atlikėjus ir 
jų vadovus gėlėmis, LB apylin
kės pirm. Steponas Zabulis jiem 
šiltai padėkojo, o publika, kaip ir 
per visą koncertą, entuziastiškai 
jiem paplojo.

Skoningai sutvarkyta koncerto 
salė buvo pilnutėlė publikos. 
Buvo ir nemaža vietinio jauni
mo, taip pat ir svečių iš arčiau 
ir iš toliau.

Vaišės Toronto svečiam buvo 
Jaunimo klubo salėj. Programos 
dalyviai su savo vadovais vaiši
nosi ir linksmai dainavo, o mū
siškis jaunimas svečiam šei
mininkavo. Didžiojoj salėj pub
lika šoko, valgė ir dalinosi 
koncerto įspūdžiais bei mėgino 
savo laimę loterijoj. Vėliau kar
tu bendravo ir Toronto svečiai.

Koncerto rengimo darbus atli
ko visi LB apylinkės valdybos 
nariai. Apsčiai prisidėjo ir tal
kininkai. Kazimieras Tijūnėlis 
surinko daug aukų programos 
knygutei. Birutė Zdanytė orga
nizavo svečiam nakvynes, o sa
vieji maloniai juos priėmė. Prie 
bufeto dirbo bei aukų suteikė: 
E. Banevičienė, I. Ruseckienė, 
J. Dapkienė, S. Špakauskienė, 
E. Minukienė, B. Zabulienė, G.

Tijūnėlienė, M. Banevičius, J. 
Šimanskis ir daugiau ... Iš jau
nimo .— Genutė ir Regina Stan- 
kaitytės, Danutė Šliogerytė, A. 
Vitėnaitė ir Juozas Stankaitis.

Laimėjimam dovanas aukojo: 
Sofija Alienė — savo keptą Na
poleono tortą, Aldona Saiminin- 
kienė — savo darbo Rūpintojė
lį, kurio pajamas skyrė pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresui, ir 
Antanas Kuprys — vazą.

Koncertas turėjo didelį pasise
kimą. Jis paliko mum daug gyvų 
ir neužmirštamų įspūdžių. Jo at
garsiai gražūs ir malonūs. Pel
nas taip pat nemažas; jis bus iš
skirstytas lietuviškiem reikalam.

LB apylinkės valdybos var
du nuoširdžiai ačiū Gintaro an
samblio vadovam, programos 
dalyviam, gausiai visuomenei, 
aukotojam ir talkininkam, Tėvy
nės Garsų radijo valandė
lei, Darbininko ir Draugo redak
cijom ir visiem kitiem, kurių 
neįmanoma išvardinti.

M. Petrauskienė

NEVV BRITAIN, CONN.

Choro vakaras
New Britaino Šv. Andriejaus 

lietuvių parapijos choras lapkri
čio 29 rengia puikų dainų ir vai
dybos vakarą-šiupinį, kurio pro
gramą atliks choras parapijos sa
lėj po bažnyčia. Pradžia 8 vai. 
vak. Įėjimo auka suaugusiem 4 
dol., moksleiviam ir pensinin
kam 2 dol.

Dainos ir vaidyba bus atlie
kama lietuvių ir anglų kalbom.

Šio šiupinio autorius ir reži
sierius yra muz. Robertas Kel- 
ly. Po programos — šokiai.

Jei kas neturi savo susisieki
mo priemonių, į parengimą bus 
atvežtas ir po parengimo parvež
tas namo.

Visi New Britaino ir apylin
kių lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti.

Jonas Bernotas

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

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soaivotus ir DaDrastus. 
Pilnas patarnavimas-įdėdahr'naujaš dariš.~Aptarnaūjam 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. 1Š83 Madison St., 
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina 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.

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, Woodhaven, N.Y. 11421. 
Telef. Ml 7-6637.

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, 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.į 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

Po koncerto Gintaro šokėjai ir vadovai scenoje papuošti gėlėmis. LB apylinkės pirmi
ninkas Steponas Zabulis visiem dėkoja. Nuotr. A. Dziko

Gintaro viešnagė Hartforde. Šoka Sadutę. Nuotr. A. Dziko

ŽMOGAUS 
TEISĖS
(atkelta iš 1 psl.)

šiol nesu gavus atsakymo į mano 
laiškus. Prieš porą dienų tariau
si šiuo reikalu su kongresmanu 
Yates, kuris buvo mūsų “žmogaus 
teisių grupės” pirmininkas, kai 
JAV kongreso delegacija nese
niai lankėsi Sovietų Sąjungoj. 
Dabar atstovų rūmų pirmininkas 
(Carl Albert) yra parašęs ponui 
Ponomarev, ir mes tikimės su
žinoti, kodėl neatsakoma į mūsų 
klausimus. Mes nenuilstamai 
gvildensim šitą reikalą, nes ne
galima pasirašinėti visokių su
tarčių nesiekiant jų įgyvendini
mo.

-o-
Užbaigiant pokalbį, ponia 

Fenwick paprašė savo rezoliuci
jos pravedimui paramos. Ji pra
šė rašyti konggresmanui Tho
mas E. Morgan, atstovų rūmų 
užsienio reikalų komiteto pir
mininkui, prašant jį, kad ko grei
čiausiai būtų pravesta ši rezoliu
cija (H.R. 9466).

Ši Millicent Fenwick siūloma 
komisija gali sudaryti nepapras
tą forumą lietuviškom bylom; 
pvz.: Marijos ir Dainos Jurgu- 
čių neišleidimas į Ameriką, 
aukšti į Lietuvą siunčiamų pa
ketėlių muitai, Bražinskų į Ame
riką neįsileidimas, laiškų ir 
spausdintos medžiagos cenzūra, 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika, lietuvių politinių kali
nių buitis. Turim panaudoti 
Helsinkio konferencijos nuosta
tus savo naudai ir padėti tokiem 
žmonėm, kaip kongresininkė 
Fenwick, spaudžiant Sovietus, 
kad liautųs pažeidinėję žmoniš
kumo principus.

Ponios Fenvvick siūloma ko
misija, be abejo, neturės įgalio
jimo priversti Sovietus pa
klusti, tačiau bylos, kurios bus 
gvildenamos jos rėmuose, susi
lauks visuomenės ir spaudos 
dėmesio, ir tik tada paaiškės vi
siem tikras “detentės” politikos 
veidas. D.K.

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.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30- 
8:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467 
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

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

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Splrits Wlnes & 
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.
4'— --------------- - , , ...............        ' ................ ...i..,,,.

Lietuviško stiliaus paminkle 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines Nevv York, 
Nevv Jersey ir Connecticut 
valstijosej ub’z aš ’T

1900 t 1972 ■'

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 vieninteli vieta 
Gausi parodų salė

GRUPINES KAINOS PAVIENIAMS ASMENIMS 
4 DIENŲ KELIONĖ |

VIEŠBUČIAI:
LAS VEGAS

KAINA įSKAITO:

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

Šių kelionių

Skridimai lėktuvu
Viešbutis nuo ketvirtadienio iki 
sekmadienio
Pervežimai iš aerodromo į vieš
butį ir atcįal
Visi lėktuvų Ir viešbučių taksai 
Bagažų nešiojimai
Dveji pusryčiai
Sauja nikelių

ir kitais kelionių reikalais 
kreiptis į

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
ROMAS KEZYS, SAV.

2129 Knapp St. Brooklyn, N.Y. 11229 Tel. (212) 769-3300



1975 lapkričio 28, nr. 48 • DABININKAS • 3

DARBININKAS

Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y., Post Office

Subscription per year — $10.00. Single Copy 20 cents

Eina nuo 1915 m., 1951 m. sujungė AMERIKĄ, LDS organą DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS • Pre
numerata metam $10.00 • Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra • 
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę • Už skelbimu turinį'. 
Ir kalbą redakcija neatsako.

Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA

Brazaičio testamentas

i

Lapkričio 28 sueina vieneri 
metai, kaip lietuvių tauta nete
ko žymaus kultūrininko, mo
kytojo, profesoriaus, žurnalisto 
ir politiko Juozo Brazaičio. Dar
bininko laikraštis neteko savo 
redaktoriaus, kuris šiame laik
raštyje dirbo net 23 metus. Dar 
ir dabar redakcijoj yra laikomas 
jo darbo kambarys su dideliu 
portretu, su žvake, su keliom 
knygom. Rodos, dar prasivers 
durys ir pamažu, lėtu žingsniu 
ateis jis su šypsena, su dideliu 
portfeliu.

Bet jis neateis. Jis Putname, 
kur daugiausia lietuviškos nuo
taikos. Tą audringą rudens die
ną iškeliavo, draugų palydėtas. 
Ne į Lietuvą, kuriai jis skyrė 
visą gyvenimą, bet į vienuoly
no kapines.

Testamentu jis pageidavo, kad 
laidotuvės būtų kuklios, be kal
bų, be gėlių, be alaso. Testa
mentu jis uždraudė ir pamink
lą ant jo kapo pastatyti. Ne
bus ten nei marmuro, nei gra
nito, nei žalvario. Nebus ekspre- 
singo kūrinio, kuris išreikštų jo 
gyvenimą ir darbus. Bus tik 
kukli lenta su vardu, pavarde, 
gimimo ir mirimo datom.

Testamentas dar nurodė, kaip 
sutvarkyti jo kuklų turtelį, kny
gas. Ir tai ištirpo, išsklido. Ro
dos, išnyko žmogus, kaip dūmas, 
užgeso šviesa antrame aukšte 
prie parko.

Bet Brazaitis nemirė. Ir jis ne
mirs. Jis paliko neišdildomus 
darbus ir savo dvasinį testamen
tą visai lietuvių bendruomenei 
išeivijoj ir visai lietuvių tautai.

Jau tą pačią laidotuvių dieną 
artimieji bičiuliai sutarė, kad 
reikia telkti lėšas ir išleisti bent 
keletą veikalų apie velionį pro
fesorių. Pirmasis veikalas būtų 
jo biografija, kuri apžvelgtų iš 
įvairių pusių jo šakotą gyveni
mą. Antrasis veikalas —jo raštų 
bibliografija, trečiasis veikalas— 
jo pagrindiniai raštai (čia gali 
būti vienas, ar du, o gal ir net 
daugiau tomų). Tai ir liudija, 
kad Brazaitis nemirė. Jis prade

The Lithuanian Weekly Published 
by Franciscan Fathers

Editorial Office (212) 827-1352
Business Office (212) 827-1351

da iš naujo gyventi lietuvių tau
toj.

Iš jo gyvenimo ir iš jo raš
tų į mus kalba šios pagrindinės 
ir testamentinės jo mintys.

Jis priklausė tai kartai, kuriai 
teko pačioj jaunatvėj įsijungti į 
atsistatančios Lietuvos kūrybinį 
darbą. Ta karta pasižymėjo idea
lizmu, pasiaukojimu. Lietuva 
jiem buvo ne tik žodis, bet vi
sas gyvenimas. Toks ir buvo ve
lionis profesorius, Lietuvai 
dirbęs visada. Niekada nebuvo 
nei poilsio, nei atostogų buvo tik 
Lietuva ir jos reikalai.

Kai Lietuva buvo okupuota, 
jis nesibijojo palikti ramų profe
soriaus darbą ir nueiti į politiką, 
į visuomeninę veiklą, kuri tie
siog ėdė jo sveikatą. Jis nuėjo, 
nes jis ten buvo reikalingas, ir 
taip save paaukojo.

Kai šiandien užsidaroma siau
rose profesinėse ribose, kai atsi
sakoma visuomeninio darbo, 
Brazaitis įspėja mus ir pamoko, 
kad visada liktume atviri savo 
tautos reikalam ir kad visada 
dirbtume Lietuvos laisvei ir jos 
šviesesnei ateičiai.

Jis taip pat priklauso tai kar
tai, kuri nesitenkino mėgėjišku 
darbu, o siekė profesinio lygio. 
Jis buvo geras mokytojas, profe
sorius, žurnalistas, visuomeni
ninkas. Kai reikėjo eiti į politi
ką, ir ten jis parodė ir savo su
gebėjimus ir savo intelektą..

Čia turime antrą jo testamenti
nę mintį — gilinti savo profesi
nį pasirengimą, su meile, su di
deliu tobulumu reikštis savo 
profesijoj ir drauge su atvirumu 
skleistis į visuomeninį gyveni
mą, jį tobulinti ir jį gerinti.

Skatina jis mokytis ir šviestis, 
kad lietuvių tauta būtų moky
čiausia ir pasižymėtų savo kultū
ra ir savo kūryba.

Skatina jis mokytis ištvermės 
ir didelio ryžto, kad niekada ne
būtume palūžusios dvasios ir 
nusiminę. Tik nuolatinis darbas, 
nuolatinė kova dėl geresnės 
savo tautos ateities.

Anglis, tūkstančius metų išgulė
jusi po žeihėm, į paviršių iš
kelta, virsta šildymo, kaitinimo, 
deginimo priemone.

N.E. Sūduvis

Meno žmonių būtis, jų siekiai, 
ieškojimai ir klaidžiojimai, tar-
pusavio nesusipratimai ir kivir
čai, jų apsivylimai, sielvartai, 
laimėjimai, linksmybės ir 
džiaugsmai yra didžiai plati ir 
spalvinga charakterių bei įvykių 
erdvė. Tad kokiu žodžiu ir ko
kiom varsom į ją įterpti žmogų, 
kurio mūsų tarpe jau nebėra? 
Netinka čia net ir romėnų pa
tarimas, kad apie mirusį turime 
kalbėti arba tik gerai, arba nie
ko netarti. O gal čia tinka velio
nio Juozo prisiminta anglis, 
tūkstančius metų išgulėjusi po 
žemėm? Nors jis po mūsų už
bertom smėlio saujelėm ilsėjosi 
dar tik vienerius metus, jo 
tauraus žmoniškumo minėjimas, 
jo būdas ir ypač darbai, kaip 
man rodosi, gali mus ir šildyti, 
ir kaitinti, ir įkvėpti, ir net į- 
pareigoti.

Nuo pat pradžios, kai velionis 
Juozas Brazaitis iškopė iš pa
auglio ir jaunuolio amžiaus, jis 
sutapo su savo tautos kultū
riniu gyvenimu ir to gyvenimo 
problemom. Dar studentu bū
damas, jis dirbo dienraščio Lie
tuvos redakcijoj, pradėjo reikštis 
kaip talentingas ir įžvalgus gro
žinės literatūros recenzentas. Il
gainiui jo darbų medis ėmė ša
kotis ir kerotis, aprėpdamas vis 
platesnius ir esmingesnius kul
tūrinio veikimo barus. Taip jis 
suartėjo su menų žmonėm, jų 
tarpe atrado nemenką būrį bi
čiulių ir gerbėjų, neprasilenkė

Poetas Stasys Santvaras kalba prof. Brazaičio akademijoje 
balandžio 13 Kultūros Židinyje. Nuotr. Lino Vytuvio

JUOZAS BRAZAITIS 
TARP MENO ŽMONIŲ
Stasio Santvaro paskaita, skaityta prof. Juozo
Brazaičio akademijoj Kultūros Židiny balandžio 13

ir su vienu kitu priešiškai nusi
teikusiu žmogum.

Tačiau koks iš tikro buvo 
Juozas Brazaitis, kaip jis atrodė? 
Anom pavasario dienom lietu
vių menininkų tarpe buvo gau
sokas būrys dailių, lyg iš pieno 
išplaukusių moterų, daugėjo 
kiekis vyrų, kurie buvo augaloti, 
tiesūs ir liekni kaip jovarai, 
netgi su pretenzijom į apoloni- 
nį grožį. Brazaitis, nors visada 
rengdavosi skoningai ir tvarkin
gai, jų tarpe atrodė kaip pilkas 
žvirblis sakalų ir povų susilėki
muose. Kresnas, neaukštas ūgis, 
dar jaunystėj praretėję plaukai, 
storokos lūpos, stamboki veido 
bruožai rodė, kad prigimtis vy
riško gražumo jam pašykštėjo. 
Betgi velionis Juozas turėjo ne
blėstantį perteklių dvasinio gro
žio, sunkiai aptariamo vidinio 
magneto, kuris nevienu atveju 
įveikė nors ir spindintį, nors ir 
puošnų, bet šaltą ir nejaukų iš
orinį marmuro blizgėjimą.

Prof. Juozas Brazaitis nemėgo 
tirštinti baltų dažų, klausyti apie 
save “baltų” kalbų. Nemėgo 
liaupsių ir pagyrų paskutinėm 
savo gyvenimo dienom (veikiau 
troško išnykti “kaip dūmas ne
blaškomas vėjo”), nemėgo ir 
tada, kai jis buvo sutapęs su 
mūsų dailiuoju žodžiu, su gro
žine literatūra, kai rašė savo 
stambiuosius darbus — Vaižgan

tą ir Maironį. O tai taip pat 
yra keblumas, net įpareigojimas 
tam kuris ateina apie jį kalbėti. 
Tiesa čia yra esminis dalykas, 
tik iš tiesos gabalėlių, kaip iš 
spalvotų akmenų, gal kada nors 
bus galima atkurti nors apytikrį 
mirusio Bičiulio paveikslą.

Kiekvienam, kuris nors gerė
liau pažino Juozą Brazaitį, visų 
pirma krito akysna jo darbštu
mas, pareigingumas, gražbylu- 
mas, patrauklumas, erudicija ir 
išmintis. Regiu jį Kauno Ugnia
gesių gatvelėj, toj siauroj ir kuk
lioj gatvelėj, vis iš kur norš 
grįžtantį su sunkiu, popierių ir 
knygų prikrautu portfeliu. Eida
vo jis lėtu žingsniu, neskubė
damas, galvą žemyn palenkęs, 
susimąstęs, į šalis nesidairy
damas. Atrodo, jis ir keliau
damas laiko negaišino, ką nors 
mąstė, ką nors dirbo. Tokiame 
“žygy” sutiktas ir prakalbintas, 
iš susimąstymo pabusdavo, vei
das apsiliedavo jaukia šypsena, 
nesunku būdavo pastebėti, kad 
jis iš gan toli į tikrovę sugrįžo.

Įsidėmėjau anuomet ir kitą jo 
būdo bruožą — valgydavo Juo
zas pasibaisėtinai mažai, gerda
vo gana daug stipriai pasaldin
tos kavos (maždaug pusė puode
lio cukraus, pusė kavos), o mie
godavo tik penkias — šešias va
landas per parą. Tuo tarpu darbų 
jis turėjo kalnus. Iš kur sėmėsi 
jo energija? Tur būt, tik sveika 
ir stipri prigimtis teikė jėgų 
sunkiam įsipareigojimų krūviui 
pakelti.

Velionis prof. Juozas Bra
zaitis, kaip jau galime nuvokti, 
nemenką būrį metų praleido 
meno žmonių tarpe. Su jais jis 
būdavo kitoks Brazaitis — kai 
kada besiklausantis ir besišyp
santis, kai kada logiškai ir sklan
džiai dėstantis savo pažiūras ir 
nuomones, kai kada drąsinantis, 
skatinantis ir užjaučiantis. Ta
čiau Velionis nebuvo meninės 
bohemos žmogus. Kavinės, res
toranai ir panašaus pobūdžio už
eigos ar susibūrimai nedaug 
naudos iš jo teturėjo. Jei prisi
menam Puccini’o Bohemos vei
kėjus, tai Juozas nebuvo nei Ro- 
dolfas, nei Marcelis, nei Kol- 
linas, nei Šonaras. Jis kūrė savo 
individualų gyvenimo stilių, 
daugiausia laiko skyrė darbam, 
bet buvo socialus ir vaišingas, 
žmonių artumo anaiptol neven
gė, mėgo jų artumoj pabuvoti, 
atsikvėpti, prasiblaškyti.

Štai, susiorganizuodavo va
karai, kada didžiuliame Juozo 
kambary net vietos atsisėsti pri
stigdavo, tada riesdavom kojas 
ant kilimo. Rinkdavosi pas ve
lionį rašytojai, jo bičiuliai iš XX 
Amžiaus redakcijos, iš Vytauto 
D. Universiteto, iš teatro ir vie
nas kitas iš dailininkų šeimos. 
Susidarydavo marga ir įdomi 
charakterių ir pažiūrų pynė, 
vis būdavo mėginama tą ar kitą 
problemą, tą ar kitą kultūrinį, 
visuomeninį ar politinį klausimą 
už ragų ir šaknų nutverti. Juo
zas tuos pokalbius moderuo- 
davo, savo pastabom ir nuomo
nėm neleisdamas diskusijom į 
atkalnes nuriedėti. Nebuvo ten 
pletkų, apkalbų, nešvankių 
anekdotų, bet valdžios darbai 
kartais buvo ir gana aštriai pa- 
pakritikuojami. Buvom jauni, 
troškom dinamiškesnio kul
tūrinio ir visuomeninio gyveni
mo, besusidaranti miesčioniška 
rutina mūsų daugumą kaitino ir 
erzino. Bet ir valdžios kritika 
tuose vakaruose būdavo objek
tyvi ir nuosaiki. Daug Juozo ka
vos tada išgerdavom, skaityda- 
vom ir dainuodavom, daug pri- 
šnekėdavom, o iš viso to kar
tais ir šis tas naujo atsirasdavo.

Turėjo velionis Juozas ir sub
tilesnių lankytojų. Mėgdavo 
pas jį užeiti jaunos moterys su 
savo sielvartais, rūpesčiais ir ne
sėkmėm. Atseit, ateidavo ati
duoti jam savo dvasinius sun
kumus, kai jie darydavosi sun
kiai bepakeliami. Jeigu leistų ir 
neužsigautų, pasakyčiau, kad 
tokių Juozo lankytojų tarpe buvo 
ir rašytoja Kotryna Grigaitytė, 
vis buvusi dėl kažko nelaimin
ga. Ji ateidavo, batukus numetu
si ant grindų, susirangydavo ant 
sofos, net kojas pasėsdavo, o jos 
nusiteikimai rodė, kad ir jos siel
vartai nėra pienių pūkai.

Lankydavo Brazaitį ir įsimylė
jusios merginos, tos vis atkil
davo porom. Bet jis buvo kietas 
kaip uola, romansų vengė, delsė 
ir kažko laukė. Ir taip vieną kar
te Ugniagesių gatvele pas “my
limą profesorių” (taip ji man 
apie jį kalbėdavo) atėjo jauna 
poetė Vlada Prosčiūnaitė. Čia 
įvyko lūžis, ir Juozo Brazaičio 
viengunginis gyvenimo būdas 
beveik staiga pakito, įgijo visai 
kitokį pavidalą, galima tarti, 
miesto papročių ir etiketų api
pintą pavidalą.

(Bus daugiau)
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Stuiką vaisčius atiduodavo 
kam nors iš varžytynių trejiem 
metam. Buvo gavęs ir mano tė
vas. Išlaikė ją šešerius metus už 
400 rublių metam.

Su vaitu bėdos nebuvo. Ne
bent kartą per mėnesį reikėda
vo jį nuvežti į apskritį — Vil
kaviškį. O šiaip į daugelį vietų 
vaitas nuvažiuodavo pats vie
nas. Tėvas jam duodavo vieną 
arklį, pakinkytą į vežimą. Bet su 
kareiviais rusais pavasarį ir ru
denį būdavo labai daug vargo.

Sergančius rusų kareivius pas 
mus atveždavo Vištyčio vals
čius, o mūsiškiai juos veždavo 
į karišką ligoninę Kybartuose. 
Būdavo, atveža vieną arba pen
kis sergančius; prie jų — vienas 
palydovas. Tuos išvežus, atveža 
jau kitus. Du vežimai išvažiavę. 
Nuo mūsų iki Kybartų — 11 ki
lometrų. Nuvažiuoti ir sugrįžti 
trukdavo 5-6 vai. Toks būdavo 
kelias, kad vežimas klimpdavo 
lig ašų. Arkliai sunkiai traukda
vo net ir tuščią vežimą. Grįžus 
reikėdavo vėl skubiai važiuoti į 
Kybartus. Pasitaikydavo, kad 
kareivis būdavo didelis ligonis. 
Tada reikėdavo ką nors samdyti 
iš ūkininkų, kad greičiau būtų 
pasiekta ligoninė.

Pas mus buvo laikomos dvi 

poros jaučių, su kuriais ardavo 
laukus. Darbinių arklių buvo 
šeši, tarp jų dvi veislinės kume
lės, kurių tokiame kely nebuvo 
galima kinkyti į vežimą. O prie
auglį tėvas saugojo: tas buvo au
ginamas pardavimui, į vežimą 
kinkomas tik geram kely.

Matydamas, kad ligoniai nėra 
dideli, tėvas su jais tardavosi. 
Būdavo, kad kareiviai sutikdavo 
paimti po 50 kapeikų ir eidavo 
pėsti į Kybartus patenkinti. Tai 
buvo daugiau, kaip rusų eilinio 
mėnesio alga. Kada aš 1910- 
14 tarnavau rusų kariuomenėj, 
eilinis rusų kareivis pėstininkas 
gaudavo algos 50 kapeikų mėne
siui.

Vasarą ligonių pasitaikydavo 
labai retai. Orai geri — tai ir 
ligos nekimba. Daugiausia ligo
nių būdavo rudenį, kada neiš
brendami keliai.

Šitas kelias, nuo Vištyčio lig 
Kybartų, rusų žemėlapiuose bu
vo parodytas plentu. Mano tė
vas pasakojo, kad abiejose ke
lio pusėse buvo privežta akme
nų. Vėliau tie akmenys dingo. 
Daug ūkininkų iš jų pasistatė 
tvartus. Rusų generolai padarė 
biznį. Negi eis caras į Lietuvą 
tikrinti, kokie ten keliai.

Aukštas kalnas
Galimas dalykas, kad dauge

liui lietuvių Lietuvoj Šitas kal
nas buvo nežinomas.

14 kilometrų nuo Kybartų į 
pietus yra aukšti kalnai, kurių 
apie 400 ha priklausė Papeč- 
kių kaimo ūkininkam (ten vasarą 
jie bendrai ganydavo gyvulius), 
o kita dalis priklausė Liukių 
dvarui.

Tarp tų kalnų, kurie priklausė 
Papečkių ūkininkam, buvo 
vienas labai aukštas kalnas, kurį 
apylinkės gyventojai vadindav 
Papečkių Piliakalniu.

Nuo to kalno į šiaurę, va
karus ir rytus už trijų kilometrų 
prasidėdavo lygumos, kurių 
krašto nebuvo matyti. Paprasta 
akim, be žiūronų, buvo galima 
matyti plotus už 70 kilometrų 
ir net daugiau kaip dvidešimt 
bažnyčių. Bartininkų, Marijam
polės, Kudirkos Naumiesčio, 
Virbalio ir Vilkaviškio bažny
čios buvo baltos, tai labai gražiai 
buvo matomi jų bokštai. Kur 
bažnyčios buvo raudonų plytų 
arba medinės, tai buvo matoma 
tik vieta, kurioj tarp medžių bu
vo bažnyčia.

Nuo to kalno lig Marijampo
lės buvo apie 60 km, lig 
Kudirkos Naumiesčio — apie 35 
km. Greta K. Naumiesčio Šir
vintos bažnyčia Vokietijoj buvo 
raudonų plytų, bet ji visa buvo 
gražiai matoma, nes buvo labai 
aukšta. Buvo matyti ir Tilžės 
bažnyčia,k bet jau horizonte, tik 

bokštas. Tiesia linija lig jos buvo 
apie 70 km. Vokietijos pusėj bu
vo matyti Eitkūnų, Bildviečių, 
Stalupėnų, Giritų, Pilupėnų ir 
daug kitų bažnyčių. Žiūrint per 
žiūronus, buvo galima dar dau
giau matyti.

Nors yra Lietuvoj ir aukštes
nių vietų, kaip Švenčionėliai ar 
Ašmena, bet, tur būt, nuo nie
kur tiek daug ir taip toli* nėra 
matoma.

Kalbamas kalnas yra tik trys 
kilometrai į rytus nuo Vokietijos 
pasienio miestelio Pilupėnų. 
Pirmojo pasaulinio karo metu 
vokiečių kariuomenė šiuo kalnu 
naudojosi kariaudama prieš 
rusus.

Didelė nelaimė
Dirbant namie pas tėvą, kai

mynas su kuriuo gerai sugyve
nom, paprašė mane, kad padary
čiau jo naujagimiui sūnui supa
mą lovutę. Padariau ją gražią, 
išpiaustytc| ir gražiai nupoliruo
tą. Nuvežiau atiduoti.

Aš ir Gustavas, paėmę lovu
tę, nešėm ją į kambarį, kur jo 
šeima. Lovutė buvo nemaža, 
kojos lenktos, netilpo duryse, 
nešant į vidų. Verčiant lovutę 
ant šono, tarpdury iškrito jos 
dugnas.

Gustavas metė lovutę iš rankų 
ir pradėjo šaukti: “Kokią didelę 
nelaimę, kaimyne, atnešei į 
mano namus!” Ir kokius penkis 
kartus šituos žodžius pakartojo. 
Tada aš vienas susitvarkiau ir 
įnešiau lovutę į kambarį. O Gus
tavas, susiėmęs rankom galvą, 

vaikščiojo po kambarius ir de
javo. Viską sutvarkęs, išėjau pro 
duris.

Apgailestavau, kodėl dugno 
neišėmiau iš lovutės. Mat, dar 
jaunas meisteris, be praktikos. 
Jeigu būčiau dugną išėmęs, gal 
tokios nelaimės nebūčiau atne
šęs į jų namus.

Po dviejų mėnesių mirė Gus
tavo mylima žmona. Pasiliko be 
motinos 8-nių mėnesių sūnus.

Šitą įvykį pergyveno 
visa mūsų šeima. Matėm, kaip 
gražiai meilėj gyveno Gusta
vas su savo žmona Raguolyte, 
turtingo ūkininko dukra nuo Ku
dirkos Naumiesčio.

Gustavas buvo baigęs vadina
mąją vidurinę gimnaziją (ketur
klasę). Buvo labai inteligen
tiškas žmogus.

Barzdos reikšmė
Dvylika vyrų 1910 buvom nu

vežti į 193 pėstininkų pulką, ku
ris stovėjo Vetkos mieste, da
bar vadinamame Kirovu.

Apie 9 vai. ryto buvom iš
rikiuoti pulko raštinėj. Nors ka
reivis mus ir mokė, kaip svei
kintis su ateisiančiu pulko va
du, bet, kai atėjęs pulko va
das pasisveikino, nė vienas nie
ko nemokėjom atsakyti.

Pulko vadas pasakė trumpą, 
bet drūtą kalbą: “Nuo dabar, 
vyrukai, pradėsit laimingą ir gar
bingą tarnybą ciesoriui. Kas 
nenorės tarnauti sąžiningai, tą 
atiduosiu į teismą.”

Tuojau, priėjęs prie vieno 
vyro, pasakė: “Tu saugok savo 

gražią barzdą. Jeigu ją nukirp
tam ar nuskustam, aš tave ati
duočiau į teismą. Ar supranti?”

Vidutinio ūgio gudas turėjo il
gą, plačią, truputį rudą barzdą.

Po šešių mėnesių kareivių 
apmokymo tą kareivį pulko va
das pasiėmė sau vežėju. Kada 
reikia važiuoti, būdavo, jis užsi
deda ant pilvo tam tikrą pagal
vę; kad ji nekristų žemyn, vir
vele ją prisiriša per sprandą. 
Apsisupa plačiu, tamsiu, pusant
ros eilės apsiausta. Susijuo
sia margu šaliku su ilgais ku
tais. Užsideda aukštą, plačiu vir
šum cilinderį. Tada pasidaro pil
votas aukštas vyras, gražus vežė
jas. Tai rusų aukštosios klasės 
pasididžiavimas.

Du kareiviai pakinko į karietą 
su guminiais ratais ir su būda 
porą gražių juodų arklių. Ir at
veda juos prie namo. Vežėjas 
išėjęs apeina porą kartų aplink 
karietą ir arklius, viską apžiū
ri ir užsilipęs atsisėda ant prie
šakinės sėdynės. Vienas karei
vis, priešaky stovėdamas, laiko 
arklius, antras paduoda vežė
jui vadžias. Tas išvažiuoja į gat
vę, vadinamą Nikolajevskio 
prospektu, kad atkreiptų visų 
dėmesį.

Kada vežėjas sugrįžta, jį pasi
tinka tie patys kareiviai. Jie 
paima arklius, o vežėjas eina į 
kambarį.

(Bus daugiau)
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Paskaita, skąityta Tautos 
šventės minėjime rugsėjo 21 
Nevv Yorke, Kultūros Židinio di
džiojoj salėj

Horodlės “unija”
Toliau, verta kiek stabtelti 

prie vadinamųjų Horodlės “uni
jos” dokumentų (Akta unji . . Nr. 
Nr. 49, 50 ir 51). 1413 spalio 
2 Horodlėj, tariamai Vytautui 
parinkus, Lenkijos kilmingieji 
priėmė į savo herbus 47 lietu
vių didikų šeimas (Nr. 49). Kitu 
dokumentu (Nr. 50) lietuviai 
priėmimą į herbus “akceptavo”, 
o trečiuoju dokumentu (Nr. 51), 
Jogailos ir Vytauto duotu, buvę 
nustatyti Lietuvos valstybiniai ir 
dinastiniai santykiai su Lenkija 
ir t.t.

Nesigilindami į tų dokumentų 
esmės nagrinėjimus, randam 
štai ką.

A) Prie lenkų kilmingųjų “do
kumento” prikabinti yra ir 7 
lietuvių didikų antspaudai. Ap
rašymuose antspaudai yra su
numeruoti. Tad — Nr. 30. Woj- 
nar Werkalowycz, lietuvių bajo
ras; 31. Mikolaj iš Gorzkowo, 
Vilniaus vyskupas; 33. Jan But- 
rym, lietuvių bajoras; 34. Bu- 
towt Montygailowicz, lietuvių 
bajoras; 36. Jawny Wilimun- 
tovvicz, Trakų vaivada (nors Lie
tuvos valstybės naujas administ
racinis padalinimas vaivadijo
mis, Lenkijos pavyzdžiu, buvo į- 
vestas tik tos pat dienos Jogai
los bei Vytauto “dokumentu” 
ir iki tos dienos Trakų vaiva
dos pareigų bei titulo Lietuvoj 
dar nebuvo); 37. Stanislaw Šok, 
lietuvių bajoras; 41. Getawt, 
lietuvių bajoras. To dokumento 
aprašyme “Akta unji. .” rinkinio 
autoriai nurodo, kad prie 
(to) dokumento buvo dar du, 
XVI šimtmečio (!), antspaudai, 
paprastais siūlais prikabinti, ku
rie, Radvilų archyvo Nesvyžiuj 
(kur tas dokumentas tada buvo 
laikomas) vadovybei sutikus,

1912 (aprašymo; autorių buvo 
nuo to “dokumento” pašalinti. 
1932 prie to “dokumento” buvo 
44 antspaudai.

B) Nors lietuvių didikai tik 
tą dieną buvo priimti į lenkų 
kilmingųjų herbus, bet prie to 
tariamo lietuvių “dokumento” 
jau yra ir lietuvių antspaudai, 
su lietuvių ką tik gautais her
bais. Iš tų antspaudų 10 yra 
tie patys’ kaip ir prie lenkų 
kilmingųjų “dokumento”. Prie 
to lietuvių “dokumento” yra ir 8 
antspaudai su herbais, kurie len
kų kilmingųjų tada nebuvo “su
teikti” lietuviam (kitame, Valdo
vų, dokumente kaip tik yra iš
vardinti visi herbai, į kuriuos 
kuris lietuvių didikas buvo pri
imtas; tų 8 antspaudų herbai 
pastarajame dokumente nėra iš
vardinti).

C) Dar keistesnis yra trečiasis, 
vadinamasis Jogailos ir Vytauto, 
dokumentas, kurio yra du eg
zemplioriai, —abu su Jogailos 
bei Vytauto antspaudais. Abu jie 
turi 16 str. ir užbaigą. Tuo tarpu 
to dokumento 1502, 1529, 1551 
transumptai (oficialūs nuorašai) 
neturi 16-ojo straipsnio bei už
baigos; vieton to po 15-ojo str. 
turi skirtingą užbaigą. Atrodo, 
kad tas “dokumentas” yra jungi
nys dviejų skirtingų dokumen
tų, nes jo 1-8 ir 16 straipsniuo
se Lietuvos vardas rašomas 
“Lyttwaniae”, o 9-15 straips
niuose — “Littwaniae”. To “do
kumento” 14 straipsnis yra visiš
ka nesąmonė, ir joks lenkų isto
rikas iki šiol nesugebėjo rasti to 
straipsnio paaiškinimo. Jo lietu--, 
viškas vertimas skamba šitaip: 
“14. Taip pat visus raštus, ku
riuos mes kada nors Lenkų kara
lijai ir lietuvių žemėm prieš aš
tuonerius arba septynerius me
tus, arba po to, per mūsų vaini
kavimą, davėm ir suteikėm, šiuo 
raštu patvirtinam . . .” Jogaila 
Lenkijos karalium vainikavosi 
1386, o šis Horodlės “dokumen
tas” tariamai buvo surašytas 
1413. Jokie žinomi Jogailos do
kumentai (pvz. 1386 vasario 18

ir rugpiūčio 29 lenkam, ar 1387 
vasario 20 lietuviam, ar 1387 
vasario 17 Vilniaus vyskupui ir 
t.t.), lygiai kaip ir Vytauto (pvz. 
tariami 1405 ir 1406 dokumentai 
“Akta unji . . .” rinkiny Nr. Nr. 
47 ir 48 minimi, bet turį prie
rašą “dabar nežinomas”), su to 
straipsnio tekstu nesiderina ir jo 
“turinio” nepaaiškina.

Jau vien čia paminėti tų 
Horodlės “dokumentų” keis
tumai leidžia manyti, kad tame 
rinkiny (Akta unji . . . Nr. Nr. 49, 
50 ir 51), pateikti kaip Horodlės 
“unijos” originalūs dokumentai, 
iš tikrųjų nėra tokie. Gali būti, 
kad jie buvo sufabrikuoti vėliau 
ir, greičiausiai, turėjo tikslą pa
tarnauti kokio asmens šeimos 
kilmingumui “irodyti”. Priedui, 
net ir smulkiau nesigilinant į tų 
“dokumentų” analizę, neabe
jotina yra, kad juos surašė len
kai.

Manipuliacijos su 
Liublino unija

Toliau, 149uoju numeriu tame 
(Akta unji . . .) rinkiny yra vadi
namasis 1569 liepos 1 Liublino 
unijos lietuvių dokumentas (ku
riam to rinkinio autoriai davė 
antraštę “Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos Tarybos ponai ir 
žemių atstovai atnaujina uniją su 
lenkų Karūna”), surašytas ne lie
tuvių, o lenkų. 1932 tas doku
mentas buvo Maskvoj, užsienio 
reikalų ministerijos archyve, ir 
turėjo 77 antspaudus. Tų ant
spaudų šeši pasikartoja, t.y. prie

AUKOS TAUTOS FONDUI 
1975 VASAROS MĖNESIAIS

Aukojo daugiau kaip po $100: Čėsna, Edv. Meilus, P. Mikšys, 
kun. W. Stankūnas, Lithuanian Pov. Babickas, J. Matulevičius, 
American Council, Cleveland, 
OH, kun. Antanas Bertašius.

Aukojo po $100: V.D. Dovy
daitis, kun. P. Ragažinskas, kun. 
L. Dieninis, K.A. Rimkai, V. 
Pauliai, O.V. Šimkai, A. Goeld- 
nerienė, Lake Worth Liet, klu
bas, N. Bražėnaitė-Paronetto, 
Stasys Skripkus, John Passick, 
A. Matukai, L.L. Šmulkščiai, J. 
Giedraitis, Lietuvių Bendruo
menės E. St. Louis apylinkė, 
“Maironio Parkas”, G. Alb. 
Dzirvonai, Wm. J. Markalonis, J. 
Puodžiūnas.

Aukojo po $50: Pov. Šepetys, 
Joseph J. Plikaitis, K.G. Ambra
zaitis, Vyt. Sinkus, R. Sidrys, J. 
Mariukas, J. Bakšys, Stasys ir V.

Daugėla ir Marija Daugėla, 
Petras Pilka, Juozas Valaitis, J. 
Stukas ($65), Br. Gražulis, 
Clevelando Skautininkų Ramo
vė, M. Jankauskienė, K. Nars
čius, “Moterų Seklyčia” Hot 
Springs, VI. Židžiūnas, J. Bran
tas, Beverly Shores Lietuvių 
klubas, A. Valys, Sandara-----
Lithuanian National League, J. 
Rasys, JAV Lietuvių Bendruo
menės Hot Springs apylinkė 
($68), St. Augonis, LŠST Romo 
Kalantos Šaulių kp. St. Peters
burg, FL.

Aukojo po $25 ar daugiau: 
Ramonaičiai, K. M. Gludą, Vla
das ir R. Ingelevičius, J. Leš
činskienė, Ant. Razma, prel. F. 
Juras, Jonas ir Elena Valiuko- 
niai, kun. Kęst. Trimakas, prel. 
J. Sharnus, A. Br. Polikaitis, Ig
nas Gasiliūnas, M.R. Jauniškis, 
Alf. Laima Lileika, Amer. Liet. 
Inžinierių ir Architektų S-gos 
Bostono skyrius, Česl. Mickū- 
nas, ŠLA 75 kp. Los Angeles, 
Ona ir Juozas Vilpišauskai, A. 
Ošlapas, prel. Vyt. Balčiūnas, J. 
Baužiai, F. Pempė, V. Dovy
daitis, J. Bulgarauskaitė, Mary

J. Litvinas, kun. A. Baltrushu- 
nas, J. Kazickas, A. Keturakis, 
A. Mažiulis, J. Kuodis, St. Lūšys, 
L. Lendraitis, J. Vasys, A.M. 
Čepulis, Ona Vileniškienė, J.A. 
Starinskas, JAV Lietuvių Bend
ruomenės Bostono apylinkė, A. 
Januška, J. Miežaitis, Br. Paliu
lis, T. Aleksonis, Br. Kruopis, 
P. Kaladė, Ed. Cibas.

KANADOJE
Aukojo daugiau kaip 

$100: Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas Toronte 
($200), S. Stonis ($102).

Aukojo po $100: kun. P. Ažu
balis, B.S. Z. Jackai, A. Kantvy- 
das, H. Lapas, V. Montvilas, V. 
Sinkevičius.

Aukojo po $50 ar daugiau: 
V. Vitkūnas ($75), P. Augustina- 
Vičius, J. Barakauskas, J. Demi- 
kis, A. Firavičius, P. Kudreikis,
A. V. Lukas, A. Masionis, Mažo
sios Lietuvos Moterų Dr-ja To
ronte, S. Pacevičius, P. Smilga, 
kun. J. Staškevičius, dr. J. Sun- 
gaila, P.A. Vilutis.

Aukojo po $40: J. Baltakys, 
H. Butkevičius, E. Punkris.
Aukojo po $30: V. Gudaitis, 

.J. Yčas, P. Morkūnas, V. Per- 
minienė, J. Pikelis, V. Plečkaitis, 
V. Skrebutėnas, B. Sriubiškis, 
V. Stanulis, dr. Uleckas.

Aukojo po $25: A. Žemaitis, 
V. Bačėnas, S. Čepas, B. Girčys, 
P. Jokubauskas, E. Čuplinskas, 
J. Jankaitis, Aug. Kuolas, V. 
Žiuima, J. Prisas, A. Rinkūnas,
B. Saplys, A. Šmigelskis, Tėv. 
Pranciškonai, B. Vaidila, E. Vi- 
tartas, KLM Moterų Dr-jos Liet. 
Kankinių parapijos skyrius.

po

PAPILDOMAI AUKOJO
Aukojo daugiau kaip po $100:

Parama kredito kooperatyvas 
($200), J.J. Valevičius ($200).

Darbininko administratoriusTėv. Petras Baniūnas po koncerto dėkoja programos dalyviam.
Iš k. Tėv. L. Andriekus, sol. L. Stepaitienė, tautinių šokių ąnsamblio vadovė J. Matulaitienė 
ir ansamblio nariai. Nuotr. L. Tamošaičio

to “lietuvių dokumento” yra 
tų pačių šešių asmenų antspau
dai prikabinti po du kartus. 
Reiškia, kad ir čia kažkas darė 
kažkokias manipuliacijas su ant
spaudais. Vien tik tas faktas jau 
sukelia abejonių to dokumento 
autentiškumu.

Abejonės dėl autentiškumo
Jau buvo minėta, kad veik 

kiekvienas to rinkinio doku
mentas, teisės istorijos požiū
riu, sukelia net labai daug abe
jonių dėl savo autentiškumo. 
Kai kurie tų “dokumentų” ir be 
tolimesnių studijų neabejotinai

negali būti laikomi istorinės ver
tės dokumentais. Taip pat ne
abejotina, kad kai kurie to rin
kinio “dokumentai” buvo vien 
lenkų parengti ir todėl nėra lie
tuvių pažiūrų vaizdu. Užtat ir vi
sas rinkinys, savaime, negali bū
ti nekritiškai priimamas kaip 
Lietuvos-Lenkijos istorijos san
tykių dokumentacijos šaltinis. 
Juo labiau negali būti nekritiš
kai priimami bet kokie išvedžio
jimai, paremti tų “dokumen
tų” tariamu autentiškumu, kaip 
tai iki šiol daugumas (ypač len
kų) istorikų daro.

DAR LAIKAS AUKOTI 
JAUNIMO KONGRESUI

Gavęs paštą, tarp Darbininko, 
Draugo ir kitos spaudos radau ir 
Romo Sakadolskio dar vieną in
formacijos pluoštą apie trečiąjį 
pasaulio lietuvių jaunimo kong
resą. Skaitau jo prašymą visiem 
kongreso informacinės tarnybos 
nariam parašyti po straipsnį apie 
kongreso vajų. Pridėta statisti
kos, kuri nurodo, kiek paskiros 
lietuvių kolonijos JAV-ėse kong
resui aukojo.

Bemetant akį ant visos infor
macijos, mano galvelėj daužosi 
kelios mintys . . .

Kolegė Rasa Lukoševičiūtė 
rašė straipsnį Tėviškės Žibu
riam ir davė pipirų Montrealio 
visuomenei, kad pastaroji nepa
rodė tinkamo entuziazmo jauni
mo kongreso suruoštiem šo
kiam. Kitame T. Žiburių numery 
atsiliepė tėvai, nesutikdami su 
jos pastabomis . . . Pereitą sa
vaitgalį rašiau piktą straipsnį, 
liečianti žmonių šykštumą ir 
apatiją jaunimo kongresui . . .
Bet tas straipsnis nepasieks jo

kio laikraščio . . . Kai kurie žmo
nės savo pyktį išreiškia kaimyno 
langus išdaužydami. . . Rašan
čiam kartais lengviausia atlyžti 
tik sau pačiam parašytu straips
niu Įdomu, kiek tų pinigų jau
nimo kongresui tikrai reikia . . . 
Ar Rasa ir aš be reikalo jaudi- 
namės, bijodami, kad kongresas 
nepasiseks dėl pini/ą stokos?

Pagaliau atsisėdu prie stalo ir

pradedu šių minčių mišinį su
traukti, eiti prie tvarkos ir išva
dų. Ne, brolau, dabartiniam sto
vy jaunimo kongresas neban- 
krotuos. Mano bendradarbiai 
Chicagoj užtikrina, kad jau tu
rim pinigų kongreso išlaidom. 
Tačiau tai toli gražu nereiškia, 
kad visi galim atsikvėpti ir saky
ti: “Pinigų pakankamai — dar
bas baigtas”. Negalima pamiršti, 
kad neturim pinigų pokongresi- 
nei veiklai. Būtų tiesiog bepro
tiška turėti trečiąjį kongresą, 
žinant, kad visai neliks pinigų 
tęsti jo pradėtus darbus. Tuomet 
kongresas liks gražiu susirinki
mu, neturinčiu prasmės ateičiai, 
nes pinigų stoka užkirs bet kokią

ateitį. Nepasiekus kongresui nu
matytos $75,000 kvotos, mums 
liks didžiulė veiklos spraga tarp 
trečiojo ir ketvirto kongreso. Iro
nija yra ta, kad kongreso kriti
kai, kurie sako, jog kongresas yra 
tik laikinis, kelių savaičių pa
triukšmavimas, sekamas ketve
rtų metų miltinės tylos, neduos 
tos penkinės ar dešimtinės, 
kuri garantuotų nuolatinį 
triukšmą.

j

Sakiau, kad pikto straipsnio 
nerašysiu, bet vis vien noriu 
trumpai papykti. Girdžiu iš įvai
rių šaltinių, kad kongresas yra 
vyresniųjų ruošiamas ir kad jau
nimas mažai prisideda. Tiem 
žmonėm norėčiau pasiūlyti, kad 
jie sužinotų, kas tvarko visą 
programą Pietų Amerikoj, kas 
rengia kongresui pasiruošimo

suvažiavimus Australijoj, JAV, 
Kanadoj ir kitur, kas skleidžia 
informaciją. Ne kas kitas, kaip 
jaunimas. Tuo ir šis kongresas 
skiriasi nuo pirmųjų dviejų. 
Jaunimo vaidmuo yra didesnis 
negu bet kada. Mano asmeniš
ka nuomonė: jaunimas turėtų 
rūpintis visa kongreso ruoša, 
ir dar daugiau jaunimo galė
tume pritraukti kongreso dar
bui. Tačiau tiktai revoliucio
nieriai nori utopiją realizuoti 
vienu smūgiu. Jaunimo progre
sas tarp antrojo ir trečiojo kong
reso yra ne tik patenkinamas, 
bet ir tikrai pagirtinas, o už Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
patarimus ir pagalbą, ypač lėšų 
telkimą, galim jai tik dėkoti ir 
džiaugtis.

Žvilgtelėkim dabar į statisti
ką, kad susidarytume vaizdą, 
kiek trūksta mūsų kraštui pa
siekti nustatytą $67,500 
kvotą. Pagal rugsėjo mėnesio 
duomenis (aišku, jau pasenu
sius) surinkom tiktai $23,539 — 
mažiau kaip pusę kvotos. Silp
niausios apygardos yra Ohio 
ir Nevv Jersey. Ohio kvo
ta viršija 6.5 tūkstančius, o 
surinkta tik $27, taigi vos 0.4%. 
Nevv Jersey apygarda pasiekusi 
tik 19% savo kvotos. Phoenix, 
Rochester, Cleveland, Pitts- 
burgh, Worcester, Brockton, 
Hartford, Nevv Britain, Bridge- 
port, Nevvark, Linden, Philadel-

(nukelta į 5 psl.)
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Aukojo po $100; J.A. Arštikai- 
čiai, K. Dalinda, O.J. Gustainiai, 
J. Margis, J. Varkavičius.

Aukojo po $50 ar daugiau: 
V. Korsakas ($75), B. Aselskis, 
J.J. Dilys, W. Dresher, J. Juršys, 
Albina Masalas, North Sylva 
Co. Ltd., J. Paršeliūnas, “Tau
ras” liet. medž. ir žūki, klubas. 
J. Vaskela, B. Znotinas.

Aukojo po $25 ar daugiau: P. 
Lelis ($40), Č. Senkevičius 
($36), A. Kelmelis ($30), K. Ku
dirka ($30), V. Girnius, J. Gude
lis, O.K. Jonys, KLM Moterų Dr- 
jos Prisikėlimo parapijos sky
rius, Liet. Evang. Liut. Išgany
tojo parapijos moterų-skyrius, K. 
Ožalas, B. Sakalas, G.M. Skrins- 
kas, J. Stankus, P. Štuopis.

Speciali auka. A. a. Juozui Va- 
liušaičiui atminti Tautos Fon
dui aukojo šie asmenys: A.D. 
Čerekai — $20, E.V. Točilauskai 
— $20 ir E. Drūtytė $5.

Visiem aukotojam nuoširdus 
ačiū.

Tautos Fondas

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019 TeL — 581-6590; 581-7719
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntimų pristatymas 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

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

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INO.
Affillated with PODAROGIFrS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, Šaldytuvams, televizijom 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki, 
4 valandos popiet.

6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki,

Miami Beach, Fla. 33139 1201 17 
Allentovvn, Pa. — 126 Tilghman 
Baltimore 31, Md. — 1900 Fieet Street ............. ......
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Farmingdale, N.J. — Freewood
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue 
Hartford 6, Conn. 122-126
Los Aneeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue
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Street

Campau Avenue 
Acres Rt 9 .....

Hillside Avenue

305-673-8220
435-1654 
342-4240 

633-0090
895-0700 
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925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
363-0494 
365-6740
249-6216 
385-6550

New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue 
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue 
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Glrard Avenue 
Phoenix, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy 
Rahvvav^ N. J. — 47 East Mllton Avenue .......
Silver Springs, Md. — 622 Ellsworth Dr.................
South River, N. J. — 41 VVhitehead Avenue ....
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street 
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue...........
Utica, N. Y. — 963 Bleeker Street __ ______

MŪSŲ SKYRIAI

674-1540 
475-7430 
769-4507 

602-942-8770 
... 381-8800 
301-589-4464 
.... 257-6320 
.... 475-9746 
.... 392-0306 
..... 732-7476
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HARTFORD, CONN.
Lietuvių klubas 

švenčia 65-tus metus
Šiais 1975 metais sueina 65 

metai, kaip įsikūrė Hartfordo 
lietuvių klubas. Kaip praeityje, 
taip ir dabar klubas yra viso lie
tuviško kultūrinio ir visuomeni
nio gyvenimo centras. Klubui 
1975-tais metais labai sėkmin
gai ir energingai vadovauja jau
nasis pirmininkas Stasys Bal- 
tauskas.

Klubo jubiliejaus proga lap
kričio 15 buvo balius, kuriame 
atsilankė pilna salė svečių, vy
resniųjų ir jaunųjų veikėjų. Ba
liaus metu miesto burmistras 
George Athanson ištraukė lai
mingą loterijos bilietą, kuris lai
mėjo mašiną. Tas laimingasis 
naujos mašinos savininkas yra

ponas Karpinsi iš Wethersfield, 
Conn.

Banketo meninę programą at
liko Bostono vyrų sekstetas, va
dovaujamas muziko Juliaus 
Gaidelio.

Dail. Kazimiero Žoromskio 
paroda

Hartfordo lietuvių klubas 
gruodžio 6 ir 7 dienomis rengia 
dail. Kazimiero Žoromskio kūri
nių parodą. Parodos lankymo 
valandos: šeštadienį nuo 2 v. 
popiet iki 10 vai. v., sekmadie
nį nuo 1 v. iki 7 v.v. Parodos ofi
cialus atidarymas bus gruodžio 6, 
šeštadienį, 4 v. popiet. Visi 
kviečiami atsilankyti šioj nepa
prastoj meno parodoj. Ji bus klu
bo patalpose, 227 Lawrence St.

A. Dž.

NEVV YORKE
Nevv Yorko lietuvių moterų 

organizacijos paminės tarptauti
nius moterų metus, gruodžio 13, 
šeštadienį, 5 vai. popiet. Kultū
ros Židinio mažojoj salėj. Bus 
meninė dalis ir vaišės.

Latvijos nepriklausomybės 
šventę, kuri buvo lapkričio 18, 
paminėjo New York Times radi
jo stotis lapkričio 19 priešpie
tinėj programoj. Buvo transliuo
jama latvių liaudies dainos, pa
lydėtos kanklėm, vienas fortepi
jono kūrinys ir viena lengvosios 
muzikos daina — Rygos bul
varai. Pradžioj programos ir gale 
buvo pažymėta, kokia proga tai 
duodama. Tarp dainų buvo gana 
daug skelbimų.

Angelų Karalienės lietuvių 
parapiją gruodžio 14 lankys 
Brooklyno vyskupas Francis 
Mugavero ir drauge su parapijos 
kunigais koncelebruos sumą 11 
valandą. Po mišių parapijos salėj 
visiem parapiečiam pusryčiai 
kartu su vyskupu, kuris nori su
sitikti ir pasikalbėti su tos para
pijos žmonėmis. Visi parapiečiai 
kviečiami tą dieną ypač gausiai 
'dalyvauti mišiose 11 valandą ir 
po to pusryčiuose parapijos sa
lėj.

Dail. A. Petrikonio paveikslą, 
kuris buvo leidžiamas loterijai 
jo parodos metu, laimėjo dr. Bro
nius Nemickas, Jr., gyvenąs 
Long Islande. Parodą rengė 
Korp! Neo Lithuania Nevv Yor
ke.

Praeitas savaitgalis buvo vie
nas iš gyviausių Nevv Yorko lie
tuvių kolonijoj. Šeštadienį buvo 
Atlanto pakraščio lituanistinių 
mokyklų mokytojų konferencija. 
Jos darbo posėdžiai vyko Kul
tūros Židiny. Vakare tame pačia
me Židiny buvo Darbininko 
spaudos balius ir koncertas. Sek
madienį, lapkričio 23, Kristaus 
Karaliaus šventės minėjimas An
gelų Karalienės parapijos bažny
čioj, jaunimo pamaldos — Kultū
ros Židiny, Lietuvos kariuo
menės minėjimas — Apreiškimo 
parapijos bažnyčioj ir salėj, mo
kytojų konferencijos antroji dar
bo diena — Kultūros Židiny.

Dail. Antano Petrikonio paro
da lapkričio 15-16 vyko Kultū
ros Židinyje. Apie dailininko 
kūrybą jau buvo rašyta Darbi
ninke, apie parodą dar parašy
sime kitame numery. Dabar tik 
pažymėsime, kad paroda buvo 
labai sėkminga. Dailininkas 
buvo atsiuntęs 54 paveikslus ir 
pats atvykdamas atsivežė dar ke
letą mažų paveikslų. Viso Nevv 
Yorke jis neteko 40 paveikslų.

Hartfordo Lietuvių klubo 65-rių metų jubiliejaus bankete sveikina Hartfordo miesto bur
mistras George Athanson. Iš k. prie garbės stalo: Zita Dresliuvienė, Marytė Baltaus- 
kienė, burmistras George Athanson, klubo pirm. Stasys Baltauskas, Betty Pavlak, adv. Leo 
Mazotas, kun. Vytautas Bitinas, Rasa Kapeskienė, Lionginas Kapeskas, ponia ir ponas 
Balch, automobilių agentūros savininkai paskyrę klubo loterijai automobilį savikaina. Nuotr. 

A. Dziko

^Vaižganto Kultūros Klubas 
gruodžio 13, šeštadienį, 7:30 
v.v. Kultūros Židinio didžiojoj 
salėj rengia vakarą su kompozi
torium Vladu Jakubėnu, kuris 
atvyksta iš Chicagos ir tą vakarą 
kalbės apie lietuvį muzikos rair 
dą.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos antro tomo pristatymas 
bus gruodžio 7, sekmadieni, 4 
vai. popiet Kultūros Židiny. Juo
zas Boley-Bulevičius rengia 
knygos vaizdų junginį. Dainuos 
Apreiškimo parapijos choro so
listė L. Senken, parinktą rašinį 
skaitys P. Sandanavičius. Pilnus 
pietus rengia E. Mickeliūnienė. 
Kaina asmeniui tik 6 dol.

Lietuvių Fronto Bičiulių New 
Yorko sambūrio metinis susirin
kimas šaukiamas gruodžio 14, 
sekmadienį, 4 v. popiet, Kultū
ros Židinio posėdžių menėj. 
Valdyba nuoširdžiai prašo na
rius susirinkime dalyvauti.

ATVYKSTA CHICAGOS 
LĖLIŲ TEATRAS

Chicagoje aktorė Laima Ras- 
tenytė-Lapinskienė yra suor
ganizavusi lėlių teatrą, kuris su
silaukė gražaus pasisekimo tiek 
vaikų, tiek vyresniųjų tarpe.

Kalėdų švenčių proga teatras 
yra pakviestas į Atlanto pakraš
tį. Gruodžio 13, šeštadienį, Chi
cagos lėlės svečiuojasi Phila- 
delphijoj, gi gruodžio 14, sekma
dienį, jos pasirodys Kultūros 
Židinyje New Yorke. Spektaklis 
bus tuoj po jaunimo pamaldų. 
Kviečiami ne tik vaikai, bet ir 
vyresnieji pasidžiaugti gražiu 
pasakų pasauliu. Į New Yorką 
lėlių teatrą kviečia LMK Fede
racijos Nevv Yorko klubas.

Solistė Irena Stankūnaitė 
dalyvauja kompozitoriaus Vlado 
Jakubėno pagerbimo koncerte ir 
dainuos jo sukurtas ir harmoni
zuotas dainas.

— A. Dinbergs, Latvijos at
stovas VVashingtone, švenčiant 
Latvijos nepriklausomybės pa
skelbimo 57 sukaktį, gavo iš Ko
be rt Ingersoll, valstybės depar
tamento “acting secretary”, svei
kinimo telegramą. Šalia sveiki
nimų prisimenama ir latvių emi
grantų įnašas į JAV gyvenimą. 
Šį kartą jau nieko neberašoma 
apie tokiom progom primenamą 
“self-determination” galimybę.

— Dr. Stasys Bačkis, Lietuvos 
atstovybės VVashingtone pata
rėjas, Vliko seimo sesijos proga 
Tautos Fondo ruošiamame 
bankete lapkričio 29 pasakys 
kalbą. (E)

DAR LAIKAS AUKOTI JAUNIMO 
KONGRESUI
(atkelta iš 4 psl.)
phia, Scranton ir Hot Springs 
trečiajam PLJ kongresui iki rug
sėjo mėnesio nieko neaukoję. 
Iš visų apygardų Vakarų apy
garda geriausiai pasirodžiusi, iš- 
pildy dama53% nustatytos dalies. 
Nevv Haven, Jersey City, Wash- 
ington, St. Petersburg, Gage 
Park, Lemont, East Chicago, Be- 
verly Shores, East St. Louis ir 
Aurora nustatytas kvotas pasiekė 
ar perviršijo.

Šių duomenų išvada turi būti

visiem aiški:pinigų trūksta. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė 
yra paskyrusi lapkričio mėnesį 
trečiojo pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso vajaus užbaigimo 
mėnesiu. Be abejo, apsukrūs 
PLB vadai šį mėnesį parinko 
norėdami pakišti visuomenei 
mintį, kad tie čekiai, išrašyti 
PLJ kongresui, turėtų kristi į au
kų dėžutes taip dažnai, kaip ru
dens lapai lapkrity krinta nuo 
medžių.

Viktoras Nakas

DVI TAIKLIAUSIOS IR PRASMIN
GIAUSIOS DOVANOS VISIEM TIEM, 
KURIE LAISVIAU SKAITO ANGLIŠKAI 
NE LIETUVIŠKAI:
ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai; keturi tomai jau 
išleisti; kaina $20.00 už tomą.
LITHUANIANS IN AMERICA, Dr. Antanas Kučas, kaina 
$6.00.

O su Lietuva suaugusiom gyvas 
aidas iš netolimos praeities:
PASAKYTA-PARAŠYTA, Antano Smetonos kalbų rinki

nys, kaina $10.00.
Užsakymus siųsti: Lietuvių Enciklopedija, 395

W. Broadvvay, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127. 
Telef.: (617) 268-7730, vakarais (617) — 282-2759.

Jeronimas Kačinskas, kompo
zitorius ir dirigentas, iš Bostono 
atvyksta į kompozitoriaus Vlado 
Jakubėno vakarą, kuris bus 
gruodžio 13 Kultūros Židinyje. 
Jis kalbės apie V. Jakubėno 
kūrybą.

Į Lietuvos Kat. Bažnyčios 
Kronikos II tomo pristatymą 
ir ta proga ruošiamą vakarienę 
bilietų galima gauti pas platin
tojus arba skambinant St. Bo- 
belienei — 647-6637, E. Andriu- 
šienei — VI 7-4477, M. Šalins- 
kienei — 296-2244. Prašoma sta
lus užsisakyti iki gruodžio 3.

MASPETH, N.Y.
Viešpaties Atsimainymo lietu

vių parapijos bažnyčioj Eucha
ristijos diena bus gruodžio 1, 
pirmadienį. Švč. Sakramentas 
bus išstatytas viešam garbinimui 
1 vai. popiet. Iškilmingi mišpa
rai, pamokslas ir procesija 7 
vai. vak. Pamokslą sakys Tėv. 
Pijus, OFM. Lietuviai kviečiami 
lankyti lietuvių parapijų pamal
das ir metines šventes.

Tėv. Juozapas Bacevičius, 
OFM, kalbėjo parapijos bažny
čioj per visas mišias apie pa
šaukimus.

Lietuvos vyčių 110 kuopa ir 
vietos junjorai gruodžio 14, sek
madienį, tuoj po sumos parapi
jos salėj rengia bendras I’ -'L s

— Literatūros vakare su poetu 
Bernardu Brazdžioniu gruo
džio 6 Los Angeles, Šv. Kazi
miero parapijos salėj, įvado žodį 
tars rašytoja Alė Rūta. Akompo- 
nuojant pianistei Raimondai 
Apeikytei, solistė Birutė Dab- 
šienė atliks kompozitorių G. Gu
dauskienės, O. Metrikienės ir B. 
Budriūno dainas, parašytas pa
gal Bern. Brazdžionio žodžius. 
Vakarą rengia LFB Los Angeles 
sambūris.

— Vysk. M. Valančiaus ir 
K. M. Čiurlionio minėjimas Cle- 
veland, Ohio, bus lapkričio 29 
Dievo Motinos Nuolatinės pa
galbos parapijos salėj. Apie 
vysk. M. Valančių kalbės rašy
tojas, Darbininko redaktorius, 
Paulius Jurkus, K. M. Čiurlio
nį kaip muziką žodžiu ir mu
zika pristatys prof. A. Kuprevi
čius. Minėjimą rengia Lietuvių 
Bendruomenės Clevelando 
apylinke.

— Kompoz. Onos Metrikie
nės dainą “Pergalė”, sukompo
nuotą Bernardo Brazdžionio žo
džiam, išleidžia Phoenix, Arizo
na, gyvenanti mecenatė Akvilė 
Ančiūtė. Arizonos lietuviai 
žada išleisti ir daugiau šios 
kompozitorės kūrinių. Ji, kurį 
laiką gyvenusi Phoenixe, vėl 
persikėlė į Californiją.

— St. Petersburg, Floridoj, 
nuomojamas kambarys vienam 
arba dviem asmenim, vienas 
blokas nuo pajūrio. Skambinti 
nuo penkių iki septynių vakaro 
813 345-2705.

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 $12.00

JUST SILVER LTD.
RT. 208 - MONROE, N. Y. 10950 - (914) 783-7767

MEASURE RING 
SIZE ON 

THIS SCALE

N. Y, SKAUTAMS REMTI KOMITETAS
KVIEČIA PRALEISTI 1976 VELYKŲ ATOSTOGAS

WALT DISNEY
WORLD FLORIDOJE
NUO BALANDŽIO 19 IKI 23 DIENOS

Į kelionės kainą įsiskaito:
1. Kelionė lėktuvu, Solage viešbutyje nakvynė ir asmenų bei bagažo 

pervežimas iš aerodromo į viešbutį ir atgal.
2. Dvi dienos Walt Disnėy World parke, įskaitant 16-kos paviljonų lankymą.
3. Viena diena Cypress Gardens, įskaitant kelionę ir įėjimo mokestį.
4. Viena diena Cape Kennedy Space Center, įskaitant kelionę ir 

įėjimo mokestį.
5. Visi taksai ir patarnavimo mokesčiai (tips)

KAMBARYS DVIEM PO 234.50 ASM.

KAMBARYS VIENAM 274.50 ASM.

VAIKAI IKI 12 METŲ po 169.50 ASM.

REZERVUOKITE VIETAS. SIŲSDAMI 25 DOL. KIEKVIENAM
ASMENIUI. ČEKIS RAŠOMAS:

LITHUANIAN SCOUTS ASS’N., INC. "

ADRESAS: VYTAUTAS KULPA
84-01 101 St.
Richmond Hill, N.Y. 11418

Sekantis 100 dol. mokestis siunčiamas iki 1976 sausio 19 
dienos. Paskutinis kelionės mokestis turi būti gautas ne vėliau 
1976 kovo 10.

(Kelionės atsisakymai priimami iki šešių savaičių prieš išvykimą 
be pabaudos)

KALĖDINĖS DOVANOS
Tik per Angliją greičiau, pigiau, geriau. Siūlome aukštos ko

kybės dovanų siuntinį, kuris bus naudingas kiekvienai šeimai 
Lietuvoje.

KALĖDINIS 1975

3 metrai puikios vilnonės angliškos medžiagos eilutei, 2.75 m. 
storos crimpiene 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
iene 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 crimpiene medžiaga 1 m. $ 7.00
Crimpiene 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 nt Joninių apatinių $10.00
Perukai, įvairių spalvų % $30.00
Nailoniniai marškiniai $ 9.00
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai $19.00
Lietsargiai Telescc.pic $10.00

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 Roaa, uonuun, E. 2, England 
telef. 01 739 8734 arba 01 460 2592

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
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DAINUOK, RAZGAITI, 
DAINUOK!

Spalio 26-oji man buvo ypa
tinga diena. Klausiausi net dvie
jų koncertų. Vienas — Carnegie 
Hali Nėw Yorke, o kitas — Ap
reiškimo parapijos salėj Brook- 
lyne. Pirmajame dalyvavo du 
pasaulinio masto dainininkai, o 
antrajame — lietuvis solistas 
Mečislovas Razgaitis.

-o-
Manau, kad Razgaičiui nerei

kia ypatingo pristatymo.. Nevv 
Yorko lietuviai jį pažįsta ne tik 
kaip namų meistrą, bei dažytoją, 
bet ir kaip dainininką. Be 
to, jis dar mėgsta tapyti paveiks
lus.

Daug kas Razgaitį prisimena 
apsirengusį politruko uniforma 
ir marguojantį Nevv Yorko gat
vėmis, tokiu būdu protestuojantį 
prieš tėvynės okupantą.

Šis koncertas nebuvo Razgai- 
čio pirmasis. Pirmojo pelnas 
buvo skirtas Simo Kudirkos fon
dui, gi šio koncerto : jaunimo 
kongresui.

Savo lygiu šis koncertas pra
lenkė pirmąjį. Šiame taip 
pat dalyvavo Sandra Alesi, sop
ranas, Rūta Raudytė , akordeo
nistė, ir Leonardas Žitkevičius, 
poetas. Solistam akomponavo 
Algirdas Kačanauskas, o Danutė 
Striugaitė pranešinėjo progra
mą. Koncertą globojo Lietuvių 
Bendruomenės Nevv Yorko I-oji 
apylinkė. Jį atidarė Vytautas 
Radzivanas.

-o-
Pirmas scenoj pasirodėsMečis- 

lovas Razgaitis, atlikdamas tris 
dainas: Ruduo — Chopino, Se
renada — Schuberto ir Mano 
gimtinė — Aleksandro Kača- 
nausko. Geriausiai, atrodo, pa
vyko paskutinė. Pirmosios dvi, 
nors melodijos buvo žinomos iš
traukos iš instrumentalinių kūri
nių, nepadarė reikalingo įspū
džio. Lietuviški žodžiai, nors ir 
gražūs, jom netiko. Arba jų buvo 
per daug, arba per mažai. Dalį 
likusių žodžių ar melodijos te
ko solistui “praryti”. Kačanaus- 
ko dainoj solistas jautėsi leng
viau, nes čia, ypač dramatiškose 
vietose, gerai pasirodė Algirdas 
Kačanauskas, gabiai užlyginda
mas mažus netikslumus.

Rūta Raudytė, ypatingai gabi 
akordeonistė, pagrojo kelias uk- 
rainietiškas melodijas. Iš kon
certo dalyvių, nekalbant apie 
Algirdą Kačanauską, ji aukščiau
siai iškilusi savo meno šakoj. 
Tik truputį gaila, kad ji nepasi
rodė su lietuvišku repertuaru. 
Juk mūsų melodijos taip tinka 
akordeonui.

Daug juokų su savo humoris
tinėm eilėm sukėlė Leonardas 
Žitkevičius. Štai kelios eilutės 
apie šio koncerto solistą: “Tai 
ne juokus aš čia krečiu./ Tai 
koncertuoju su Mečiu./ Mečys 
Razgaitis traukia dainą,/ O aš 
mąstau, kaip čia išeina,/ Kad 
vakar buvo jis politruku/ Ir uni
formą rusišką dėvėjo,/O šian
dien, brač, jau su fraku,/Gra
žiai pritaikytu siuvėjo./. Dai
nuok, Razgaiti, dainuok!”

Solistė Sandra Alesi pirmam 
pasirodymui pasirinko prancū
zišką repertuarą. Padainavo 
dainą ir dvi arijas. Ji turi gra
žų ir gana stiprų balsą, bet jam 
truputį trūksta šilumos, kurios 
ypač pasigesta Manon arijoj. 
Taip pat salės akustika nėra ope
rų arijom.

-o-
Po pertraukos solistas Raz- 

įįaitis pasirodė su savo dainom, 
kuriom akompanimentą parašė 
muzikas Juozas Stankūnas. Toji 
dalis solistui geriausiai tiko. Šias 
dainas, supintas su mūsų tėvy
nės likimu, kurį jis ypač jautriai 
pergyvena, solistas interpretavo 
gražiai. Dainos buvo ypatingai 
nesudėtingos ir labai paprastos. 
Bet juk ir Schuberto kai kurios 
dainos labai paprastos, o visdėl- 
to tą paprastumą vykusiai iš
reikšti ne visi gali.

Po Leonardo Žitkevičiaus ei
lių, vėl pasirodė solistė Sandra 
Alesi. Šį kartą ji pasirinko tris 
Puccini arijas. Italų kalboj solis
tė jaučiasi geriau. Labai gerai 
jai pavyko Musettos ir Mimi 
arijos iš “Bohemos”. Kiek pras
čiau išėjo “O mio babbino caro” 
iš “Gianni Schicchi”. Čia trūko 
jaunatviško nekaltumo ir šilu

mos, kurių ši arija ypatingai rei

kalauja.
Po Rūtos Raudytės linksmų 

akordeono garsų vėl scenoj pasi
rodė Mečislovas Razgaitis, šį sy
kį su trim operų arijom. Nors 
solisto balsas ypatingai gražaus 
tembro, bet šiose arijose jis ma
žai buvo girdimas; Solis - 
tui nepatartinas perdaug 
dramatiško charakterio reper
tuaras. Handelio Largo pavyko 
neblogai, nors, atrodo, solistas 
turėjo vargo su kvėpavimu. Pa
tarčiau Razgaičiui paklaustyti 
Kipro Petrausko “Saulelė 
raudona” ar “Tris dienas, tris 
naktis” interpretacijos, kur mū
sų garsus tenoras pasirodo dai
navimo meno aukštumoj. Arija iš 
Planųuette’s “Kornevilio varpų” 
ir Valentino arija iš Gounod 
“Fausto” nesudarė ypatingo 
įspūdžio, nors lyriškose vietose 
solistas parodė kelis savo balso 
deimančiukus.

Koncerto klausėsi apie šimtas 
žmonių. Jų tarpe buvo matyti ir 

parapijos šeimininkas kun. P. 
Raugalas bei keli lietuviai muzi
kai, taip pat ir mūsų kylantis so
listas Petras Tutinas. Buvo ir vi
suomenės veikėjų, atsivedusių 
ir savo atžalyną.

Baigiant reikia pastebėti, kad 
Mečislovo Razgaičio balsas ir 
kai kurių kūrinių pri
statymas pagerėjo. Vietomis 
jautė si gerų mokytojų ranka. 
Muzikas Algirdas Kačanauskas, 
savo akomponavimu išryškino ir 
pagražino kūrinius, kaip tikras 
dainavimo partneris.

-o-
Malonu buvo praleisti kelias 

valandas tautiečių ir muzikos 
mylėtojų tarpe. Gaila, skubėjau į 
Carnegie Hali, tad neteko pasi
svečiuoti prie vaišių ir šokių, 
įvykusių po koncerto.Carnegie 
Hali turi gerą akustiką, pa
saulinio masto dainininkus, 
kurių menas buvo be priekaiš
to, bet ten nebuvo Mečislovo 
Razgaičio suteiktos lietuviškos 
šilumos. Tad dainuok, Razgaiti, 
dainuok!

D. Bulvičiūtė 
—0—0—

Po koncerto publika susirinko 
apatinėj salėj, kur buvo pavai
šinta skaniai paruošta vakariene. 
Vaišių metu grojo J. Kazio or
kestras, ir visi galėjo linksmai 
pasišokti. Daug gyvumo įnešė 
loterija, o laimėtojai džiaugėsi 
gražiomis ir vertingomis dova

nomis. Vakaras praėjo linksmoj 
lietuviškoj nuotaikoj.

-o-
Aukų vajus jaunimo kongresui 

tęsiasi nuo pavasario. Aukos 
buvo renkamos dažniausiai iš 
pavienių asmenų. Šis koncertas 
gi buvo rengiamas, kad būtų 
galima sutelkti lėšų kongreso 
reikalam.

Koncertas įvyko tik sol. M. 
Razgaičio ir muziko A. Kača- 
nausko dėka. (A. Kačanauskas 
yra LB I-osios apylinkės vicepir
mininkas kultūros reikalam). Jų 
pastangomis buvo sutelktos 
meninės jėgos šiam koncertui. 
Drauge reikia pasidžiaugti, kad 
tai pirmas atvejąs, kai solistas 
savo koncertą ir jo pelną pasky
rė jaunimo kongresui. Solistui 
M. Razgaičiui ir muzikui A. Ka- 
čanauskui nuoširdžiai dėko
jame.

LB I-oji apylinkė taip pat nuo
širdžiai dėkoja visiem prie kon
certo prisidėjusiem: sol. Sandrai 
Alesi, akordeonistei Rūtai Rau
dytei, poetui Leonardui Žitkevi-. 
čiui, programos vedėjai Danutei 
Striugaitei. Didelis ačiū ren
gimo komitetui — Veronikai ir 
Vytautui Avižam, Stasiui Bal
siui, Eugenijai Kezienei ir Pet
rui Sandanavičiui, apylinkės vi
cepirmininkui jaunimo reika
lam. Jiem teko didžiausia paren
gimo našta — salės tvarkymas, 
vaišės ir k. Dėkojame padėju
siam jaunimui: jaunimo kong
reso atstovam Marytei Matulai
tytei ir Šarūnui Zikarui ir Šiaip 
jaunimui — Ritai Liogytei, Onu
tei Matulaitytei ir Eglei Zikarai
tei. Dėkojame visiem atsilan- 
kiusiem į koncertą, kurių daugu
ma buvo mūsų apylinkės nariai.

Didžiausią padėką reiškiame 
Apreiškimo parapijos klebo
nui kun. Pr. Raugalui už leidi
mą naudotis parapijos salėmis.

-V.R.
Sfcaitt/fc ir platink 
Darbininkų!

Veda Kazys Merkis

— Pasaulio meisterė Nona 
Gaprindašvili sėkmingai įpusėjo 
dvikovos varžybas dėl moterų 
pasaulio karūnos prieš Naną 
Aleksandriją 5.5-2.5. Antroji 
pusė varžybų vyks Tbilisi mies
te. Abi kaukazietės.

— Vilnietis H. Žemaitis po 10 
ratų buvo antruoju Lenkijos 
tarptautiniame turnyre Bial- 
stoke su 8.5 taško, vos pustaš- 
kių atsilikęs nuo Lenkijos eks- J 
čempijono J. Grimako.

— Vilniuj įvykusias jaunių 
komandines varžybas dėl “Vil
niaus Taurės” laimėjo Leningra
do komanda, surinkusi 30.5 
taškų iš 45 galimų. Rygiečiai li
ko antri su 28.5, nors ir laimėjo 
visus susitikimus. Vilniaus I liko 
trečia su 24 taškais. Po jų Kije
vas 20, Minskas 17.5 ir Vilniaus 
II — 14.5 taško.

— Didmeisteris Walter Brovv- 
ne viešėjo Bostone. Jis XI.2O 
davė simultaną “Revere Youth” 
Centre, nepralaimėdamas nė 
vienos partijos; žaidė vienu 
metu prieš trisdešimt kelis žai- 
dikus. Tik vienam bostoniškiui 
pavyko sužaisti lygiomis.

— Bostono tarpklubinėse 
XI .21 mūsų vyrai neatsilaikė 
prieš Boylston klubo “Beef- 
aroni” komandą, kuri išsivežė 
3.5-1.5 pergalę iš So. Bostono 
LPD-jos, nes neturėjom savo ei
lėse buv. Bostono meisterio 
Alekso Klinovo. Pustaškį pelnė 
Kazys Merkis iš 200 taškų stip
resnio žaidiko antroj lentoj, o 
tašką be kovos gavo penktoj 
lentoj Leonas Navickas. Kitos 
rungtynės bus gruodžio 5 prieš 
Harvardo universiteto ko
mandą, pas juos.

— Pasigėrėtina partija žaista 
prieš 110 metų, ano meto stip
riausių pasaulio meistrų:
White: ZUKERT0RT

Black: ANDERSSEN 
Ruy Lopez 

7 N-N5!?
. 8 NxP 

9 B-B4+

Berlin 1865
1 P-K4 P-K4
2 N-KB3 N-QB3
3 B-N5 --------
4 P-B3
5 P-Q4 
6*0-0

P-KR3 
KxN 

K-K2?
P-Q3 10 Q-R5 O-Kl
B-Q2 11 Q-N5+ PxQ
N-N3 --------- ‘ ‘12 BxP mate!
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Jau gaunama nauja anglų 
kalba virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY.
Redaguota agronomės Izabe

lės Sinkevičiūtės.
Labai graži dovana Kalėdų 

proga draugėm ir nemokantiem 
lietuviškai. Knygoj yra labai 
daug įdomių lietuviškų gami
nių. Gražiai įrišta ir labai patogi 
vartoti visomis progomis, dau- 

’giau kaip 315 psl. Kaina su per
siuntimu 6.50 dol. Užsisakant 
nemažiau 5 egz., duodama nuo- 
laida. Rašyti: Darbininkas, 341 

į Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

l

SPORTAS

POMPANO BEACH, 
FLORIDA

Lietuvių Bendruomenės 
Auksinio Kranto apylinkės val
dyba, gausiai talkinant nariam, 
lapkričio 9 suruošė gegužinę 
ant jūros kranto, gražioj Monte- 
rey House, Hillsboro Be ach, 
motelio aplinkoj.

Valdybos pirmininkė Ona 
Liutermozienė pasveikino su
važiavusius svečius ir pasidžiau
gė gausiųjų atsilankymu. O sve
čių buvo iš arti ir iš toli: Re- 

į gina Budrienė iš New Yorko, 
1A. ir A. Kašubai iš Deltona, 
|Fla., Butkienė ir Švarcienė iš 
I Kanados, mieli kaimynai iš Jūho 
į Beach, Lake Worth, Miami, Ft. 
j Lauderdale, Pompano ir apylin
kių Nežiūrint poros tropikinio

■ lietaus ūžtelėjimų, nuotaika 
buvo jauki ir maloni. Svečiai bu
vo vaišinami namie gamintais

■ patiekalais, pyragais ir kava.
Po Nijolės Žutautienės su- 

jruoštos madų parodos ir Elenos 
]Balčiūnienės gražiai pravestos 
loterijos Palm Beach County 
LB apylinkės pirmininkas J. Ja- 

> kubauskas svečių vardu padėko-
■ jo šeimininkam už maloniai pra- 

■ leistą popietę ir visus kvietė da
lyvauti lapkričio 22 jų ruošiama
me Lietuvos kariuomenės minė
jime Lake Worthe. Savo ruož
tu V. Balčiūnas gegužinės ren
gėjų vardu padėkojo J. ir D. Liu- 
termozam už jų gražios vietovės 
užleidimą lietuviškam pobū
viui.

Ankstyva rudenio vakaro j 
tamsa ir mylios iki namų susi- ;

1 rinkusius nenoromis išskirstė iš Į 
šio jaukaus susibūrimo. j

1

For sale near Canarsie two 
family-five and a half and three 
and a half rooms, modern brick 
house, semi detached, porch, 
garage, laundry room. Sacrifice 
price, no agents. Call 629-1848, 
or 451-1770.

OPERATORS — EXPERIENCED ON 
MERROW OR SINGER MACHINES 

Steady Union Shop All Beneflts 
NINETTE FASHIONS

126 13TH ST. BKLYN, N.Y. 212 965-3755
z. . .

BARSAL’S 
HOME IMPROVEMENTS 

PLASTERING, WALL PAPERING CARPENTRY, 
RCOFING, L0W RATES, HURRY & CALL FOR

YOUR FREE ESTIMATE (212) 426-1566
■

ALLIED ROOFERS

SPECIALISTS IN FLAT ROOF, COMMERCIAL, 
RESIDENTIAL OR APARTMENT BUILDINGS, 
SKYLIGHTSINCLUDED AND GUTTERS CLEANED 

CALL CL 9-3796 or 232-1420

TENNIS CENTER
6 INDOOR COURTS FULLY AIR CONDITIONED 

RESERVED COURTS OPEN COURT HOURS 
LESSONS LEAGUES PRO SHOP

485 LOCUST STREET LAKEWOOD, N.J.
201 367-3600

■
Typewriters 

that Write & Make Corrections 
Others from $22.50 & Up 

PARAMOUNT 
6112 5th Avenue Bklyn.

CALL 212 H Y 2-9075

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. TOWING SERVICE 24 

HOUR SERVICE
7 Days All Areas. Commercial f 

Accounts Welcome. Call
(212) 342-8832 or 272-5519

CARPETS PROFESSIONALLY 
STEAM CLEANED 

PRE HOLIDAY SPECIAL
Any Llvlng Room & Dining Room or 2 Bedrooms 
$32.95 CaH Today for Appointment & Recelve < 

• 5% Rebate One of NY’S Finest Carpef Cleaning
Companles (212) 528-8542

f

TRIO IRON REPAIR
Į Ra II Ings, Security Window Guards 

etc. Portable VVelding 
Call 212 428-5854/381-1820

i
f
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LAK narių susirinkimas Kitos rungtynės bus šį sekma-
Penktadienį, gruodžio 12, šau- “dienį prieš ukrainiečius Kissena 

kiamas visų Lietuvių Atletų Klu- parko aikštėj. Rezervinė žais 
11:30 vai., o pirmoji komanda 

3:00 vai. popiet. Pirmam rate 
prieš ukrainiečius buvo smarko
kai pralošta, todėl ir šį kartą 
tikimasi sunkios kovos.

Krepšinis
Pereitą ketvirtadienį mūsų 

jaunieji krepšininkai pasiekė 
pirmąjį laimėjimą CYO lygoj. 
Žaisdami be pakaitalo, tiktai 
penkiese, šiaip taip atsilaikė ir 
laimėjo prieš Our Lady of Grace 
42:38 (20:24) pasekme. Taškus 
pelnė: Birutis 13, Gvildys, Lora 
4, Naronis 11 ir Šimkus 14.

Sekmadienį komanda buvo 
nuvažiavusi į Bay Ridge, Brook- 
lyną, kur sužaidė draugiškas 
rungtynes prieš St. Athanasius 
parapijos jaunimą. Labai įdo
miose ir įtemptose rungtynėse 
mūsų jauniai pralaimėjo pasku
tinėj sekundėj tik vieno taško 
skirtumu 50:51 (21:28). Žaidė: 
Birutis 19, Gvildys, Lora 4, Ma
tulaitis 10, Naronis 11 ir Šim
kus 6.

bo narių metinis susirinkimas. 
Numatyta valdybos pranešimai, 
naujos valdybos rinkimas ir 
klubo ateities planų svarstymas.

Futbolas
Prieš Hota-Bavarians LAK fut

bolininkai pralaimėjo, bet Šį 
■kartą be incidentų. Dirbo visi 
gerai, kiek jėgos leido, tačiau 
priešininkas buvo gerokai už 
mūsiškius stipresnis. Ypač re
zervinių komandų rungtynėse 
matėsi labai nelygios jėgos. 
Rezervinė pralaimėjo 1:4 (1:2), 
o pirmoji irgi krito 1:3 (1:2). 
Galėjo būti geriau, bet, jei ne 
vartininko R. Labučio ryžtingos 
pastangos, galėjo būti ir blogiau. 
Malonu tiktai pastebėti, kad per 
abejas rungtynes nei vienas 
mūsų žaidėjas nebuvo teisėjo 
nubaustas, gi priešininkų vienas 
buvo išvarytas iš aikštės. Puiku 
laimėti, bet, jeigu tai neįmano
ma, tai reikia mokėti ir garbin
gai, sportiškai pralaimėti.

Kitos rungtynės bus šį sekma-

UŽEIKITE IR PAMATYKITE 
SCHRAGER’S 

Moderniausius baldus! 
GERIAUSIA RŪŠIS

ŽEMIAUSIOS KAINOS 
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

SCHRAGER’S
Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai, 

Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat 
Kilimai, Lempos, Matracai, Vieniški Baldai

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp i ir 2 Avės./,

New York City Tel.: TR 9-0400

Atidarą kasdien iki 8 vai. 
antrad. ir šeštad. iki 6 vat.

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

i.

DEXTER PARK 
PHARMACY B 

Wm. Anastasi, B. S. “ 
77-01 JAMAICA AV ETl UE

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

WE DELJVER
TELEF. 296-4130

NO WAIT MOVING & STORAGE 
SERVICE INC.

FAST RELIABLE SERVICE 24 HOURS, 1/2 HOUR 
NOTICE. LOCAL & LONG DISTANCE. Reason- 
ABLE RATES. (REMEMBER WE HAVE A CON- 
SCIENCE) 212 294-0900. MRS. WILLIAMS OR 

MRS PAGE.

THREE “G” INDUSTRIES INC. 
Moving, Trucklng, Storage 

Free Estimates Call Mr. M. Gugliotta 
(212) 499-2373/2831

!’ 
i----------------------------------------------------------Į 

SINGER OPERATORS
EXPERIENCED ONLY — POCKET MAKERS, 
SLEEVE SETTERS, LINING SETTERS, AND 
GENERAL OPERATORS, STEADY W0RK, UNION 
SHOP. BENEFITS K O V A C S 171 WILSON AVĖ. & 

DeKALB, BROOKLYN, N.Y. (3rd FLOOR)
EM 6-4240

I i 
r

CORONA FUEL OIL & ICE
OIL DELIVERY OIL BURNERS SERVICED ALSO 
WE BUY, SELL & SERVICE ICE VENDING 
MACHINES AS WELL AS ICE DELIVERY 478-5588 

SAL — 98-17 37TH AVENUE, CORONA 
(OPEN 7 DAYS)

PLUMBING REPAIRS & 
ALTERATIONS SEWERS & DRAINS 
CLEANED FREE TELE. ESTIMATES 
24 HOUR EMERGENCY SERVICE 

CALL 212 937-8563 MR. RIGGSI
jĮ-
! CARS A. HOPPIN CAR WASH INC.

„j 10 Bloomfield Avenue Montclair, N.J.
Į. OPEN 7 DAYS A WEEK WE CAN SIMONIZE YOUR 

DRIVERS TAXI < car or steam clean your engine call
74 Dodge Cabs. Power steerlng All new safety 201 744-9510
devices Expd. and lnexpd. Full orpart time, Over 
21. Free parking. Plūs all beneflts. We help you 
get hack license. 1/2 block north of Oueens
Plaza. FRENAT SERVICE CORP 41-40 24th St.,

L.I.C. 937-2080

*

NEVVCOMER VAN LINE
MOVING HAPPY NEVVCOMERS EVERYVVHERE 
WITH TENDER LOVING CARE. UNIFORMED MEN 
CONGENIAL, PROFESSIONAL SERVICE AT 
REASONABLE RATES FREE HOME CONSULTA- 
TION FULLY INSURED AND LICENSED A 
COMPLETE MOVING SERVICE CALL N0W: 

939-6125 NY DOT NO. 112

t
s
j

MONMOUTH COUNTY, N.J. — Mušt sėli. Being 
transferred. 5 bdrm. bilevel din. rm. Ilv. rm. rec. 
rm. Complete formica eat-in-kitchen 1&2 half 
baths. ProfessionaDy decorated wlth centrai air. 
20X40 inground pool, safety fenced from house, 
near schools, shopplng and transportatlon. 1 hr. 
from Manhattan. Asking $56,500 201 264-6929 
201 264-2606.

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 , 0WNER

X

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRO’NT 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 CAPEMAYCOURT HOUSE

Kitos CYO lygos rungtynės 
mūsiškiam bus šį sekmadienį 
3:00 vai. p. p. prieš St. Benedict 
Joseph komandą, 118 gatvėj, 
tarp Atlantic ir 95 Avė., Rich- 
Imond Hill. Ketvirtadienį, gruo- 
jdžio 4, rungtynės vyks namie, 
K. Židiny, 7:30 vai. vakare prieš 
Our Lady of Mercy varžovus.

Dar kartą pranešama, kad 
mūsų komandai reikia žaidėjų. 
Turi būti lietuvių kilmės, gimę 
1960 arba jaunesni. Skambinti 
846-7636.

Alg. Š.

FREE DELIVERY IN 
NEIGHBORHOOD 

849-8930

J. & J. FISH MARKET, 
INC.

CLAM BAR

85*03 JAMAICA AVĖ.

VVOODHAVEN, 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
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Darbininko spaudos balius- 
koncertas įvyko lapkričio 22, 
šeštadienį, Kultūros Židiny. 
Kortdėrtą atliko sol. Laima Stė-

Kultūros Židjny.

paitienė iš Chicagos, akompona- 
vo Albinas Prižgintas, poetas 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, paskaitė eilių, šoko N.Y. 
tautinių šokių ansamblis, vado

vaujamas J. Matulaitienės. Pro
gramos pradžioj kalbėjo prof. 
Simas Sužiedėlis apie spausdin
to žodžio reikšmę. Po programos 

iįbuvo šokiai ir vaišės u (Plačiau; j 
įkithmę DSarbininkij numeryje}.

L. Jurkūnas iš Brooklyno ir’ 
^N.M iš Woodfiaypno,'negalė
dami dalyvauti spaudos kon- t 
certe, atsiuntė auką Darbi
ninkui. Nuoširdžiai dėkojame.

' 'i ■ • ■ • ' : > ■ - f J > •' ;;; n ’

į A.A. Stanislovas Bačauskas ■ • 
' Okupuotoj Lietuvoj lapkričio 
6, ilgos ligos iškankintas, mirė 
Stanislovas Bačauskas, sulau- 

Visuomenė kvie- kęs 79 metų amžiaus. Buvo kilęs - 
iš Augmenų kaimo, Baisogalos 
valsčiaus, Kėdainių apskr. Gyr / 
veno Kaune,dirbo Audinių fab
rike mechaniku. Lapkričio 9 pa
laidotas Baisogalos senuose ka
pinėse šalia brolio Martyno.

Už a.a. Stanislovo Bačausko 
sielą mišios bus aukojamos lap
kričio 29, šeštadienį, 8 v.r. pran
ciškonų vienuolyno koplyčioj. 
Velionis buvo brolis Kazio Ba
čausko, gyvenančio Woodhave- 
ne, kuris taip uoliai reiškiasi 
lietuviškose organizacijose. 
Mišias užprašė velionies pus
brolis Petras Pusnikas ir kviečia 
gimines bei artimuosius mišio
se dalyvauti.

Juozas Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas, Vliko 
seimo metu atvyksta į New Yor- 
ką Encyclopedia Lituanica, 
Lithuanians ■ in Ameri- 
ca ir kitų leidinių reikalais. Kas 
norėtų Kalėdų metu kaip dovaną 
užsisakyti Encyclopedia Litua
nica ir Lithuanians in America, 
tuoj gali kreiptis j Kapočių. 
Jis- bus sustojęs VVoodhavene 
pas p. Rastenius, tel. 849-8831. 
Patogumo dėlei šiuo telefonu 
galima skambinti bet kuriuo lai
ku, visada bus priimami užsaky
mai.

&

Jau praėjo visi metai, kai atsiskyrė iš mūsų tarpo brangus tėvelis, draugas ir 
mokytojas Juozas Brazaitis.

Mirties metinėm paminėti šv. mišios bus aukojamos už velionio sielą lapkričio 30, šį 
sekmadienį, 9 v.r. pranciškonų vienuolyno koplyčioje, 361 Highlahd Blvd., Brooklyne,
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Draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti.

Mielam Bičiuliui

A.A. ADOLFUI GAIGALUI
mirus, gilaus liūdesio prislėgtai žmonai, dukroms ir 
sūnui su šeimomis reiškiame užuojautą.

Lietuvių Fronto Bičiulių 
Neto Yorko Sambūrio valdyba

A.A. 
ONAI BUDRIKIENEI

mirus, jos vyrą šaulį Antaną nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime šią skausmo valandą.

LŠST Simo Kudirkos Šaulių 
Kuopa Neto Yorke

A.A.

DR. ARVYDUI BINTAKIUI

staiga mirus, motiną dr. Stasę Bintakie 
nę ir šeimą skausmo valandoj užjau 
čia ir kartu liūdi

Kvirinas Aleksandravičius ir šeima

A.A. 
KAZIMIERUI VYGANTUI

mirus, jo žmonai p. neriai Vygantienei, sūnums dr. 
Vytautui ir dr. Mindaugui su šeimomis reiškiame gi
lią užuojautą ir kartu liūdime.

Aušra ir Antanas Sabaliai

A.A

KAPITONUI KAZIMIERUI VYGANTUI

mirus, mylimai žmonai, sūnums Vytautui ir Mindaugui 
bei visiems giminėms liūdesio valandoj užuojautą 
reiškia

LITO vadovybė ir štabas

A.A.

KAZIMIERUI VYGANTUI

<

Marytė Brazaitytė-Matulionienė c; r

' )S ! «
Tarptautinių moters metų už- 

baigtuvės įvyks gruodžio T3, 
šeštadienį, 5 v. popiet Kultūros 
Židiny Brooklyne. Užbaigtuves 
ruošia New Yorke veikiančių 
moterų organizacijų atstovių 
komitetas. ____--------- —■,—
čiama gausiai dalyvauti. Pakvie
timai nebus siuntinėjami. Prie 
įėjimo auka.

r

JfHO.

APREIŠKIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Solistė Genovaitė Antanai-. 
tytė-Ugianskienė dainuoja 
Tautos Fondo baliuje lap
kričio 29 Kultūros Židinyje. . 
Paskutiniu laiku ji koncer
tuoja labai plačiai. Neseniai 
dainavo Chicagoje, Baltimo- 
rėje, Philadelphijoje. x i’.’;' <

mirus, jo žmonai Hertai, sūnums — dr. Vytautui ir dr. 
Mindaugui su šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime

Neto Yorko moksleiviai, studentai ir 
sendraugiai ateitininkai

1 -V

Kristaus Valdovo šventė ir 
Lietuvos kariuomenės šventė at
švęsta lapkričio 23 koncelebra- 
cinėmis mišiomis, vadovau
jant klebonui kun. P. Rauga
lui. Pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. L. Budreckas. Kariai ir ki
tos lietuviškos organizacijos da
lyvavo su vėliavomis. Po pamal
dų pritaikyta programa buvo pa
rapijos salėj. Dalyvavo ir Lietu
vos gen. konsulas Anicetas .Si
mutis. u

Bendros Kūčios Apreiškimo 
parapijos salėj bus gruodžio 21, 

' sekmadienį, po sumos. Kūčjas 
rengia ir bilietus iš anksto pla
tina L. K. Moterų Sąjungos 29 
kuopos narės, vadovaujamos E. 
Kezienės. Bilietų kaina 5 dol. 
Kalėdinę programą atliks jauno
sios ateitininkės, vadovaujamos 
Danutės Norvilaitės. 1 v

Religinės mintys bus perduo
damos kiekvieną sekmadięnį

. per Laisvės Žiburio radiją.., prą- . į. y-
dedant pirmuoju advento sėk- 
madieniu-lapkričio 30. Pirmą Ieškomas žmogus, kuris suge- 
sekmadienį kalbės kun. Stasys betų vesti apdraudos agentūrą. 
Raila, iniciatorius, vėliau kun,
Pranas Raugalas, kun. Vytautas būti patyręs šiame darbe. Skam- 
Pikturna ir kiti.

Kazys Vasiliauskas, aktorius, 
su šeima persikelia gyventi į 
Baltimorę. Persikelia Padėkos 
dienos savaitgalį. Naujas jo ad
resas: 307 Woodlawn Road, 
Baltimorę, Md. 21210. Tel. (301) 
889-2683.

Ona Budrikienė-Valentinavi- 
čiūtė, 65 metų amžiaus, sunkiai 
sirgusi, mirė lapkričio 8. Buvo 
pašarvota M. Šalinskienės 
šermeninėj. Palaidota lapkričio

12 iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios Cypress Hills kapinė
se. Paliko vyrą Antaną ir duk
terį Juditą. Velionė buvo rašy- 
tojo-feljetonisto Albino Valenti
no sesuo.

Berta Kulik-Raškauskaitė, 31 
metų, staiga mirė lapkričio 18. 
Palaidota iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios lapkričio 22. Liko 
motina, sesuo ir vyras.

Bicentennial Jietuvių komite
tas šaukia masinį susirinkimą 
gruodžio 4, penktadienį, 8 v.v. 
Liet, piliečių draugijos salėj. 
Bus aptariama tolimesnė minė

jimo veikla. Komitetas turi įvai
rių planų. Visuomenė kviečia
ma kuo gausiausiai dalyyąuti. , >

LMK Federafcijos Bostono 
klubo susirinkimas buvo lapkri
čio I. Susirinkimą pradėjo pir- 
miriinkė Aleksandra Moriarty, 
sekretoriavo Irena Manomaitie- 
nė. Pirmininkė padarė platų 
veiklos pranešimą, api Federa
cijos suvažiavimą New Yorke, 
kur jų klubui atstovavo pirmi
ninkė ir Vakauzienė. Kalbėjo1 
apie Tarptautinio Instituto 
kvietimą dalyvauti Amerikos 
200 metų sukakties minėjime, 
kuris bus lapkričio 22-23 Hynes 
salėj, prisiminė, kad klubas ko
vo mėn. dalyvaus Tarptautinio 
Instituto baliuje ir t.t. Klubo 
iždininkė M. Lendraitienė paro
dė, kaip gražiai supakuoti dova
nėlių paketėlius. Paul Moriarty, 
pirmininkės vyras, parodė jo pa
ties suktą filmą apie maldininkų 
kelionę į Romą. Paskui buvo 
vaišės.

Į Šv. Petro parapijos bazarą, 
kuris buvo Liet, piliečių draugi
jos abiejose salėse, susirinko la
bai daug žmonių. Čia galėjo į- 
sigyti visokiausių daiktų, ypač 
daug buvo rankdarbių. Vienoj 
salėj buvo įvairių valgių.

Antanui Andriulioniui, veik
liam visuomenininkui, lapkričio 
19 suėjo 70 metų.

Vytautas ir Scholastika Stel
mokai išvyko praleisti žiemos į 
Pompano Beach, Fla.

Elena Vizgirdienė, kuri gyve
na Cape Code, išskrido į Kali
forniją pas sūnų ir jo šeimą. 
Ten ji praleis ir Kalėdas.

4:
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Gali būti ir pensininkas, bet turi

binti (212) 847-5522. .

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
RADIJAS

KVIEČIA Į FILMŲ VAKARĄ
1975 gruodžio 6? šeštadienį, 7 vai. vak.

Švč. Trejybės parapijos salėj,
Adams St. ir New York Avė. kampas

Newafk, New Jersey
įėjimo auka 2 dol.

Spalvotų filmų reportažas iš dainų ir šokių šven
tės, įvykusios šią vasarą okupuotoj Lietuvoj. Di
rektorius dr. Jokūbas Stukas pasidalins su sve
čiais įspūdžiais iš kelionės pereitą vasarą į okupuotą 
Lietuvą.

197 6
PAVASARIO EKSKURSIJOS į LIETUVĄ

IŠ

Bostono, Montrealio ir New Yorko 
ili/i ' ■ . ■ ■

išvyksta BALANDŽIO 15 dieną — grįžta BALANDŽIO 23 
—$645.00

Išvyksta GEGUŽĖS 20 dieną — grįžta GEGUŽĖS 28 
—$725.00

Prie šių grupių galjma jungtis iš kitų miestų su papil
domu mokesčiu.

GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS— h" 
NESI VĖLUOKITE! f Ą j

; f.■? s | 4 -'p—71? " ' M
Vasaros ekskursijos į LI ETUVĄ prasideda GEGUŽĖS 26. 
Registracijas pri^hami dabahiC>8

Kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadvvay, P. O. Box 116 

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

Savininkė: Aldona Adomonienė
Airfares subjectto changes andgovernment approval. 
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

• , 

i
■i

MutbaLTIC HOMELAND TOURS 
'■ LITHUANIA TOUR

8 DAYS ALL INCLUSIVE $699.00 
DEPARTING DEC. 7TH

INCLUDING: 5 NITES VILNIUS
2 NITES WARSAW 
OVERNITE IN BRUSSELS

NO EXTRAS

ALSO INCLUDED: AIR TRANSPORTATION/TRAINS BETVVEEN 
WARSAW AND VILNIUS BOTH WAYS/FIRST CLASS HOTELS/FULL 
BOARD IN VILNIUS/HALF BOARD IN WARSAW/TRANSFERS/SIGHT- 
SEEING/ALL VISA FEES

CONTACT: PATRICIA KELTNER 
FIGARO TRAVEL — 943-6995 
17 BATTERY PLACE 
NEW YORK, N.Y. 10004

KALĖDŲ EKSKURSIJA LIETUVON

Kelionė: 6 naktys Vilniuje, 1 dienos išvyka Kaune,

3 naktys Vienoje (kur Naujus Metus sutiksim)

1

i

-iv

k

-į

4 naktys Muenchene

nuo gruodžio 22 iki sausio 5

TIKTAI $969i j ?. H

— b i

Ekskursija išvyksta su Lufthansa Bendrove iš 
u t Bostono ir New Yorko
i/.-/}'; '*.■) i?-'VJftC '.'f t.> j

. i Norį gauti daugiau informacijų prašomi kreiptis į:
U

r/jh

OFI-jCį
<‘)A (

f

j

JI/

ALGIRDĄ MITKŲ
> 8JWhite Oak-Road, Nevvton, Mass. 02168 s . ; 

minusį ; Tel. (617) 969-1190 f

arba

GALAXY TOURS & TRAVELS
141'Linden Street, Weilesley, Mass. 02181 

Tel. (617) 237-5502

Prašome pasinaudoti šia puikia proga aplankyti 
Lietuvą per šventes

i j
>

[
&
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Pianistė Aldona Kepalaitė 
kompozitoriaus Vlado Jakubėno 
vakare skambins jo fortepijono 
kūrinius.

Išnuomojamas 5 kambarių bu
tas Woodhavene. Skambinti va. 
karais nuo 6 iki 10 vai. 296-3631.

GINAČAPKAUSKIENĖ 
IŠ MONTREALIO 

VĖL DAINUOJA NEW YORKE
CARNEGIE RECITAL HALL 7 AVĖ. IR 

57 STREET LAPKRIČIO 30, SEKMADIENĮ, 
8:30 VAL. VAK.

AKOMPONUOJA SAULIUS CIBAS 
IŠ BOSTONO

Bilieto kaina $3.50

Bilietus iš anksto platina Moterų Vienybė —

pirm. Elena Andriušienė, 87-09 Jamaica Avė.,
VVoodhaven, N.Y. 11421 Tel. VI 7-4477

VYR. LIET. IŠLAISVINIMO KOMITETO SEIMO PROGA

Vliko seimas vyksta Padėkos 
dienos savaitgalį Kultūros Židi
nyje. Ta proga lapkričio 29 
rengiamas balius. Baliaus prog
ramą atliks solistė Genovaitė 
Ugianskienė.

Eglė Juodvalkytė, kuri dirba 
Radio Liberty, savaitgaliui buvo 
išvykusi į Chicagą, kur dalyvavo 
Altos posėdžiuose.

Vyr. skaučių židinio Vilijos 
susirinkimas įvyks gruodžio 1, 
pirmadienį, 7:30 v.v. pas sesę 
D. Samušienę. 116-08 95th Avė., 
Richmond Hill, N.Y.

Aktorius Vitalis Žukauskas, 
kuris dabar gastroliuoja Australi
joj, Darbininko spaudos vakarui 
atsiuntė sveikinimo telegramą iš 
Adelaidės.

Kun. Stasys Raila, Lietuvių 
K.R. Šalpos vykdomasis sekreto
rius dalyvaus Šalpos rėmėjų su
važiavime gruodžio 29-30 Chi
cagoj. Su vysk. V. Brizgiu, prel. 
J. Balkūnu, kun. K. Pugevi- 
čium ir kitais bus aptarti reli
ginės šalpos ateities veikla ir 
statuto papildvmai.

LIETUVOS BAŽNYČIOS KRONIKOS 
II KNYGOS

PRISTATYMAS
IR

VAKARIENĖ

Gruodžio 7, sekmadienį, 4 v. popiet
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Programoje: akt. JUOZAS BOLEY-BULEVIČIUS
kun. VYTAUTAS PIKTURNA
sol. LOUISE SENKEN 
muz. ALGIRDAS KAČANAUSKAS — 

akomponuoja
PETRAS SANDANAVIČIUS

Auka: $6.00. Visas pelnas skiriamas LBK II knygos 
leidimo išlaidom padengti.

Visus nuoširdžiai kviečia 
LK Religinė Šalpa ir rėmėjai

Smuikininkė Elena Kuprevi- 
čiūtė iš Ohio taip pat dalyvau
ja kompozitoriaus Vlado Jakubė
no pagerbimo vakare. Ji atliks jo 
kūrinį Melodiją — legendą. 
Akomponuoja pats kompozito
rius.

Emilija Jurevičiūtė buvo išvy
kusi savaitės atostogų į Kanarų 
salas prie Afrikos.

N. Y. VYRŲ CHORO PERKŪNO METINIS

KONCERTAS
ĮVYKSTA GRUODŽIO 6 D. 7:30 V.V. PUNKTUALIAI 
KULTŪROS ŽIDINYJE, 361 HIGHLAND BOULEVARD 
BROOKLYN, N.Y.

PROGRAMĄ ATLIEKA:
Sol. Genė Antanaitytė-Ugianskienė 
Debiutantas — sol. Petras Tutinas

' Vyrų Choras, dirigentas Vytautas Daugirdas

PO KONCERTO LINKSMAVAKARIS

VEIKS BUFETAS
ŠOKIAMS GROJA “A M O U R” ORKESTRAS
PALYDINT JUOZUI NAKUI

{ĖJIMAS $5.00 Suaugusiem 
$ 3.00 Studentam

STALUS IŠ ANKSTO UŽSISAKYTI PAS:

A. RAZGAITĮ (212) 327-2019
S. KARMAZINĄ (212) 441-1252

IR “PERKŪNO” CHORO NARIUS

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI!

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. NAKAS

Bilietus įsigyti ar stalus rezervuoti prašoma pas:

ST. BOBELIENĘ
212 Elderts La. VVoodhaven, N.Y.
Telef. Ml 7-6637

M. KLIVEČKIENĘ
76-13 85 Rd. VVoodhaven, 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 Inc. Tautos Fondui $501975 m. — jiem paprašius, 
bilietas siunčiamas nemokamai.

VISUOMENĖ KVIEČIAMA ATSILANKYTI

Inc. TAUTOS FONDAS

Pianistė Aldona Dvarionaitė

M. K. Čiurlionio ir Lietuvos grafikų
parodų proga

lapkričio 30, sekmadienį 2 vai. popiet 

Great Necko bibliotekos didžiojoj salėj 

(vyksta

ALDONOS DVARIONAITĖS, 

pasaulinio masto pianistės, 

FORTEPIJONO REČITALIS.

Programoje:

Trisdešimt M. K. Čiurlionio preliudų.

{ĖJIMAS LAISVAS.

Parodas ir koncertą globoja Bibliotekos Dailės ir Muzikos 
komitetai bei Amerikos Lietuvių Fondacija, kurios tikslas yra 
skatinti lietuvių kultūrą Amerikoje, o amerikiečių Lietuvoje.

Biblioteka yra Bayvievv Avė., pusiasalio vakarinėj ma
gistralėj, pakeliui į Kingspoint Merchant Marine Academy.

VAKARAS SU

KOMPOZITORIUMI

VLADU JAKUBĖNU

1975 gruodžio 13, šeštadienį, 7:30 v.v.

Kultūros Židinio didžiojoje salėje,
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Kompozitoriai Jeronimas Kačinskas ir Vladas Jakubėnas. 
Nuotrauka daryta maždaug prieš 20 metų, kai Carnegie 
salėje buvo lietuvių muzikos koncertas. Nuotr. V. Maželio

PROGRAMOJE:

• Kompozitorius VLADAS JAKUBĖNAS kalba
apie lietuviškos muzikos raidą

Kompozitorius-dirigentas JERONIMAS
• KAČINSKAS apžvelgs V. Jakubėno 

kūrybą

• Komp. V. Jakubėno kūrinius atlieka:
• ALDONA KEPALAITĖ — fortepijono kūriniai,
• ELENA KUPREVIČIŪTĖ - smuiko kūrinys.
• IRENA STANKŪNAITĖ — dainos
• JUDY SHIFFERS — čelo kūrinys

Solistam akomponuoja pats kompozitorius 
Vladas Jakubėnas

Po programos — kavutė ir bufetas

Bilietai:
Suaugusiem — 4 dol. 
Jaunimui — 2 dol.

Vakarą rengia ir visus atsilankyti kviečia 
VAIŽGANTO KULTŪROS KLUBAS
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