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Susirėmė dvi grupės, kurių 
viena gina kapitalizmo inte
resus, kita humanizmo inte
resus, o laimės gal komu
nizmo interesai

Savaitės 
Įvykiai 
IX. 10- 17

Savaitė karšta
Savaitės orai buvo atvėsę, bet 

politiniai orai labai karšti:
Rūgs. 11 Čilės perversmas 

pašalino prezidentą Allende ir 
jo prokomunistinę valdžią.

Rūgs. 13 Izraelio ir Syrijos oro 
kautynės prie Syrijos pakrančių 
parodė Izraelio karinį pranašu
mą— žuvo 13:1 lėktuvų pagal Iz
raelio pranešimą, 8:5 pagal Sy
rijos pranešimą.

Rūgs. 13 apeliacinis teismas 
memorandumu pasiūlė iki ket
virtadienio kompromisą prezi
dento advokatam ir specialiam 
tardytojui Cox dėl prezidento 
pokalbio įrašų; esą tegul prezi
dentas savu noru sutinka dalį 
įrašų parodyti Cox; tada bus iš
vengta formalaus konstitucinio 
konflikto.

Tuo pačiu metu Mitchell ad
vokatai pareikalavo taip pat iš 
Baltųjų Rūmų pokalbio įrašų.

Europos metam, skelbtiem 
prezidento Nixono, davė eigą 
Europos ūkinės rinkos devynios 
valstybės, s utar dainos kontr- 
siūlymus pokalbiui su preziden
tu Nixonu. Nors Europai toli 
nuo vienybės, bet tos devynios 
valstybės sutarė, kad jom 
atstovautų pokalby vienas as
muo — tarybos pirmininkas. 
Šiuo tarpu pirmininkas yra da
nas.

Prieš Europos saugumo kon
ferencijos tęsinį Ženevoje nuo 
rugsėjo 18 ir prieš tuo pat me
tu Kongreso svarstymą duoti 
prezidentui teisę taikyti Sovie
tam didžiausio palankumo prin
cipą daugiausia dėmesio susi
laukė Solženitsino ir Sacharovo 
įspėjimai Amerikai neduoti be
sąlyginių ūkinių nuolaidų. Šie 
įspėjimai virto kova: iš vienos 
pusės stoja Brežnevas, Kis- 
singeris, Nixonas, iš kitos pusės 
Solženitsinas, Sacharovas ir 
Kongreso nariai Jacksonas, 
Mills, viešoji opinija.

Čilės tragedija: kas 
jos kaltininkas

Čilės kariuomenė rugsėjo 11 
pareikalavo, kad prezidentas 
Salvador Allende Gossens pasi
trauktų. Jis pasipriešino, ir kau
tynėse žuvo apie 100, sužeista 
300, pats prezidentas nusišovė. 
Kariuomenė dar persekioja at
skirus ginklu besipriešinančius 
Allende šalininkus.

Naujos karinės valdžios 
prieky yra armijos viršininkas 
gen. Augusto Pinochet Ugarte. 
Pirmas jos žingsnis buvo nu
traukti santykius su Kuba. Nu
matomi parlamento rinkimai. 
Numatomas ir prezidentas — 
buvęs prieš Allende prezidentas 
Frei.

Čilė didžiavosi savo demo
kratine tvarka ir kariuomenės 
stovėjimu šalia politikos. Tai 
truko per 40 metų. Kas pastū
mėjo kariuomenę sukilti? Kalti
namas yra Allende. Esą neturė
damas parlamento daugumos, 
bet pasiduodamas savo įsteigtos 
socialistų partijos ekstremis
tam ir komunistam, per staigiai 
ėmėsi vykdyti socialistinę tvar
ką, nacionalizuodamas ne tik 
stambiąsias įmones, bankus, bet 
ir transporto priemones. Gy
ventojai pasipriešino sabotažu 
ir streikais. Kraštas atsidūrė ūki
niame chaose ir ginkluotuose 
grupių konfliktuose. Pilietinis 
karas buvo neišvengiamas, jei 
už akių nebūtų užbėgusi kariuo
menė.

Pakaltinama ir didžiausia 
krikščionių demokratų partija,

VILNIUJE BUVO TARDOMI 23 LIETUVIAI
Kodėl jie lankė tremtinių lagerius, bendravo su kitom 
tautybėm, dainavo tik lietuviškas ir partizanines 
dainas, degino žvakeles ant piliakalnių, susitinka su 
Gudijos lietuviais ... — --------

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika Nr. 6 pranešė:

Vilnius. 1973 m. Vilniaus sau
gume buvo tardomi šie lietuviai:

1. Andrašiūnaitė Birutė, in
žinierė, kovo 28;

2. Božytė Marytė, Vilniaus 
universiteto IV kurso studentė 
lituanistė, kovo 28;

3. Burauskaitė Birutė, inžinie
rė, balandžio 2;

4. Eigminas Kazimieras, bai
gęs Vilniaus universitetą, lie
tuvių kalbos specialistas, ba
landžio 6;

tus marksistą Allende, gavusį 
36 proc. balsų. Partijos vadai 
samprotavo: prezidentas turės 
laikytis konstitucijos, o jei nesi
laikys, jis parlamentiniu keliu 
bus nušalintas. Jie klydo: komu
nistinė ar prokomunistinė val
džia tepašalinama tik jėga. Tą 
klaidą teko apmokėti šimtais 
gyvybių, krašto chaosu ir demo
kratinės idėjos kompromitacija.

(Ir dažnas amerikietis pana
šiai klaidingai samprotauja: jei 
Sovietuose valdžia negera, tai 
kodėl jos rinkikai nepašalina!).
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Agnew at- 
kandidatų į

AMERIKOJE:
Viceprezidentas 

rodo išmuštas iš 
prezidentus^ 1976. Pradėjo sau 
ruošti kelius John Connally ir N. 
Rockefelleris. R. Drummond 
kandidatus surašo tokia eile: 
Laird, Connally, Rockefelleris, 
Reagan, Richardson, Percy,. 
Baker.

Kongresas nepajėgė nugalėti 
jau penkių prezidento veto. Bet 
jis nenustojo noro rodyti savo 
iniciatyvos, kuri gali duoti jam 
politinio kapitalo. Dabar siekia 
socialinės draudos išmokėji
mus pakelti 5.9 proc. ne nuo 
1974 liepos pradžios, kaip buvo 
nutarta, bet nuo dabar. Gal pre
zidentas ir čia vetuos, nes tai bū
sią papildomai 2 bil.

Ervin komisija apklau
sinėjimus susiaurins — kas sa
vaitė tik" po dvi dienas, kad 
baigtų iki lapkričio 1. Tokiu bū
du jai belieka tik 18 dienų.

Kongreso nariai atlyginimo 
gauna po 42,500 metam. Specia
li komisija siūlo pakelti jiem iki 
55,000. Tai reikštų pakėlimą 
apie 30 proc., tuo tarpu darbi
ninkui kėlimas apribotas 5.5 
proc. Kėlimas Kongrese nebal
suojamas. Jis priklauso nuo pre
zidento, jei jis komisijos siūlymą 
patvirtintų.

Europa:
Vienoje derybos dėl kariuo

menės mažinimo Europoje pra
sidės spalio 30. Nato dalyviai

MIRĖ KUN. V. PUIMA

Kun. Viktoras Puima-Poi- 
manskas rastas negyvas savo 
kambaryje rugsėjo 13 apie pie
tus. Mirė širdies priepuoliu. Bu
vo vikaru Glen Falls, N. Y. St. 
Mary’s parapijoje. Buvo gimęs 
1922 sausio 14.

| kunigus buvo įšventintas 
1949 birželio 29.

Palaidotas rugsėjo 17 iš St. 
Mary’s parapijos bažnyčios lie
tuviškose Šv. Kazimiero kapinė
se Schenectady, N. Y. Laidotu
vių mišias koncelebravo vie
tos vyskupas ir 8 kunigai, daly
vavo daug kunigų ir pasauliečių.

Atvykęs iš Europos, jis kurį 
laiką buvo sustojęs pranciškonų
vienuolyne Brooklyne ir dirbo 
Darbininko administracijoje.

5. Eimaitytė Elena, baigusi 
vokiečių kalbą, kovo 27;

6. Jakučionytė Reda, kovo 28, 
inžinierė;

7. Jakučiūnas Zenonas, baigęs 
konservatoriją;

8. Janulevičiūtė Veronika, 
Jaunimo teatro etnografinio an
samblio dalyvė, kovo 28;

9. Jasiukaitytė-Ašmontienė 
Virginija, studentė lituanistė;

10. Juška Alfonsas, biofizikas, 
kovo 27-28;

sutarė siūlyti, kad kariuome
nės būtų siaurinamos palaips
niui per eilę metų. Pirmoje fa
zėje Amerika atitrauktų 28,500, 
Sovietai 67,500.

Nato vertinimu, Varšuvos pak
to kariuomenės yra 855,000, Na
to 770,000. Tankų Varšuvos pak
tas turi 13,500, Nato prieš tris 
priešiškus takus tegali statyti tik 
vieną savo.

Tai Nato planas, kuris betgi 
nebus priimtinas Sovietam. 
Jie reikalaus atitraukti vienas 
prieš vieną.

Švedijos karalius Gustavas VI 
Adolfas mirė rūgs. 15, būdamas 
90 metų. Naujas karalius yra 27 
metų Karlas XVI Gustavas. Gal 
tai paskutinis karalius, nes par
lamentas yra nutaręs nuo-1975 :‘-^sagumiečius~ domino.. Liau- . 
m. sausio 1 karaliaus titulą pa
naikinti.

Sovietų manevras prieš Kong
resą ir prieš Saugumo konfe
renciją. Rugsėjo 18 prasideda 
Ženevoje Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencija. 
Tuo pat metu Kongrese bus 
svarstomas vyriausybės siūly
mas duoti prezidentui teisę tai
kyti Sovietų prekėm didžiausio 
palankumo principą. Matydami, 
kokio atgarsio rado Kongrese ir 
opinijoje disidentų persekioji
mas, Sovietai staiga sustabdė 
propagandą prieš Solženitsiną ir 
Sacharovą, nustojo trukdę Ame
rikos Balso, BBC, Deutsche 
Welle siuntas rusų, ukrainiečių 
ir eile kitų tautinių kalbų.

Sacharovas pasiūlytas j No
belio taikos premijos laureatus 
1973. Pasiūlė Solženitsinas.

Vatikano diplomatų konferen
cijoje pereitą savaitę kai kurie 
nusiskundę eilės vyskupų ne
pritarimu Vatikano politikai.
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St. Lozoraitis, Jr. kalba PLB seimo metu Washingtone. Iš k.: J. Lukošius — Vokietija, V. Venc-

11. Kanevičiūtė Donata, mate
matikė, balandžio 3;

12. Kaukėnas Danas, “Vakari
nių Naujienų” korespondentas, 
balandžio 4;

13. Labanauskas, Kęstutis, 
Paminklų restauravimo instituto 
darbuotojas, kovo 28;

14. Matulis Rimas, baigęs 
anglų kalbą, kovo 28;

15. Misius Kazimieras, inži
nierius, kovo 27:

16. Norvaišas Egidijus, fizikos 
aspirantas, kovo 27;

17. Petrauskas Algimantas, in
žinierius, kovo 28;

18. Povilaitytė Teresė, baigusi 
lietuvių kalbą, kovo 28:

19. Ramonas Alfonsas, fizikas- 
matematikas, kovo 27;

20. Simokaitis Albinas, sane- 
dip. stoties instruktorius;

21. Stankavičius Edma, stu
dentas žurnalistas;

22. Trinkūnas Jonas, istorijos- 
filosofijos aspirantas, kovo 28;

23. Vanagaitė Zita, architektė, 
balandžio 3.

Saugumiečiai klausinėjo apie 
išvykas į Uralą ir Sibirą. Kodėl 
jų metu bendrauta su lietuviais 
tremtiniais, aplankyti buvę lage
riai. Kaltino, kad išvykų į Kau
kazą metu buvę bandoma už
megzti ryšius su nacionalisti
niais armėnų, gruzinų ir kitų 
tautybių sluoksniais.

Tardytojai priekaištavo, kad 
išvykų metu į Rytų Prūsijos 
Sambijos sritį buvo domimasi 
ir keliama aikštėn senųjų kultū
ros paminklų naikinimas, degi
namos žvakelės ant piliakalnių.

dieš Dainos klubas Vilniaus 
profsąjungų rūmuose, prieš 2 
metus išvaikytas Vilniaus uni
versiteto studentų Romuvos klu
bas, vasaros ekspedicijos, Rasos 
šventė Kernavėje, Šventosios ar
cheologinė ekspedicija.

Tardomieji buvo barami už 
domėjimąsi senove ir jos idea
lizavimą, nes tuo skleidžiamos 
nacionalistinės nuotaikos.

Kodėl dainuojamos tik lietu
viškos dainos? Kodėl dainuoja
mos partizaniškos dainos? Kodėl 
renkama medžiaga apie partiza
nų kovas? Kodėl, susitinkant su 
latviais, skleidžiamos naciona
listinės nuotaikos? Kodėl bend
raujama su Baltarusijos lietu
viais? Jiems vežamos knygos, 
prenumeruojami laikraščiai, 
vaikai raginami lankyti lietu
viškas mokyklas Lietuvoje?

Saugumiečiai teiravosi, kokiu 
būdu į kraštotyrininkų renginius 
pritraukiama tiek jaunimo.

R. Matuliui įsakė pasirašyti, 
jog nedalyvausiąs jokiose su
eigose ir jų neorganizuosiąs, jei 
jos nebus suderintos su oficia
liais organais.

GRUPĖ UŽ KAPITALIZMĄ: 
Nixonas-Kissingeris, Rocke- 
felleris, Brežnevas

Kongreso komisijoje šią sa
vaitę imtas svarstyti siūlymas 
suteikti prezidentui įgaliojimus, 
kuriais jis galės taikyti Sovietų 
prekėm didžiausio palankumo 
principą (t. y. sumažinti muitus 
tiek, kad, giriamasi, vodkos bu
telis bus dviem-trim doleriais 
pigesnis!).

Prezidentas Nixonas tą princi
pą yra Brežnevui pažadėjęs. Jį 
remia nominuotasis valstybės 
sekretorius Kissingeris. Už 
Kissingerio stovi Amerikos biz
nio atstovas, didžiausio banko — 
Chase Manhattan Bank —pre
zidentas David Rockefeller. To 
laukia ir Brežnevas.

Rockefelleris, nelaukdamas 
Kongreso sprendimo, jau spėjo 
atidaryti Pekine ir Maskvoje sa
vo banko skyrius. Kaip rašė Mo
nitor, tas bankas Maskvoje nega
lės priimti čekių, negalės priim
ti depozitų ar keisti valiutos. 
“Jis yra tik tam, kad skolintų 
Sovietų Sąjungai pinigus pirkti 
javam, mašinom ir kitom gėry
bėm iš Amerikos”. To banko vi
ceprezidentas Alfred Went- 
worth pareiškė: “Jei reikės bili
jono dolerių, mes jį suorgani- 
zuosim”.

Į pastabas, kad bankas rizi
kuoja savo pinigais, atsakė Da
vid Rockefeller: esą Sovietų žo
dis dabar yra garantija, nes nu
matomas biznis už 4-5 bilijonus. 
O to biznio labiausiai ir nori 
Kremlius. Tad Monitor ir taria, 
kad šioje sąjungoje yra Nixono 
vyriausybė, Amerikos biznis ir 
Kremlius.

GRUPĖ UŽ HUMANIZMĄ: 
Kongresas, opinija, Sacharovas

Prie įgaliojimų prezidentui 
šen. H. Jacksonas pasiūlė prie
dą: didžiausio palankumo prin
cipas taikomas Sovietam, jei jie 
nekliudys emigruoti žydam ir kt. 
Jacksoną ypačiai parėmė įtakin
gasis šen. Mills, ir dar apie 76 se
natorių, o Atstovų Rūmuose pa
našią rezoliuciją pasiūlė kongr. 
Varik.

Priedas buvo skirtas specia
liai žydam apsaugoti. Bet nauji 
įvykiai, Sovietų naujos represi
jos parodė, kad pilietinės teisės 
atimamos ne tik žydam. Teismas 
disidentam, persekiojimai gar
siesiem Solženitsinui ir Sa
charovui sukėlė ant kojų Ameri
kos ir Europos opiniją.

Persekiojimus kenčia ir kiti 
— kenčia tautinės, religinės gru
pės. Labiausiai tai iškėlė aikš
tėn pats Sacharovas, suminėda
mas tarp persekiojamų ir lietu
vius rašte Amerikos Kongre
sui. Ir Monitor vedamajame at
kreipė dėmesį: “šiandien susi

rūpinta persekiojimu kelių di
džiųjų rašytojų, mokslininkų ir 
žydų, norinčių vizos. Kodėl ne
turėtų būti lygaus rūpesčio per
sekiojimu, sakysim, lietuvių ir 
uzbekų — ir iš tikrųjų didžio
sios daugumos žmonių, kurie 
gyvena policinėje tironijo
je?”

Opinija prieš žmogaus per
sekiojimą, opinija už humąniz- 
iną sustiprino poziciją tų, kurie 
siūlo Jacksono priedą. Už jį sto
jo ir Sacharovas, prašydamas 
Kongresą neduoti Sovietam ūki
nių lengvatų, kol Sovietai ne- 
sudemokratins savo sistemos.

(nukelta į 2 psl.)

Ūkinė karštligė
Aiškinama, kad javai nepa

prastai pabrango dėl pernykščio 
pardavimo Sovietam. Buvo par
duotas ketvirtadalis viso Ameri
kos derliaus. Parduota So
vietam labai palankiom sąlygom
— po 1.80 dol. už kviečių buše
lį; vyriausybė parūpino dar So
vietam 700 mil. kreditų, o eks
porto firmom sumokėjo 300 mil. 
priemokų. Po to pardavimo 
kviečių kaina pakilo iki 5 dol. 
už bušelį, pakilo dėl to ir viduje 
maisto kainos.

Iždo sekretorius Schultz rug
sėjo 7 pripažino, kad ta prekyba 
su Maskva buvo klaida ir kad 
daugiau to nebus. Tačiau javų 
pareikalavimas iš užsienio tebė
ra didelis, ir dėl to kainos aukš
tos, o prezidentas yra priešingas 
javų eksporto kontrolei. Javų 
eksportas padeda sumažinti iš
laidas už naftos importą. Per~ 
1973 metų keturis mėnesius naf
tos gaminių importuota 43 proc. 
daugiau nei pernai. Importuota 
už 5 bil. Daugiau kaip pusė 
to importo yra iš Afrikos ar vi
durinių rytų.

Pragyvenimo kainų tarybos 
patvarkymais kainos sojai, mė
sai, kiaušiniam šiek tiek kritę. 
Taryba mėgino reguliuoti ir ga
zolino kainas, įsakydama par
davinėti 1-3 cn. galonui pigiau. 
Tačiau susilaukė pasipriešinimo
— Michigano, Californijos ga
zolino stotys protestui prieš kai
nų mažinimą nusprendė užsida
ryti.

Infliacijos reiškiniai davė pro
gą labiausiai unijų prezidentui 
Meany kritikuoti vyriausybės 
ūkinę politiką. Iš “neutralumo”, 
kurį Meany buvo skelbęs 1972 
rinkimų metais, perėjo į aštrią 
opoziciją.

MIRĖ PULK. IGNAS 
ŠEŠPLAUKIS

Rugsėjo 16 Los Angeles, 
Calif., mirė pulkininkas Ignas 
Šešplaukis, Lietuvos kariuome
nės savanoris, laisvės kovų daly
vis, lakūnas.

Buvo gimęs 1897 lapkričio 29 
Mikolajūno kaime, Linkuvos 
valsčiuje, Šiaulių apskrityje. 
1914 baigė komercinę mokyk
lą Mintaujoje, vėliau (1928) į- 
sigijo brandos atestatą, studijavo 
teisę Vyt. Didžiojo Universitete 
Kaune. Į Lietuvos kariuomenę 
stojo savanoriu, 1919 baigė Lie
tuvos karo mokyklos II laidą. 
Tarnavo 9 pėst. pulke ir daly
vavo Lietuvos laisvės kovose. 
1924 baigė Aukštuosius karinin
kų kursus, perėjo tarnauti į ka
ro aviaciją kaip karo lakūnas. 
Aviacijos tarnyboje išbuvo iki 
1940 spalio 16 d., eidamas es
kadrilės vado ir Aviacijos mo
kyklos mokomos grupės vado 
pareigas. Karo aviacijos klausi
mais rašė Karde, Karyje, Mūsų 
Žinyne. Vokiečių okupacijos 
metais buvo Šiaulių apskrities 
viršininku. Iš Lietuvos pasi
traukė 1944, į J AV atvyko 1949.
Reiškėsi visuomeninėje veik-
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LIETUVIŲ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA NR. 3

DIDIEJI RŪPESČIAI: 
BAŽNYČIŲ STATYMAS, 
VAIKŲ KATEKIZAVIMAS 
KUNIGŲ BAUDIMAS

^LAZDIJŲ RAJONAS: (700 ič 
'Kučiūnų prašo bažnyčios)

Pačiame Lenkijos pasienyje 
• yra nedidelė Kučiūnų parapija. 
/'Dar prieš I pasaulinį karą buvo 
pastatyta laikinė medinė baž
nytėlė. 1939 Kučiūnų tikintieji 
pradėjo statyti mūrinę bažnyčią, 
bet karas sukliudė — liko neuž
dengtas stogas ir neįrengtas vi
dus.

1951 rajono atsiųsti darbinin
kai pradėjo ardyti sienas, bet ti
kintieji su lazdomis išvijo. Tada 
buvo atsiųstas kareivių būrys, 
bet ir jie, žmonių verčiami, turė
jo pasitraukti.

1957-59 Kučiūnų bažnytinis 
komitetas net tris kartus kreipėsi 
j įvairias respublikines įstaigas, 
prašydamas leidimo statybai 
baigti. 1959 Diržinskaitės va
dovaujama. komisija apžiūrėjo 
(senąją) medinę bažnytėlę ir at
siuntė atsakymą — susiremon
tuokite senąją bažnyčią.

1970 gegužės mėn. 800 Ku
čiūnų tikinčiųjų pasiuntė LTSR 
Ministrų tarybai pareiškimą, vėl 
prašydami leidimo uždengti 
mūrinei bažnyčiai stogą. Rugie
nis atsakė: “Kučiūnuose statyti 
naują bažnyčią nėra prasmės. 
Susiremontuokite senąją.”

1971 gruodžio mėn. TSKP CK 
generaliniam sekretoriui vėl 
buvo pasiųstas pareiškimas, kurį 
pasirašė 700 tikinčiųjų ir 6 de
putatai. Jame rašoma: “Mes, Ku
čiūnų parapijos tikintieji, no
rime susiremontuoti nebaigtą 
statyti mūrinę bažnyčią, kuri 
randasi šalia medinio karkasinio 
maldos namo. Šis namas buvo 
laikinai pastatytas be pamatų. 
Dabar sienos nuo žemės pradė

jo pūti. Be to, laike karo medinė
bažnyčia buvo sukrėsta ir sienos 
yra pasvirę apie pusę metro, to- 

. dėl atremontuoti yra neįmano
ma. Mūrinę bažnyčią, turinčią 
geras 5 metrų aukščio sienas, pa
naudodami senos bažnyčios sto
gą, lubas ir medines grindis, 
nesunkiai suremontuosime.”

' Lazdijų raj. vykdomojo komi
teto pareigūnai sušaukė K. Požė
los vardo kolūkio visuotinį kol-# 
ūkiečių susirinkimą ir įkalbfnėjo 
žmones atiduoti mūro sienas 
kolūkiui dėl klubo statybos. Bal
savimo metu tikintieji vieningai 
pareiškė savo valią — neati- 
duosime.

Kovo mėn. į Kučiūnų apylin
kę atvyko Lazdijų raj. vykdo
mojo komiteto ir partijos komi
teto atstovai ir, išsikvietė klebo
ną ir parapijos bažnytinį komi
tetą, įkalbinėjo atiduoti mūro 
sienas kolūkiui — bus įrengtas 
restoranas, arba žmonės tegu 
nusigriauna sienas, turės plytų 
kaminams.

Po šio rajono pareigūnų apsi
lankymo parapijoje kilo didelis 
triukšmas. Žmonės kalbėjo: 
"Valdžia ne tik kad neduoda 
leidimo užbaigti mūrinę bažny
čią, bet dar iš mūsų tyčiojasi. 
Girtuokliai apvems bažnyčios 
kampus”.

Gegužės mėn. Kučiūnų pa
rapijos bažnytinis komitetas dar 
kartą kreipėsi į TS KP CK ge
neralinį sekretorių. Pareiškime 
rašoma, kad Lazdijų valdžios pa
siūlymas sveikas mūro sienas 
nugriauti, o supuvusią bažnyčią 
remontuoti yra juokingas. O pa
siūlymas atiduoti mūro sienas 
restorano statybai — kelia pasi
piktinimą.

VILNIUS: (1100 tikinčiųjų prašo 
nebausti už tikėjimo mokymą)

Š. m. liepos 16 d. Lietuvos ka
talikai vėl nusiuntė į Maskvą pa
reiškimą, kuriame reikalaujama 
•laisvės Bažnyčiai.

— Tarybų Sąjungos Komunis
tų Partijos Centro Komitetui

— Lietuvos TSR katalikų
— pareiškimas

1972 sausio mėn. Rugienis iš
kvietė kleboną, vėliau bažnyti
nį komitetą ir prašė raminti žmo
nes. Vėliau kleboną iškvietė 
JLazdijų raj. saugumo komiteto 
viršininkas. Klebonas buvo ap
kaltintas tikinčiųjų kurstymu. 
Saugumo viršininkas pareiškė:

— Šiais laikais statyti mūri
nę bažnyčią leidimo niekas ne
duos. Jei kas nors rašys prašy
mus ar rinks parašus, pasodin- 
sim už grotų, nes tam mes turim 
galią . . . Bažnyčios mūro sienas 
susprogdinsime. Po nakties liks 
tik griuvėsių krūva. Atvykę gais
rininkai medinę bažnyčią užda
rys ir parapija bus likviduota.

Žmonės nekantriai laukė su
grįžtančio klebono, ir koks bu
vo jų apsivylimas, kai išgird 
saugumo komiteto viršininko 
kalbą.

ma būti prie altoriaus — patar
nauti mišioms.

— Tokių varžymų nėra ki
tose šalyse, mūsų kaimynuose 
— Lenkijoje, demokratinėje Vo
kietijoje.

— Mes su baime matome, 
kaip mūsų visuomenę graužia 
amoralumo vėžys — girtavimas, 
skyrybos, jaunimo nusikalsta
mumas. Anksčiau to nebuvo. Tai 
vaisiai bereliginio auklėjimo: 
atėmus religiją, jos vietoje nieko 
aukštesnio neduodama, o ateiz
mas neteikia paskatos morali
niam kilimui.

— Mes, tikintieji, dirbame ly
giai su netikinčiaisiais, bet mes 
nesijaučiame lygiateisiais — 
mūsų religiniai poreikiai yra 
varžomi. Ir tai mums skaudu. 
Dar skaudžiau, kai matome 
progresuojantį moralinį žmonių 
menkėjimą, kurį sustabdyti gali 
tik religija. Todėl prašome, kad 
už religijos mokymą niekas »e- 
būtų baudžiamas ir kad į kuni
gų seminariją galėtų įstoti, kas 
tik nori.

— 1972.VII.1.
Šį pareiškimą pasirašė 1100 

Lietuvos tikinčiųjų, daugumoje 
iš Vilniaus arkivyskupijos. Atsa
kymui gauti buvo pateiktas Vil
niaus arkivyskupijos kūrijos

adresas: Vilnius, Kretingos g-vė 
Nr. 14.

KLAIPĖDA: (Prašymas Brežne
vui su 2023 parašais)

Liepos mėnesį Klaipėdos ti
kintieji vėl kreipėsi į TSKP CK 
generalinį sekretorių L. Brež
nevą. Klaipėdiečių kreipimesi 
rašoma:

— 1972.III.19. Klaipėdos ka
talikai pasiuntė TSKP CK gene
raliniam sekretoriui L. Brežne
vui prašymą, kurį pasirašė 2023 
tikintieji. Po kiek laiko prašy
mo siuntėjas Jonas Sau norius, 
gyv. Klaipėdoje, Tarybinės Ar
mijos 41-5, gavo pašto prane
šimą, kad prašymas įteiktas ad
resatui. Po kelių dienų pas J. 
Saunorių atvyko KGB pareigū
nas ir pašto pranešimą atmetė. 
Vėliau iš Maskvos nebuvo gauta 
jokio oficialaus atsakymo.

— Todėl kilo įtarimas, kad 
prašymas su parašais Maskvos 
nepasiekė — kažkas sauvališkai 
jį sulaikė Lietuvoje, norėdamas 
nuslėpti nuo tarybinės vyriau-1 
šybės Lietuvos TSR piliečių 
prašymą.

— Susiklosčius tokioms aplin
kybėms, mes dar kartą siunčia-

(nukelta i 5 psl.)

Susirėmė dvi grupės
(atkelta iš 1 psl.)

e’PARTA — Rašomo* mašinėles įv. kalbomis, radio, spalv. TV, camptarta* 
-lai, įv. biznio mažino* — pigiausiai. Praneškite kuo interosuojatėL ir flr- 
mų autentiškus katalogus gausite U SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Parry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. TeL (516) 757-0055,

ANTANAS J. tAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tek 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. Iki 9 v.)

J. B. 8HALIN8-6ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorių*. 84-02 Jamaica Ava * 
(prie Forest P*way Sta.), Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JO8EPH GARSZVA — GRABORIU8, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLA8 FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr-oco- 
tfitioned. A. J. Baiton-Baltrūnas, Llcensed Manager and Notary PubUc. W 
Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-6043.

TA 30M RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus, 
pę j? patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Queens ir apylin- 
.Xs lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis teL 847-0887. Adresas: 
Mt. Joe Karlas, 87-15 Myrtle Avėnu«CGlendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
VVoodhaven Blvd.). ,

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į t larbininko administraciją, 910 VVilloughby Avė-.. Brooklyn, N.Y. 11221.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tebcrira, Jr. laidotuvių direktorių*. 4N 
Lafayette SL, Newark, N J. 07106; teL MArket 2-6172. Paruotiamoa gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vertinamas >

.VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webeter Avė. CambrMge 
-M-ss. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniau* 
koplyčia Šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

— Mes, Lietuvos TSR tikin
tieji, kreipiamės į aukščiausiąją 
TSRS vyriausybę, prašydami pa
taisyti kai kuriuos mūsų gyveni
mo nenormalumus.

— Mūsų šalies Konstitucija 
užtikrina religijos ir sąžinės lais
vę, bet mūsų vaikai neturi gali
mybės mokytis religijos. Mes 
neturime religijos vadovėlių, 
patys mažai nusimanome religi
joje, o kai paprašome, kad mūsų 
vaikus pamokytų tie, kurie gerai 
nusimano, jie baudžiami. Pav. 
neseniai teismas nubaudė ka
lėjimu Prienų ir Girkalnio kuni
gus už vaikų mokymą religijos. 
Neseniai buvo teistas Valki
ninkų kunigas. Kiek anksčiau 
teisė Dubingių kunigą.

— Konstitucija užtikrina kulto 
laisvę, bet mums neleidžiama 
turėti pakankamai kunigų: kan
didatams trukdoma įstoti į kuni
gų seminariją, o daugelį parapi
jų aptarnauja seni invalidai ku
nigai. Nemažai yra parapijų be 
kunigo. Mūsų vaikams draudžia-

ARGUMENTAI: už tylą ir prieš 
tylą

Pasisakė viešai prieš perse
kiojimus Austrijos kancleris 
Kreisky, kalbėdamas už Sa
charovą kaip už “laisvės, tole
rancijos ir lygybės kovotoją”. 
Pasisakė Švedijos užsienių rei
kalų ministeris Wickham, kad 
persekiojimas “negali pasitar
nauti detentei”. Atsargiai pasisa
kė Vokietijos . kancleris Brandi 
tas. H1

Pasisakė ir Kissingeris — tik 
priešingai. Jis pasisakė prieš 
Jacksono priedą, siūlydamas ty
lą, o persekiojimo reikalus pa
vesti “ramiai diplomatijai”. Kfo- 
nitor jam pritarė. Bet N. Y. Ti-* 
mes skelbė sovietinio fiziko Va- 
lery Chalidze reginimą kovoti 
už Sacharovą: “Aš nežinau, kaip 
Sacharovą apginti; aš tik žinau, 
kad jūs niekad nieko neišgdl- 
bėsite tylėdami”.

Sovietų žydų intelektualų 
grupė, 12 žmonių, paskelbdino 
N. Y. Times Kissingerio ska
tinimą jiem tylėti ir pasitikėti 
“ramios diplomatijos” priemo
nėm. Žydai pasisakė prieš to
kią tylą: “Mes esam įsitiki
nę, kad tik atviro viešo pasi
priešinimo metodu galima iš
spręsti problemą, kuri liečia 
žmogaus teisių principus”.

Anie 12 žydų demaskavo ir 
prekybos sekretoriaus padė
jėjo Steven Lažams įtaigojimą 
Maskvos žydam, kad jie susilai
kytų nuo viešo protesto, nes tai 
pakenks vyriausybės prekybos 
įstatymui. Esą Lažams skatinęs 
Maskvos žydus kreiptis į Ameri
kos žydų organizacijas, kad 
jos neremtų Jacksono priedo.

Maskva buvo davusi žingsnį 
atgal, sulaikydama propagandą 
prieš Solženitsiną ir Sacharovą. 
Bet rugsėjo 15 Pravda atmetė 
Vakarų simpatijas persekioja- j 
miem. Esą “saujai intelektualų” 
nebus leista “pažeisti demo
kratijos principus”. Pravda pasi
rėmė Mansfieldo, David Rocke- 
fellerio pareiškimais nekenkti 
prekybai su Sovietais.

Atrodo, toks Pravdos karin
gumas atsirado po Kissingerio 
pasisakymo apeiti tylom perse
kiojimus ir vykdyti prekybos i 
susitarimus. Tai Kissingerio pa- • 
reiškimas atliko panašią rolę, ! 
kaip Eisenhowerio laikais pa
reiškimas, jog Amerika nesikiš į 
Vengrijos sukilimo reikalą. Ši- . 
taip Kremliaus griežtos politi
kės ir persekiojimo poziciją su
tvirtino Amerikos politikos ir ka
pitalo vyrai. Monitor teigia, kad 
kapitalizmo atstovai spaudžia ir 
Kongreso narius nekenkti pre
kybos reikalui.

Tokioje atmosferoje maža yra 
vilties laimėti humanizmo šali
ninkam, iliuzorinė viltis laimėti 
kapitalizmo šalininkam ir 
neabejotina viltis laimėti komu
nizmui — jo užmačiom prieš 
žmogų.

Naftos reikalas sunkėja, kai 
Libija nacionalizavo visas naftos 
kompanijas. Nafta virsta ginklu 
prieš Amerikos paramą Izrae
liui. Califomijos Standard Oil 
paragino akcininkus paremti 
arabų aspiracijas. Žydų orga
nizacijos apkaltino firmą, kad ji 
norinti “pirkti naftą už žydų 
kraują”, ir paragino firmą boiko
tuoti.

NAUDA KOMUNISTAM: 
Amerikos pareiškimai juos su
tvirtino

Žaidimai jubiliejinėje skautų stovykloje. Nuotr. G. Peni k.

Žemės ūkio žaliavų kainos 
nuo rugp. 15 pakilo 20 proc. 
Turės dėl to kilti vėl maisto ga
minių kainos.

Infliacija labiau paliečia dar
bininką. Paskutiniais mėnesiais 
savaitės gale jis parsineša sumą 
0.6 proc. mažesnę nei anksčiau, 
tuo pačiu metu korporacijų pel
nai padidėjo 24 proc.

Neutraliųjų konferencija rug
sėjo 5-9 buvo Alžire. Dalyvavo 
76 valstybės. Bendras visų nusi
statymas prieš turtingąsias ir ga
lingąsias supervalstybes, kurių 
vienas sparnas, Tuniso prezi
dento žodžiais, yra “coca-cola, 
kitas “vodka”. Sutarė dėl prin
cipų, bet nesutarė dėl jų konkre- 
tinimo. Pvz. sutarė, kad iš Vi
duržemio jūros pasitrauktų sve
timos jėgos. Bet Kuba aiškino, 
kad svetima ten tik Amerika, o 
Sovietai ten esą "savuose van
denyse”. Tada rezoliucijoje ne
minėta nė viena valstybė. Taip 
daugely rezoliucijų.

Tariamai neutralios valstybės 
sudarė bloką 1961 Tito iniciaty
va. Tada jų buvo 25. Tuo tarpu 
tai balsų jėga tik J. Tautose, nes 
šis "trečias pasaulis” čia sudaro 
daugumą.

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Dėdelis prekių p&ri- 
i-inklmas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO AN0RU6I0 Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpU- 
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; Mt»- 
diehiais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven N.Y. 11421;VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, mv. Wlnter Garden Tavem. 1883 Madtoon SU 
Rldgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir Irt. pramogoms. Be 
•' o, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priat- 
uama kaina.

S AG MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven. N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211. ST 2^4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom į namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — SHver Bell Bcking Go. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-*04 Junction Blvd., Corona, Queena, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5136.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUėERIOR PIECE GOODS CORP. 194 ORCHARD ST. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ,ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 
paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop 
107-0 h Jamaica Ava. Richmond Hill, N. Y.

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

Lietuviško stiliaus paminkle ' 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose; j ii oz as 1 

i 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 vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

KELIONIŲ 
AGENTŪRA

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus

4 • Lietuvių grupines kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose
kelionių reikaluose:
LĖKTUVAI
VI ES BUČIAI
LAIVAI (Crulsee*
.AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas

Specialios nuolaMoe:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)
GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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LIETUVIAI CORCORANO 
GALERIJOJ
T. LEONARDAS ANDRIEKUS

J mus kalbėjo mano kūriniai
Rugpiūčio 31-ji buvo diena, 

kai žmonės Washingtone mau
dėsi prakaite. 98 laipsniai Fah- 
renheito ir dar drėgmė! Tokios 
tvankios dienos vakarą mes rin
komės į garsiąją Corcorano gale
riją, kur vyko lietuvių dailininkų 
paveikslų paroda. Tai ne atida
rymas. Paroda jau buvo atidaryta 
nuo rugpiūčio 10-tos. Čia pri
ėmimas bei pagerbimas parodo
je dalyvaujančių dailininkų ir 
svečių, suvažiavusių į IV-jį Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimą. Šiaip jau paroda buvo 
surengta, norint praturtinti sei
mą mūsų dailininkų įkėlimu į 
pasaulinio garso meno šventovę 
— Corcorano galeriją.

Į ją mes rinkomės 9 vi. vaka
ro, kai jau tos dienos seimo pro
grama buvo baigta — rinkomės, 
galima sakyti, iš visų pasaulio 
šalių, Lietuvių Bendruomenės 
seimo atstovai bei svečiai, atsi
pūsti po ilgų posėdžių ir pasi
gėrėti meno kūriniais. Pakvieti
mai buvo išsiuntinėti tik 200 
žmonių — taigi spūsties viduje 
nejautėme — tik šilumą, nes ga
lerija nėra šaldoma.

Mūsų dailininkų paroda vyko 
I-me aukšte, kuris kiek pana
šus j New Yorko Metropolita- 
no Meno muziejų — erdvus ir iš
kilmingas. Tą iškilmingumo 
įspūdį jau pajutome privažia
vę prie pastato. Žengiant į vidų 
per plačią angą, akį patraukė sta
lelis, kur sėdėjo mergaitė, tikri
nanti pakviestųjų bilietus. Ant 
staliuko pastebėjau Adomo Gal
diko monografijos atspaustą ap
lanką. Pačios monografijos dar 
nebuvo, bet aplankas jau bylojo, 
kad ji greit bus ir apsivilks tuo 
puošniu drabužiu. Tas matymas 
jau atspaustos, tik dar neįriš
tos Galdiko monografijos sutei
kė džiaugsmo, nes esu stovėjęs 
kiek arčiau prie jos išleidimo 
reikalų. Nesvetimas buvo ir 
spalvotasis paveikslas, atmuštas 
ant aplanko. Jį daug sykių ma
čiau dailininko studijoje, bet ne
numaniau, kad jam teks tokia 
garbė būti atrinktam monografi
jos apdarui. Paveikslas abstrak
tus, panašus į noktumą, gilių 
spalvų, atrodė įspūdingai ir gra
žiai. Sakytum, lyg pats Galdikas 
pasitiko mus prie Corcorano ga
lerijos angos, pasveikindamas 
savo kūrybos ilgai laukta mono
grafija.

Galerijos viduje kiekvienas 
suradome daug pažįstamų ir ne
pažįstamų žmonių — dailininkų, 
rašytojų, kunigų, visuomeninin
kų, LB veikėjų bei vadų. Visi jie 
sveikinosi, gaivino senas pažin
tis, o paskui vaikščiojo pasie
niais gėrėdamies paveikslais. 
Taip besisukinėdami, užmiršo
me ir prakaitą. Viršų ėmė 
džiaugsmas, kad Štai tokioj iš
kilioj meno galerijoje rado vieš
nagę 12 mūsų dailininkų. Pabu
vojus prie paveikslų, atslūgo ir 
širdgėla dėl nepavykusio su
ruošti literatūros vakaro seimo 
dienomis. Troškulį malšinome 
vynu. Jokių prakalbų nebuvo. 
Į mūs kalbėjo 105 lietuvių meno 
kūriniai, ir to užteko.

Reikėjo kam norą rūpintis
Žinoma, tie kūriniai čia patys 

neatsirado. Reikėjo kam nors 
rūpintis parodos ruošimu — tar
tis su Corcorano galerija, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės va- 
.dovybe, dailininkais ir panašiai. 
Tą žygį atliko ir visą parodos or
ganizavimo naštą pakėlė Dalė 
Lukienė, gyvenanti Washing- 
tone. Įdomu ir tai, kad seimo 
bei parodos metu ji už tą didį 
žygį nebuvo reklamuojama bei 
garsinama. Tai ženklas, jog toji 
ponia moka ramiai apsieiti ir 
daug atsiekti.

Organizuojant lietuvių dailės 
parodą Corcorano galerijoje. 
Dalė Lukienė ėmėsi drąsios ini
ciatyvos. Pati mėgstanti meną, 
ji įžvelgė, jog mūsų dailininkus 
būtų galima įvesti į šią žynuą 
galeriją. Daug kam jos mintys 
rodėsi neįvykdomos. Bet ji ne
nuleido rankų, kontaktuodama 

galerijos vadovybę ir rodydama 
mūsų dailininkų nuotraukas 
bei skaidres. Pagaliau galerijos 
direktorius Roy Slade lietuvių 
daile susidomėjo ir pasiryžo ją 
iškelti švieson beveik mėnesio 
ilgio parodoje. Tai buvo didelis 
atsiekimas, turint prieš akis Cor
corano galerijos prestižą Ameri
kos meno sluoksniuose.

Ši galerija, kuri taip pat va
dinama ir muziejumi, savo rin
kiniuose apima Amerikos meno 
kūrinius, tapybą, skulptūrą ir 
grafiką, pradedant 18 a. pabaiga 
ir baigiant mūsų dienom. Gale
rijos branduolį sudarė VVilliamo 
Wilsono Corcorano privati ko
lekcija, kurią jis padovanojo \Va- 
shingtono miestui, pridėdamas 
dar 900 tūkstančių dolerių. Do
vana buvo priimta 1870 specia
liu Kongreso raštu, ir po 4 metų 
galerija atidaryta. Ji, be ameri
kiečių dailininkų, dar pasipildė 
100-tų bronzos kūrinių žinomo 
prancūzų skulptoriaus Antoinę 
Louis Barye. Prie Corcorano ga
lerijos veikia ir meno mokykla. 
Čia taipgi kas dveji metai ruo
šiamos visos Amerikos dailinin
kų parodos, kur iškeliamos nau
jos dabarties amerikiečių meno 
srovės. Corcorano galerija savo 
paskirtim puoselėti šio krašto 
dailininkų meną panaši į Whit- 
ney muziejų New Yorke, tik ne
nuėjusi taip toli į kraštutinumus 
ir išsilaikiusi rimtoje aukštumo
je.

Parodos proga galerija išleido 
ir informacinį katalogą, pavadin
tą “12 Lithuanian Artists in 
America”, kuriam įžangą parašė 
pats direktorius. Ten jis išreiškė 
džiaugsmą, kad gali pasauliui 
parodyti Amerikoje gyvenančių 
lietuvių dailininkų darbus, ku
rie, jo žodžiais, yra “integrali da
lis Europos meno, įkvėpusio 
bei paveikusio amerikiečius dai
lininkus”. Direktorius taip pat 
pažymi, jog lietuviai dailininkai 
tebėra suleidę šaknis į savo gim
to krašto buitį, ypač grafikai — 
į liaudies meną. Jo nuomone, 
mūsų tapyba visgi daugiau iš
reiškia šių laikų bendrojo meno 
linkmes. Leidinio anglų kalba 
tekstą paruošė Mindaugas Nas- 
vytis, pateikdamas Lietuvos dai
lės bendrą vaizdą ir paskui su
stodamas prie kiekvieno paro
doje dalyvaujančio mūsų daili
ninko. Įžanga, nors trumpa, bet 
išsami ir gerai pateikianti aiškų 
mūsų dailės vaizdą. Autorius 
pats yra dailininkas bei meno 
teorijos žinovas.

Dvylika laimingųjų
Į parodą Corcorano galerijoje 

pateko ne visi lietuviai dailinin
kai, o tik jų dvylika: 6 tapyto
jai ir 6 grafikai. Juos atsirinko 
pati galerija iš pateiktų mono
grafijų, nuotraukų ir skaidrių. 
Iš lietuvių pusės čia nebuvo jo
kios komisijos — darbus galeri
jai pristatė Dalė Lukienė, kuri 
taip pat sumaniai išlygino visus 
kilusius neaiškumus, nesibijo
dama net tolimų kelionių.

Šio straipsnio ribose beveik 
neįmanoma kiek pilniau apibū
dinti parodoje dalyvavusių daili
ninkų bei jų kūrybos. Iš kitos

Dail. V. K. Jonyno grafika, medžio raižinys — Europa, iš pa. 
rodos VVashingtone.

linoleumo raižinys, iš parodosDail. Vytauto Igno grafika, 
Washingtone.

pusės, didžioji jų dalis jau pui
kiai pažįstama bent kiek menu 
besidominčiam lietuviui. Todėl, 
liečiant paskirus asmenis, teks 
pasitenkinti pastabinėm min
tim. J

Adomas Galdikas, vienintelis 
miręs tarp gyvijų, parodoje at
stovaujamas temperos darbais, 
sukurtais paskutinį gyvenimo 
dešimtmetį. Jie atrinkti didelio 
formato, kiek tamsesnio kolori
to ir abstraktaus pobūdžio, nors 
kai kuriuose atpažįstama gamta. 
Paveikslai, pakabinti galinėje 
sienoje ir dailiai suderinti, pa
pildo vienas kitą ir žiūrovui, 
ypač kitataučiui, duoda pakan
kamą vaizdą apie šį mūsų iš
kilų dailininką. Tačiau tas vaiz
das, aišku, negali būti pilnuti
nis, nes parodoma tik dalelė 
jo įvairaus pobūdžio aliejaus bei 
temperos darbų. Vientisumo la
bui čia teko atsiriboti nuo jo 
kito kolorito bei išraiškos pa
veikslų. Žvelgiant ilgiau į te
nai iškabintus Galdiko kūrinius, 
jautėsi kažkoks nežemiškas pa
dvelkimas iš anapus estetiniu 
džiaugsmu bei nerimu.

Viktoras Vizgirda parodoje 
pristatomas su naujausiais savo 
aliejinės tapybos darbais. Jie 
visi peizažai, laisvai suvokti ir 
kai kur savotiškai linkstą į ab
straktumą. Iš Vizgirdos paveiks
lų gal lengviau bus kitataučiui 
žiūrovui susigaudyti apie jo me
ną, kaip iš Galdiko. Vizgirda — 
ištikimas savo pasirinktam takui, 
vientisas ir ne toks gaivalingai 
audringas. Corcorano galerijoje 
jis atrodė stiprus, dramatiškas ir 
tikras savo erdvėj.

Kazimieras Žoromskis ne
lengvai telpa į jungtines paro
das dėl savo stilistinio įvairumo. 
Žinoma, jo tapybinė kultūra vi
suomet ta pati — įvairi, išpuose
lėta ir graži. Tačiau dailininkas 

mėgsta keisti vaizdavimo būdą, 
palinkdamas tai į vieną, tai į ki
tą žinomą meno srovę ir joje iš
sakydamas save asmenišku ori
ginalumu. Tai reikštų lyg ir nuo
latinį atsinaujinimą, kurio visus 
atžvilgius pilnai galima iškelti 
tik apžvalginėj parodoj. Corcora- 
ne jis matomas su aliejinės tapy
bos darbais, vaizduojančiais 
nuplėšytus skelbimus, kokius 
mes esame įgudę regėti mies
tuose ant pastatų sienų. Sekan
čiam paskutinių metų meno rai
dą Žoromskio paveikslai yra 
labai įdomūs ir avangardiški. 
Pagaliau juk sakoma: nesvarbu 
mene, kas padaryta, bet kaip 
padaryta.

Kazimieras Varnelis yra toli 
pasistūmęs į vėliausią srovę, va
dinamą vizualiniu arba optiniu 
menu. Tai abstraktus išsireiš
kimo būdas. Spalvomis sukuria
ma forminė bei ritminė iliuzija, 
kuri byloja gaivalingu estetiniu 
virpuliu. Šioje parodoje kai ku
rie Varnelio tapybos darbai atro
dė tikros skulptūros, tiek kam
puotu pavidalu, tiek reljefiniu 
turiniu. Tenka pažymėti, kad 
Kazimieras Varnelis iki Šiol pil
niausiai atrado save šioje meno 
srovėj. Jam sekasi, ir jis užsi
pelnė tikro įvertinimo pas ame
rikiečius ir lietuvius.

Vytautas Vlrkau savo aliejinė
je tapyboje atrodo palinkęs į sa
votišką surrealizmą. Tai kiek 
ankstesnė meno šaka, kuri betgi 
puoselėjama dar kai kurių pa
saulinio masto dailininkų, kaip 
Dali, Margrit ir kitų. Čia lyg tai 
sapnų vaizdavimas, atskleidžiąs 
begales būdų fantastiškai išsi
lieti. Vytautas Virkau parodos 
leidinėlyje priskiriamas Chica- 
gos Meno Instituto mokyklai, 
kuri, atrodytų, jau turinti savo 
veidą. Sunku pasakyti, kiek ji 
tiesiogiai siejasi su surrealizmu 
tačiau šio dailininko darbai pa
rodoje yra malonūs ir priimtini 
akiai.

Zita Sodeika savo tapybinėse 
drobėse yra itin abstrakti ir kon
centruota. Ji linkusi į kosminio 
pasaulio vaizdavimą ir turinti sa
vo koloritą bei formas. Ji taip 
pat priklauso vadinamai Chica- 
gos mokyklai, bet skiriasi nuo 
Vytauto Virkau. Jos kūryba daug 
ką netiesiogiai primena iš praė
jusių 50 metų meno eigos. Zi
ta yra polėkinga ir daug žadan
ti dailininkė.

-o-

Priartėję prie mūsų grafikų, 
dalyvavusių Corcorano galerijos 
parodoje, taip pat mesime 
žvilgsnį į kiekvieną jų paskirai.

Vytautas K. Jonynas čia ma

tomas su savo grafikos darbais, 
daugiausia medžio raižiniais iš 
1940-1950. Išstatyti, žinoma, pa
tys geriausi jo kūriniai, kurie į 
žiūrovą prakalba elegancija, vir
tuoziškumu ir prasmingu turi
niu. Ypač grafine linijų elegan
cija išsiskiria medžio raižinys 
“Europa”. Kaip parodos katalo
ge pažymėta, Jonynas savo kū
rybos pobūdžiu stovi tarptau
tinėje’ aukštumoje.

Viktoras Patravlčlus, mum vi
siem žinomas savo tematika bei 
išraiška kaip tautinis grafikas, 
šioje parodoje yra kiek nuto
lęs nuo savo ankstyvesnės kūry
bos, puoselėtos Lietuvoje ir 
tremtyje, kelių. Tačiau ryšys 
tarp tų laikų ir dabarties Pet
ravičiaus darbuose tebėra ne
dingęs. Jis nūnai kuria spalvotas 
simfonijas, semdamasis įkvė
pimo iš mūsų tautodailės. Kai 
kur tautodailiniai ir šiaip buities 
pavidalai atpažįstami, kai kur jie 
ištirpsta spalvų sraute.

Vytautas Ignas parodoje iš
skleidžia lietuvių liaudies meno 
motyvus su didžiu nuoširdumu 
bei paprastumu. Jo lino raižiniai 
didelio formato, poetiški ir tau
tiški. Linijos bei juodi ir balti 
plėmai elegantiški, artimesni Jo
nynui, kaip Petravičiui. Igno 
vaizduojami siužetai, Rūpintojė
lis, Sopulingoji, liaudies meno 
simboliai ir buities dalykai labai 
sudvasinti. Veidai kartais atro
do lyg kaukės su begalinėm 
liūdesio bei skausmo išraiškom.

Romas Viesulas, pagarsėjęs 
pas mus ir tarptautiniuose meno 
sluoksniuose, yra sunkiai apibū
dinamas. Jo dabartiniai grafikos 
darbai, kuriuos matėme Corco
rano galerijoje, savo tematika 
yra lietuviški, o išraiška — mo
demiški. Viesulas vaizduoja lie
tuvių raudas, bet ne raižymo ar 
piešimo būdu. Raudų turinio 
simbolius jis išspaudžia, ir 
mes popieriaus paviršiuje ma
tome apčiuopiamas reljefines 
formas. Tie paveikslai, tinka
mai apšviesti, atrodo lyg grani
to plokštės su reljefiniais ženk
lais. Viesulo raudų ciklo darbai 
buvo ne pakabinti ant sienos, 
bet po stiklu atitinkamai sugul
dyti asloje, lyg kokie antkapiai. 
Su jais kartu ėjo ir raudų gie
dojimai. Šią palydą paruošė 
komp. Alvin Curran.

Dalia Alekna, mūsų grafikos 
padangėje nauja žvaigždelė, 
Corcorane spindi skaisčiai, nors 
jau mažai ką bendro beturi su 
lietuvių tradicine grafika. Ir ji 
Chicagos Meno Instituto auklė
tinė, jau spėjusi iškilti premi
jom tarp kitataučių ir lietuvių. 
Dalia savo grafinius paveikslus 
išdalina kvadratais, kuriuos pri
pildo peizažiniais, architektūri
niais ir kitokiais ornamentiniais 
motyvais, viską suvesdama į 
gražią forminę bei spalvinę sin
tezę — paveikslą. Savo pripil
dytomis įvairių formų kvadratū- 
romis ji kažkaip tolimai man 
priminė Amerikos skulptorę 
Luisę Nevelson.

Irena Mitkus, pati jauniausia 
parodos dalyvė (g. 1938), tu
rinio semiasi iš lietuvių liaudies 
lobyno. Ji graviūrose vaizduoja 
lietuvių kaiksmažodžius, ir 
tai jai sekasi. Graviūros nedide
lės — knyginio formato. Irena 
jau taip pat kvalifikuota Chica
gos Meno Instituto auklėtinė, 
apdovanota premijom bei atžy- 
mėjimais. Miela, kad ji, toliau 
stovėdama nuo Lietuvos, suge
ba iš ten semtis kūrybai įkvė
pimo ir turinio.

Iš to, kas pasakyta, nelieka 
abejonės, kad lietuvių dailinin
kų paroda Corcorano galerijoje 
praturtino Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą ir ją pačią 
dar labiau iškėlė kaip kultūrinę 
instituciją. Seimo proga mūsų 
dailininkai įžengė į garsią ame
rikiečių meno šventyklą, liudy
dami mūsų dailės aukštą lygį 
pasauliui. Taip pat seimą pratur
tino Čiurlionio ansamblio kon
certas, kurio klausėsi, atrodo, tik 
lietuviai, ir labai iškilmingos pa
maldos Sv. Mato katedroje. 
Kiek vargiau išėjo su literatū
ra. Ji nebuvo pramatyta seimo 
rengimo programoje, o progra
mą paskelbus, jau nesisekė per

; IŠ DAILĖS 
GYVENIMO
— Dail. A. Tamošaitienės pa

veikslų ir kilimų paroda lapkri
čio 10-18 vyks Toronte. Tuo pa
čiu laiku dailininkė praves au
dimo kursus.

— Petras Bugailiškis, Anglijo? 
lietuvių menininkas, pereitai: 
metais dalyvavęs Chicagos Ang 
lijos Lietuvių klubo ruoštoj pa 
rodoj Čiurlionio galerijoj, sulau
kia pasisekimo ir Anglijoj. Der
by miesto valdyba jam pasiū
lė suruošti individualią parodą, 
kuri įvyks rugsėjo 24 — spalio 6.

— Dailės parodą su poezijos 
programa spalio 12-14 Toronte, 
Kanadoj, rengia Lietuvių Kata
likių Moterų draugija. Iš Chica
gos atvyks dail. M. Stankūnienė 
ir dail. A. Valis-Labokienė. Sa
vo kūrybą skaitys poetė J. Šva- 
baitė-Gylienė, taip pat viešnia iš 
Chicagos.

— Dail. Stasės Smieliauskie- 
nės paveikslai po vieną mėne
sį buvo išstatyti Arts Market ga
lerijoj Detroite ir Art Institute 
Rentai galerijoj. Dailininkė taip 
pat gavo kvietimą dalyvauti Mi- 
chigan dailininkų sąjungos paro
doj, kuri vyks Arts Market ga
lerijoj.

— Dail. Br. Jameikienė, gy
vendama Havajuose, daro vitra
žų projektus. Ji pastoviai dar
buojasi Honolulu meno akade
mijoj, vadovaudama ten vadina
mam Audio-Visual skyriui, kuris 
parūpina filmus, skaidres ir kitas 
vaizdumo priemones meno pa
skaitom akademijoj. Šiam sky
riui statomi specialūs rūmai ir 
Br. Jameikienei tenka rinkti in
formacijas, kaip kitose pasaulio 
šalyse tvarkomi toki žymesnieji 
rūmai.

— Dail. Jurgis Račkus turi To
ronto įsteigęs sėkmingą Picture 
Loan galeriją ir pats gausiai ku
ria aliuminio technika. Kai kurių 
darbų kurti vyksta į Belgiją ar 
Vokietiją.

— Skulptorius Juozas B akis 
keramikos ir vario technika 
sukūrė “Angelą Sargą”. Dau
giausia koncentruojasi į vario 
kūrybą, naudojant plakimo ir 
lydymo techniką. Iš šios rūšies 
kūrinių vienas paskutinių — 
skulptūra “Pabėgimas” (moteris 
išneša vaiką iš ugnies).

— “Medens” leidykla Briu
selyje, Belgijoj, išleido teatro 
dekoracijų albumą, kuriame pa
teiktos dekoracijos, pieštos 
1960-1970. Yra atspausdinti ir 
lietuvių dailininkų — A. Mikė
no, F. Navicko ir J. Malinaus
kaitės — dekoracijų kai kurie 
darbai.

— Dail. Vanda Balukienė pie
šia kūrinius, panaudodama 
liaudies audinių raštus. Atei
nančiais metais planuoja šios rū
šies kūrinių parodą.

— Naujosios Anglijos Baltų- 
Amerikiečių draugija 1974 vasa
rio mėn. rengia baltiečių meni
ninkų darbų parodą Bostono 
City Hali galerijoj. Iš lietuvių 
menininkų toj parodoj dalyvaus 
Romas Viesulas ir Viktoras Viz
girda.

— Skulptorius R. Mozoliaus- 
kas, persikėlęs gyventi netoli 
Lemont, III., ir ten įsitaisęs erd
vią atelje, kuria naujas skulp
tūras. Vienas iš didesnių jo dar
bų dabar yra geležies skulptū
roj įkūnyti mintį: “Kristus mirė, 
prisikėlė ir Kristus grįš”.

taikyti. Kaip būtų buvę gražu, 
jeigu greta parodos ir koncerto 
seime dar būtų radęs tinkamą 
vietelę ir literatūros vakaras' 
Žinoma, taip atsitiko ne iš blo
gos valios. Seimo rengėjai, ap
versti įvairiausiom organiza
cinėm problemom, norėjo tu
rėti daugiau laiko diskusijom 
bei sprendimam. Literatūra bet
gi gavo iškilmingą pusvalandį 
pabaigos bankete.

Beje, kiaurai klaidinga būtų 
pasekti nuomone, tų. kurie ma
no, jog P. Lietuvių Bend
ruomenės seimai privalėtų at
mesti visus meninius renginius 
ir apsitverti tik posėdžiais. Tai 
žinoma, lengva padaryti, bet ta
da seimai taptų sausais sambū
riais — !>e aukštesnio įkvėpimo, 
gyvybės ir ugnies
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Suomės atsiminimai apie suomių 
koncertą Lietuvoje

Žemiau pateikiame pluoštą 
gražių prisiminimų apie Lietu
vą, kurių autorė Armi Klementti 
yra žmona žymaus Suomijos 
chorvedžio Heikki Klementti 
(1876-1953), kuris Suomijos cho
rui “Suomen Laulu” (Suomijos 
Daina) dirigavo Valstybės Teat
re 1924 m. Jos prisiminimus 
įdėjo Helsinkio žurnalas “Uusi 
Maailma” š. m. rugpiūčio 1 d.

Eltos korespondentas Hel
sinkyje ta proga rašo: “Esu tik
ras, kad Uusi Maailma (Naujas 
Pasaulis), atsiminimus at
spausdindamas kaip tik šiuo 
momentu, norėjo pabrėžti savo 
simpatijas lietuviams”.

-o-
1924 m. maišytas choras “Suo

men Laulu” gastroliavo su 
koncertais Lietuvoje. Mano at
mintyje ypatingai liko gyvas vie
nas mūsų pagerbimas. Jau pasie
nio stotyje buvom sutikti didžiu

DIDIEJI RŪPESČIAI
(atkelta iš 2 psl.)

me prašymą su 2023 parašų ko
pijomis.

— Atsakymo laukiame šiuo 
adresu: Klaipėda, Mituvos 8-2, 
Gražienė Vanda, Antano.
KAPSUKO RAJONAS: (Klebo
no Dumbliausko “nusikalti
mai”)

1972.VI.19. į Šunskų bažny
čią vaikams susirinkus katechi- 
zuotis, atvyko keli asmenys iš 
Kapsuko rajono ir klausėsi, ką 
klebonas pasakoja tėvams ir vai
kams.

Birželio 22 iš rajono atvyko 
4 pareigūnai: rajono pirmininko 
pavaduotojas Markevičius, fi
nansų vedėjas Karkockas, Šuns
kų komjaunimo sekretorė ir, at
rodo, KGB pareigūnas. Kle
bonas kun. Petraą. Dumbliaus
kas pareigūnus pasitiko prie 
bažnyčios durų, bet jų tikslas 
buvo ne su klebonu pasikalbėti, 
o patikrinti, kaip katechizuo- 
jami vaikai. Pareigūnai bažny
čioje suskaitė 58 vaikus ir 18 tė
vų. Čia pat sustatė aktą, kuri 
klebonas pasirašė.

Sekančią dieną klebonas 
buvo iškviestas į vykdomąjį ko
mitetą ir pavaduotojas liepė pa
rašyti pasiaiškinimą. Kun. P. 
Dumbliauskas parašė, kad, eida
mas savo kunigiškas pareigas, 
dėstė tikėjimo tiesas tėvams, 
motinoms ir vaikams, kuriuos 
tėvai buvo atsivedę. Valdžios 
atstovų perspėtas, priminsiąs, 
kad tėvai patys ruoštų vaikus 
pirmajai komunijai.

— Ar galėsiu egzaminuoti? 
— paklausė klebonas pava
duotoją.

— Negalima egzaminrioti?^^
— šitai leidžia ng>Rugienis.
— Nei Rugienis, nei vyskupas 

nėra įstatymas, — atrėžė Marke
vičius.

Visą savaitę Šunskų parapijos 
vaikai ėjo į kleboniją tikėjimo 
tiesų patikrinimui. Kasdien prie 
bažnyčios budėjo KGB pareigū
nai, stebėdami, ką daro kle
bonas. Jie fotografavo ateinan
čius į bažnyčią ir išeinančius iŠ 
bažnyčios žmones, atvažiuojan
čias mašinas.

Kapsuko raj. prokuroras ir I. 
Laukaitytės vardo kolūkio parti
nis sekretorius vaikštinėjo po 
žmones ir tardė, kaip vaikai 

Stasys Lozoraitis, Jr. kalbasi su prof. A. Avižienių jubilie
jinėje skautų Stovykloje, S'uotr. G Peniko

lės žmonių minios, nors tenai 
teturėjome sustoti vos dešimčiai 
minučių. Mokyklos buvo pa
leistos. Orkestrai ir chorai suti
ko mus su muzika. Suomių ir lie
tuvių vėliavos plevėsavo tarp 
vainikų, jaunos mergaitės tauti
niais rūbais barstė gėles. Pra
džios mokyklos mokiniai giedo
jo Suomių himną suomiškai, 
nors mums sunku buvo atpa
žinti suomių kalbą, .Ant plat
formos stalai lūžo ųuo. tortų, 
pyragų ir obuolių vyno. Ska
numynai, kurių ųesuvalgėm, 
buvo sunešti į mūsų vagoną. 
Abi pusės sakė kalbas. Vertė
ja buvo vyresnė moteris iš Tur
ku (Suomijos miesto), ištekėjusi 
už lietuvio. Ašaros riedėjo .susi
jaudinusios moteriškės ( skruos
tais, kai ji, pasistojus ąnt stati
nės, vertė prakalbas į jos gim
tąją kalbą, kuria kalbėti neturė
jo progos dešimti įin^įtų.^ visų 

buvo mokomi tik^jidno tiesų. 
Žmonės įvairiai reagavo:; vieni 
nusigando, o kiti sakė: “Nesi
kiškite ne į savo reikalus. Mes 
katalikai ir norime savo vaikus 
auklėti katalikiškai.”* Žmones 
taip pat tardė KGB pareigūnai.,

Šie įvykiai žmonėms parodė, 
koks silpnas ateizmas, kad jį 
remia net rajono pareigūnai ir 
valstybinis saugumas.

— Dabar tikrai eisime į bažny
čią, jei valdžia taip daro, — kal- 

* bėjo šunskiečial, kūne ' pęrcfi- 
deliu pamaldumu niekada' rie- 
pasįžymėdavo. ! * 1 ‘

Šunskų, klebonas -''• kum >-'*P. 
'DumbliauskasRuySėViio>f rai
kymu, liepos mėnesį buvo iškel
tas į pasienio zonoje' esančią 
Liubavo parapiją. Dirbda
mas Šunskų parapijoje; kun. 
Dumbliauskas padarė dar vie
ną “nusikaltimą”, sujaudinusį 
rajono pareigūnus. Tvarkyda
mas bažnyčios aplinką, klebonas 
pastebėjo nemažą akmenį prie 
šventoriaus vartų ir, kad ne- 
simaišytų žmonėms po kojo
mis, jį čia pat užkasė į žemę. 
Pasirodo, kad kažkada, stovėda
mas ant to akmens,. Kapsukas 
sakė kalbą. Rajono valdžia tuo
jau davė įsakymą akmenį iškasti 
ir pastatyti į savo vietą.

Tarybinės valdžios nemalonę 
kun. Dumpliauskas užsitraukė 
dar 1969, kai sausio mėn. drau
ge su kun. J. Ždebskiu pasiun
tė į Maskvą pareiškimą, kuriame 
nurodė, kad valdžios pareigūnai 
trukdo normalų kunigų semina
rijos darbą. KGB pareigūnai jį 
tardė ir grasino teismu.

Dirbdamas Garliavos para
pijos klebono pareigose, val
džios pareigūnų buvo nuolatos 
perspėjamas, kad prisilaikytų ta
rybinių įstatymų. 1970. Kauno 
raj. pirmininko pavaduotojas 
Bezdžinskas kun. Dumbliauską 
įspėjo grubiai sulaužius tarybi
nius įstatymus, nes vasaros metu 
apmokęs tikėjimo tiesų apie 200 
vaikų.

1971 vasarą kun. P. Dumb
liauskas. Rugienio potvarkiu, 
buvo perkeltas į Šunskų parapi
ją, bet ir joje neilgai galėjo dirb
ti.

Bus daugiau)

kalbų mano atmintyje liko vie
nas sakinys:

“Jei jūs suomiai kada nors pa- 
tirtumėt badą ir vargą, kreipki
tės į mus. Pažvelkit į šiuos pla
čius javą laukus — iš jų mes 
dosniai suSelpsim jus, brangūs 
Suomijos bičiuliai”.

Tada nenujautėme, kokia 
tamsi ateitis laukė mūsų.

Koncertavom Kauno operos 
teatre. Mūsų cjatnavimas buvo 
sutiktas didelių entuziazmu. Po 
koncerte operos patalpose mus 
laukė , iškilminga vakarienė. 
Operos personalas — nuo di
rektoriaus iki primadonos, norė- 
įdami mus pagerbti, patys aptar
davo ‘&us susėdusius apie sta
lus. Kas gi išSaukė tokį nepapras
tą duerugiškumo pareiškimą? To 
priežastis buvo ne vien mūsų 

• dainavimas: lietuviai neužmir- 
•Šo,' kad ‘‘Suomen' Laulu” buvo 
pirmas svetimas choras, kuris 
19X7 m gegužės mėn, didžioje 
JieJsihkio universiteto salėje su
giedojo Lietuvos įiimną. Jie

lietuviai,!! laisvės ko- Amerikiečio Smith patyrimai
.v6tdjkJJi |>dkiais‘'l»iespaudos r |of||Ur,|o
laikais rado Suomijoje prieglau- VUJta
Hą., Lietuvos JąikąaŠftb: praneš-j į i į* 
darni apie “Suometr Laulu” at- Lietuvių kilmės 
Irytapi^i ičbėkihjgįaL lęrisiminė . lJ-Smith, mokąs 
Apie thl. (Eita), ‘ ’J) ■ lankėsi Lietuvoje,
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rAlrfėHfebšu katalikai karo veteranai 
prieš sovietinę priespaudą Lietuvoje 
HiHHinne •. nib< > ii ‘

Atlantic City, N. J., rugpiūčio 
24 įvyko Amerikos katalikų karo 
veteranų konvencija. Jos metu 
Washingtono, D.C., posto ko
mendantas L. J. Esūnas (Ameri
koje gimęs lietuvis) įnešė mum 
svarbią rezoliuciją Nr. 11, pava
dintą Sovietų vykdomas Lietu
vos persekiojimas (Soviet Per- 
šecution of Lithuania).

1 ■ : 't . '

Rezoliucijoje sakoma:
“Kadangi jau nuo 1940 įvyk

dytos karinės Lietuvos okupaci
jos pagrindinis Sovietų tikslas 
tebėra sisteminga katalikų reli
gijos eliminacija šiame vienin
teliame katalikiškame krašte So
vietų Sąjungoje,

Kadangi pradžioj vesta takti
ka — žudyti kunigus, deginti 
bažnyčias ir deportuoti ištisas 
bendruomenes į Sibirą — dabar 
buvo pakeista į subtilesnes prie
mones, bandant sunaikinti ekle- 
ziastinę Bažnyčios sistemą ir 
tikinčiųjų priešinimąsi; dėl to

Šen. Buckley dėl baltiečių 
suėmimo Helsinky

CongressionaI Record rugsėjo 
5 yra paskelbtas New Yorko šen. 
Buckley pareiškimas:

“Pone Pirmininke, čia ir Eu
ropoje reiškiamas augantis susi
rūpinimas dėl Sovietų Sąjungos 
diplomatinės ofenzyvos sutvir
tinti savo hegemonijai rytų Eu
ropoje, tuo pat metu ardant pa
stangas, kurios siekia sustiprinti 
Nato ir Bendrosios rinkos valsty
bių vienybę. Sovietų galutinis 
siekimas yra Europos finlandi- 
zacija. To bus pasiekta, kai dėl 
rusų karinių jėgų persvaros ir 
dėl savosios nevienybės vakarų 
Europos valstybės viena po ki
tos ims siekti prisiderinimo prie 
Sovietų Sąjungos.

Ką reiškia būti finlandi- 
zuotam, mano dėmesį į tai 
atkreipė vienas pavyzdys, kada 
penki amerikiečiai, baltiečių

Laiškas redakcijai
---------------  Siūlo reaguoti į tylą

dėl baltiečių suėmimo Helsinky

Pone,

Kaip jum žinoma, baltiečių 
delegacijos veikla ir paskui jos 
suėmimas Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferenci
jos metu Helsinky Amerikos in
formacijos tinkle praėjo beveik 
nepastebėtas. Atrodo net keista, 
kad informacijos tinklas, uolus 
pranešinėti apie visokias de
monstracijas, nelaikė dėmesio 
verta naujiena baltiečių delega
cijos susidūrimo su Sovietų Są
junga.

PLB seime kalba seimo pirmininkas dr. Adolfas Damušis, 
. šalia Argentinos pirm. A. Mičiudas

amerikietis 
lietuviškai, 
norėdamas

Nutariama, kad Amerikos kata
likai karo veteranai, susirinkę 
į šią konvenciją Atlantic City, 
N. J., 1973 rugpiūčio 24, paveik
tų atitinkamus valdžios pareigū
nus atkreipti dėmesį į tebevyk
domą religinį persekiojimą Lie
tuvoje, iškelti protestą tuo rei
kalu panašiai, kaip buvo pada
ryta siekiant, pagalbos Rusijos 
žydams; ir

Taip pat nutariama, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės turi 
tę^tį politiką, nepripažįstančią 
prievartinio Baltijos kraštų įjun
gimo į Sovietų Sąjungą.”

Ši rezoliucija buvo vienbalsiai 
priimta. Ji yra įteikta Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kad šioji ją 
panaudotų.

Amerikos katalikai karo vete
ranai priėmė dar dvidešimtį kitų 
svarbių rezoliucijų. Politiniais 
klausimais pasisakyta už stiprią 
Ameriką.

Dr. Jonas Genys

kilimo, buvo įmesti į kalėjimą 
Suomijos vyriausybės įsakymu, 
to pareikalavus Sovietų delega
cijai Europos saugumo ir bend
radarbiavimo konferencijoje 
Helsinky. Jų nusikaltimas? Vie
nas iš jų supykdė Andrei Gro- 
myko klausimu spaudos konfe
rencijoje.

“Pone Pirmin inke, aš prašau 
vieningo sutikimo atspausdinti 
Record memorandumą apie in
cidentą, aprašytą dr. Juozo K. 
Valiūno, vieno iš amerikiečių, 
incidento dalyvio. Aš taip pat 
prašau vieningo sutikimo at
spausdinti Record pranešimą, 
kurį aš gavau iš Amerikos amba
sadoriaus Suomijoje”.

Toliau eina tie du praneši
mai. Jų turinys skaitytojam pa
žįstamas iš Darbininke paskelb
to pasikalbėjimo su dr. Valiūnu

Dėl to aš norėčiau apeliuoti į 
lietuvių bendruomenę, ypatin
gai į jūsų laikraščio skaitytojus, 
prašydamas paramos šiam Ame
rikos informacijos tinklo nusista
tymui pakeisti.

Aš kreipiuosi į tuos jūsų skai
tytojus, kurie yra taip pat Ame
rikos kurio populiaraus magazi
no ar laikraščio prenumeratoriai, 
nutraukti prenumeratą, paaiški
nant priežastį — vengimą infor
muoti apie įvykius su baltiečių 
delegacija Helsinky. Mano nuo- 

aplankyti savo senelių gimtines 
ir jų kapus. Grįžęs iš savo ke
lionės, “Chesterfield Saving 
and Loan Assn” biuletenio š.m. 
liepos laidoje aprašė savo įspū
džius.. Aprašymas pavadintas 
“Vargšai lietuviai: 1973 metų 
stiliaus vergovė”.

Vos atvykęs į Vilnių, turėjęs 
atiduoti savo pasą, o be paso ko
munistų valdomuose kraštuose 
žmogus pasijuntąs kaip paukštis 
be sparnų. Jam vienam nelei
džiama keliauti nei traukiniu, 
nei lėktuvu, nei autobusu. Lie
tuva prieš 1944 m. sovietų in
vaziją ekonomiškai, kultūriškai 
buvusi labai aukštai pakilusi. 
Dabar gi kiekvienas vyras, mo
teris ar vaikas dirba ir tarnauja 
tik valdžiai. Pinigų problemos 
gal ir nebūtų, tik visa blogybė 
esanti ta, kad krautuvių lentynos 
esančios tuščios ir net kasdieni
nės reikmės prekių negalima 
gauti.

Nepaprastai gražios archi
tektūros Vilniaus bažnyčios už
darytos. Beje, tik Šv. Kazimiero 
bažnyčia, kurioje dabar yra 
ateizmo muziejus, esanti neblo
gam stovyje. Kai lankytojas pra
dėjęs iš oro ar iš vidaus fotogra
fuoti vieną dar atdarą bažnyčią, 
žmonės išsigandę nusigręždavo 
ar uždengdavo veidus rankomis 
ar rankinukais. Mat, jie palaikę jį 
valdžios agentu ir nenorėję būti
nuotraukose atpažinti, kad ne- • 
nustotų darbo.

P. Smith apsilankęs ir vienoje 
šeimoje, gyvenančioje dviejų 
kambarių bute. Jam rankos ges
tais buvę duota suprasti nekal
bėti apie politiką. Tik kai išėjo 
iš buto ir buvo du bloku paly
dėtas, jam buvę paaiškinta, kad 
niekas nežinąs, pas ką bute į- 
rengti mikrofonai.

Baigdamas savo kelionės pa
tyrimų aprašymą, p. Smith sako: 
“Niekad nepamiršiu lietuvių 
tautos, kuri ne dėl savo kaltės, 
vien tik dėl to, kad esanti nedi
delė, yra pasmerkta gyventi j 
žiaurioje sovietų vergovėje ir į 
priespaudoje. Ir tai mūsų Vieš- Į 
paties 1973 metais!” •

(Elta) |

mone, tai yra labai paveikus 
ginklas jautriausiai vietai, ypa
čiai jei toki prenumeratos nu
traukimai pradėtų eiti iš įvairių 
Amerikos vietų.

Apie šią sugestiją aš jau ra
šiau latvių laikraščio redakto
riui. Bet kad būtų efektyviau, 
aš norėčiau apeliuoti taip pat 
į lietuvių ir estų bendruomenes.

Netrukus baltiečių delegacija
vėl turės kreipti pasaulio dė
mesį į Baltijos valstybių likimą, 
kai Europos saugumo konferen
cija susirinks Austrijoje. Mes, 
Amerikos piliečiai, Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos kilimo, esame 
suinteresuoti savo gimtųjų kraš
tų laisve ir turime paremti šio 
tikslo siekimą. Tam ir šis laiškas.

Nuoširdžiai,

Kari Ritums
3922 Beech Avė..
Baltimore, Md. 21211

— PLB naujai išrinkta valdy
ba rugsėjo 7 pasiskirstė pareigo
mis: pirm. — inž. Bronius Nai
nys, vicepirm. — kun. Jonas 
Borevičius, S.J., vicepirm. švie
timo reikalam — mok. Jonas Ka
valiūnas, vicepirm. jaunimo rei
kalam — inž. Romas Kasparas, 
vicepirm. finansiniam reikalam

— inž. Kostas Dočkus, vice
pirm. administraciniam reika
lam — Stasys Džiugas, sekr. 
— Juozas Šlajus. Vadovaujantis 
PLB seimo nutarimu ir konsti
tucijos nuostatais, artimoj ateity 
valdyba dar kooptuos keletą 
žmonių specialiem reikalam. 
Kooptuoti nariai turi lygias tei
ses su rinktaisiais.

— Vliko seimas įvyks Toronte 
gruodžio 2-3. (E.)

— Balfo direktorių suvažiavi
mas įvyks rugsėjo 22 Detroite. 
Balfo direktorių suvažiavimai 
šaukiami kas šeši mėnesiai.

— Kanados Lietuvių diena 
šiemet rangiama Toronte spalio 
5-7. Koncerto programą atliks 
Čiurlionio ansamblis iš Cleve- 
lando. Dienos rengimu rūpinasi 
Toronto LB apylinkės valdyba, 
kuriai pirmininkauja teisininkas 
Algis Puteris.

— Š. Amerikos Lietuvių stu
dentų sąjungos metinis suvažia
vimas įvyks lapkričio 22-25 Det
roite, Sheraton-Cadillac viešbu
ty-

— Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 58 seimas įvyks 1974 
liepos 1-4 Bostone.

— Pavergtų tautų komitetas 
Adelaidėj rugpiūčio 28 - rugsė
jo 12 suorganizavo Valstybi
niam knygyne parodą, kurioj iš
statyta literatūros, rankdarbių, 
žemėlapių ir fotografijų iš mūsų 
kraštb1 ir istorinės praeities. Lie
tuviam atstovauti ir Šią parodą 
parengti sutiko I. Pocienė.

— Vysk. Antanas Deksnys. 
Europos lietuvių vyskupas, Dar
bo dienos savaitgaly dalyvavę 
Liet. Kat. Mokslo Akademijos 
suvažiavime Bostone ir PLB 
Seime Washington, D.C.

— Dr. Juozas Girnius, Aidų 
žurnalo redaktorius, vadovaus 
filosofijos sekcijai Mokslo ir kū
rybos simpoziume ir skaitys įva
dinę paskaitą apie dabartinę 
filosofijos padėtį okupuotoj Lie
tuvoj .

— Lietuvių tautos ir valstybės 
istorija, I dalis, V. Liulevičiaus 
parengtas naujas istorijos vado
vėlis V kl. (IX sk.), išeina iš 
spaudos jau šį mėnesį. Leidžia 
JAV LB Švietimo taryba. Gau
siai iliustruotas.

— Lituanistikos Instituto na
rių ketvirtasis suvažiavimas 
šaukiamas kartu su JAV LB or
ganizuojamu Il-ju Mokslo ir kū
rybos simpoziumu. Instituto 
paskaitininkus registruoja ir pro
gramą derina koordinatorius 
prof. dr. R. Šilbajoris. Suvažia
vimas įvyks Padėkos dienos 
savaitgaly, lapkričio 22-24 Chi- 
cagoj.

Asbury Park Evening Press, 
N.J., liepos 21 įdėjo A.V. Ber
kis laišką apie baltiečius ir jų 
politinę veiklą Helsinkyje. Lie
pos 10 d. The Record , Hack- 
ensack, N. J., įdėjo latvių de
legacijos Helsinky pirmininko 
U. Grava nuotrauką ir aprašė 
jo ir baltiečių delegacijų pasi
reiškimus, jų areštus ir 1.1. (Elta)

— E. Ruzgienė parengė savo 
I sk. Lietuvių kalbos pratimų 
antrąjį pataisytą leidimą, ir jie šį 
mėnesį atspausdinami. Išleido 
J AV LB Švietimo taryba.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: Onilė Vaitkutė, Cleveland 
Ohio; Kęst. Norkus, Hamilton, 
Ont., Canada; A. Nelson, Com- 
mack, N. Y.; M. Jasėnas, Jack- 
son Hts., N. Y. Užsakė kitiem: 
K. Brazauskas, Brooklyn, N. Y.
— V. Bakūnui, Petnbroke, Cana
da. Sveikinam naujus skaitytojus 
ir dėkojam užsakytojam. Darbi
ninko prenumerata naujiem 
skaitvtojam pirmiem metam tik 
7 dol.
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LIETUVIAI CORCORANO 
GALERIJOJ
T. LEONARDAS ANDRIEKUS

t mus kalbėjo mano kūriniai
Rugpiūčio 31-ji buvo diena, 

kai žmonės Washingtone mau
dėsi prakaite. 98 laipsniai Fah- 
renheito ir dar drėgmė! Tokios 
tvankios dienos vakarą mes rin
komės į garsiąją Corcorano gale
riją, kur vyko lietuvių dailininkų 
paveikslų paroda. Tai ne atida
rymas. Paroda jau buvo atidaryta 
nuo rugpiūčio 10-tos. Čia pri
ėmimas bei pagerbimas parodo
je dalyvaujančių dailininkų ir 
svečių, suvažiavusių į IV-jį Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimą. Šiaip jau paroda buvo 
surengta, norint praturtinti sei
mą mūsų dailininkų įkėlimu j 
pasaulinio garso meno šventovę 
— Corcorano galeriją.

Į ją mes rinkomės 9 vi. vaka
ro, kai jau tos dienos seimo pro
grama buvo baigta — rinkomės, 
galima sakyti, iš visų pasaulio 
šalių, Lietuvių Bendruomenės 
seimo atstovai bei svečiai, atsi
pūsti po ilgų posėdžių ir pasi
gėrėti meno kūriniais. Pakvieti
mai buvo išsiuntinėti tik 200 
žmonių — taigi spūsties viduje 
nejautėme — tik šilumą, nes ga
lerija nėra šaldoma. 

Mūsų dailininkų paroda vyko 
I-me aukšte, kuris kiek pana
šus į New Yorko Metropolita- 
no Meno muziejų — erdvus ir iš
kilmingas. Tą iškilmingumo 
įspūdį jau pajutome privažia
vę prie pastato. Žengiant į vidų 
per plačią angą, akį patraukė sta
lelis, kur sėdėjo mergaitė, tikri
nanti pakviestųjų bilietus. Ant 
staliuko pastebėjau Adomo Gal
diko monografijos atspaustą ap
lanką. Pačios monografijos dar 
nebuvo, bet aplankas jau bylojo, 
kad ji greit bus ir apsivilks tuo 
puošniu drabužiu. Tas matymas 
jau atspaustos, tik dar neįriš
tos Galdiko monografijos sutei
kė džiaugsmo, nes esu stovėjęs 
kiek arčiau prie jos išleidimo 
reikalų. Nesvetimas buvo ir 
spalvotasis paveikslas, atmuštas 
ant aplanko. Jį daug sykių ma
čiau dailininko studijoje, bet ne
numaniau, kad jam teks tokia 
garbė būti atrinktam monografi
jos apdarui. Paveikslas abstrak
tus, panašus į noktumą, gilių 
spalvų, atrodė įspūdingai ir gra
žiai. Sakytum, lyg pats Galdikas 
pasitiko mus prie Corcorano ga
lerijos angos, pasveikindamas 
savo kūrybos ilgai laukta mono
grafija.

Galerijos viduje kiekvienas 
suradome daug pažįstamų ir ne
pažįstamų žmonių — dailininkų, 
rašytojų, kunigų, visuomeninin
kų, LB veikėjų bei vadų. Visi jie 
sveikinosi, gaivino senas pažin
tis, o paskui vaikščiojo pasie
niais gėrėdamies paveikslais. 
Taip besisukinėdami, užmiršo
me ir prakaitą. Viršų ėmė 
džiaugsmas, kad Štai tokioj iš
kilioj meno galerijoje rado vieš
nagę 12 mūsų dailininkų. Pabu
vojus prie paveikslų, atslūgo ir 
širdgėla dėl nepavykusio su
ruošti literatūros vakaro seimo 
dienomis. Troškulį malšinome 
vynu. Jokių prakalbų nebuvo. 
Į mūs kalbėjo 105 lietuvių meno 
kūriniai, ir to užteko.

Reikėjo kam nors rūpintis
Žinoma, tie kūriniai čia patys 

neatsirado. Reikėjo kam nors 
rūpintis parodos ruošimu — tar
tis su Corcorano galerija. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės va
dovybe, dailininkais ir panašiai. 
Tą žygį atliko ir visą parodos or
ganizavimo naštą pakėlė Dalė 
Lukienė, gyvenanti VVashing- 
tone. Įdomu ir tai, kad seimo 
bei parodos metu ji už tą didį 
žygį nebuvo reklamuojama bei 
garsinama. Tai ženklas, jog toji 
ponia moka ramiai apsieiti ir 
daug atsiekti.

Organizuojant lietuvių dailės 
parodą Corcorano galerijoje. 
Dalė Lukienė ėmėsi drąsios ini
ciatyvos. Pati mėgstanti meną, 
ji įžvelgė, jog mūsų dailininkus

galerijos vadovybę ir rodydama 
mūsų dailininkų nuotraukas 
bei skaidres. Pagaliau galerijos 
direktorius Roy Slade lietuvių 
daile susidomėjo ir pasiryžo ją 
iškelti švieson beveik mėnesio 
ilgio parodoje. Tai buvo didelis 
atsiekimas, turint prieš akis Cor
corano galerijos prestižą Ameri
kos meno sluoksniuose.

Ši galerija, kuri taip pat va
dinama ir muziejumi, savo rin
kiniuose apima Amerikos meno 
kūrinius, tapybą, skulptūrą ir 
grafiką, pradedant 18 a. pabaiga 
ir baigiant mūsų dienom. Gale
rijos branduolį sudarė Williamo 
Wilsono Corcorano privati ko
lekcija, kurią jis padovanojo Wa- 
shingtono miestui, pridėdamas 
dar 900 tūkstančių dolerių. Do
vana buvo priimta 1870 specia
liu Kongreso raštu, ir po 4 metų 
galerija atidaryta. Ji, be ameri
kiečių dailininkų, dar pasipildė 
100-tų bronzos kūrinių žinomo 
prancūzų skulptoriaus Antoinę 
Louis Barye. Prie Corcorano ga
lerijos veikia ir meno mokykla. 
Čia taipgi kas dveji metai ruo
šiamos visos Amerikos dailinin
kų parodos, kur iškeliamos nau
jos dabarties amerikiečių meno 
srovės. Corcorano galerija savo 
paskirtim puoselėti šio krašto 
dailininkų meną panaši į Whit- 
ney muziejų New Yorke, tik ne
nuėjusi taip toli į kraštutinumus 
ir išsilaikiusi rimtoje aukštumo
je.

Parodos proga galerija išleido 
ir informacinį katalogą, pavadin
tą “12 Lithuanian Artists in 
America”, kuriam įžangą parašė 
pats direktorius. Ten jis išreiškė 
džiaugsmą, kad gali pasauliui 
parodyti Amerikoje gyvenančių 
lietuvių dailininkų darbus, ku
rie, jo žodžiais, yra “integrali da
lis Europos meno, įkvėpusio 
bei paveikusio amerikiečius dai
lininkus”. Direktorius taip pat 
pažymi, jog lietuviai dailininkai 
tebėra suleidę šaknis į savo gim
to krašto buitį, ypač grafikai — 
į liaudies meną. Jo nuomone, 
mūsų tapyba visgi daugiau iš
reiškia šių laikų bendrojo meno 
linkmes. Leidinio anglų kalba 
tekstą paruošė Mindaugas Nas- 
vytis, pateikdamas Lietuvos dai
lės bendrą vaizdą ir paskui su
stodamas prie kiekvieno paro
doje dalyvaujančio mūsų daili
ninko. Įžanga, nors trumpa, bet 
išsami ir gerai pateikianti aiškų 
mūsų dailės vaizdą. Autorius 
pats yra dailininkas bei meno 
teorijos žinovas.

Dvylika laimingųjų
Į parodą Corcorano galerijoje 

pateko ne visi lietuviai dailinin
kai, o tik jų dvylika: 6 tapyto
jai ir 6 grafikai. Juos atsirinko 
pati galerija iš pateiktų mono
grafijų, nuotraukų ir skaidrių. 
Iš lietuvių pusės čia nebuvo jo
kios komisijos — darbus galeri
jai pristatė Dalė Lukienė, kuri 
taip pat sumaniai išlygino visus 
kilusius neaiškumus, nesibijo
dama net tolimų kelionių.

Šio straipsnio ribose beveik 
neįmanoma kiek pilniau apibū
dinti parodoje dalyvavusių daili
ninkų bei jų kūrybos. Iš kitos

Dail. Vytauto Igno grafika, linoleumo raižinys, iš parodos 
Washingtone.

pusės, didžioji jų dalis jau pui
kiai pažįstama bent kiek menu 
besidominčiam lietuviui. Todėl, 
liečiant paskirus asmenis, teks 
pasitenkinti pastabinėm min
tim. ‘

Adomas Galdikas, vienintelis 
miręs tarp gyvųjų, parodoje at
stovaujamas temperos darbais, 
sukurtais paskutinį gyvenimo 
dešimtmetį. Jie atrinkti didelio 
formato, kiek tamsesnio kolori
to ir abstraktaus pobūdžio, nors 
kai kuriuose atpažįstama gamta. 
Paveikslai, pakabinti galinėje 
sienoje ir dailiai suderinti, pa
pildo vienas kitą ir žiūrovui, 
ypač kitataučiui, duoda pakan
kamą vaizdą apie šį mūsų iš
kilų dailininką. Tačiau tas vaiz
das, aišku, negali būti pilnuti
nis, nes parodoma tik dalelė 
jo įvairaus pobūdžio aliejaus bei 
temperos darbų. Vientisumo la
bui čia teko atsiriboti nuo jo 
kito kolorito bei išraiškos pa
veikslų. Žvelgiant ilgiau į te
nai iškabintus Galdiko kūrinius, 
jautėsi kažkoks nežemiškas pa
dvelkimas iš anapus estetiniu 
džiaugsmu bei nerimu.

Viktoras Vizgirda parodoje 
pristatomas su naujausiais savo 
aliejinės tapybos darbais. Jie 
visi peizažai, laisvai suvokti ir 
kai kur savotiškai linkstą į ab
straktumą. Iš Vizgirdos paveiks
lų gal lengviau bus kitataučiui 
žiūrovui susigaudyti apie jo me
ną, kaip iš Galdiko. Vizgirda — 
ištikimas savo pasirinktam takui, 
vientisas ir ne toks gaivalingai 
audringas. Corcorano galerijoje 
jis atrodė stiprus, dramatiškas ir 
tikras savo erdvėj.

Kazimieras Žoromskls ne
lengvai telpa į jungtines paro
das dėl savo stilistinio įvairumo. 
Žinoma, jo tapybinė kultūra vi
suomet ta pati — įvairi, išpuose
lėta ir graži. Tačiau dailininkas

mėgsta keisti vaizdavimo būdą, 
palinkdamas tai į vieną, tai į ki
tą žinomą meno srovę ir joje iš
sakydamas save asmenišku ori
ginalumu. Tai reikštų lyg ir nuo
latinį atsinaujinimą, kurio visus 
atžvilgius pilnai galima iškelti 
tik apžvalginėj parodoj. Corcora- 
ne jis matomas su aliejinės tapy
bos darbais, vaizduojančiais 
nuplėšytus skelbimus, kokius 
mes esame įgudę regėti mies
tuose ant pastatų sienų. Sekan
čiam paskutinių metų meno rai
dą Žoromskio paveikslai yra 
labai įdomūs ir avangardiški. 
Pagaliau juk sakoma: nesvarbu 
mene, kas padaryta, bet kaip 
padaryta.

Kazimieras Varnelis yra toli 
pasistūmęs į vėliausią srovę, va
dinamą vizualiniu arba optiniu 
menu. Tai abstraktus išsireiš
kimo būdas. Spalvomis sukuria
ma forminė bei ritminė iliuzija, 
kuri byloja gaivalingu estetiniu 
virpuliu. Šioje parodoje kai ku
rie Varnelio tapybos darbai atro
dė tikros skulptūros, tiek kam
puotu pavidalu, tiek reljefiniu 
turiniu. Tenka pažymėti, kad 
Kazimieras Varnelis iki šiol pil
niausiai atrado save šioje meno 
srovėj. Jam sekasi, ir jis užsi
pelnė tikro įvertinimo pas ame
rikiečius ir lietuvius.

Vytautas Virkau savo aliejinė
je tapyboje atrodo palinkęs į sa
votišką surrealizmą. Tai kiek 
ankstesnė meno šaka, kuri betgi 
puoselėjama dar kai kurių pa
saulinio masto dailininkų, kaip 
Dali, Margrit ir kitų. Čia lyg tai 
sapnų vaizdavimas, atskleidžiąs 
begales būdų fantastiškai išsi
lieti. Vytautas Virkau parodos 
leidinėlyje priskiriamas Chica- 
gos Meno Instituto mokyklai, 
kuri, atrodytų, jau turinti savo 
veidą. Sunku pasakyti, kiek ji 
tiesiogiai siejasi su surrealizmu 
tačiau šio dailininko darbai pa
rodoje yra malonūs ir priimtini 
akiai.

Zita Sodeika savo tapybinėse 
drobėse yra itin abstrakti ir kon
centruota. Ji linkusi į kosminio 
pasaulio vaizdavimą ir turinti sa
vo koloritą bei formas. Ji taip 
pat priklauso vadinamai Chica- 
gos mokyklai, bet skiriasi nuo 
Vytauto Virkau. Jos kūryba daug 
ką netiesiogiai primena iš praė
jusių 50 metų meno eigos. Zi
ta yra polėkinga ir daug žadan
ti dailininkė.

Priartėję prie mūsų grafikų, 
dalyvavusių Corcorano galerijos

tomas su savo grafikos darbais, 
daugiausia medžio raižiniais iš 
1940-1950. Išstatyti, žinoma, pa
tys geriausi jo kūriniai, kurie į 
žiūrovą prakalba elegancija, vir
tuoziškumu ir prasmingu turi
niu. Ypač grafine linijų elegan
cija išsiskiria medžio raižinys 
“Europa”. Kaip parodos katalo
ge pažymėta, Jonynas savo kū
rybos pobūdžiu stovi tarptau
tinėje' aukštumoje.

Viktoras Petravičius, mum vi
siem žinomas savo tematika bei 
išraiška kaip tautinis grafikas, 
šioje parodoje yra kiek nuto
lęs nuo savo ankstyvesnės kūry
bos, puoselėtos Lietuvoje ir 
tremtyje, kelių. Tačiau ryšys 
tarp tų laikų ir dabarties Pet
ravičiaus darbuose tebėra ne
dingęs. Jis nūnai kuria spalvotas 
simfonijas, semdamasis įkvė
pimo iš mūsų tautodailės. Kai 
kur tautodailiniai ir šiaip buities 
pavidalai atpažįstami, kai kur jie 
ištirpsta spalvų sraute.

Vytautas Ignas parodoje iš
skleidžia lietuvių liaudies meno 
motyvus su didžiu nuoširdumu 
bei paprastumu. Jo lino raižiniai 
didelio formato, poetiški ir tau
tiški. Linijos bei juodi ir balti 
plėmai elegantiški, artimesni Jo
nynui, kaip Petravičiui. Igno 
vaizduojami siužetai, Rūpintojė
lis, Sopulingoji, liaudies meno 
simboliai ir buities dalykai labai 
sudvasinti. Veidai kartais atro-
do lyg kaukės su begalinėm 
liūdesio bei skausmo išraiškom.

Roma* Viesulą*, pagarsėjęs 
pas mus ir tarptautiniuose meno 
sluoksniuose, yra sunkiai apibū
dinamas. Jo dabartiniai grafikos 
darbai, kuriuos matėme Corco
rano galerijoje, savo tematika 
yra lietuviški, o išraiška — mo
derniški. Viesulas vaizduoja lie
tuvių raudas, bet ne raižymo ar 
piešimo būdu. Raudų turinio 
simbolius jis išspaudžia, ir 
mes popieriaus paviršiuje ma
tome apčiuopiamas reljefines 
formas. Tie paveikslai, tinka
mai apšviesti, atrodo lyg grani
to plokštės su reljefiniais ženk
lais. Viesulo raudų ciklo darbai 
buvo ne pakabinti ant sienos, 
bet po stiklu atitinkamai sugul
dyti asloje, lyg kokie antkapiai. 
Su jais kartu ėjo ir raudų gie
dojimai. Šią palydą paruošė 
komp. Alvin Curran.

Dalia Alekna, mūsų grafikos 
padangėje nauja žvaigždelė, 
Corcorane spindi skaisčiai, nors 
jau mažai ką bendro beturi su 
lietuvių tradicine grafika. Ir ji 
Chicagos Meno Instituto auklė
tinė, jau spėjusi iškilti premi
jom tarp kitataučių ir lietuvių. 
Dalia savo grafinius paveikslus 
išdalina kvadratais, kuriuos pri
pildo peizažiniais, architektūri
niais ir kitokiais ornamentiniais 
motyvais, viską suvesdama į 
gražią forminę bei spalvinę sin
tezę — paveikslą. Savo pripil
dytomis įvairių formų kvadratū- 
romis ji kažkaip tolimai man 
priminė Amerikos skulptorę 
Luisę Nevelson.

Irena MttkU*, pati jauniausia 
parodos dalyvė (g. 1938), tu
rinio semiasi iš lietuvių liaudies 
lobyno. Ji graviūrose vaizduoja 
lietuvių kaiksmažodžius, ir 
tai jai sekasi. Graviūros nedide
lės — knyginio formato. Irena 
jau taip pat kvalifikuota Chica
gos Meno Instituto auklėtinė, 
apdovanota premijom bei atžy- 
mėjimais. Miela, kad ji, toliau 
stovėdama nuo Lietuvos, suge
ba iš ten semtis kūrybai įkvė
pimo ir turinio.

Iš to, kas pasakyta, nelieka 
abejonės, kad lietuvių dailinin
kų paroda Corcorano galerijoje 
praturtino Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą ir ją pačią 
dar labiau iškėlė kaip kultūrinę 
instituciją. Seimo proga mūsų 
dailininkai įžengė į garsią ame
rikiečių meno šventyklą, liudy
dami mūsų dailės aukštą lygį 
pasauliui. Taip pat seimą pratur
tino Čiurlionio ansamblio kon
certas, kurio klausėsi, atrodo, tik 
lietuviai, ir labai iškilmingos pa
maldos Sv. Mato katedroje.
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— Dail. A. Tamošaitienės pa
veikslų ir kilimų paroda lapkri
čio 10-18 vyks Toronte. Tuo pa
čiu laiku dailininkė praves au
dimo kursus.

— Petras Bugailiškis, Anglijoj 
lietuvių menininkas, pereitai: 
metais dalyvavęs Chicagos Ang 
lijos Lietuvių klubo ruoštoj pa 
rodoj Čiurlionio galerijoj, sulau
kia pasisekimo ir Anglijoj. Der
by miesto valdyba jam pasiū
lė suruošti individualią parodą, 
kuri įvyks rugsėjo 24 — spalio 6.

— Dailės parodą su poezijos 
programa spalio 12-14 Toronte, 
Kanadoj, rengia Lietuvių Kata
likių Moterų draugija. Iš Chica
gos atvyks dail. M. Stankūnienė 
ir dail. A. Valis-Labokienė. Sa
vo kūrybą skaitys poetė J. Šva- 
baitė-Gylienė, taip pat viešnia iš 
Chicagos.

— Dail. Stasės Smieliauskie- 
nės paveikslai po vieną mėne
sį buvo išstatyti Arts Market ga
lerijoj Detroite ir Art Institute 
Rentai galerijoj. Dailininkė taip 
pat gavo kvietimą dalyvauti Mi- 
chigan dailininkų sąjungos paro
doj, kuri vyks Arts Market ga
lerijoj.

— Dail. Br. Jameikienė, gy
vendama Havajuose, daro vitra
žų projektus. Ji pastoviai dar
buojasi Honolulu meno akade
mijoj, vadovaudama ten vadina
mam Audio-Visual skyriui, kuris 
parūpina filmus, skaidres ir kitas 
vaizdumo priemones meno pa
skaitom akademijoj. Šiam sky
riui statomi specialūs rūmai ir 
Br. Jameikienei tenka rinkti in
formacijas, kaip kitose pasaulio 
šalyse tvarkomi toki žymesnieji 
rūmai.

— Dail. Jurgis Račkus turi To
ronto įsteigęs sėkmingą Picture 
Loan galeriją ir pats gausiai ku
ria aliuminio technika. Kai kurių 
darbų kurti vyksta į Belgiją ar 
Vokietiją.

— Skulptorius Juozas Bakis 
keramikos ir vario technika 
sukūrė “Angelą Sargą”. Dau
giausia koncentruojasi į vario 
kūrybą, naudojant plakimo ir 
lydymo techniką. Iš šios rūšies 
kūrinių vienas paskutinių — 
skulptūra “Pabėgimas” (moteris 
išneša vaiką iš ugnies).

— “Medens” leidykla Briu
selyje, Belgijoj, išleido teatro 
dekoracijų albumą, kuriame pa
teiktos dekoracijos, pieštos 
1960-1970. Yra atspausdinti ir 
lietuvių dailininkų — A. Mikė
no, F. Navicko ir J. Malinaus
kaitės — dekoracijų kai kurie 
darbai.

— Dail. Vanda Balukienė pie
šia kūrinius, panaudodama 
liaudies audinių raštus. Atei
nančiais metais planuoja šios rū
šies kūrinių parodą.

— Naujosios Anglijos Baltų-- 
Amerikiečių draugija 1974 vasa
rio mėn. rengia baltiečių meni
ninkų darbų parodą Bostono 
City Hali galerijoj. Iš lietuvių 
menininkų toj parodoj dalyvaus 
Romas Viesulas ir Viktoras Viz
girda.

— Skulptorius R. Mozoliaus- 
kas, persikėlęs gyventi netoli 
Lemont, III., ir ten įsitaisęs erd
vią atelje, kuria naujas skulp
tūras. Vienas iš didesnių jo dar
bų dabar yra geležies skulptū
roj įkūnyti mintį: “Kristus mirė, 
prisikėlė ir Kristus grįš”.

taisyti. Kaip būtų buvę gražu, 
jeigu greta parodos ir koncerto 
seime dar būtų radęs tinkamą 
vietelę ir literatūros vakaras! 
Žinoma, taip atsitiko ne iš blo
gos valios. Seimo rengėjai, ap
versti įvairiausiom organiza
cinėm problemom, norėjo tu
rėti daugiau laiko diskusijom 
bei sprendimam. Literatūra bet
gi gavo iškilmingą pusvalandį 
pabaigos bankete.

Beje, kiaurai klaidinga būtų 
pasekti nuomone, tų, kurie ma
no, jog P. Lietuvių Bend
ruomenės seimai privalėtų at
mesti visus meninius renginius 
ir apsitverti tik posėdžiais. Tai
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Suomės atsiminimai apie suomių 
koncertą Lietuvoje

Žemiau pateikiame pluoštą 
gražių prisiminimų apie Lietu
vą, kurių autorė Armi Klementti 
yra žmona žymaus Suomijos 
chorvedžio Heikki Klementti 
(1876-1953), kuris Suomijos cho
rui “Suomen Laulu” (Suomijos 
Daina) dirigavo Valstybės Teat
re 1924 m. Jos prisiminimus 
įdėjo Helsinkio žurnalas “Uusi 
Maailma” š. m. rugpiūčio 1 d.

Eltos korespondentas Hel
sinkyje ta proga rašo: “Esu tik
ras, kad Uusi Maailma (Naujas 
Pasaulis), atsiminimus at
spausdindamas kaip tik šiuo 
momentu, norėjo pabrėžti savo 
simpatijas lietuviams”.

-o-
1924 m. maišytas choras “Suo

men Laulu” gastroliavo su 
koncertais Lietuvoje. Mano at
mintyje ypatingai liko gyvas vie
nas mūsų pagerbimas. Jau pasie
nio stotyje buvom sutikti didžiu

DIDIEJI RŪPESČIAI
(atkelta iš 2 psl.)

me prašymą su 2023 parašų ko
pijomis.

— Atsakymo laukiame šiuo 
adresu: Klaipėda, Mituvos 8-2, 
Gražienė Vanda, Antano.
KAPSUKO RAJONAS: (Klebo
no Dumbliausko “nusikalti
mai”)

1972.VI.19. į Šunskų bažny
čią vaikams susirinkus katechi- 
zuotis, atvyko keli asmenys iš 
Kapsuko rajono ir klausėsi, ką 
klebonas pasakoja tėvams ir vai
kams.

Birželio 22 iš rajono atvyko 
4 pareigūnai: rajono pirmininko 
pavaduotojas Markevičius, fi
nansų vedėjas Karkockas, Šuns
kų komjaunimo sekretorė ir, at
rodo, KGB pareigūnas. Kle
bonas kun. Petras Dumbliaus
kas pareigūnus pasitiko prie 
bažnyčios durų, bet jų tikslas 
buvo ne su klebonu pasikalbėti, 
o patikrinti, kaip katechizuo- 
jami vaikai. Pareigūnai bažny
čioje suskaitė 58 vaikus ir 18 tė
vų. Čia pat sustatė aktą, kurį 
klebonas pasirašė.

Sekančią dieną klebonas 
buvo iškviestas į vykdomąjį ko
mitetą ir pavaduotojas liepė pa
rašyti pasiaiškinimą. Kun. P. 
Dumbliauskas parašė, kad, eida
mas savo kunigiškas pareigas, 
dėstė tikėjimo tiesas tėvams, 
motinoms ir vaikams, kuriuos 
tėvai buvo atsivedę. Valdžios 
atstovų perspėtas, priminsiąs, 
kad tėvai patys ruoštų vaikus 
pirmajai komunijai.

— Ar galėsiu egzaminuoti? 
— paklausė klebonas pava
duotoją.

— Negalima egzaminuoti.
— šitai leidžia net Rugienis.
— Nei Rugienis, nei vyskupas 

nėra įstatymas, — atrėžė Marke
vičius.

Visą savaitę Šunskų parapijos 
vaikai ėjo į kleboniją tikėjimo 
tiesų patikrinimui. Kasdien prie 
bažnyčios budėjo KGB pareigū
nai, stebėdami, ką daro kle
bonas. Jie fotografavo ateinan
čius į bažnyčią ir išeinančius iš 
bažnyčios žmones, atvažiuojan
čias mašinas.

Kapsuko raj. prokuroras ir I. 
Laukaitytės vardo kolūkio parti
nis sekretorius vaikštinėjo po 
žmones ir tardė, kaip vaikai

Pone,

Kaip jum žinoma, baltiečių 
delegacijos veikla ir paskui jos 
suėmimas Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferenci
jos metu Helsinky Amerikos in
formacijos tinkle praėjo beveik 
nepastebėtas. Atrodo net keista, 
kad informacijos tinklas, uolus 
pranešinėti apie visokias de
monstracijas, nelaikė dėmesio

lės žmonių minios, nors tenai 
teturėjome sustoti vos dešimčiai 
minučių. Mokyklos buvo pa
leistos. Orkestrai ir chorai suti
ko mus su muzika. Suomių ir lie
tuvių vėliavos plevėsavo tarp 
vainikų, jaunos mergaitės tauti
niais rūbais barstė gėles. Pra
džios mokyklos mokiniai .giedo
jo Suomių himną suomiškai, 
nors mums sunku buvo, .atpa
žinti suomių kalbą, Ant plat
formos stalai lūžo nuo. tortų, 
pyragų ir obuolių yy.no. Ska
numynai, kurių ųesuvalgėjn, 
buvo sunešti į mūsų vagoną. 
Abi pusės sakė kalbas. Vertė
ja buvo vyresnė moteris iš Tur
ku (Suomijos miesto),, ištekėjusi 
už lietuvio. Ašaros riedėjo .susi
jaudinusios moteriškės į skruos
tais, kai ji, pasistojus ąnt stati
nės, vertė prakalbas į jos gim
tąją kalbą, kuria kalbėti neturė
jo progos, dešimtį visų 

buvo mokomi tik^jiino • (tiesų. 
Žmonės įvairiai reagavo:; vieni 
nusigando, o kiti sakė: “Nesi
kiškite ne į savo reikalus. Mes 
katalikai ir norime savo vaikus 
auklėti ' katalikiškai.”) Žmones 
taip pat tardė KGB pareigūnai..

Šie įvykiai žmonėms parodė, 
koks silpnas ateizmas, kad jį 
remia net rajono pareigūnai ir 
valstybinis saugumas.

— Dabar tikrai eisime į bažny
čią, jei valdžia taip daro, — kal
bėjo šunskiečial, kurie ' pęrcfi- 
deliu patnaldūmu ' niekada riė- 
pasižymėdavo. ! ' < < - > <

Šunskų- Jdebonaš'.-lkūnčo-P. 
'Dumbliauskas?-’ RūySėvrio^jsA- 
kymu, liepos mėnesį buvo iškel
tas į pasienio zonoje' esančią 
Liubavo parapiją. Dirbda
mas Šunskų parapijoje; kun. 
Dumbliauskas padarė dar vie
ną “nusikaltimą”, sujaudinusį 
rajono pareigūnus. Tvarkyda
mas bažnyčios aplinką, klebonas 
pastebėjo nemažą akmenį prie 
šventoriaus vartų ir, kad ne- 
simaišytų žmonėms po kojo
mis, jį čia pat užkasė į žemę. 
Pasirodo, kad kažkada, stovėda
mas ant to akmens,. Kapsukas 
sakė kalbą. Rajono valdžia tuo
jau davė įsakymą Akmenį iškasti 
ir pastatyti į savo vietą.

Tarybinės valdžios nemalonę 
kun. Dumpliauskas užsitraukė 
dar 1969. kai sausio mėn. drau
ge su kun. J. Ždebskiu pasiun
tė į Maskvą pareiškimą, kuriame 
nurodė, kad valdžios pareigūnai 
trukdo normalų kunigų semina
rijos darbą. KGB pareigūnai jį 
tardė ir grasino teismu.

Dirbdamas Garliavos para
pijos klebono pareigose, val
džios pareigūnų buvo nuolatos 
perspėjamas, kad prisilaikytų ta
rybinių įstatymų. 1970. Kauno 
raj. pirmininko pavaduotojas 
Bezdžinskas kun. Dumbliauską 
įspėjo grubiai sulaužius tarybi
nius įstatymus, nes vasaros metu 
apmokęs tikėjimo tiesų apie 200 
vaikų.

1971 vasarą kun. P. Dumb
liauskas, Rugienio potvarkiu, 
buvo perkeltas į Šunskų parapi
ją, bet ir joje neilgai galėjo dirb
ti.

(Bus daugiau) 

kalbų mano atmintyje liko vie
nas sakinys:

“Jei jūs suomiai kada nors pa
tartumėt badą ir vargą, kreipki
tės į mus. Pažvelkit į šiuos pla
čius javų laukus — iš jų mes 
dosniai sušelpsim jus, brangūs 
Suomijos bičiuliai”.

Tada nenujautėme, kokia 
tamsi ateitis laukė mūsų.

Koncertavoni Kauno operos 
teatre. Mūsų dainavimas buvo 
sutiktas dideliu entuziazmu. Po 
koncerto operos patalpose mus 
laukė , iškilminga 1 vakarienė. 
Operos personalas — nuo Ji-* 
rektoriaus iki primadonos, norė- 
įdami mus pagerbti, patys aptar
davo t&tis susėdusius apie šta
tus. Kas gi iššaukė tokį nepapras
tą dijarugišktrmo 'pareiškimą? To 
priežastis buvo ne vien mūsų 
.dainavimas: lietuviai neužmir- 
•Šo," kaH ‘tSūonien* Laulu” buvo 
firmas' svetimas choras, kuris 

9X7 m. gegužės didžioje’
Jrlejsibkio universiteto salėje su
giedojo Lietuvos -Himną. Jie

n^d kad lietuviai^;laisvės ko- Amerikiečio Smith patyrimai 
įvėtdjhUj ^uiiktiis1'priespaudos 
darkais radb Suomijoje prieglau- i 
Hą.,Uėtuvo$Jwfafa5(įaį, praneš-. U m 
tlami apįe “Suometr Laulu” at-.. ■ Lietuvių kilmės 
į'vidjn^ ; ■. cfelarigiū jęrisiminė , ')• Smith, mokąs 
įpie tjį. (Eita)i ■ !• ! b J • :. Up^i Lietuvoje,
<■■■■■■ ------------- it—7--------------- -------JT‘ArifeYikos1 katalikai karo veteranai 
prieš sovietinę priespaudą Lietuvoje 
H i h m i n m i m -:»ii

atiduoti savo pasą, o be paso ko-
Atlantic City, N. J., rugpiūčio 

24 įvyko Amerikos katalikų karo 
veteranų konvencija. Jos metu 
Washingtono, D.C., posto ko
mendantas L. J. Esūnas (Ameri
koje gimęs lietuvis) įnešė mum 
svarbią rezoliuciją Nr. 11, pava
dintą Sovietų vykdomas Lietu
vos persekiojimas (Soviet Per- 
šecution of Lithuaniah

' • : » • : ' t . ?

Rezoliucijoje sakoma:
“Kadangi jau nuo 1940 įvyk

dytos karinės Lietuvos okupaci
jos pagrindinis Sovietų tikslas 
tebėra sisteminga katalikų reli
gijos eliminacija šiame vienin
teliame katalikiškame krašte So
vietų Sąjungoje,

Kadangi pradžioj vesta takti
ka — žudyti kunigus, deginti 
bažnyčias ir deportuoti ištisas 
bendruomenes į Sibirą — dabar 
buvo pakeista į subtilesnes prie
mones, bandant sunaikinti ekle- 
ziastinę Bažnyčios sistemą ir 
tikinčiųjų priešinimąsi; dėl to

Šen. Buckley dėl baltiečių 
suėmimo Helsinky

Congressional Record rugsėjo 
5 yra paskelbtas Nevy Yorko šen. 
Buckley pareiškimas:

“Pone Pirmininke, čia ir Eu
ropoje reiškiamas augantis susi
rūpinimas dėl Sovietų Sąjungos 
diplomatinės ofenzyvos sutvir
tinti savo hegemonijai rytų Eu
ropoje, tuo pat metu ardant pa
stangas, kurios siekia sustiprinti 
Nato ir Bendrosios rinkos valsty
bių vienybę. Sovietų galutinis 
siekimas yra Europos finlandi- 
zacija. To bus pasiekta, kai dėl 
rusų karinių jėgų persvaros ir 
dėl savosios nevienybės vakarų 
Europos valstybės viena po ki
tos ims siekti prisiderinimo prie 
Sovietų Sąjungos.

Ką reiškia būti finlandi- 
zuotam, mano dėmesį į tai 
atkreipė vienas pavyzdys, kada 
penki amerikiečiai, baltiečių

Laiškas redakcijai 
----------------  Siūlo reaguoti į tylą

dėl baltiečių suėmimo Helsinky

PLB seime kalba seimo pirmininkas dr. Adolfas Damušis, 
Šalia Argentinos pirm. A. Mičiudas

amerikietis 
lietuviškai, 
norėdamas

Nutariama, kad Amerikos kata
likai karo veteranai, susirinkę 
į šią konvenciją Atlantic City, 
N. J., 1973 rugpiūčio 24, paveik
tų atitinkamus valdžios pareigū
nus atkreipti dėmesį į tebevyk
domą religinį persekiojimą Lie
tuvoje, iškelti protestą tuo rei
kalu panašiai, kaip buvo pada
ryta siekiant, pagalbos Rusijos 
žydams; ir

Taip pat nutariama, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės turi 
tę^tj politiką, nepripažįstančią 
prievartinio Baltijos kraštų įjun
gimo į Sovietų Sąjungą.”

Ši rezoliucija buvo vienbalsiai 
priimta. Ji yra įteikta Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kad šioji ją 
panaudotų.

Amerikos katalikai karo vete
ranai priėmė dar dvidešimtį kitų 
svarbių rezoliucijų. Politiniais 
klausimais pasisakyta už stiprią 
Ameriką.

Dr. Jonas Genys

kilimo, buvo įmesti į kalėjimą 
Suomijos vyriausybės įsakymu, 
to pareikalavus Sovietų delega
cijai Europos saugumo ir bend
radarbiavimo konferencijoje 
Helsinky. Jų nusikaltimas? Vie
nas iš jų supykdė Andrei Gro- 
myko klausimu spaudos konfe
rencijoje.

“Pone Pirmin inke, aš prašau 
vieningo sutikimo atspausdinti 
Record memorandumą apie in
cidentą, aprašytą dr. Juozo K. 
Valiūno, vieno iš amerikiečių, 
incidento dalyvio. Aš taip pat 
prašau vieningo sutikimo at
spausdinti Record pranešimą, 
kurį aš gavau iš Amerikos amba
sadoriaus Suomijoje”.

Toliau eina tie du praneši
mai. Jų turinys skaitytojam pa
žįstamas iš Darbininke paskelb
to pasikalbėjimo su dr. Valiūnu

Dėl to aš norėčiau apeliuoti į 
lietuvių bendruomenę, ypatin
gai į jūsų laikraščio skaitytojus, 
prašydamas paramos šiam Ame
rikos informacijos tinklo nusista
tymui pakeisti.

Aš kreipiuosi į tuos jūsų skai
tytojus, kurie yra taip pat Ame
rikos kurio populiaraus magazi
no ar laikraščio prenumeratoriau, 
nutraukti prenumeratą, paaiški-

aplankyti savo senelių gimtines 
ir jų kapus. Grįžęs iš savo ke
lionės, “Chesterfield Saving 
and Loan Assn” biuletenio š.m. 
liepos laidoje aprašė savo įspū
džius. Aprašymas pavadintas 
“Vargšai lietuviai: 1973 metų 
stiliaus vergovė”.

Vos atvykęs į Vilnių, turėjęs

munistų valdomuose kraštuose 
žmogus pasijuntąs kaip paukštis j 
be sparnų. Jam vienam nelei
džiama keliauti nei traukiniu, | 
nei lėktuvu, nei autobusu. Lie
tuva prieš 1944 m. sovietų in
vaziją ekonomiškai, kultūriškai 
buvusi labai aukštai pakilusi. 
Dabar gi kiekvienas vyras, mo
teris ar vaikas dirba ir tarnauja 
tik valdžiai. Pinigų problemos 
gal ir nebūtų, tik visa blogybė 
esanti ta, kad krautuvių lentynos 
esančios tuščios ir net kasdieni
nės reikmės prekių negalima 
gauti.

Nepaprastai gražios archi
tektūros Vilniaus bažnyčios už
darytos. Beje, tik Šv. Kazimiero > 
bažnyčia, kurioje dabar yra 
ateizmo muziejus, esanti neblo
gam stovyje. Kai lankytojas pra
dėjęs iš oro ar iš vidaus fotogra
fuoti vieną dar atdarą bažnyčią, 
žmonės išsigandę nusigręždavo 
ar uždengdavo veidus rankomis 
ar rankinukais. Mat, jie palaikę jį

• valdžios agentu ir nenorėję būti 
nuotraukose atpažinti, kad ne- • 
nustotų darbo.

P. Smith apsilankęs ir vienoje 
šeimoje, gyvenančioje dviejų 
kambarių bute. Jam rankos ges
tais buvę duota suprasti nekal
bėti apie politiką. Tik kai išėjo 
iš buto ir buvo du bloku paly
dėtas, jam buvę paaiškinta, kad 
niekas nežinąs, pas ką bute į- 
rengti mikrofonai.

Baigdamas savo kelionės pa
tyrimų aprašymą, p. Smith sako: 
“Niekad nepamiršiu lietuvių j 
tautos, kuri ne dėl savo kaltės, | 
vien tik dėl to, kad esanti nedi- | 
dėlė, yra pasmerkta gyventi j 
žiaurioje sovietų vergovėje ir | 
priespaudoje. Ir tai mūsų Vieš- Į 
paties 1973 metais!”

(Elta)

mone, tai yra labai paveikus 
ginklas jautriausiai vietai, ypa
čiai jei toki prenumeratos nu
traukimai pradėtų eiti iš įvairių 
Amerikos vietų.

Apie šią sugestiją aš jau ra
šiau latvių laikraščio redakto
riui. Bet kad būtų efektyviau, 
aš norėčiau apeliuoti taip pat 
į lietuvių ir estų bendruomenes.

Netrukus baltiečių delegacija Į 
vėl turės kreipti pasaulio dė
mesį į Baltijos valstybių likimą, 
kai Europos saugumo konferen
cija susirinks Austrijoje. Mes, 
Amerikos piliečiai, Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos kilimo, esame 
suinteresuoti savo gimtųjų kraš
tų laisve ir turime paremti šio 
tikslo siekimą. Tam ir šis laiškas.

Nuoširdžiai,

— PLB naujai išrinkta valdy
ba rugsėjo 7 pasiskirstė pareigo
mis: pirm. — inž. Bronius Nai
nys, vicepirm. — kun. Jonas 
Borevičius, S.J., vicepirm. švie
timo reikalam — mok. Jonas Ka
valiūnas, vicepirm. jaunimo rei
kalam — inž. Romas Kasparas, 
vicepirm. finansiniam reikalam

— inž. Kostas Dočkus, vice
pirm. administraciniam reika
lam — Stasys Džiugas, sekr. 
— Juozas Šlajus. Vadovaujantis 
PLB seimo nutarimu ir konsti
tucijos nuostatais, artimoj ateity 
valdyba dar kooptuos keletą 
žmonių specialiem reikalam. 
Kooptuoti nariai turi lygias tei
ses su rinktaisiais.

— Vliko seimas įvyks Toronte 
gruodžio 2-3. (E.)

— Balfo direktorių suvažiavi
mas įvyks rugsėjo 22 Detroite. 
Balfo direktorių suvažiavimai 
šaukiami kas šeši mėnesiai.

— Kanados Lietuvių diena 
šiemet rarigiama Toronte spalio 
5-7. Koncerto programą atliks 
Čiurlionio ansamblis iš Cleve- 
lando. Dienos rengimu rūpinasi 
Toronto LB apylinkės valdyba, 
kuriai pirmininkauja teisininkas 
Algis Puteris.

— Š. Amerikos Lietuvių stu
dentų sąjungos metinis suvažia
vimas įvyks lapkričio 22-25 Det
roite, Sheraton-Cadillac viešbu
ty -

— Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 58 seimas įvyks 1974 
liepos 1-4 Bostone.

— Pavergtų tautų komitetas 
Adelaidėj rugpiūčio 28 - rugsė
jo 12 suorganizavo Valstybi
niam knygyne parodą, kurioj iš
statyta literatūros, rankdarbių, 
žemėlapių ir fotografijų iš mūsų 
krašto1 ir istorinės praeities. Lie
tuviam atstovauti ir šią parodą 
parengti sutiko I. Pocienė.

— Vysk. Antanas Deksnys. 
Europos lietuvių vyskupas, Dar
bo dienos savaitgaly dalyvavę 
Liet. Kat. Mokslo Akademijos 
suvažiavime Bostone ir PLB 
Seime Washington, D.C.

— Dr. Juozas Girnius, Aidų 
žurnalo redaktorius, vadovaus 
filosofijos sekcijai Mokslo ir kū
rybos simpoziume ir skaitys įva
dinę paskaitą apie dabartinę 
filosofijos padėtį okupuotoj Lie
tuvoj.

— Lietuvių tautos ir valstybės 
istorija, I dalis, V. Liulevičiaus 
parengtas naujas istorijos vado
vėlis V kl. (IX sk.), išeina iš 
spaudos jau šį mėnesį. Leidžia 
JAV LB Švietimo taryba. Gau
siai iliustruotas.

— Lituanistikos Instituto na
rių ketvirtasis suvažiavimas 
Šaukiamas kartu su JAV LB or
ganizuojamu Il-ju Mokslo ir kū
rybos simpoziumu. Instituto 
paskaitininkus registruoja ir pro
gramą derina koordinatorius 
prof. dr. R. Šilbajoris. Suvažia
vimas įvyks Padėkos dienos 
savaitgaly, lapkričio 22-24 Chi- 
cagoj.

Asbury Park Evening Press, 
N.J., liepos 21 įdėjo A.V. Ber
kis laišką apie baltiečius ir jų 
politinę veiklą Helsinkyje. Lie
pos 10 d. The Record , Hack- 
ęnsack, N. J., įdėjo latvių de
legacijos Helsinky pirmininko 
U. Grava nuotrauką ir aprašė 
jo ir baltiečių delegacijų pasi
reiškimus, jų areštus ir t.t. (Elta)

— E. Ruzgienė parengė savo 
I sk. Lietuvių kalbos pratimų 
antrąjį pataisytą leidimą, ir jie šį 
mėnesį atspausdinami. Išleido 
JAV LB Švietimo taryba.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: Onilė Vaitkutė, Cleveland 
Ohio; Kęst. Norkus, Hamilton, 
Ont., Canada; A. Nelson, Com- 
inack, N. Y.; M. Jasėnas, Jack- 
son Hts., N. Y. Užsakė kitiem: 
K. Brazauskas, Brooklyn, N. Y.
— V. Bakūnui, Petnbroke, Cana
da. Sveikinam naujus skaitytojus 
ir dėkojam užsakytojam. Darbi-
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PUTNAM, CONN.
ALRK Moterų s-gos 
Šaunusis banketas

Po trijų dienų Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikių Moterų 
S-gos seimo darbingų posėdžių, 
paskaitų, parodos apžiūrėjimo, 
pasigėrėjimo Alkos muziejum, 
ekskursijų, vaikštynių ir dviejų 
žymių asmenų paminėjimo rug
pjūčio 25, šeštadienį, Matulaičio 
namų salėj įvyko Šaunusis ban
ketas pagerbti seimo atstovėm 
— vakarienė su menine progra
ma. Kaip ir seime, čia dalyva
vo atstovės ir daug svečių.

Banketą atidarė 17-osios kuo
pos rengimo komiteto pirminin
kė Birutė Šimanskienė. Pasvei
kinusi atstoves bei svečius, ban
keto vadovavimą perdavė teisė
jui Pranui Mončiūnui (Frank

New Britain, Conn.

Graži LB gegužinė
Lietuvių Bendruomenės Xew 

Britaino apylinkė birželio 3 
Stanley Quarter Parke surengė 
gražią gegužinę. Ji vyko prie 
17 ir 18 židinių (krosnių). Ge
gužinei maistą, kaip ir pernai, 
sunešė LB narės ir kitos rūpes
tingosios ponios. Tokiu būdu 
svečiai buvo puikiai pavaišinti 
(nemokamai). Vyrai vaišino sve
čius gėrimais.

Kai kas buvo atsinešęs ir ra
dijo aparatus. Tai buvo galima 
pasiklausyti ir Tėvynės Garsų 
lietuvių radijo valandos, kuri šį 
kartą buvo ypatingai puikiai pa
ruošta (apie Vilniaus įkūrimą, jo 
650 metų sukakčiai paminėti). 
Be to, prieš programą ir po jos 
kai kas, susiieškojęs muzikos, 
smagiai ir pašoko.

Pabaigoj atvyko svečių ir iš 
Hartfordo: Simanauskai, Petkai- 
čiai, Kriščiokaičiai. Vis tai cho
ristai. Prie jų prisidėjo ir Ne\v 
Britaino choro dalyvis K. Za- 
vickas, ir jie sudarė “chorą” 
ir gražiai padainavo, tuo paį
vairindami gegužinę.

Šias eilutes rašančiam šia 
proga teko susipažinti su Al
dona Vaicekauskaite - Plečkai
tiene, kilusia iš Suvalkų trikam
pio — Vaitakiemio kaimo, Sma- 
lėnę valsčiaus, Seinų apskrities. 
Jonas Plečkaitis, per laikraščius, 
laiškais ir per pažįstamus su
žinojęs apie Aldoną \ aicekaus- 
kaitę, 1970 nuvyko į tą Lenki
jos valdomą lietuvių kraštą, po 
trijų savaičių ją vedė (padarė 
metrikaciją') ir parsivežė Į Ame
riką. Tikros jų vestuvės buvo 
jau čia, Xew Britaine, 1971 
birželio 5 Šv. Andriejaus lietu
vių parapijos bažnyčioj. Moterys
tės sakramentą palaimino kun. 
A. Karalis.

Aldona Plečkaitienė papasa
kojo, kad jų kaime ir kitur Sei
nų apskrityje y ra daug lietuvių. 
Punske yra lietuvių gimnazija, 
kurią yra lankiusi ir Aldona. 
Gimnazijoj dėsto ir lietuviai mo
kytojai, kaip Danutė Grabaus
kaitė, Algis Uzdzila (šiuodu yra 
baigę Vilniaus universitetą). Jo
nas Staskeliūnas. Juozas Vaina ir 
kt.

Mirė M. Grimaila
New Britaino ligoninėj ge

gužės 23 mirė Matas Grimai
la, sulaukęs SI m. amžiaus. 
Gegužės 25 iš Žigo koplyčios 
buvo atlydėtas j Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos bažnyčią, kur 
gedulingas mišias aukojo ir pa

Monchun). Šis pakvietė prel. 
Praną Jurą sukalbėti invokaciją. 
Paskui teisėjas Pr. Mončiū- 
nas, kaip paprastai, su humoru 
kalbėdamas lietuviškai ir angliš
kai, pristatinėjo kalbėtojus ir 
sveikintojus.

Kalbėjo ir sveikino šie asme
nys: Hartfordo Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos klebonas kun. 
J. Matutis, Worcesterio Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos kle
bonas kun. A. Miciūnas, kun. R. 
Krasauskas, iš Romos, Matulai
čio namų kapelionas kun. Vy
tautas Zakaras, vyr. sesuo Mar
garita, ALRK Moterų S-gos 
pirm. Antanina Wackell, iš Wor- 
cesterio, naujoji pirm. Donna 
Kamm, iš Chicagos, seimo ve
dėja Elzbieta Paurazienė, iš

mokslą pasakė klebonas kun. 
Edvardas Gradeckas. Palaido
tas Šv. Marijos kapinėse greta 
savo žmonos.

A. a. Matas Grimaila į šį kraš
tą atvyko 1912. Nevv Britaine 
išgyveno 62 metus. Ilgą laiką 
dirbo Corbino metalo liejyk
loj. Daug dirbo Varpo klube.

Velionis priklausė prie Šv. 
Andriejaus lietuvių katalikų pa
rapijos. Buvo uolus bažnyčios 
lankytojas. Be to, priklausė prie 
Varpo klubo, Auksinio amžiaus 
organizacijos (pensininkam) ir 
Altos New Britaino skyriaus. 
Altos skyrius su LB Nevv Bri
taino apylinke kasmet rengda
vo Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimus, o M. Grimaila juos 
atidarydavo, pasakydamas pat
riotinį žodį.

Nuliūdime paliko du sūnus 
— Jurgį, gyvenantį Nevv Bri
taine, ir Matą, gyv. Bridgepor- 
te; dvi dukteris — Helen Ken- 
nedy, gyv. Chesire, ir Florence 
Franks, gyv. Great Boddow, 
Essex, England; brolį Lietuvoj; 
taip pat šešis vaikaičius.

Margučių pietūs
Kaip kiekvienais, taip ir šiais 

metais Nevv Britaine Šv. Rožan
čiaus Moterų Dr-ja, kuriai va
dovauja pirmininkė Elena Ta
mošaitienė. gegužės 6 bažnyčios 
salėj surengė gražius margučių 
pietus. Žmonių prisirinko daug. 
Buvo ir iš Hartfordo: Stasys 
Šrupšas Sr., Stasys Srupšas Jr., 
Juozas Leonaitis ir kiti (apie 
dešimt žmonių/.

Pietų dalyviai pasakė gražių 
kalbų, iškeliančių šios draugi
jos reikšmę ir pirmininkės E. 
Tamošaitienės bei valdybos 
nuopelnus. Kalbėjo Nevv Bri
taino Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos vikaras kun. Jonas Rik- 
teraitis. Stasys Šnipšas Sr.. Da
rata Gužauskaitė, Jonas Matulis, 
Francis Spires, šių eilučių au
torius ir kiti. X isi linkėjo Šv. 
Rožančiaus draugijos narėm, 
jos valdybai, ypač pirmininkei, 
geros sveikatos. Pirm. E. Tamo
šaitienė padėkojo šeimininkėm 
už skaniai paruoštus valgius, 
svečiam už atsilankymą, o kal- 
bėjusiem už gražius linkėjimus.

Muz. Jonas Beinorius davė 
trumpą, bet gražią programą. 
Mergaičių kvartetas Ramunėlė 
padainavo keletą dainų su gita
romis ir be jų. Su kai kurio
mis kvarteto dainomis solo dai
navo ir pats muz. J. Beinorius. 
Jo ir mergaičių dainos skambė- 

Detroito (ji pasidžiaugė, kad yra 
gimusi Connecticuto valstijoj, 
Nevv Havene, ir štai dabar turin
ti garbingą pareigą čia vėl apsi
lankyti). Pagrindinę kalbą pasa
kė prel. Pr. Juras, iškeldamas 
moters reikšmę šeimos, religi
jos, tautos, visuomenės ir vals
tybės atžvilgiais. Įdomų sveiki
nimo žodį, išgirdamas lietuvius 
ir lietuves, pasakė Hartfordo 
burmistras George Athansen. 
Raštu sveikino prel. J. Balko
nas, Connecticuto arkivysku
pas John Wbealon, vysk. Vin
ce n t J. Hines, Putnamo klebo
nas Msgr. Paul F. Auclair, buvęs 
gubernatorius John Dempsey, 
prel. Vytautas Balčiūnas, kun. 
Jonas Kuzinskas ir kiti.

Banketo šeimininkės atstoves 
ir svečius pavaišino skaniais 
valgiais ir apelsininiais gėri-
mais.

New Britaino, Conn., moterų; • ■ 
sekstetas Svajonė, diriguojamas 
muz. Jono Beinoriaus, davė 
puikią ir nuotaikingą programą,, 
kurią publika palydėjo šiltaįs ap
lodismentais; padainuota 10 dai
nų ir pagiedoti trys himnai. Be 
to, Jane Bart vadovaujamos,. 
Barbora Mazotaitė ir Laima Ši- 
manskytė, 17-osios kuopos narių 
dukros, pašoko du baleto nume
rius — Rožių valsą ir Bitter- 
svveet sambą.

Tiek šis Moterų S-gos seimas, 
tiek banketas praėjo darniai ir 
sėkmingai.

P.S. Prieš šį seimą rašytame, 
rašiny įsivėlusi klaida turi.būti- 
atitaisyta taip: šiaudinukų ir kitų 
dirbinių parodą surengė Aldona 
Saimininkienė iš Hartfordo ir 
Uršulė Astrienė iš Grand Ra- 
pids, Mich.

Jonas Bernotas

jo gražiai, tad svečiai nepagai
lėjo jiem katučių., .

į * Į

Lietuviai pasirodė gražiausiai
Nevv Britain aukštesniosios 

mokyklos salėj balandžio 26 bu
vo New Britain tautybių .'pasi
rodymas. Pasirodė lietuviai, ai
riai ir lenkai. Geriausią progra
mą davė lietuviai.

Pirmiausia Nevv Britain miš
rus choras padainavo tris dai
nas, mergaičių kvartetas Ramu
nėlė padainavo dvi dainas. Pas
kui tautinių šokių grupė, vado
vaujama Aldonos Stasiukevičie- 
nės - Kaminskaitės, pašoko tau
tinių šokių — Šustą, Lenciūgė
lį, Kalvelį ir Kepurinę. Moterų 
sekstetas Svajonė padainavo ke
turias dainas, gi vyrų choras pa
sirodė su keturiomis dainoujif. 
Pabaigai vėl mišrus choras pa
dainavo tris dainas. Visom dai
nom dirigavo muz. J. Beinorius. 
Visi vienetai dainavo puikiai.

Antroji pasirodžiusi tautybė 
buvo airiai — jaunimas. Kaip 
ir visada, jie buvo apsirengę 
žaliai. Pašoko daug savo tauti
nių šokių, net su batų tauk
šėjimais.

Lenkai pasirodė su mišriu 
choru, šokiais, keletu numerių 
prie piano. Choras dainavo la
bai gražiai. Jaunimas pašoko sa
vo tautinių šokių, neišskiriant ir 
Krakoviako. Įdomiausias buvo 
šokis su figūromis. Piano skam
besiai taip pat buvo įdomūs.

Jonas Bernotas

GERIAUSIOS DOVANOS 
x VAIKAM

Ką mes tikime. — Prel. P 
Celiešiaus tikėjimo tiesų san
trauka jaunuoliam. Iliustruota. 
Kaina 4 dol.

Užburtos kanklės. V. Frankie- 
nės pasakojimai vaikam apie se-

ALRK Moterų Sąjungos 35 seimo bankete iš k. prel. Pranas Juras, Mrs. Monchun (Mon- 
čiūnienė), seimo rengimo komiteto pirm. Birutė Šimanskienė ir teisėjas Frank Monchun 
(Mončiūnas). Nuotrauka The Edman Cornpany, Putliam, Conn.

BENDRUOMENĖ
(atkelta iš 3 psl.)

gardos rinkiminė komisija. Apy
linkėse sudarytos rinkiminės ko
misijos pagal rinkimų taisykles 
pasiuntė laiku balsavimui korte
les su atsakymui pridedamais 
adresuotais vokais balsuojan
tiems paštu. Buvo pridėta nuro
dymai, kaip balsuoti. Rinkimi
nių būstinių adresai buvo pa
skelbti Darbininke Nr. 19, gegu
žės 11, psl. 12. Rimtai kritikuo
ti spaudoje galima būtų tik tada, 
jei būtų pastebėta prasižengimai 
rinkiminėms taisyklėms. Rinki
mų taisyklėse nėra pasakyta, 
kad balsavimo kortelės turi būti 
siunčiamos visiems pagal turimą 
sąrašą. Rinkimų taisyklės įparei
goja pasiųsti balsavimo kortelę 
tik tam asmeniui, kuris jos raštu 
paprašys. Rinkimai buvo pra
vesti griežtai laikantis taisyklių, 
išskyrus tai, kad, norėdami pa
tarnauti rinkėjams, pa
siuntėme per 4000 užad-, 
resuotų vokų su balsavimo 
kortelėmis pagal apygardoje tu
rimą kartoteką. Darbininke (Nr. 
30, 1973.VII.27) “visuomeni
niam darbe populiarių lietuvių 
pasisakymuose” asmenys. LB 
darbe niekad nesireiškę, už tą 
paslaugą rinkimus subjektyviai 
“kritikavo”. Pavyzdžiui, dr. V. 
Paprockui buvo pristatyta ne 
viena kortelė, bet trys. Kiek ku
riai šeimai siųsti balsavimo kor
telių, rinkimų komisijos negali 
patikrinti ir nežino. Pasiuntimas 
balsavimo kortelių buvo dau
giau priminimas balsuotojams, 
kad vyksta rinkimai ir nurodomi 
kandidatai. Rinkėjai, gavę tokį 
priminimą, galėjo (jei geros va
lios netrūktų) orientuotis, ką ir 
kada rinkti. Pirmosios LB apy
linkės vienas valdybos narys 
dirba Cosmos Parcels raštinėje. 
Tos LB apylinkės valdyba, turė
dama galvoje, kad Cosmos Par
cels reklamuojama Darbininke 
ir per Lietuvos Atsiminimų radi
ją, kurio tarnautoju yra ponas 

novę. Kaina 3 dol. Kietais vir
šeliais — 4 dol.

Šamo ežero sekliai. X. Janku
tės pasakojimai — novelės vai
kam. Kaina 4 dol.

Stovi pasakų šalis. Tai nauja, 
vaikam skirta knyga. para- 
švta P. Kalvaitienės. Kaina 2.50 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei plokštelės gaunamos 
Darbininko administracijoj.

V. Žukauskas, nematė nieko blo
go pavesti savo valdybos ir rin
kiminės komisijos nariui su
rinkti balsuojančių paštu balsus 
minėtos siuntinių įstaigos ad
resu. Taigi “Vnieštorgui” ne 
vien pirmoji LB apylinkė “tar
nauja”. Šia proga norim ir ne 
“visuomeniniame darbe popu
liarių lietuvių” balsą perduoti. 
Prieš rinkimus, paskelbus apy
gardos rinkiminės komisijos ad
resą, buvo gautas iš Port Ches- 
ter mažai raštingos, senesnio 
amžiaus moters labai sunkiai pa
rašytas laiškas, iš kurio išskaitė- 
me, kad ji teiraujasi, kaip ji 
galėtų rinkimuose dalyvauti. Sa
vo adreso neįstengdama parašy
ti, pridėjo iš laikraščio iškirptą 
savo adresą. Balsavimo kortelė 
jai buvo pasiųsta, ir ji laiku grą- 
tino savo balsą jai mūsų nuro
dytu adresu. Kaip matyti, bal
suotoja nėra didelio mokslo 
žmogus, bet ji jautė lietuvišką 
pareigą balsuoti ir tam ji rado 
būdą tai padaryti. Taip pat buvo 
gauta laiškų ir iš kitų vietovių, 
prašant balsavimo kortelių. Tai 
yra puikūs pavyzdžiai, kai yra 
gera valia ir nepikta lietuviška 
širdis.

Girdėjome taip pat (dažniau
siai iš tokiu, kurie nebalsavo), 
kad. buvus per maža rinkimų 
garsinimo ir informacijos. To
kiems norime priminti: Darbi
ninke apie rinkimus buvo ra
šoma pradedant Nr. 13 (III.30), 
toliau balandžio 6 (Nr. 14) — 
“Kaip rinksime JAV LB tarybą, 
kas žinotina balsuotojui ’, nuro
doma, kaip statyti kandidatus; 
Nr. 15 (IV. 13) paskelbta apygar
dos rinkiminė komisija, duotas 
adresas ir telefonas; kandidatų į 
tarybą sąrašas paskelbtas Darbi
ninko Nr. 16, o i PLB seimą 
Nr. 17. Balsavimo būstinių adre
sai ir balsavimo laikai paskelbti 
Darbininko Nr. 19; Nr. 20 duo
tas kandidatų aprašymas — “Kas 
tie 14, kurie kandidatuoja i LB 
tarybą”. Per Laisvės Žiburio ra
diją apie rinkimus buvo pra
nešta gegužės 13 ir 20. Rinki
mus minėjo taip pat Lietuvos 
Atsiminimų radijas. Skaitant 
Darbininką ar klausant radijo, 
sunku tikėti, kad rinkimai galėjo 
likti nepastebėti.

Nevv Jersey LB apygardoje 
(Darbininko Nr. 17) duotas tik 
kandidatų sąrašas, jokių kitokiu 
rinkimus liečiančių pranešimų 
neteko pastebėti, o balsa
vo šiek tiek daugiau negu Nevv 
Yorke. Sovietiniu pavyzdžiu bu

vo naudojama balsavimo prie
varta: buvo vaikščiojama po na
mus, raginama telefonais, kai
mynams duodamos balsavimo 
kortelės, kad Įkalbėtų kaimyną 
balsuoti. Pasekmės geros, bet ar 
tikslas pateisina priemones? 
Perskaičius apie taip vedamus 
rinkimus, prisimena 1940 metai. 
LB Rinkimų Taisyklės tokio rin
kimų būdo nenumato, ir tai yra 
aiškus prasižengimas rinkimų 
taisyklėms. G gal Xew Jersey 
LB apygardoje veikė kitos tai
syklės?

Darbininke (Nr. 26, 1973.VI. 
29) vedamajame “Nevv Yorko 
LB problema” paskelbtas sąmo
ningas prasilenkimas su tiesa. 
Ten pasakyta: “Apygarda buvo 
geresnės nuomonės apie savo 
pajėgumą ir sutiko rengti rinki
mus, kai jai buvo pripažinti pen
ki atstovai”. (Mūsų pabraukta.) 
Sutinkame, kad buvome ir šian
dien esame “geresnės nuo
monės” ir tą pripažinimą rpūsų 
pažiūroms gavome ne tik iš LB 
tarybos suvažiavimo Philadel- 
phijoje, bet tai yra įrašyta į LB 
tarybos rinkimų taisykles ir tai 
šiandien JAV LB įstatymas, bū
tent. kad “išrinktųjų į LB Ta
rybą atstovų skaičius nustatomas 
po įvykusių rinkimų”, bet ne pa
gal prieš 3 metus įvykusių 
rinkimų davinius. Tai turėjo ži
noti Darbininko vedamojo re
daktorius ir tada (gerai valiai 
esant) aukščiau minėta citata tu
rėjo skambėti taip: “Apygarda 
buvo geresnės nuomonės apie 
savo pajėgumą ir sutiko rengti 
rinkimus, kai jai tuometinė JAV 
LB centro valdyba (Br. Nainys 
— pirmininkas) pažadėjo iškelti 
Nevv Yorko LB išrinktųjų atsto
vų skaičiaus klausimą artimiau
siame LB tarybos suvažiavime 
po įvykusių rinkimų Xevv Yorke. 
Si tiesa, kurią esame pasiruošę 
paremti dokumentais, gerokai 
apgriauna gerai sufabrikuotą, 
ant klaidingų ir klaidinančių 
pamatų pastatytą vedamąjį.

Reikia pastebėti, kad New 
Yorko LB apygardai buvo pripa
žinti (ne pažadėti) penki atstovai 
ne prieš rinkimus, kaip sąlyga 
rinkimų vedimui, bet po įvyku
siu rinkimų X. Y. apygardoje. 
Todėl penki atstovai negalėjo 
būti sąlyga rinkimams vesti. Tai
gi yra didelis skirtumas tarp fab- 
rikato ir fakto. Šia proga prašo
me Darbininką tą vedamąjį ati
tinkamai pataisyti.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Nevv Yorko apygardos valdyba

P.S Kitame nr. bus redakci
jos pastabos dėl šio rašto.

Jurgio Spurgio nuotykiai ATOSTOGOSE
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ARKIVYSK. J. MATULAIČIO 
MINĖJIMAS

Atžymėjo 50 metų kunigystės sukakti

WORCESTER, MASS.

Sv. Kazimiero parapijos Ne
kaltai Pradėtosios Marijos sese
lių rėmėjų skyrius rugpiūčio 
26 surengė arkivyskupo Jur
gio Matulaičio 100 m. gimimo ir 
45 m. mirties sukakčių mi
nėjimą.

Parapijos bažnyčioj marijonų 
viceprovinciolas ir šios parapi
jos klebonas kun. A. Miciūnas 
su kun. J. Bakanu koncelebravo 
mišias. Klebonas pasakė ir pa
mokslą.

Mišios buvo aukojamos už gy
vus ir mirusius marijonus, gy
vas ir mirusias Nekaltai Pradė
tosios Marijos seseles ir už abie
jų vienuolijų gyvus ir mirusius 
geradarius. Dalyvavo Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seselių vy
riausia vadovė seselė Margarita 
su kitomis seselėmis, šv. Kazi
miero seselės ir gausiai susirin
kę abiejų parapijų tikintieji. 
Giedojo parapijos choras, vado
vaujamas O. Keršytės, ir solistė 
O. Zubavičienė. Po mišių su
giedota “Marija, Marija”.

Vėliau Maironio Parke buvo 
koncertas, pietūs ir paskaitėlė.

Prieš koncertą sveikinimo žo
dį tarė skyriaus pirm. Židžiū- 
nienė. Tolimesnės programos 
vedimą ji perdavė skyriaus sekr. 
J. Miliauskienei, kuri tuoj pri
statė solistę Oną Zubavičienę, 
atvykusią iš New Jersey, mūsų 
kolonijoj viešinčią pirmą kartą.

O. Zubavičienė yra didelė se
selių gerbėja ir jų darbų rėmė
ja. Ji padainavo: Ei auga auga 
(Klovos), Už balto stalo (Banai
čio), Liūlia liūlia, ąžuolėli (parti
zano daina), Liepa (Schuberto), 
Ar žinai tą šalį (A. Thomas, 
iš operos Mignon). Publikai en
tuziastingai plojant, vieną dainą 
dar pridėjo.

Solistė ir akompaniatorė Ol- 
ga Keršytė buvo apdovanotos 
raudonų rožių puokštėmis, 
kurias įteikė Bernadeta ir Tere
sė Miliauskaitės.

Pietūs pradėti malda, kurią 
sukalbėjo prel. P. Juras, gyvenąs 
Matulaičio senelių namuose 
Putname. Susikaupimo minute 
pagerbta šį pavasarį mirusi il
gametė skyriaus pirmininkė a.a. 
Marcelė Watkins.

Pasistiprinus skaniais pietu
mis, programos vedėja priminė 
šios dienos parengimo tikslą 
ir pakvietė seselę Onutę Mi- 
kailaitę plačiau supažindinti 
klausytojus su a.a. arki v. J. Ma
tulaičiu. Prelegentė labai vaiz
džiai ir nuosekliai, tarytum pati 
viską išgyvendama, papasakojo 
apie a.a. J. Matulaitį kaip asmenį 
ir suminėjo jo atliktus darbus.

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselių vienuolijos vyriausia va
dovė sesuo Margarita padėkojo 
skyriaus pirm. Židžiūniėnei, 
ant savo pečių nešusiai šio pa
rengimo naštą, ir visai valdy
bai, ypatingai vyriausiai Parko 
šeimininkei E. Kauševičienei, 
mergaitėm, patamavusiom prie 
stalų; Šv. Kazimiero parapijos 
klebonui kun. A. Miciūnui,

PO CHICAGOS DANGUM
šv. Vardo Draugijos veikla
Šv. P. M. Gimimo bažnyčioj 

Marąuette Parke rugsėjo 9 įvy
ko Šv. Vardo Draugijos pamal
dos, po jų — salėj susirinki
mas. Dalyvavo 96 nariai. Susi
rinkimą vedė pirm. V. Petrošius. 
Maldas sukalbėjo ir svarbius 
pranešimus padarė Draugijos 
dvasios vadas kun. J. Kuzins- 
kas. Jis turi ir gražų balsą, to
dėl bažnyčioj puikiai užtraukia 
lietuviškai Draugijos giesmę.

Pirmininkas apibūdino Dr-jos 
veiklą. Kalbėjo apie didžiulį Dr- 
jos pikniką rugsėjo 16 mokyklos 
aikštėj ir salėj. J. Skelly prane
šė apie rekolekcijas, kurios į- 
vyks lapkričio 2 pranciškonų 
vienuolyne (vvrai prašomi iš 
anksto užsirašyti ir jose daly
vauti). šeimos šventė bus spa
lio mėn. antrą sekmadienį per 
Dr-jos susirinkimą (kviečiami 
dalyvauti visi — moterys, vai
kai ir jaunimas). Bus speciali

MIC, už gražiai suorganizuotas 
pamaldas, pamokslą, skelbimus 
ir atsilankymą čia; Aušros Var
tų parapijos klebonui kun. A. 
Volungiui; Parko šeimininkui 
Lietuvių Labdaros Draugijos 
pirm. K. Adomavičiui už nemo
kamai duotas patalpas (jis yra 
nuoširdus seselių rėmėjas); so
listei O. Zubavičienei, kuri 
tiek dėl seselių pasiaukojo, kad 
už kelionę ir koncertą neėmė 
jokio atlyginimo.Ypatingą pa
dėką išreiškė Šv. Kazimiero se
selėm už dalyvavimą pamaldose 
ir salėj, taip pat prel. P. Ju
rui, Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos reikalų vedėjui kun. 
R. Krasauskui, neseniai atvyku
siam iš Romos, Matulaičio sene
lių namų kapelionui V. Zakarui, 
kun. J. Bakanui ir geraširdei 
akompaniatorei O. Keršytei, nu
traukusiai savo atostogų dalį, 
kad galėtų prisidėti savo darbu 

—prie šio minėjimo. Padėkojo ir 
visiem šio minėjimo dalyviam.

Programos vedėja pasidžiau
gė, kad seselė Margarita taip 
gražiai visiem padėkojo; jai pa
čiai nebelikę nieko daryti, tik 
minėjimą uždaryti; tad pakvietė 
marijonų viceprovinciolą ir Šv. 
Kazimiero parapijos kleboną 
kun. A. Miciūną sukalbėti 
maldą.

Rėmėjų ir bendradarbių 
išvažiavimas

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselės ir jų rėmėjai kviečia vi
sus rugsėjo 23, sekmadienį, at
vykti į Neringos stovyklą, į rė
mėjų sąskrydį. Tai bus pilna į- 
vairumo diena tyrame Vermonto 
kalnų ore. Seselės pavaišins vi
sus lietuviškais skanėstais. Bus 
progų atnaujinti draugystę, o gal 
ir naujai susipažinti.

11:30 vai. bus mišios. Po mi
šių — pietūs ir meninė progra
ma, kurią atliks rašytojas Jurgis 
Jankus ir Izabelė Žmuidzinienė.

J.M.

New Britain, Conn.
Regina Dalangauskienė gavo 

iš Lietuvos telegramą, kad lie
pos 1 mirė jos miela mamytė 
Petronėlė Žiogienė, sulaukusi 
87 metų amžiaus, gimusi Kau
ne, bet visą laiką gyvenusi Rad
vilų kaime, Radviliškio valsč.

Nuliūdime liko velionės vyras 
Petras, sūnus Petras su šeima, 
duktė Stasė Lapėnienė, gyveną 
Radvilų kaime, Lietuvoj, ir duk
tė Regina Dalangauskienė, gy
venanti Amerikoj. Liko ir vai
kaičiai, Romas Dalangauskas ir 
Laimutė Mihailovich, ir pro
vaikaičiai, Treisytė, Romukas ir 
Gregoris.

Rugpiūčio 23 gautame laiške 
iš Lietuvos rasta nuotrauka, 
kurioj matyti, kaip mirusioji ma
mytė pagerbta daugybės vainikų 
ir gyvų gėlių puokščių. Palaido
ta Radviliškio kapinėse liepos 3.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje, 
brangi mamyte! Tegul būna tau 
lengva Lietuvos žemelė, kurią 
tu taip mylėjai!

Balys Semaška

programa ir minėjimas bažny
čioj ir salėj. Valdybos vicepirm. 
Šliogeris paskaitė gautus laiš
kus ir padėkas už pareikštas už
uojautas mirus nariam (J. Ži- 
vatkauskui, M. Baltramonieni 
ir Ant. Barauskui). Visi mirusie
ji buvo prisiminti tylos minute. 
Vicepirm. Vėžys pranešė apie 
ligonius, kurie jau serga.

Po pietį/ įvyko Šiluvos Mari
jos pagerbimas. Dalyvavo la- 
,bai daug tikinčiųjų. Pagerbimą 
organizavo Dr-jos narys dr. Jero- 
me. Pamokslą pasakė vysk. V. 
Brizgys. Vyko ir Šiluvos kelių 
dienų atlaidai.

Šv. Vardo Draugijos nariai 
yra vyrai, kurie padeda parapijos 
vidaus gyvenime, prižiūri tvarką 
bažnyčioj, renka aukas, rengia 
gegužines, dalyvauja procesijo
se ir iškilmėse. Draugijos tikslai 
ir darbai yra kilnūs. Vyrai kvie
čiami įsijungti į jos eiles.

Bal. Brazdžionis

Arkiv. J. Matulaičio minėjime VVorcester, Mass., Maironio 
parke. Iš k. solistė Ou Zubavičienė, sės. M. Margarita — 
Nek. Pr. Marijos seserųidovė, kun. V. Zakaras, sės. Ona. Mi
nėjimas buvo rugpiūčio26-

Philadelphljos ateitininkų šventė

Philadelphijos ateitininkai ir 
svečiai birželio 17 ir 18 gražioj 
Gasparėnų rezidencijoj buvo su
važiavę į savo metinę šventę. 

Danguolė Tamulionytė, moks
leivių ateitininkų centro valdy
bos atstovė, vedė įdomų pokal
bį apie laisvės reikšmę.

Skaniai pasivaišinę, važiavom 
į sporto aikštę, kur mergaitės 
prieš berniukus žaidė krepšinį. 
Grįžę, kurie norėjo, ėję mau
dytis.

Pailsėję tęsėm ideologinę pro
gramos dalį su pokalbiu, lcurį! 
vedė Vytautas Muraška, Phila
delphijos moksleivių ateiti
ninkų globėjas.

Netrukus pradėjo lyti Atsi
rado studentai, kurie dieią pra
leido su savo atskira programa.

Susirinkus moksleivių ii jau
nučių tėveliam, gitarom prita
riant, kun. Kajetonas Sadaus
kas, Philadelphijos atei
tininkų dvasios vadas, aukojo 
mišias.

Po mišių nustojo lyti. Ėjom 
vakarieniauti ir pasiruošti lau
žui.

Sutemus pradėjom laužą. 
Daug dainavom ir stebėjom 
jaunučių ir moksleivių pasirody-1 
mus.

Laužui pasibaigus, ėjom pas 
Volertus. Ten buvo šokiai.

Sekmadienio rytą rinkomis 
su vėliavomis į mišias Šv.And
riejaus bažnyčioj, o po to į pa
rapijos salę.

Hartford, Conn.

Lietuvių parko reikalu
Lietuvių parkas buvo nuo

savybė keturių organizacij'ų: 
Lietuvių radijo valandėlės, Lie
tuvių klubo, Lietuvių Susivie
nijimo 124 kuopos ir Lietuvos 
sūnų ir dukterų draugijos. Mažė
jant paskutinių dviejų organiza
cijų narių skaičiui, likusieji na
riai nutarė parduoti jiem pri
klausančias akcijas (Šerus). Ga
lėjo jas nupirkti kitataučiai ar 
neaiškios asmenybės. Atsiradus 
naujiem nepageidaujamiem 
dalininkam, nelengvas parko 
priežiūros ir administravimo 
darbas dar labiau pasunkėtu. 
Reikėjo skubiai veikti ir sutelkti 
2125 dol. sumą už šešias parduo
damas akcijas. Tą nelengvą už
davinį atliko dabartinis parko 
pirmininkas — kūrėjas savanoris 
Pranais Špakauskas.

Gegužės mėnesio viduryakci- 
jos buvo nupirktos ir atiduo
tos klubui. Tokiu būdu Lietuvių 
klubas praturtėjo šešiomis akci
jomis. Parko savininkais liko tik 
dvi organizacijos: Lietuvūjklu
bas ir Lietuvių radijo valandėlė.

Buvo kreipiamasi į lietu
viškais organizacijas ir pavienius 
asmenis, ieškant lėšų, kad gali
ma būtų atmokėti skolas. Gauti

Kun. A. Miciūnas, NICh Šv. Kazimiero par. klebonas, 
Worcester, Mass., vadovaus dviejų savaičių kelionei į Šv. Že
mę. Ekskursija išvyks spalio 15 ir grįš spalio 29. Aplankys 
taipgi Romą ir Atėnus (Graikijoje). Paskutinė diena rezer
vuoti vietas yra rūgs. 30. Dėl informacijų kreiptis: Rev. 
A. Miciūnas, MIC. 41 Providence St., Worcester, Mass. 01604. 
Tel. 754-5142.

Iškilmingam posėdžiui vado
vavo Rimas Juzaitis. Svečiai 
— Danguolė Tamulionytė ir Vy
tas Narutis, studentų ateitininkų 

‘sąjungos pirmininkas, trumpai 
pasveikino visus susirinkusius, 

‘o Antanas Razgaitis, moksleivių 
Ateitininkų sąjungos atstovas ry- 

’ tihiam pakraščiui, skaitė pa
skaitą.

Į moksleives ateitininkes bu
vo pakeltos: Vida Bendžiūtė, 
Kristina Juzaitytė, Lidija ir Lo
reta Radikaitės; Jas paruošė jau
nučių globėja Teresė Gečienė. 
Į studentus ateitininkus pakelti 
šie buvę moksleiviai: Dana Ju
zaitytė, Alma Masaitytė, Algis 
Maciūnas ir Virgus Volertas. Iš 
Washingtono dalyvių į studen
tus pakelti: Marytė Dambriū- 
naitė, Antanas Dambriūnas, Iza
belė Laučkaitė ir Rusnė Vaitku
tė. Pakeltųjų vardu trumpą pa
dėkos žodį tarė Virgus Volertas. 

: Meninėj programoj Philadel- 
'phijos ateitininkių kvartetas — 
Dana Juzaitytė (su gitara), Rasa 
Makarauskaitė, Danutė Stanku
tė ir Zita Štarkaitė — padaina
vo šias dainas: Pilki keleliai, 
Pamylėjau vakar ir Pienė; klau- 

. sytojų prašomos, papildomai pa- 
dainavo Grįšim, grįšim. Į kvarte
to dainavimo entuziazmą ir 
menišką susidainavimą publika 
labai šiltai atsiliepė. Kvartetas 
lanko operos solistės Juzės Au- 
gaitytės dainavimo studiją.

Šioj programoj taip pat daly- 

tokie rezultatai: LVS Ramovės 
Hautfordo skyrius — 200 dol., 
Jonas Kuodys (Hartford) — 100, 
Staisys Vilinskas (Windsor) — 
100, Lietuvių Susivienijimo 
Hartfordo skyrius — 100, Vy
tautas Petravičius (Hartford) — 
100, Feliksas Bočiūnas (Hart- 
ford) — 100, dr. James Gailiū- 
nas (Hartford) — 50, Lietuvių 
Bendruomenė (Hairtfordo sky
rius) — 50, Raudonienė (New 
Britam) — 50, Antanas Rama
nauskas (Manchester) — 20, Jo
nas Janušauskas (Hairtford) — 
20. Iš viso yra gauta 890 dol., tai 
yra maždaug netoli puškelio.

Reikia pastebėti, kad Hairtfor
do lietuvių kolonija yra žymiau 
gausesnė, negu rodo lapas. Yra 
dar nemažas skaičius labiau 
pasiturinčių asmenų, negu au
kojusieji. Lauksime ir jų.

Rugsėjo 30 parkas rengia Lie
tuvių dieną. Tikimės gausaus vi
suomenės atsilankymo ir visoke
riopos paramos.

Ta proga pranešam: parko 
skolom apmokėti 100 dol. ar 
daugiau aukojusiųjų pavardės 
bus įrašytos į garbės aukotojų 
sąrašą.

Klubietis

Kun. Antanas Pranciškus Bru
žas, lasalietis vienuolis, atžymė
jo savo kunigystės 50 metų su
kaktį. Liepos 8 kukliai jis su
kaktį paminėjo Šv. Juozapo se
nelių prieglaudoje, Jefferson 
City, Missouri.

Po to jis atvyko į Waterbury, 
Conn., kur yra lyg jo antroji tė
viškė. Ir čia jis laikė padėkos 
mišias. Tada keliavo į Nashua, 
N. H., kur jam teko būti du kar
tus klebonu Šv.Kazimiero lietu
vių parapijoje. Ir jis čia aukojo 
padėkos mišias.

Kun. Antanas P. Bružas yra gi
męs 1897 gruodžio 18 Pajevony
je, Vilkaviškio apskrityje, Lietu
voje. Su tėvais 1903 išvyko į 
Škotiją ir čia gyveno iki 1910 m. 
Tada visi persikėlė į Ameriką ir 
apsigyveno Waterburyje, Conn.

Waterburyje baigė Šv. Juoza
po parapinę mokyklą. Į tėvų 
lasaliečių vienuolyną įstojo 
1916 liepos 16. Šv. Marijos se
minarijoje Baltimorėje, Md., iš
ėjo teologijos ir filosofijos moks
lus. Studijavo Gregorianumo 
universitete Romoje, baigė teo
logijos daktaro laipsniu 1923 m. 
Kunigu įšventintas tais pačiais 
metais liepos 8 d.

Dėstė filosofiją La Salette 
seminarijoje Altamont, N. Y., 
1924-31, nuo 1931 iki 1938 Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
Nashua, N. H. Nuo 1938 iki 
1941 Altamonto seminarijos 
rektorius. Tada vėl grįžo į Šv. 
Kazimiero parapiją klebonauti.

vavo Aušra Kananavičiūtė, pa- 
skaičiusi ištrauką iš Vytauto Ma- 
.černio Penktosios vizijos.

Aušra Kananavičiūtė

Dar kartą susitikim Neringoj’e

Daug mūsų gražaus prieaug
lio krykštavo, žaidė, bėgiojo, 
maudėsi, svajojo, kūrė, linksmi
nosi Vermonto kalnuose prise
giau dusioj gražiojoj Neringoj aš- 
tuonias savaites! Jau ir didžiau
siam skeptikui nebegali kilti 
klausimas, “kam seselėm rei
kėjo tos Neringos”. Jaunimas šią 
stovyklą yra pamilęs. Vyresnie
siem Neringoj stovyklos niekas 
neruošia, betgi lietuvių susiarti
nimo diena seselių sodyboj Put
name skiriama visiem. Pernai 
toji diena praėjo su dideliu pa
sisekimu, ryšium su pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresu. Šie
met niekas net nedrįso galvoti 
apie tokį pasisekimą, ir, visų 
nustebimui, žmonių suvažiavo 
dar daugiau.

Nemaža lietuvių savo atos
togas praleido Putname bepoil- 
siaudami, o rugpiūčio 23-25 vy
ko ALRK Moterų Sąjungos 35- 
tas seimas-suvažiavimas. Putna- 
mas pasidarė svarbus lietuvybės 
centras! O, anot kun. V. Puido
ko, “dar taip neseniai čia karvės 
vaikščiojo”. -

Čia pradėjo kurtis tik kelios 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
kongregacijos seserys. Nedaug 
jų ir dabar. Bet jų darbai dide
li. Jos ruošia, spausdina Eglutę 
vaikam, vadovauja stovyklom, 
vaikų darželiui, prižiūri sene
lius, slaugo ligonius ir -dar ir 
dar . . . Savo gerumu yra prisi
traukusios didelį būrį rėmėjų ir 
bendradarbių.

Rugsėjo 23 seselės ir rėmėjų 
centro valdyba kviečia visus rė
mėjus ir bendradarbius Nerin- 
gon pasidžiaugti nuveiktais

Nuoširdžiai kviečiame visus rugsėjo 23, sekmadienį, 
atvykti į Neringos stovyklos rėmėjų sąskrydį Vermonto 

I kalnuose. \
Seserys visus pavaišins, bus proga pasikalbėti, atnau- 

Į jinti draugystę.

Programoj: 11:30 vai. šv. Mišios, po jų pietūs ir me
ninė dalis. Meninėj programoj — Jurgio Jankaus kūryba; 
dalyvauja autorius ir Izabelė Žmuidzinienė.

Iki pasimatymo Neringoj!

N. P. Marijos Seserys
ir Rėmėjai

Kun. Antanas Bružas, at
šventęs 50 metų kunigystės 
sukaktį.

Išbuvo iki 1943 m. 1943-1948 
vedė misijas lietuvių parapijose. 
Nuo 1948 iki 1956 dėstė filo
sofiją La Salette seminarijoje 
Ipswich, Mass. Klebonavo Kil- 
gore, Texas, nuo 1956 iki 1959, 
dėstė prancūzų kalbą lasaliečių 
seminarijoje Jefferson City, 
Missouri. Klebonavo amerikie
čių prancūzų parapijoje Creaole, 
Louisiana, iki 1968. Tada paskir
tas Šv. Juozapo senelių prie
glaudos kapelionu Jefferson 
City, Mo.

— Jurgis Brazaitis vadovauja 
Argentinos lietuvių jaunimo są
jungai. Jo adresas: C. La Rosa 
1253, Adrogue, Prov. Bs. Aires, 
Argentina.

“Sovietskaja Litva” liepos 26 
rašo, kad Vilniaus valstybinia
me universitete studijuoja 
16,000 studentų ir šiemet į jį 
būsią priimti 2805 naujokai. Į 
visas Lietuvos aukštąsias mo
kyklas šiemet būsią priimta 
12,000 studentų. (E) 

darbais, pasitarti ir pasi
svečiuoti.

11:30 vai. bus mišios ir pa
mokslas. Po to pietūs, vėliau 
programa. Žinomas pedagogas 
A. Masionis trumpai pakal
bės apie Neringą, o Jurgio Jan
kaus kūrybą skaitys Izabelė 
Žmuidzienė ir pats autorius.

Rugsėjo mėnesį būna ypatin
gai gražių dienų, o Vermonte — 
pasaka . . . Tad iki malonaus 
susitikimo Neringoj!

Albina Lipčienė

DĖKOJAM

Labai nuoširdžiai dėkojam 
rengėjam ir dalyviam arkivysk. 
Jurgio Matulaičio minėjimo, 
įvykusio Šv. Kazimiero bažny
čioj ir Maironio Parke, Worces- 
cestery. Programą labai puikiai 
suorganizavo rėmėjų pirmi
ninkė Z i d ž i ū n i e n ė su vi
sos Miliauskų šeimos talka — 
ačiū! Taip pat esam labai dė
kingos visiem taip dosniai pri- 
sidėjusiem prie programos gra
žaus pasisekimo: klebonui kun. 
Miciūnui už mišias ir pamokslą, 
solistei O. Zubavičienei, atvy
kusiai iš New Jersey, ir jos 
akompaniatorei O. Keršytei, šei
mininkei Kauševičienei ir visom 
jos padėjėjom, Adomavičiam, 
maloniai užleidusiem Maironio 
Parko patalpas.

Toks nuoširdus visų pasiauko
jimas ir mum parodyta šeimyniš
ka šiluma taip gražiai derinosi 
su arkivysk. Jurgio Matulaičio 
dvasia, kurią prisiminti ir pa
gerbti buvom susirinkę.

Nekaltai Pradėtosios
Marijos Seserys
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Dr. Domas Jasaitis — 75 metai
Dr. Domui Jasaičiui rugsėjo 

18 suėjo 75 metai. Sukaktis duo
da progą pažymėti, kad dr. Ja
saitis yra iš tų žmonių, kurie yra 
įaugę ne tik į savo profesiją, bet 
ir į plačią visuomeninio veiki
mo dirvą.

Gydytojo profesiją susidarė 
studijose nuo 1917,Kievo ir nuo 
1920 Berlyno universitetuose; 
glirw ją praktikos darbais Pary
žiaus ligoninėse ir Pasteuro in
stitute. Lietuvoje ją praktikavo 
nuo 1925 m. Šiauliuose. Tenai 
paskutinės jo pareigos buvo 
ligoninės direktoriaus. Ameri
koje pastoviausiai ir ilgiausiai, 
nuo 1953 iki išėjimo į pensiją, 
dirbo Tampa, Fla., džiovininkų 
ligoninėje.

Visuomenėn įaugo giliai ir 
plačiai nuo pat gimnazisto laikų
— į ateitininkus moksleivius, 
paskiau studentus, sendraugius, 
visur reikš damasis dinamiškai
— paskaitom, kalbom, raštais. 
Šiauliuose įaugo dar plačiau į 
tokias organizacijas kaip krašto

Lietuvoje mirė Jonas Janusas

Rugsėjo 12 iš ryto Šiauliuose 
mirė Jonas Janušas, sulaukęs 
102 metų, dailininko Česlovo 
Janušo tėvas. Palaidotas rugsėjo 
lijo sūnus Česlovas, dailinin
kas, gyvena New Yorke, gi kitas 
sūnus Andrius ir dukra Marija 
gyvena Lietuvoje. Pas dukrą jis 
ir praleido savo gilios senatvės 
dienas.

-o-
Jis buvo gimęs 1871 metais 

rugsėjo 18 d. Puplusčių kaime, 
prie Kražių. Visa jo giminė gy
veno ilgai, — tėvas mirė 103, 
•osenelis sulaukė net 116 metų.

Jp sesuo buvo aktyvi Kražių 
skerdynių dalyvė, įsitraukusi į 
ilgas kovas su kazokais. Ji virino 
vandenį ir pylė ant puolančių 
kazokų. Už tai jai teko vėliau 
sudėti Vilniaus kalėjime. Lietu
vos respublikos laikais ji buvo 
apdovanota Gedimino ordinu.

Velionis Jonas mokėsi Palan
gos progimnazijoje drauge su 
buvusiu Lietuvos prezidentu A. 
Smetona. Vėliau tarnavo Rusijo
je akcizininku.

Prieš I-jį pasaulinį karą buvo 
įsikūręs Kryme, Fiodoso mieste. 
Kryme gyveno turtingai ir turėjo 
savo vasarvietes, buvo tabako, 
vyno, kvepalų ekspertas. Jau tuo

AMSTERDAM, N.Y.
\f. ir L. Kerbelių 
auksinis jubiliejus

Mikas ir Liudvika Kerbeliai 
rugpitičio 26 atšventė savo ve
dybų auksinį jubiliejų. Ta proga 
Šv. Kazimiero bažnyčioj buvo 
aukojamos padėkos mišios.

Klebonas kun. Kęstutis Balčys 
pamokslo metu pabrėžė jubilia
tų pavyzdingą gyvenimą, kaip 
ištikimų Kristaus liudytojų ir lie
tuviškosios bendruomenės va
dų. Po to buvo atnaujinta mote
rystės priesaika ir perduotas 
Šventojo Tėvo palaiminimas. 
Tenka pabrėžti, jog čia dalyvavo

11 Lietuvos neseniai atvežta 
Kinčia, dabar saugojama 
lietuviškoj koplytėlėj šv. 
Kazimiero parapijoj Sao 
huto,Brazilijoje. Kryžius ir 
Kinfia buvo sovietų apdau
žyti ir apdeginti. 

tyros draugija, Lietuvos pagra
žinimo draugija, Rotary klubas, 
buvo net Šiaulių miesto tarybos 
narys. Dėl to atėjus bolševikam 
atsidarė kalėjime.

Nuo antros okupacijos pasi
traukęs į Vokietiją, tokis pat 
dinamiškas buvo kaip L. Raudo
nojo kryžiaus pirmininkas, kaip 
Vliko Vykdomosios Tarybos 
narys, krikščionių demokratų są
jungos veikėjas.

Pasitraukęs iš tarnybos, persi
kėlė iš Floridos į Mount Ver- 
non, N. Y.; čia arčiau prie saviš
kių — dukters ir žento L. ir K. 
Valiūnų, arčiau ir prie sūnaus 
Stasio, taip pat gydytojo, bei 
marčios Jasaičių, kurie gyvena 
Bostone.

Parvykęs iš Floridos, nesitrau
kia iš visuomeninės dirvos — 
ilgą laiką buvo L.K.M. Aka
demijos židinio New Yorke pir
mininkas, tebėra lig šiol kr. de
mokratų laikraščio “Tėvynės 
Sargo” redaktorius.

metu palaikė glaudžius ryšius su 
lietuviais veikėjais, ypatingai su 
dr. K. Griniumi ir M. Sleževičiu
mi.

Lietuvos atsikūrimo metais 
buvo paskirtas Lietuvos konsulu 
visai pietinei Rusijai. Šiose pa
reigose išbuvo nuo 1918 iki 
1921 metų.

Kaip konsulas turėjo progos 
ginti lietuvių reikalus, padėti 
jiem išvykti į Lietuvą. Tuo metu 
rytiniame Kryme gyveno nema
ža bajorų, kilusių iš Lietuvos. 
Keliems šimtams tų bajorų parū
pino Lietuvos pilietybės doku
mentus ir padėjo pabėgti nuo re
voliucijos. Jie visi išvyko į Lie
tuvą.

Jis pats į Lietuvą su trimis 
vaikais grįžo 1922 metais. Jo 
žmona buvo mirusi 1916 metais. 
Grįžęs į Lietuvą, buvo muiti
nės tarnautojas. Pradėjo dirbti 
Skuode, paskui teko jam daug 
kur buvoti, eiti visokiausias pa
reigas.

Gilią senatvę praleido Šiau
liuose. Jau ir senas būdamas, 
gyvai sekė dail. Česlovo Janušo 
kūrybą ir džiaugėsi jo pasiseki
mu. Gi dailininkas savo tėvą 
iš čia yra parėmęs įvairiais bū
dais.

taip pat visi tie patys liudytojai, 
kurie prieš 50 metų liudijo mo
terystę: Šimoniai iš Detroito, 
Mačiulienė iš Brooklyno. Šiom 
mišiom visi liturgijos dalyviai 
buvo sudaryti iš šeimos — vaikų 
bei vaikaičių: komentatorius, 
lektoriai, akolitai, aukojimo pro
cesijos dalyviai.

Po mišių Holiday Inn patalpo
se įvyko iškilmingi pietūs, ku
riuose dalyvavo daugiau kaip 
šimtas Kerbelių draugų bei pa
žįstamų.

Mikas Kerbelis atvyko į Ams
terdamą 1906. Būdamas tiktai 14 
metų, giedojo tada parapijos 
chore sopranu. Pasimokęs dirbo 
įvairiose apdraudos bendrovėse. 
Buvo sužeistas pirmajam pa
sauliniam kare. 1921 kan. F. Ke
mėšis pakvietė jį į Bostoną Dar
bininko administratoriaus parei
gom. 1923 M. Kerbelis grįžo j 
Amsterdamą. Čia jis įsteigė savo 
apdraudos bei kelionių bend
rovę, kuriai dabar vadovauja jo 
sūnūs.

Be M. Kerbelio nepraėjo joks 
žymesnis įvykis Amsterdamo 
lietuvių gyvenime. Ilgametis 
Balfo pirmininkas, Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės val
dybos narys, Lietuvos vyčių vei
kėjas, Vasario 16 minėjimų or
ganizatorius.

Auksinio jubiliejaus proga Mi
kui ir Liudvikai Kerbeliam ten
ka palinkėti Aukščiausiojo palai
mos, geros sveikatėlės ir ištver
mės lietuviškoj veikloj.

K.B.

PULK. LAKŪNUI NARCIZUI TAUTVILAI 
MIRUS

Rugpiūčio 22, antradienio lie
tingą popietę, . Washingtone, 
D.C., buvo palaidotas Lietuvos 
gen. štabo pulkininkas, lakūnas 
Narcizas Tautvilas. Grupė civi- 

. lių, kadaise buvusių karių, į- 
• vairiai saliutuodami, pagerbė šį 

Lietuvos karininką, rezistentą, 
veikėją. Tiem vyram vadovavo 
K. Škirpa, taip pat buvęs Lie
tuvos kariuomenės pulkininkas.

Dr. Domas Jasaitis “Washington Post” įsidėjo

Naujos Zelandijos teisėjas moko Petrą Šimkų, 
kaip reikia protestuoti prieš tokią valdžią

Iš Naujosios Zelandijos gau
tame laikrašty “The Auckland 
Star” rugsėjo 8 yra tokia žinia 
apie pensininką Petrą Šimkų. 
(Laikraštis gautas J. G. dėka).

Šešiasdešimt metų amžiaus 
pensininkas, kuris norėjo pa
reikšti protestą prieš veiksmus 
Rusijos, aneksavusios Lietuvą, 
vakar (rūgs. 7) atsidūrė Auck
land magistrato teisme kalti
namas už sąmoningą įžengimą į 
Epsom Show Grounds nuosavy
bę.

Teismui buvo pareikšta, kad 
Petras Šimkus buvo rastas už 
Rusijos patalpų prie tarptautinės 
prekybos mugės rugpiūčio 30 
dieną — vieną dieną po to, kai 
buvo pašalintas už mėginimą su
gadinti žemėlapį šioje patalpoje.

Šimkus, kelis kartus reikalau
jamas pasitraukti, atsisakė ir bu
vo suimtas. Prie jo buvo rasta 
buku minkštu galu plunksna ir 
atsuktuvas žemėlapiui suga
dinti. Taip pareiškė teismui ser
žantas D.E. J. Butcher.

Šimkus, kuris kaltinimus prisi
ėmė, buvo (teisėjo) B. O. Ni- 
cholson rastas kaltas ir įsakytas 
atvykti į teismą, jei per šešis 
mėnesius bus pašauktas, išgirsti 
sprendimo.

PADĖKA
Sėkmingai praėjus -Lietuvių 

Katalikų Mokslo Akademijos IX- 
ajam suvažiavimui, Akademijos 
centro valdyba ir Naujosios Ang
lijos židinys nuoširdžiai dėkoja 
sekcijų vadovam — prel. V. Bal
čiūnui, prof. S. Sužiedėliui, 
prof. dr. J. Pikūnui, dr. A. Kul- 
pai-Kulpavičiui, dr. P. Kaladei, 
V. Kulbokui, dr. B. Petkauskui, 
visiems prelegentams, ypatingai 
pilnaties posėdžių paskaitinin
kams; suvažiavimo rengimo ko
miteto nariams — Broniui Paliu
liui, surengusiam Akademijos 
jubiliejinio suvažiavimo ban
ketą, dr. Petrui Kaladei, sutelku
siam suvažiavimui reikalingas 
lėšas, inž. Antanui Girniui, ve
dusiam registracijos reikalus, 
prof. Pranui Liuimai, S.J., pasi
rūpinusiam pamaldų ir patalpų 
reikalais, ir Antanui Mažiuliu!, 
suorganizavusiam senosios 
Lietuvos valstybės žemėlapių 
parodą.

Prof. dr. Antanas Liuima, S.J.
L.K.M. Akademijos p-kas

Prof. dr. Juozas L. Navickas
Naujosios Anglijos židinio

p-kas

PADĖKA
Du kartus turėjęs širdies prie

puolius, ilgokai išbuvau ligoni
nėj. Nors dar jaučiu ligos pa
sekmes, bet kasdien stiprėju.

Noriu savo ir šeimos vardu 
padėkoti dr. Onai Vaškevičius, 
dr. Nemickui, dr. Silvai, šv. Kry
žiaus seselėms, vysk. Blizgiui, 
kun. Kelpšai, kun. Zakarauskui, 
kun. Kuzinskui, Lietuvos vyčių 
112 kuopai, radijo progr. vedėjai 
ir leidėjai Aldonai Daukus, laik
raščių redakcijom, SLA prez. 
Dargiui, Frank Zapolis, J. V. 
Leonas Venckus, Anglijos Liet. 
Klubui, Ramovės valdybai, Šv. 
Vardo D-jai, V. Andrijauskui, 
Bud ir Vai Smith (DeKalb) duk
rai Kataline, J. V. Klevys, A. 
Laukaičiui, M. Tiškevičienei, P. 
Stravinskui, Gladys DeLeo, 
Darbininko redaktoriui kun. 
Bučmiui, Blekiui, Petrauskui ir

“Jūs gyvenate šiame krašte 
pakankamai ilgai, kad žinotumė
te, jog turite teisę protestuoti 
taikingu būdu, ir tai—norėčiau 
jum pasakyti — yra efektingiau
sią priemonė protestui prieš to
kios rūšies valdžią, prieš kokią 
jūs protestuojate”, kalbėjo (tei
sėjas) Nicholson Šimkui, gimu
siam Lietuvoje, bet dabar natū- 
ralizuotam Naujosios Zelandijos 
piliečiui.

“Tačiau jūs buvote pasiruo
šęs išeiti už šių ribų ir sugadinti 
svetimą nuosavybę.

“Aš sutinku be jokio klausi
mo, kad jūsų jausmai tikri, ir aš 
laikau tai aiškiu pagrindu teismo 
švelnumui”, pridėjo Nicholson.

Kaltinamojo gynėjas R. J. 
Moody pavaizdavo, kad tai buvo 
atvejis, kada tikras jausmas ir 
principai paveikė Šimkaus atsi
sakymą pasitraukti.

Jis sakė, kad Šimkus išvyko 
iš Lietuvos 1949 (? Red.), nes, 
jo paties žodžiais, jis “negalėjo 
pakelti to gyvenimo, kuriame 
atsidūrė kraštas rusų valdomas.”

BALTI MORĖS ŽINIOS
Daina, vyrų choras, rugsėjo 

23, sekmadienį, su savo šei
momis rengia gegužinę Gordo- 
no ir Eleonoros namuose prie 
Liberty Dam. Šalia valgių bus ir 
įdomi programa su dainomis.

Vištienos pietus rugsėjo 16 
surengė Šv. Alfonso parapijos 
draugijos mokyklos salėj. Šo
kiam grojo geras orkestras. Salė 
buvo gražiai išpuošta. Pelnas pa
skirtas Šv. Alfonso mokyklos 
reikalam.

Kalėdojimas, metinis parapie- 
čių lankymas, prasidėjo rugsėjo

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
paieškomi asmenys

Baranauskas, gyvenęs Kretin
goje, buvęs geležinkelietis.

Bučys (Buchis), Kostas, gy
venęs New Britain, Conn., turė
jęs taverną.

Šimaitis, Antanas, Do
mininko sūnus, virš 80 metų 
amžiaus, į JAV atvykęs prieš Pir
mąjį Pasaulinį karą, gyvenęs 
Chicagoj, kilęs iš Angliadegių 
km., Skaudvilės vi., turėjo sūnų 
Kazimierą ir dukrą Aleksandrą.

Tiepel, Adolfas ir Irena, arba 
jų vaikai: Edith ir Erich, kilę 
iš Raseinių apsk., po karo iš 
Vokietijos atvykę į JAV, gyvenę 
Dundee, Mich.

Venspolytė (Atkoska), Elena 
ir jos šeima, gimusi JAV 1920, 
buvo atvykusi į Lietuvą, grįžu
si gyveno Chicagoj, vėliau Det- 
roit, Mich.

Žekas, Julius, gyvenęs Rokiš
kyje.

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

kitiem mane užjautusiem ligoje. 
Ačiū dr. Adomavičiui, lietuvių 
televizijos vedėjui T. Siutui, 
J. Simonavičiui iš Toronto, red. 
dr. Nagiui iš Montrealio, red. 
Paukšteliui, Tėviškės Žiburiam, 
Sandarai, Naujienom, Draugui.

Reiškiu visiem nuoširdžiausią 
padėką.

Balys Brazdžionis

nuotrauką, trumpą aprašymą, 
kad mirė “U. S. Library Aide”. 
O lietuviams jis buvo kur kas 
daugiau.

-o-
Velionis Narcizas Tautvilas 

buvo gimęs 1903 sausio 5 Ro
zalime, Panevėžio apskrityje. 
Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, 
1925 baigė Karo mokyklą, 1926 
perėjo tarnauti karo aviacijon, 
1937 baigė Vytauto Didžiojo 
aukštąją karo mokyklą. Baigė ge- 

' iriausiais pažymiais. Tuo metu 
jo darbo kambarys buvo užvers
tas knygomis, užrašais ir didžiu
liais žemėlapiais, kurie buvo 
visi išbraižyti. Čia buvo nagrinė
jami visokiausi stateginiai užda
viniai.

Baigęs akademiją, buvo 6- 
tos oro eskadrilės vadu, 1937- 
40 lektorius Vytauto D. aukšto
joje karo mokykloje.

Taip jau nutiko, kad įsimylė
jo to meto vieną prašmatniau
sių Kauno merginų Bronę Gus- 
taitytę. Senos didelės nuotrau
kos liudija, kokios buvo šaunios 
vestuvės, kokie laimingi jauna
vedžiai, kokie buvo gražūs lie
tuviai aviatoriai.

Mano brangiausia to meto 
nuotrauka buvo velionio Taut
vilo, kaip jis stovi prie lėktu
vo, papuošto vyties kryžiumi ir 
gėle. (Jei kas kada rašys apie 
XX amžiaus lietuvį karį, jo būdą, 
aprangą ir ginklus, Tautvilas bū
tų vienas iš labiausiai prisimin
tinų).

' Kartą Palangoje mus, gimi
nių vaikus, jis nusivežė į aero
dromą. Jis buvo Palangos ko
mendantas. Jis parodė mum 
lėktuvus. Dar ir dabar jį matau 
riedantį ANBO VIII ir kylantį 
pro pušis (ANBO VIII buvo pir
masis serijinis lietuviškas gen.

18. Kiekvieną sekmadienį kuni
gai iš sakyklos praneš apie lan
komus rajonus.

Lietuvių Posto 154 ir jų padė
jėjų naujų valdybų supažindini
mo iškilmės bus rugsėjo 30 
Lietuvių Svetainės didžiojoj sa
lėj. Baltimorės ir Marylando 
valstijos Amerikos Legionierių 
organizacijos viršininkai pa
kviesti dalyvauti tose iškilmėse. 
Visi posto nariai raginami gau
siai dalyvauti. Iškilmės prasidės 
2 vai. popiet. Po jų bus valgių 
ir gėrimų.

Madų parodą rengia Šv. Al
fonso energingos sodalietės 
gražioj Martine West salėj. Ten 
kiekvienais metais vyksta toks 
parengimas. Šiemet įvyks spa
lio 2, antradienio vakarą. Po va
karienės vyks moterų ir vyrų 
naujausių madų paroda. Veiks 
loterija. Bilietų galima gauti pas 
sodalietes ir klebonijoj.

Julian Kavalesky-Kavaliaus- 
kas, pirmos kartos lietuvis, stai
ga mirė rugsėjo 9 nuo širdies 
smūgio. Gedulingas mišias už jo 
sielą aukojo jo giminaitis kun. 
Juozas Antoszevvski Šv. Alfonso 
bažnyčioj rugsėjo 13. Palaidotas 
Lake View Memorial kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Ethel ir 
velionies motina Rožė.

Jonas Obelinis

ADOLF SCHRAGF.R’S BALDŲ 
VASAROS IŠPARDAVIMAS

10%-50% NUOLAIDOS
ant miegamųjų su 2 lovomis, salionų, bufetų su baru, 
sofų, atverčiamų sofų, fotelių, matracų, vieniškų baldų, 
lempų, taipogi ir ant naujausių modelių importuotų 
ir vietinių baldų.

ADOLF SCHRAGER’S 
FURNITURE

336 East 86tb St. (tarp / ir 2 Avės) \dc York City 
Tel.: TR 0-0400

Atidarą kasdien iki 8 vai. — antrad. ir šeštad. iki 6 vai.
(Mokėjimo sųlygos pagal pirkėjo pageidavimų)

Pulk. Narcizas Tautvilas

Gustaičio sukonstruotas karo 
lėktuvas).

-o-
Kaip jis turėjo pergyventi 

1940 Lietuvos valstybės žlugi
mą! Ne jo valia buvo, bet taip 
nutiko, kad toji aviacija nepalei
do nė vienos kulkos į priešą . . .

Kai buvo likviduojama Lie
tuvos kariuomenė ir jos aviaci
ja, jis buvo atleistas iš tarnybds. 
Teko slapstytis.

-o-
Iš Lietuvos išvyko 1944 me

tais. Karui pasibaigus, su šeima 
buvo Kemptene, Bavarijoje. Ten 
jis buvo išrinktas pabėgėlių sto
vyklos vadovu. Į Ameriką atvy
ko 1949 metais. Pirma gyveno 
New Jersey, paskui jį pakvietė 
į Washingtoną. Dirbo kongreso 
bibliotekoje aviacijos skyriuje. 
Čia jis pasidarė vienu iš rim
čiausių sovietų aviacijos žinovų. 
Su kitu specialistu paruošė 
spaudai rusų-anglų techniškų 
terminų žodyną. Kalbotyra jo 
buvo kita mėgstama sritis. Iš
spausdino keletą svarbių raši
nių.

-o-
Jis sugebėjo įžvelgti į laiką ir 

į visas aplinkybes, sugebėjo net 
už jų toliau matyti. Pvz., kai 
buvo gen. P. Plechavičiaus orga
nizuojama rinktinė, jis iki pasku
tinio momento nepasitikėjo na
cių pažadais, nes jam atrodė, 
kad tie metai negalimi lyginti 
su 1918 m. Ir Amerikoje 1953 
metais, kai čia buvo pagarsėjusi 
Kersteno — Dulles politika, 
Tautvilas įtikinėjo, kad JAV 
planai Lietuvos atžvilgiu yra ki
tokį.

Kur jis dirbo ir kur vadovavo, 
visur turėjo darbo nuovoką, ir 
viskas ėjo lengvai. Negėrė, ne
rūkė, buvo santūrus. Mirė po 
sunkios ir skaudžios ligos, kuri 
pasireiškė jam išėjus į pensiją. 
Jei ne jo amžius — 70 metų, jo 
nebūtų paleidę į pensiją, nei jis 
pats būtų išėjęs.

Išėjęs į pensiją, ruošėsi su 
žmona keliauti po pasaulį, norė
jo kur nors nusipirkti žemės ir 
savo rankom pasistatyti namą. 
Bet visa pasibaigė sunkia liga. 
Mirė rugpiūčio 18 d.

-o-
Liko jo žmona Bronė, duktė 

Dana Jurgėlienė su,šeima, se
serys ir broliai Lietuvoje, ir visi 
mes, vienokiu ar kitokiu metu ji 
pažinę ir jį nuoširdžiai pamilę.

A.Š.



SPORTAS
Mūsų krepšininkai Europoj

KĄ RAŠO PRANCŪZAI IR ITALAI
K. ČERKELIŪNAS

Susidomėję sekam S. Ameri
kos lietuvių krepšinio rinktinės 
viešnagę Europoj. Deja, iki šiol 
Darbininke (ir kitur) paskelbti 
Jurgio Janušaičio rašiniai nepa
tenkina — ir apie sportą rašant, 
neužtenka gerų norų ... Be to, 
daug saldaus pasigyrimo ir pil
nos rieškučios naivumo. Negali
ma sutikti, kad ši komanda “rep
rezentuoja Lietuvą ir lietuvius”. 
Ji reprezentuoja tik Š. Amerikos 
(JAV bei Kanados) lietuvius, bet 
toli gražu ne Lietuvą.

Dėl to žvilgsnį kreipiam į pa
čią Europą. Jau prieš kelionę 
laiškuose iš užjūrio sportu besi- 
domį tautiečiai buvo nustebinti 
Jono Šoliūno JAV lietuvių spau
doj liejama propaganda. Citata iš 
vieno laiško: “Šoliūno pareiški
mai spaudoj labai diletantiški ir 
viskas perdėta”.

O koks vaizdas europinėj 
spaudoj? Didžioji spauda apie 
krepšinį paprastai mažai rašo. 
Lietuvių vardas sumirgėjo spor
tinėj spaudoj ir kai kuriuose pro
vincijos miestų laikraščiuose.

Paryžiaus sporto dienraštis 
L’Eųuipe apie mūsų krepšinin
kus kukliai rašė, dažniausiai pa
sitenkindavo kronikine pasek
me. Daugiau prabilo rugsėjo 3 
laidoj, kur kalba apie Prancūzi
jos rinktinės pasiruošimą Euro
pos pirmenybėms Barselonoj. 
Ta proga paminėti lietuviai, nes 
jie pirmutiniai priešininkai 
Prancūzijos rinktinei, besiren
giant keliauti į Ispaniją. Tai 
Lithuanians Ali Stars. kurioj žai
džia lietuvių kilmės amerikie
čiai ir jiems vadovauja Vytas 
Grybauskas, FC Mulhouse 
žvaigždė pokario laikais. Lietu
vių sudėty yra E d Palubinskas, 
vienas geriausių šaulių (190' 
taškų) olimpiniuose žaidimuose 
Muenchene. kur jis žaidė už 

sunkaus svorio Stepas Puidokas 
(2,10 m ir 109 kg), vikrūs žai
dikai Modestas. Šakys.

Paskelbta, kad lietuviai iš J A\ 
jau yra žaidę keletą rungty
nių Prancūzijoj, ryškiai lai
mėjo prieš A S Strasbourg- 
Mulhouse sutelktinę ko
mandą. bet du kartu pralaimėjo 
prieš Prancūzijos meisterį AS 
Berck. Surašytos Prancūzijos 
rinktinės ir lietuvių sudėtys — 
mūsiškių pilnas tuzinas, pavar
dės tikslios, tik vietoj Gineitis 
išėjo Jeneitis.

Rugsėjo 5 laidoj rašoma apie 
Prancūzijos pergalę prieš lietu
vius 78-75. Prancūzai savo žai
dimu nebuvo patenkinti, ryš
kios vidurio puoliko ir ūgio 
problemos. Cituojamas V y tas 
Grybauskas (jis vadinamas ”le 
directeur sportif dės "Lithua
nians Ali Stars"). kuris 1951 
iškėlė FC Mulhouse komandą į 
Coupe de France baigmę ir 
gerai kalba prancūziškai. Gry
bauskas pasisakė apie kai ku
riuos prancūzų žaidikus. o iš lie
tuvių paminėjo Puidoką.

Rungtynių statistikoj išlukš
tenti prancūzų taškai, o lietuvių 
tik komandiniai pasiekimai. Abu 
priešininkai pasiekė po 34 pil
nus metimus (prancūzai iš 80

kautai, laimėję Šalfass šaudymo tur-

Dr. Jokūbas Stukas. 
President

Toronto Rambyno tunto 
nyrą ir gavę Laisvės Minties taurę.

Rugsėjo 6 L’Eųuipe grįžta 
trumpam rašiny 

apie ūgį. Jei prancūzų treneris 
Joe Jaunay ir lietuvių Jonas Va
laitis paimtų po 8 iškilius žai- 
dikus iš savo komandų, lietuvių 
ūgio vidurkis būtų 1,97 m, o 
prancūzų 1,91 — didelis skirtu
mas. Pažymėta, jog solidus lie
tuvių trejetukas: Puidokas (2,10 
m), Jesevičius (2,05) ir jaunasis 
Mažeika (2,09) sudarė daug rū
pesčio prancūzams.

Rugsėjo 9 kronikinė žinutė: 
draugiškose rungtynėse lietu
viai nugalėjo Monaco 107-86.

Didžioji sportinė spauda dau
giau dėmesio parodė turnyrui 
Udinėj, Italijoj. Milano sporto 
dienraštis La Gazzetta dello 
Sport rugsėjo 10 paskelbė apie 
Italijos rinktinės pergalę prieš 
lietuvius. Stambi antraštė nusi
tiesia per 4 skiltis, bet ten nėra 
lietuvių vardo. Tik antrinėj ant
raštėj. per vieną skiltį, skaito
me: Italia — Lithuanians 84- 
72 (39-27). Be italų, išvardinti 
ir lietuvių žaidikai su taškais 
— pavardės be klaidos, tik Gi
neičiui nutrupėjo viena raidė. 
Taškai: Palubinskas 29, Pui
dokas 13, Baškauskas 10, Mo
destas 9, Varnas 6, Jesevičius 3, 
Kaknevičius 2, Čekauskas, 
Baris, Mažeika, Miniotas, Ginei
tis.

Reportažo autorius Enrico 
Campana pradžioj vaizdžiais sa
kiniais stabteli ties savotišku 
trenerio Valaičio apsirengimu, 
paskui rašo apie buvusį austra
lą Palubinską. Puidoką, Jesevi- 
čių . . .

Šios rungtynės plačiai iš
kedentos (150 eilučių), tuo tar
pu apie kitą susitikimą Kanada 
— austrų VVienerberg (kanadie
čiai laimėjo 83-70) — tik trumpa 
statistika.

Kitose rungtynėse lietuviai 
suklupo prieš Kanados rinktinę
79- 86. Turnyrą Udinėj laimėjo 
Italijos rinktinė, įveikusi visus 
tris priešininkus (Wienerberg
80- 43, lietuvius 84-72, Kanadą 
87-68), antroj vietoj Kanada.

Gaila, kad prieš kelionę savo 
tarpe paleidom tiek daug spal
votų burbulų — jais tik mes pa
tys galim džiaugtis ... O kad 
krepšininkai Europoj kukliai 
pasirodė (mūsų nepilnomis ži
niomis: iš 10 rungtynių 3 per
galės). nieko tragiško — grupė 
sportininkų, lietuvių vardu, tu
rėjo progos pavažinėti po Eu
ropą ir bent jiems tai neeili
nis įvykis. Jiems ačiū, kad vie
nur kitur sumirgėjo lietuvių 
vardas, bet savo žygiu jie Eu
ropos nenustebino, ko ir nerei
kėjo tikėtis.

o lietuviai iš 24

bandymų, lietuviai iš 75). Per
galę nusvėrė baudos, kurias 
prancūzai tiksliau smaigstė (iš 
18 įmetė 10, 
pataikė tik 7).
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Moterų tinklininkių ir vyrų krepšininkų komandos, dabar gastroliuojančios
Europoje. N’uotr. Z. Degučio

MOTERŲ RINKTINEI EUROPOJE 
SEKASI

Rytas Babickas iš Olandijos 
laišku Darbininko redakcijai 
praneša apie Amerikos lietuvių 
moterų tinklinio sėkmes Eu
ropoje. Laiškas gautas rugsėjo 
12d.

Laiške rašoma:
Š. Amerikos lietuvių moterų 

tinklinio rinktinė laimėjo dvi 
rungtynes Duerene prieš Koel- 
no universitetą 3:0 ir prieš Due- 
ren Tum Verein 1847 3:0.

Nuvažiavus į Olandiją, teko 
žaisti su V. Vokietijos meisteriu 
Hanover. Sužaidėm lygiom 2:2. 
Dėl laiko stokos nežaidėm 
penkto seto. Prieš Olandijos 
meisterį Van Houten pralošėm 
3:0.

Vakar vakare, rugsėjo 3, pralo
šėm prieš Olandijos jaunių (21 
metų ir mažiau) rinktinę, kuri

PLAUKYMO 
PIRMENYBĖS

1973 Š. Amerikos pabaltiečių 
plaukymo pirmenybės įvyko 
rugpiūčio 5 Monmouth kolegi
joj, West Long Branch, Xew 
Jersey. Dalyvavo daugiau kaip 
50 plaukikų (lietuvių 14). Var
žybas sklandžiai pravedė estai 
— jų buvo ir iškiliausi plauki
kai: jaunių A kl. (15-17 metų) 
Raymond Entmaa iš Toronto 
100 jardų laisvu stilium praplau
kė per 50,6 ir mergaičių C kl. 
(11-12 metų) Linda Treumuth 
50 j laisvu stilium baigė per 
30,2.

Iš lietuvių šauniai pasirodė 
Vida ir Saulius Mikaloniai (Det
roito Kovas), Rita Trimakaitė 
(Clevelando Žaibas), Lina bei 
Andrius Barzdukai (\Vashingto- 
no Vėjas).

Jaunių B kl. Mikalonis laimė
jo 100 j laisvu stilium per 57,1, 
100 j nugara per 1.10,9 ir 200 j 
įvairųjį per 2.33,6. Jaunių D kl. 
Barzdukas laimėjo 50 j laisvu 
stilium per 32,5. 

Nuo įdėjimo dienos kas ketvirtis metų priskaitomi nuošimčiai. Taupymo Indėliai 
apdrausti ligi $20,000.00

The FEDERAL SAVINGS and LOAN INSURANCE CORP., 
VVASHINGTON, D.C.

DARBO VALANDOS: Pirmadienis-ketvirtadienis nuo 9 v. ryto ligi 3 v. p.p.
Penktadienis — 9 vai. ryto ligi 7 vai. vak. *

• TURTAS (ASSETS) 8,000,000.00

Draugija lietuvių įkurta ir veikia nuo 1924 metų. Jos vadovybė ir dabar lietuvių rankose. 
Su tarnautojais galima susikalbėti ir kitomis kalbomis

Direktoriai: Joseph M. Belza, Edmund Bennett. John A. Condon, George Katilus, 
Jr„ Frank Gelenitis, Esq., Stephen A. Mickewich, M.D., John D. Nakrosls, A.I.A., Walter 
Plikaitls, John J. Salvest, Esq.

SAVI, PAS SAVUOSIUS

dabar treniruojasi Europos pir
menybėms, 3:1 (16:14, 16:14, 
15:17, 16:14).

Dabar važiuojame į Belgiją.
Viso esame laimėje 7 rungty

nes, pralaimėję 2, lygiom— 1.
-o-

Rugsėjo 13 gautas kitas Ryto 
Babicko laiškas, rašytas rugsėjo 
10. Ten minimi dar trys nauji 
laimėjimai.

1. Prieš ZOVOC sporto klubą, 
Gent, Belgijoje. — 3:2 (15:6, 
16:14, 5:15, 4:15, 15:1).

2. Prieš A.S. Electricite Lille, 
prancūzų aukščiausios lygos ko
mandą, žaidėm Caudry mieste 
Prancūzijoje, — 3:0 (15:12, 15: 
5, 15:10).

3. Prieš Tourcoing Sports, 
šiaurės Prancūzijos čempijones, 
žaidėme Dunkerąue priemies-

Mergaičių B kl. Mikalonytė 
laimėjo 100 j laisvu stilium 
per 1.05,0, 100 j peteliške per 
1.18,3, 100 j nugara per 1.13,9 
ir 200 j įvairųjį per 2.40,8. Tri
makaitė laimėjo 100 j krūtine 
per 1.27,6. Mergaičių D kl. Barz- 
dukaitė laimėjo 50 j laisvu sti
lium per 36,4.

Lietuvaičių rinktinė (Trima
kaitė, Barzdukaitė, Bačkaitytė 
(VVashingtono Vėjas), Mikalony
tė) laimėjo 4x50 j estafetę lais
vu stilium per 2.14,9 ir 4x50 
j įvairaus plaukymo per 2.28,0.

Daugiausia pergalių susižėrė 
estai, lietuviai liko antroj vie
toj. 3. latviai. Mūsiškius globojo 
ŠALFASS plaukymo komiteto 
vadovas Alg. Bielskus iš Cle
velando ir narys A. Barzdukas iš 
VVashingtono. Būtų sveikintina, 
jei mūsų klubai skirtų daugiau 
dėmesio plaukymui, kurį jauni
mas mėgsta.

K. Čk.

SCHUYLER SAVINGS
AND 

Loan Association of 
Kearny, New Jersey

24 Davis Avė., Kearny, N. J. 07032 
Phone: 991-0001; 991-7260

MOKA

Savings 
Certificate 

2 years 
Minimum 
$10,000 

6V2

tyje, — 3:1 (15:10, 4:15, 15:10, 
15:2).

Viso laimėta 10 rungtynių 
pralaimėta 2, lygiomis — 1.

SPORTAS

NEW YORKE
Futbolas

L. A. Klubo futbolininkai pe
reitą sekmadienį pradėjo sezo
ną vokiečių Premier lygoje, su- 
žaisdami rungtynes savo aikštė-1 
je, kuri yra Kissena Park Cor- 
ridor, Queens. Pradžia liko ne
sėkminga, nes mūsiškiai pralai
mėjo prieš West New York klu
bą 0:2 (0:0) pasekme.

Kitą kartą lietuviai žais rug
sėjo 22, šeštadienio vakarą, 
prieš Eintrachtą, Metropolitan 
Ovai aikštėje. Rezervinė pradės 
žaidimą 6 v., o pirmoji komanda 
8 v. L.A.K. vienuolikė savo di
vizijoj pereitą sezoną baigė 3- 
čioj vietoj, ką reikia laikyti labai 
gera pasekme.

Lengv. atletika
Atletų klubo jaunųjų sporti

ninkų veikla prasidėjo treniruo
tėmis antradienio vakarais Vic- 
tory Field aikštėje. Čia 6 vai. 
vakaro renkasi visi, kurie domi
si lengv. atletika. Vėliau plauky
mas, mankšta ir treniruotės vyks 
antradieniais Franklin K. Lane 
gimnazijos salėse. Šiam reikalui 
Šaukiamas suinteresuotų tėvų ir 
vadovų pasitarimas šį šeštadienį 
11:30 vai. Maironio mokyklos 
(Holy Child Jesus, Richmond 
Hill) patalpose.

Čia reikia pažymėti, kad Dar
bo Dienos savaitgalį VVashingto- 
no pirmenybėse dalyvavę L. A. 
Klubo tenisininkai ir lengvatle- 
čiai labai gerai pasirodė ir 
laimėjo daug pirmųjų vietų.

Šiaučius kriaučių yla duria, 
bet abu kartu jie kuria 
Židinį Kultūros!

Regular I 
Savings I 

Accounts 
5*4

VRM
— Vaikalui apie tautinius lie

tuvių drabužius leisti gauta pa
rama iš Kanados daugiakultūrių 
reikalų ministerijos. Ministeris 
dr. St. Haidasz pranešė, kad 
planuojamam veikalui paruošti 
paskirta 4,500 dol.

— ALIAS-PLIAS centro val
dyba skiria 200 dolerių studen
tam, pasirinkusiem magistro ar 
daktaro tezes apie Lietuvą. Pini
gai skiriami padengti išlaidom, 
susijusiom su medžiagos rinki
mu. Rašantieji darbus apie da
bartinę Lietuvą galės pasi
naudoti gausia medžiaga, kurią 
jau per septynerius metus renka 
Ekonominių Studijų Centras 
Wa s hi n gt o ne. Atvykusiem 
rinkti medžiagą bus sudarytos 
sąlygos nemokamai apsigyventi 
kurioj nors lietuvių šeimoj. Su
interesuoti prašomi rašyti ad- 
'resu: Economy Studies Ceriter, 
P. O. Box 5770, Bethesda, Md. 
20014.

— E. Narutienė parengė nau
jus V sk. Lietuvių kalbos prati
mus. Tekstas kirčiuotas ir ilius
truotas. Ką tik išėjo iš spaudos. 
Išleido JAV LB Švietimo tary
ba.

— Prof. Antanas Klimas, jau 
keliolika metų sėkmingai dėstąs 
Rochester, N. Y., universitete, 
išrinktas į šio universiteto vy
riausią organą, universiteto se
natą. Senatą sudaro trim metam 
rinktų 40 profesorių. Renka šio 
universiteto keli šimtai nuolati
nių profesorių. Dr. A. Klimas jau 
kelinti metai yra narys vad. Gra- 
duate Council, kuri šiame uni
versitete teikia doktoratus vi
sose srityse.

— Lietuvių organizacijos ir 
pavieniai asmenys rašė Helsin
kio konferencijos proga savo 
kraštų vyriausybėms raštus, me
morandumus — tiek Lietuvos 
išlaisvinimo klausimu, tiek ir 
dėl delegacijų narių areštų. Tie 
visi dokumentai ir raštai turi is
torinės reikšmės. Vlikas norėtų 
savo bylose turėti visų tokių 
raštų ar dokumentų — kokia kal
ba ir kam jie buvo ar dar bus 
rašyti — nuorašus. Vlikui svarbu 
turėti ir svetimos spaudos kon
ferencijos aprašymus, kur mi
nimas Pabaltijo valstybių klausi
mas ar pabaltiečių delegacijos 
Helsinkyje buvimas. Todėl, kas 
tik turite tuos klausimus liečian
čios medžiagos, malonėkite at
siųsti šiuo adresu: Vlikas, 29 
West 57th Street, New York, 
N.Y. 10019. (Elta)

— Catholic Standard liepos 23 
jdėjo trumpą žinią apie PLB 
Seimą. Parašyta, kad į suvažia
vimą atvykę atstovai iš viso lais
vojo pasaulio, kur yra apie 
50,000 lietuvių pabėgėlių. (E.)

— PLJS-gos Sydnėjaus sky
rius Lietuvių klubo salėj su
rengė pokalbį tema— kodėl mū
sų jaunimas turi būti lietuviais? 
Tema buvo suskirstyta į 12 de- 
batinių klausimų. Pagrindiniais 
kalbėtojais buvo penki jaunimo 
atstovai, pirmininkaujant dr. I. 
Vencloyui.

Liepos mėn. Tautos Fondui 
aukojo nemažiau kaip po 25 dol. 
šie rėmėjai: P. ir J. Tamašaus
kai, Fair Lawn, N. J. 60 dol.; 
po 50 dol. — dr. V. Paprockas, 
Richmond Hill, N. Y., Lithua- 
nian Citizen’s Assn., So. Boston, 
Mass., dr. B. Kasias, VVyoming, 
Pa., J. Plaskus, Palo Alto, Ca- 
lif., J. Ručys, San Francisco, 
Calif.; 30 dol. aukojo — P. Tu- 
rulienė, Hollis, N. Y.; po 26 dol. 
P. Mikšys, VVorcester, Mass., ir 
J. Butkus, Bridgeport, Conn.; po 
25 dol. — A. ir B. Jakščiai, 
Urbana, III., E. Urbaitytė, Wan- 
tagh, N. Y., St. Dzikas, Indialan- 
dic, Fla., J. Sonda, S. Boston, 
Mass., K. Didžiulienė, Bogota, 
Columbia, dr. J. Balys. VVashing- 
ton. IX', kun. A. Petraitis. Sche- 
nectady. N.Y., K. Kmšinskas, 
Brooklvn. N. Y.. K. Tamošaitis,

25 dol. ir daugiau, jei tik pa
geidauja. gauna Eltos Infonnaci- 
ių biuletenį per ištisus metus.

I (Elta)
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ARKIVYSK. J. MATULAIČIO 
MINĖJIMAS

Atžymėjo 50 metų kunigystės sukaktį

WORCESTER, MASS.

šv. Kazimiero parapijos Ne
kaltai Pradėtosios Marijos sese
lių rėmėjų skyrius rugpiūčio 
26 surengė arkivyskupo Jur
gio Matulaičio 100 m. gimimo ir 
45 m. mirties sukakčių mi
nėjimą.

Parapijos bažnyčioj marijonų 
viceprovinciolas ir šios parapi
jos klebonas kun. A. Miciūnas 
su kun. J. Bakanu koncelebravo 
mišias. Klebonas pasakė ir pa
mokslą.

Mišios buvo aukojamos už gy
vus ir mirusius marijonus, gy
vas ir mirusias Nekaltai Pradė
tosios Marijos seseles ir už abie
jų vienuolijų gyvus ir mirusius 
geradarius. Dalyvavo Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seselių vy
riausia vadovė seselė Margarita 
su kitomis seselėmis, Šy. Kazi
miero seselės ir gausiai susirin
kę abiejų parapijų tikintieji. 
Giedojo parapijos choras, vado
vaujamas O. Keršytės, ir solistė 
O. Zubavičienė. Po mišių su
giedota “Marija, Marija”.

Vėliau Maironio Parke buvo 
koncertas, pietūs ir paskaitėlė.

Prieš koncertą sveikinimo žo
dį tarė skyriaus pirm. Židžiū- 
nienė. Tolimesnės programos 
vedimą ji perdavė skyriaus sekr. 
J. Miliauskienei, kuri tuoj pri
statė solistę Oną Zubavičienę, 
atvykusią iš New Jersey, mūsų 
kolonijoj viešinčių pirmą kartą.

O. Zubavičienė yra didelė se
selių gerbėja ir jų darbų rėmė
ja. Ji padainavo: Ei auga auga 
(Klovos), Už balto stalo (Banai
čio), Liūlia liūlia, ąžuolėli (parti
zano daina), Liepa (Schuberto), 
Ar žinai tą šalį (A. Thomas, 
iš operos Mignon). Publikai en
tuziastingai plojant, vieną dainą 
dar pridėjo.

Solistė ir akompaniatorė Ol- 
ga Keršytė buvo apdovanotos 
raudonų rožių puokštėmis, 
kurias įteikė Bernadeta ir Tere
sė Miliauskaitės.

Pietūs pradėti malda, kurią 
sukalbėjo prel. P. Juras, gyvenąs 
Matulaičio senelių namuose 
Putname. Susikaupimo minute 
pagerbta šį pavasarį mirusi il
gametė skyriaus pirmininkė a.a. 
Marcelė Watkins.

Pasistiprinus skaniais pietu
mis, programos vedėja priminė 
šios dienos parengimo tikslą 
ir pakvietė seselę Onutę Mi- 
kailaitę plačiau supažindinti 
klausytojus su a.a. arki v. J. Ma
tulaičiu. Prelegentė labai vaiz
džiai ir nuosekliai, tarytum pati 
viską išgyvendama, papasakojo 
apie a.a. J. Matulaitį kaip asmenį 
ir suminėjo jo atliktus darbus.

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselių vienuolijos vyriausia va
dovė sesuo Margarita padėkojo 
skyriaus pirm. Židžiūnienei, 
ant savo pečių nešusiai šio pa
rengimo naštą, ir visai valdy
bai, ypatingai vyriausiai Parko 
šeimininkei E. Kauševičienei, 
mergaitėm, patamavusiom prie 
stalų; Sv. Kazimiero parapijos 
klebonui kun. A. Miciūnui,

PO CHICAGOS DANGUM

S v. Vardo Draugijos veikla
Šv. P. M. Gimimo bažnyčioj 

Marųuette Parke rugsėjo 9 įvy
ko Šv. Vardo Draugijos pamal
dos, po jų — salėj susirinki
mas. Dalyvavo 96 nariai. Susi
rinkimą vedė pirm. V. Petrošius. 
Maldas sukalbėjo ir svarbius 
pranešimus padarė Draugijos 
dvasios vadas kun. J. Kuzins- 
kas. Jįs turi ir gražų balsą, to
dėl bažnyčioj puikiai užtraukia 
lietuviškai Draugijos giesmę.

Pirmininkas apibūdino Dr-jos 
veiklą. Kalbėjo apie didžiulį Dr- 
jos pikniką rugsėjo 16 mokyklos 
aikštėj ir salėj. J. Skelly prane
šė apie rekolekcijas, kurios į- 
vyks lapkričio 2 pranciškonų 
vienuolvne (vvrai prašomi iš 
anksto užsirašyti ir jose daly
vauti). šeimos Šventė bus spa
lio mėn. antrą sekmadienį per 
Dr-jos susirinkimą (kviečiami 
dalyvauti visi — moterys, vai
kai ir jaunimas). Bus speciali 

MIC, už gražiai suorganizuotas 
pamaldas, pamokslą, skelbimus 
ir atsilankymą čia; Aušros Var
tų parapijos klebonui kun. A. 
Volungiui; Parko šeimininkui 
Lietuvių Labdaros Draugijos 
pirm. K. Adomavičiui už nemo
kamai duotas patalpas (jis yra 
nuoširdus seselių rėmėjas); so
listei O. Zubavičienei, kuri 
tiek dėl seselių pasiaukojo, kad 
už kelionę ir koncertą neėmė 
jokio atlyginimo.Ypatingą pa
dėką išreiškė Sv. Kazimiero se
selėm už dalyvavimą pamaldose 
ir salėj, taip pat prel. P. Ju
rui, Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos reikalų vedėjui kun. 
R. Krasauskui, neseniai atvyku
siam iš Romos, Matulaičio sene
lių namų kapelionui V. Zakarui, 
kun. J. Bakanui ir geraširdei 
akompaniatorei O. Keršytei, nu
traukusiai savo atostogų dalį, 
kad galėtų prisidėti savo darbu 
prie šio minėjimo. Padėkojo ir 
visiem šio minėjimo dalyviam.

Programos vedėja pasidžiau
gė, kad seselė Margarita taip 
gražiai visiem padėkojo; jai pa
čiai nebelikę nieko daryti, tik 
minėjimą uždaryti; tad pakvietė 
marijonų viceprovinciolą ir Sv. 
Kazimiero parapijos kleboną 
kun. A. Miciūną sukalbėti 
maldą.

Rėmėjų ir bendradarbių 
išvažiavimas

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselės ir jų rėmėjai kviečia vi
sus rugsėjo 23, sekmadienį, at
vykti į Neringos stovyklą, į rė
mėjų sąskrydį. Tai bus pilna į- 
vairumo diena tyrame Vermonto 
kalnų ore. Seselės pavaišins vi
sus lietuviškais skanėstais. Bus 
Progų atnaujinti draugystę, o gal 
ir naujai susipažinti.

11:30 vai. bus mišios. Po mi
šių — pietūs ir meninė progra
ma, kurią atliks rašytojas Jurgis 
Jankus ir Izabelė Žmuidzinienė.

J.M.

New Britain, Conn.
Regina Dalangauskienė gavo 

iš Lietuvos telegramą, kad lie
pos 1 mirė jos miela mamytė 
Petronėlė Žiogienė, sulaukusi 
87 metų amžiaus, gimusi Kau
ne, bet visą laiką gyvenusi Rad
vilų kaime, Radviliškio valsč.

Nuliūdime liko velionės vyras 
Petras, sūnus Petras su šeima, 
duktė Stasė Lapėnienė, gyveną 
Radvilų kaime, Lietuvoj, ir duk
tė Regina Dalangauskienė, gy
venanti Amerikoj. Liko ir vai
kaičiai, Romas Dalangauskas ir 
Laimutė Mihailovich, ir pro
vaikaičiai, Treisytė, Romukas ir 
Grego ris.

Rugpiūčio 23 gautame laiške 
iš Lietuvos rasta nuotrauka, 
kurioj matyti, kaip mirusioji ma
mytė pagerbta daugybės vainikų 
ir gyvų gėlių puokščių. Palaido
ta Radviliškio kapinėse liepos 3.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje, 
brangi mamyte! Tegul būna tau 
lengva Lietuvos žemelė, kurią 
tu taip mylėjai!

Balys Semaška

programa ir minėjimas bažny
čioj ir salėj. Valdybos vicepirm. 
Šliogeris paskaitė gautus laiš
kus ir padėkas už pareikštas už
uojautas mirus nariam (J. Ži- 
vatkauskui, M. Baltramonieni 
ir Ant. Barauskui). Visi mirusie
ji buvo prisiminti tylos minute. 
Vicepirm. Vėžys pranešė apie 
ligonius, kurie jau serga.

Po pietų įvyko Šiluvos Mari
jos pagerbimas. Dalyvavo la
bai daug tikinčiųjų. Pagerbimą 
organizavo Dr-jos narys dr. Jero- 
me. Pamokslą pasakė vysk. V. 
Brizgys. Vyko ir Šiluvos kelių 
dienų atlaidai.

šv. Vardo Draugijos nariai 
yra vyrai, kurie padeda parapijos 
vidaus gyvenime, prižiūri tvarką 
bažnyčioj, renka aukas, rengia 
gegužines, dalyvauja procesijo
se ir iškilmėse. Draugijos tikslai 
ir darbai yra kilnūs. Vyrai kvie
čiami įsijungti į jos eiles.

Bal. Brazdžionis

Arkiv. J. Matulaičio minėjime Worcester, Mass., Maironio 
parke. Iš k. solistė Ona Zubavičienė, sės. M. Margarita — 
Nek. Pr. Marijos seserų vadovė, kun. V. Zakaras, sės. Ona. Mi
nėjimas buvo rugpiūčio 26.

Philadelphijos ateitininkų šventė

Philadelphijos ateitininkai ir 
svečiai birželio 17 ir 18 gražioj 
Gasparėnų rezidencijoj buvo su
važiavę į savo metinę šventę.

Danguolė Tamulionytė, moks
leivių ateitininkų centro valdy
bos atstovė, vedė įdomų pokal
bį apie laisvės reikšmę.

Skaniai pasivaišinę, važiavom 
į sporto aikštę, kur mergaitės 
prieš berniukus žaidė krepšinį.- 
Grįžę, kurie norėjo, ėjo mau
dytis.

Pailsėję tęsėm ideologinę pro
gramos dalį su pokalbiu, kurį5 
vedė Vytautas Muraška, Phila-' 
delphijos moksleivių ateiti
ninkų globėjas.

Netrukus pradėjo lyti. Atsi
rado studentai, kurie dieną pra
leido su savo atskira programa.

Susirinkus moksleivių ir jau
nučių tėveliam, gitarom prita
riant, kun. Kajetonas SakalausJ 
kas, Philadelphijos atei
tininkų dvasios vadas, aukojo 
mišias.

Po mišių nustojo lyti. Ėjom 
vakarieniauti ir pasiruošti lau
žui.

Sutemus pradėjom laužą. 
Daug dainavom ir stebėjom 
jaunučių ir moksleivių pasirody
mus.

Laužui pasibaigus, ėjom pas 
Volertus. Ten buvo šokiai.

Sekmadienio rytą rinkomės 
su vėliavomis į mišias Šv. And
riejaus bažnyčioj, o po to į pa
rapijos salę.

Hartford, Conn.

Lietuvių parko reikalu
Lietuvių parkas buvo nuo

savybė keturių organizacijų: 
Lietuvių radijo valandėlės, Lie
tuvių khibo, Lietuvių Susivie
nijimo 124 kuopos ir Lietuvos 
sūnų ir dukterų draugijos. Mažė
jant paskutinių dviejų organiza
cijų narių skaičiui, likusieji na
riai nutarė parduoti jiem pri
klausančias akcijas (Šerus). Ga
lėjo jas nupirkti kitataučiai ar 
neaiškios asmenybės. Atsiradus 
naujiem nepageidaujamiem 
dalininkam, nelengvas parko 
priežiūros ir administravimo 
darbas dar labiau pasunkėtų. 
Reikėjo skubiai veikti ir sutelkti 
2125 dol. sumą už šešias parduo
damas akcijas. Tą nelengvą už
davinį atliko dabartinis parko 
pirmininkas — kūrėjas savanoris 
Pranas Špakauskas.

Gegužės mėnesio vidury akci
jos buvo nupirktos ir atiduo
tos klubui. Tokiu būdu Lietuvių 
klubas praturtėjo šešiomis akci
jomis. Parko savininkais liko tik 
dvi organizacijos: Lietuvių klu
bas ir Lietuvių radijo valandėlė.

Buvo kreipiamasi į lietu
viškas organizacijas ir pavienius 
asmenis, ieškant lėšų, kad gali
ma būtų atmokėti skolas. Gauti

Kun. A. Miciūnas, MIC., šv. Kazimiero par. klebonas, 
VVorcester, Mass., vadovaus dviejų savaičių kelionei į šv. Že
mę. Ekskursija išvyks spalio 15 ir grįš spalio 29. Aplankys 
taipgi Romą ir Atėnus (Graikijoje). Paskutinė diena rezer
vuoti vietas yra rūgs. 30. Dėl informacijų kreiptis: Rev. 
A. Miciūnas, MIC. 41 Providence St., Worcester, Mass. 01604. 
Tel. 754-5142.

Iškilmingam posėdžiui vado
vavo Rimas Juzaitis. Svečiai 
— Danguolė Tamulionytė ir Vy
tas Narutis, studentų ateitininkų 
sąjungos pirmininkas, trumpai 
pasveikino visus susirinkusius, 

’o Antanas Razgaitis, moksleivių 
ateitininkų sąjungos atstovas ry
tiniam pakraščiui, skaitė pa
skaitą.

Į moksleives ateitininkes bu
vo pakeltos: Vida Bendžiūtė, 
Kristina Juzaitytė, Lidija ir Lo
reta Radikaitės; Jas paruošė jau
nučių globėja Teresė Gečienė. 
{ studentus ateitininkus pakelti 
šie buvę moksleiviai: Dana Ju
zaitytė, Alma Masaitytė, Algis 
Maciūnas ir Virgus Volertas. Iš 
Washingtono dalyvių į studen
tus pakelti: Marytė Dambriū- 
naitė, Antanas Dambriūnas, Iza
belė Laučkaitė ir Rusnė Vaitku
tė. Pakeltųjų vardu trumpą pa
dėkos žodį tarė Virgus Volertas.

Meninėj programoj Philadel- 
phijos ateitininkių kvartetas — 
Dana Juzaitytė (su gitara), Rasa 

‘ Makarauskaitė, Danutė Stanku
tė ir Zita Štarkaitė — padaina
vo šias dainas: Pilki keleliai, 
Pamylėjau vakar ir Pienė; klau
sytojų prašomos, papildomai pa
dainavo Grįšim, grįšim. Į kvarte
to dainavimo entuziazmą ir 
menišką susidainavimą publika 
labai šiltai atsiliepė. Kvartetas 
lanko operos solistės Juzės Au- 
gaitytės dainavimo studiją.

Šioj programoj taip pat daly- 

tokie rezultatai: LVS Ramovės 
Hartfordo skyrius — 200 dol., 
Jonas Kuodys (Hartford) — 100, 
Stasys Vilinskas (Windsor) — 
100, Lietuvių Susivienijimo 
Hartfordo skyrius — 100, Vy
tautas Petravičius (Hartford) — 
100, Feliksas Bočiūnas (Hart
ford) — 100, dr. James Gailiū- 
nas (Hartford) — 50, Lietuvių 
Bendruomenė (Hartfordo sky
rius) — 50, Karlonienė (New 
Britain) — 50, Antanas Rama
nauskas (Manchester) — 20, Jo
nas. Janušauskas (Hartford) — 
20. Iš viso yra gauta 890 dol., tai 
yra maždaug netoli puškelio.

Reikia pastebėti, kad Hartfor
do lietuvių kolonija yra žymiai 
gausesnė, negu rodo lapas. Yra 
dar nemažas skaičius labiau 
pasiturinčių asmenų, negu au
kojusieji. Lauksime ir jų.

Rugsėjo 30 parkas rengia Lie
tuvių dieną. Tikimės gausaus vi
suomenės atsilankymo ir visoke
riopos paramos.

Ta proga pranešam: parko 
skolom apmokėti 100 dol. ar 
daugiau aukojusiųjų pavardės 
bus įrašytos į garbės aukotojų 
sąrašą.

Klubietis

Kun. Antanas Pranciškus Bru
žas, lasalietis vienuolis, atžymė
jo savo kunigystės 50 metų su
kaktį. Liepos 8 kukliai jis su
kaktį paminėjo šv. Juozapo se
nelių prieglaudoje, Jefferson 
City, Missouri.

Po to jis atvyko į Waterbury, 
Conn., kur yra lyg jo antroji tė
viškė. Ir čia jis laikė padėkos 
mišias. Tada keliavo į Nashua, 
N. H., kur jam teko būti du kar
tus klebonu šv.Kazimiero lietu
vių parapijoje. Ir jis čia aukojo 
padėkos mišias.

Kun. Antanas P. Bružas yra gi
męs 1897 gruodžio 18 Pajevony
je, Vilkaviškio apskrityje, Lietu
voje. Su tėvais 1903 išvyko į 
Škotiją ir čia gyveno iki 1910 m. 
Tada visi persikėlė į Ameriką ir 
apsigyveno Waterburyje, Conn.

Waterburyje baigė Šv. Juoza
po parapinę mokyklą. Į tėvų 
lasaliečių vienuolyną įstojo 
1916 liepos 16. Šv. Marijos se
minarijoje Baltimorėje, Md., iš
ėjo teologijos ir filosofijos moks
lus. Studijavo Gregorianumo 
universitete Romoje, baigė teo
logijos daktaro laipsniu 1923 m. 
Kunigu įšventintas tais pačiais 
metais liepos 8 d.

Dėstė filosofiją La Salette 
seminarijoje Altamont, N. Y., 
1924-31, nuo 1931 iki 1938 Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
Nashua, N. H. Nuo 1938 iki 
1941 Altamonto seminarijos 
rektorius. Tada vėl grįžo į Šv. 
Kazimiero parapiją klebonauti.

vavo Aušra Kananavičiūtė, pa- 
skaičiusi ištrauką iš Vytauto Ma
tomo Penktosios vizijos.

Aušra Kananavičiūtė

Dar kartą susitikim Neringoj’e

Daug mūsų gražaus prieaug
lio krykštavo, žaidė, bėgiojo, 
maudėsi, svajojo, kūrė, linksmi
nosi Vermonto kalnuose prisi- 
glaudusioj gražiojoj Neringoj aš- 
tuonias savaites! Jau ir didžiau
siam skeptikui nebegali kilti 
klausimas, “kam seselėm rei
kėjo tos Neringos”. Jaunimas šią 
stovyklą yra pamilęs. Vyresnie
siem Neringoj stovyklos niekas 
neruošia, betgi lietuvių susiarti
nimo diena seselių sodyboj Put
name skiriama visiem. Pernai 
toji diena praėjo su dideliu pa
sisekimu, ryšium su pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresu. Šie
met niekas net nedrįso galvoti 
apie tokį pasisekimą, ir, visų 
nustebimui, žmonių suvažiavo 
dar daužau.

Nemaža lietuvių savo atos
togas praleido Putname bepoil- 
siaudami, o rugpiūčio 23-25 vy
ko ALRK Moterų Sąjungos 35- 
tas seimas-suvažiavimas. Putna- 
mas pasidarė svarbus lietuvybės 
centras! O, anot kun. V. Puido
ko, “dar taip neseniai čia karvės 
vaikščiojo”. - - -

Čia pradėjo kurtis tik kelios 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
kongregacijos seserys. Nedaug 
jų ir dabar. Bet jų darbai dide
li. Jos ruošia, spausdina Eglutę 
vaikam, vadovauja stovyklom, 
vaikų darželiui, prižiūri sene
lius, slaugo ligonius ir dar ir 
dar.. . Savo gerumu yra prisi
traukusios didelį būrį rėmėjų ir 
bendradarbių.

Rugsėjo 23 seselės ir rėmėjų 
centro valdyba kviečia visus rė
mėjus ir bendradarbius Nerin- 
gon pasidžiaugti nuveiktais

Nuoširdžiai kviečiame visus rugsėjo 23, sekmadienį, 
atvykti į Neringos stovyklos rėmėjų sąskrydį Vermonto 

• kalnuose.
Seserys visus pavaišins, bus proga pasikalbėti, atnau- 

! jinti draugystę.

Programoj: 11:30 vai. šv. Mišios, po jų pietūs ir me
ninė dalis. Meninėj programoj — Jurgio Jankaus kūryba; 
dalyvauja autorius ir Izabelė Žmuidzinienė.

Iki pasimatymo Neringoj!

N. P. Marijos Seserys
ir Rėmėjai

Kun. Antanas Bružas, at
šventęs 50 metų kunigystės 
sukaktį.

Išbuvo iki 1943 m. 1943-1948 
vedė misijas lietuvių parapijose. 
Nuo 1948 iki 1956 dėstė filo
sofiją La Salette seminarijoje 
Ipswich, Mass. Klebonavo Kil- 
gore, Texas, nuo 1956 iki 1959, 
dėstė prancūzų kalbą lasaliečių 
seminarijoje Jefferson City, 
Missouri. Klebonavo amerikie
čių prancūzų parapijoje Creaole, 
Louisiana, iki 1968. Tada paskir
tas Šv. Juozapo senelių prie
glaudos kapelionu Jefferson 
City, Mo.

— Jurgis Brazaitis vadovauja 
Argentinos lietuvių jaunimo są
jungai. Jo adresas: C. La Rosa 
1253, Adrogue, Prov. Bs. Aires, 
Argentina.

“Sovietskaja Litva” liepos 26 
rašo, kad Vilniaus valstybinia
me universitete studijuoja 
16,000 studentų ir šiemet į jį 
būsią priimti 2805 naujokai. Į 
visas Lietuvos aukštąsias mo
kyklas šiemet būsią priimta 
12,000 studentų. (E) 

darbais, pasitarti ir pasi
svečiuoti.

11:30 vai. bus mišios ir pa
mokslas. Po to pietūs, vėliau 
programa. Žinomas pedagogas 
A. Masionis trumpai pakal
bės apie Neringą, o Jurgio Jan
kaus kūrybą skaitys Izabelė 
Žmuidzienė ir pats autorius.

Rugsėjo mėnesį būna ypatin
gai gražių dienų, o Vermonte — 
pasaka... Tad iki malonaus 
susitikimo Neringoj!

Albina Lipčienė

DĖKOJAM

Labai nuoširdžiai dėkojam 
rengėjam ir dalyviam arkivysk. 
Jurgio Matulaičio minėjimo, 
įvykusio Šv. Kazimiero bažny
čioj ir Maironio Parke, Worces- 
cestery. Programą labai puikiai 
suorganizavo rėmėjų pirmi
ninkė Ž i d ž i ū n i e n ė su vi
sos Miliauskų šeimos talka — 
ačiū! Taip pat esam labai dė
kingos visiem taip dosniai pri- 
sidėjusiem prie programos gra
žaus pasisekimo: klebonui kun. 
Miciūnui už mišias ir pamokslą, 
solistei O. Zubavičienei, atvy
kusiai iš New Jersey, ir jos 
akompaniatorei O. Keršytei, šei
mininkei Kauše vičienei ir visom 
jos padėjėjom, Adomavičiam, 
maloniai užleidusiem Maironio 
Parko patalpas.

Toks nuoširdus visų pasiauko
jimas ir mum parodyta šeimyniš
ka šiluma taip gražiai derinosi 
su arkivysk. Jurgio Matulaičio 
dvasia, kurią prisiminti ir pa
gerbti buvom susirinkę.

Nekaltai Pradėtosios
Marijos Seserys
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Dr. Domas Jasaitis — 75 metai PULK. LAKŪNUI NARCIZUI TAUTVILAI 
MIRUS

Dr. Domui Jasaičiui rugsėjo 
18 suėjo 75 metai. Sukaktis duo
da progą pažymėti, kad dr. Ja
saitis yra iš tų žmonių, kurie yra 
įaugę ne tik į savo profesiją, bet 
ir į plačią visuomeninio veiki
mo dirvą.

Gydytojo profesiją susidarė 
studijose nuo 1917 Kievo ir nuo 
1920 Berlyno universitetuose; 
gilino ją praktikos darbais Pary
žiaus ligoninėse ir Pasteuro in
stitute. Lietuvoje ją praktikavo 
nuo 1925 m. Šiauliuose. Tenai 
paskutinės jo pareigos buvo 
ligoninės direktoriaus. Ameri
koje pastoviausiai ir ilgiausiai, 
nuo 1953 iki išėjimo į pensiją, 
dirbo Tampa, Fla., džiovininkų 
ligoninėje.

Visuomenėn įaugo giliai ir 
plačiai nuo pat gimnazisto laikų
— į ateitininkus moksleivius, 
paskiau studentus, sendraugius, 
visur reikšdamasis dinamiškai
— paskaitom, kalbom, raštais. 
Šiauliuose įaugo dar plačiau į 
tokias organizacijas kaip krašto

Lietuvoje mirė Jonas Janusas
Rugsėjo 12 iš ryto Šiauliuose 

mirė Jonas Janušas, sulaukęs 
102 metų, dailininko Česlovo 
Janušo tėvas. Palaidotas rugsėjo 
14. Jo sūnus Česlovas, dailinin
kas, gyvena New Yorke, gi kitas 
sūnus Andrius ir dukra Marija 
gyvena Lietuvoje. Pas dukrą jis 
ir praleido savo gilios senatvės 
dienas.

-o-
Jis buvo gimęs 1871 metais 

rugsėjo 18 d. Puplusčių kaime, 
prie Kražių. Visa jo giminė gy
veno ilgai, — tėvas mirė 103, 
'O senelis sulaukė net 116 metų.

Jo sesuo buvo aktyvi Kražių 
skerdynių dalyvė, įsitraukusi į 
ilgas kovas su kazokais. Ji virino 
vandenį ir pylė ant puolančių 
kazokų. Už tai jai teko vėliau 
sėdėti Vilniaus kalėjime. Lietu
vos respublikos laikais ji buvo 
apdovanota Gedimino ordinu.

Velionis Jonas mokėsi Palan
gos progimnazijoje drauge su 
buvusiu Lietuvos prezidentu A. 
Smetona. Vėliau tarnavo Rusijo
je akcizininku.

Prieš I-jį pasaulinį karą buvo 
įsikūręs Kryme, Fiodoso mieste. 
Kryme gyveno turtingai ir turėjo 
savo vasarvietes, buvo tabako, 
vyno, kvepalų ekspertas. Jau tuo

AMSTERDAM, N.Y.
M. ir L. Kerbelių 
auksinis jubiliejus

Mikas ir Liudvika Kerbeliai 
rugpiūčio 26 atšventė savo ve
dybų auksinį jubiliejų. Ta proga 
Šv. Kazimiero bažnyčioj buvo 
aukojamos padėkos mišios.

Klebonas kun. Kęstutis Balčys 
pamokslo metu pabrėžė jubilia
tų pavyzdingą gyvenimą, kaip 
ištikimų Kristaus liudytojų ir lie
tuviškosios bendruomenės va
dų. Po to buvo atnaujinta mote
rystės priesaika ir perduotas 
Šventojo Tėvo palaiminimas. 
Tenka pabrėžti, jog čia dalyvavo

ii Lietuvos neseniai atvežta 
Kančia, dabar saugojama 
lietuviškoj koplytėlėj šv. 
Kazimiero parapijoj Sao 
Paulo, Brazilijoje. Kryžius ir 
Kančia buvo sovietų apdau
žyti ir apdeginti. 

tyros draugija, Lietuvos pagra
žinimo draugija, Rotary klubas, 
buvo net Šiaulių miesto tarybos 
narys. Dėl to atėjus bolševikam 
atsidūrė kalėjime.

Nuo antros okupacijos pasi
traukęs į Vokietiją, tokis pat 
dinamiškas buvo kaip L. Raudo
nojo kryžiaus pirmininkas, kaip 
Vliko Vykdomosios Tarybos 
narys, krikščionių demokratų są
jungos veikėjas.

Pasitraukęs iš tarnybos, persi
kėlė iš Floridos į Mount Ver- 
non, N. Y.; čia arčiau prie saviš
kių — dukters ir žento L. ir K. 
Valiūnų, arčiau ir prie sūnaus 
Stasio, taip pat gydytojo, bei 
marčios Jasaičių, kurie gyvena 
Bostone.

Parvykęs iš Floridos, nesitrau
kia iš visuomeninės dirvos — 
ilgą laiką buvo L.K.M. Aka
demijos židinio New Yorke pir
mininkas, tebėra lig šiol kr. de
mokratų laikraščio “Tėvynės 
Sargo” redaktorius.

metu palaikė glaudžius ryšius su 
lietuviais veikėjais, ypatingai su 
dr. K. Griniumi ir M. Sleževičiu
mi.

Lietuvos atsikūrimo metais 
buvo paskirtas Lietuvos konsulu 
visai pietinei Rusijai. Šiose pa
reigose išbuvo nuo 1918 iki 
1921 metų.

Kaip konsulas turėjo progos 
ginti lietuvių reikalus, padėti 
jiem išvykti į Lietuvą. Tuo metu 
rytiniame Kryme gyveno nema
ža bajorų, kilusių iš Lietuvos. 
Keliems šimtams tų bajorų parū
pino Lietuvos pilietybės doku
mentus ir padėjo pabėgti nuo re
voliucijos. Jie visi išvyko į Lie
tuvą.

Jis pats į Lietuvą su trimis 
vaikais grįžo 1922 metais. Jo 
žmona buvo mirusi 1916 metais. 
Grįžęs į Lietuvą, buvo muiti
nės tarnautojas. Pradėjo dirbti 
Skuode, paskui teko jam daug 
kur buvoti, eiti visokiausias pa
reigas.

Gilią senatvę praleido Šiau
liuose. Jau ir senas būdamas, 
gyvai sekė dail. Česlovo Janušo 
kūrybą ir džiaugėsi jo pasiseki
mu. Gi dailininkas savo tėvą 
iš čia yra parėmęs įvairiais bū
dais.

taip pat visi tie patys liudytojai, 
kurie prieš 50 metų liudijo mo
terystę: Šimoniai iš Detroito, 
Mačiulienė iš Brooklyno. Šiom 
mišiom visi liturgijos dalyviai 
buvo sudaryti iš šeimos — vaikų 
bei vaikaičių: komentatorius, 
lektoriai, akolitai, aukojimo pro
cesijos dalyviai.

Po mišių Holiday Inn patalpo
se įvyko iškilmingi pietūs, ku
riuose dalyvavo daugiau kaip 
šimtas Kerbelių draugų bei pa
žįstamų.

Mikas Kerbelis atvyko į Ams
terdamą 1906. Būdamas tiktai 14 
metų, giedojo tada parapijos 
chore sopranu. Pasimokęs dirbo 
įvairiose apdraudos bendrovėse. 
Buvo sužeistas pirmajam pa
sauliniam kare. 1921 kan. F. Ke- 
^mėšis pakvietė jį į Bostoną Dar
bininko administratoriaus parei
gom. 1923 M. Kerbelis grįžo į 
Amsterdamą. Čia jis įsteigė savo 
apdraudos bei kelionių bend
rovę, kuriai dabar vadovauja jo 
sūnūs.

Be M. Kerbelio nepraėjo joks 
žymesnis įvykis Amsterdamo 
lietuvių gyvenime. Ilgametis 
Balfo pirmininkas, Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės val
dybos narys, Lietuvos vyčių yei- 
kėjas, Vasario 16 minėjimų or
ganizatorius.

Auksinio jubiliejaus proga Mi
kui ir Liudvikai Kerbeliam ten
ka palinkėti Aukščiausiojo palai
mos, geros sveikatėlės ir ištver
mės lietuviškoj veikloj.

K.B.

Dr. Domas Jasaitis

Naujos Zelandijos teisėjas moko Petrą Šimkų, 
kaip reikia protestuoti prieš tokią valdžią

iŠ Naujosios Zelandijos gau
tame laikrašty “The Auckland 
Star” rugsėjo 8 yra tokia žinia 
apie pensininką Petrą Šimkų. 
(Laikraštis gautas J. G. dėka).

Šešiasdešimt metų amžiaus 
pensininkas, kuris norėjo pa
reikšti protestą prieš veiksmus 
Rusijos, aneksavusios Lietuvą, 
vakar (rūgs. 7) atsidūrė Auck
land magistrato teisme kalti
namas už sąmoningą įžengimą į 
Epsom Show Grounds nuosavy
bę.

Teismui buvo pareikšta, kad 
Petras Šimkus buvo rastas už 
Rusijos patalpų prie tarptautinės 
prekybos mugės rugpiūčio 30 
dieną — vieną dieną po to, kai 
buvo pašalintas už mėginimą su
gadinti žemėlapį šioje patalpoje.

Šimkus, kelis kartus reikalau
jamas pasitraukti, atsisakė ir bu
vo suimtas. Prie jo buvo rasta 
buku^minkštu galu plunksna ir 
atsuktuvas žemėlapiui suga
dinti. Taip pareiškė teismui ser- 
žanta.«/t).E. J. Butcher.

Širdkus, kuris kaltinimus prisi
ėmė, buvo (teisėjo) B. O. Ni- 
cholson rastas kaltas ir įsakytas 
atvykti į teismą, jei per šešis 
mėnesius bus pašauktas, išgirsti 
sprendimo.

PADĖKA
Sėkmingai praėjus Lietuvių 

Katalikų Mokslo Akademijos IX- 
ajam suvažiavimui, Akademijos 
centro valdyba ir Naujosios Ang
lijos židinys nuoširdžiai dėkoja 
sekcijų vadovam — prel. V. Bal
čiūnui, prof. S. Sužiedėliui, 
prof. dr. J. Pikūnui, dr. A. Kul- 
pai-Kulpavičiui, dr. P. Kaladei, 
V. Kulbokui, dr. B. Petkauskui, 
visiems prelegentams, ypatingai 
pilnaties posėdžių paskaitinin
kams; suvažiavimo rengimo ko
miteto nariams — Broniui Paliu
liui, surengusiam Akademijos 
jubiliejinio suvažiavimo ban
ketą, dr. Petrui Kaladei, sutelku
siam suvažiavimui reikalingas 
lėšas, inž. Antanui Girniui, ve
dusiam registracijos reikalus, 
prof. Pranui Liuimai, S.J., pasi
rūpinusiam pamaldų ir patalpų 
reikalais, ir Antanui Mažiuliui, 
suorganizavusiam senosios 
Lietuvos valstybės žemėlapių 
parodą.

Prof. dr. Antanas Liuima, S.J.
L.K.M. Akademijos p-kas

Prof. dr. Juozas L. Navickas
Naujosios Anglijos židinio

p-kas

PADĖKA
Du kartus turėjęs širdies prie

puolius, ilgokai išbuvau ligoni
nėj. Nors dar jaučiu ligos pa
sekmes, bet kasdien stiprėju.

Noriu savo ir šeimos vardu 
padėkoti dr. Onai Vaškevičius, 
dr. Nemickui, dr. Silvai, Šv. Kry
žiaus seselėms, vysk. Brizgiui, 
kun. Kelpšai, kun. Zakarauskui, 
kun. Kuzinskui, Lietuvos vyčių 
112 kuopai, radijo progr. vedėjai 
ir leidėjai Aldonai Daukus, laik
raščių redakcijom, SLA prez. 
Dargiui, Frank Zapolis, J. V. 
Leonas Venckus, Anglijos Liet. 
Klubui, Ramovės valdybai, Šv. 
Vardo D-jai, V. Andrijauskui, 
Bud ir Vai Smith (DeKalb) duk
rai Kataline. J. V. Klevys, A. 
Laukaičiui, M. Tiškevičienei, P. 
Stravinskui, Gladys DeLeo, 
Darbininko redaktoriui kun. 
Bučffriui, Blekiui, Petrauskui ir

Rugpiūčio 22, antradienio lie
tingą popietę, Washingtone, 
D.C., buvo palaidotas Lietuvos 
gen. štabo pulkininkas, lakūnas 
Narcizas Tautvilas. Grupė civi
lių, kadaise buvusių karių, į- 
vairiai saliutuodami, pagerbė šį 
Lietuvos karininką, rezistentą, 
veikėją. Tiem vyram vadovavo 
K. Škirpa, taip pat buvęs Lie
tuvos kariuomenės pulkininkas.
,“Washington Post” įsidėjo

“Jūs gyvenate šiame krašte 
pakankamai ilgai, kad žinotumė
te, jog turite teisę protestuoti 
taikingu būdu, ir tai—norėčiau 
jum pasakyti — yra efektingiau
sią priemonė protestui prieš to
kios rūšies valdžią, prieš kokią 
jūs protestuojate”, kalbėjo (tei
sėjas) Nicholson Šimkui, gimu
siam Lietuvoje, bet dabar natū- 
ralizuotam Naujosios Zelandijos 
piliečiui.

“Tačiau jūs buvote pasiruo
šęs išeiti už šių ribų ir sugadinti 
svetimą nuosavybę.

“Aš sutinku be jokio klausi
mo, kad jūsų jausmai tikri, ir aš 
laikau tai aiškiu pagrindu teismo 
švelnumui”, pridėjo Nicholson.

Kaltinamojo gynėjas R. J. 
Moody pavaizdavo, kad tai buvo 
atvejis, kada tikras jausmas ir 
principai paveikė Šimkaus atsi
sakymą pasitraukti.

Jis sakė, kad Šimkus išvyko 
iš Lietuvos 1949 (? Red.), nes, 
jo paties žodžiais, jis “negalėjo 
pakelti to gyvenimo, kuriame 
atsidūrė kraštas rusų valdomas.”

BALTIMORĖS ŽINIOS
Daina, vyrų choras, rugsėjo 

23, sekmadienį, su savo šei
momis rengia gegužinę Gordo- 
no ir Eleonoros namuose prie 
Liberty Dam. Šalia valgių bus ir 
įdomi programa su dainomis.

Vištienos pietus rugsėjo 16 
surengė Šv. Alfonso parapijos 
draugijos mokyklos salėj. Šo
kiam grojo geras orkestras. Salė 
buvo gražiai išpuošta. Pelnas pa
skirtas Šv. Alfonso mokyklos 
reikalam.

Kalėdojimas, metinis parapie- 
čių lankymas, prasidėjo rugsėjo

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
paieškomi asmenys

Baranauskas, gyvenęs Kretin
goje, buvęs geležinkelietis.

Bučys (Buchis), Kostas, gy
venęs New Britain, Conn., turė
jęs taverną.

Šimaitis, Antanas, Do
mininko sūnus, virš 80 metų 
amžiaus, į JAV atvykęs prieš Pir
mąjį Pasaulinį karą, gyvenęs 
Chicagoj, kilęs iš Angliadegių 
km., Skaudvilės vi., turėjo sūnų 
Kazimierą ir dukrą Aleksandrą.

Tiepel, Adolfas ir Irena, arba 
jų vaikai: Edith ir Erich, kilę 
iš Raseinių apsk., po karo iš 
Vokietijos atvykę į JAV, gyvenę 
Dundee, Mich.

Venspolytė (Atkoska), Elena 
ir jos šeima, gimusi JAV 1920, 
buvo atvykusi į Lietuvą, grįžu
si gyveno Chicagoj, vėliau Det- 
roit, Mich.

Žekas, Julius, gyvenęs Rokiš
kyje.

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

kitiem mane užjautusiem ligoje. 
Ačiū dr. Adomavičiui, lietuvių 
televizijos vedėjui T. Šlutui, 
J. Simonavičiui iš Toronto, red. 
dr. Nagiui iš Montrealio, red. 
Paukšteliui, Tėviškės Žiburiam, 
Sandarai, Naujienom, Draugui.

Reiškiu visiem nuoširdžiausią 
padėką.

Balys Brazdžionis 

nuotrauką,trumpą aprašymą, 
kad mirė “U. S. Library Aide”. 
O lietuviams jis buvo kur kas 
daugiau.

-o-
Velionis Narcizas Tautvilas 

buvo gimęs 1903 sausio 5 Ro
zalime, Panevėžio apskrityje. 
Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, 
1925 baigė Karo mokyklą, 1926 
perėjo tarnauti karo aviacijon, 
1937 baigė Vytauto Didžiojo 
aukštąją karo mokyklą. Baigė ge
riausiais pažymiais. Tuo metu 
jo darbo kambarys buvo užvers
tas knygomis, užrašais ir didžiu
liais žemėlapiais, kurie buvo 
visi išbraižyti. Čia buvo nagrinė
jami visokiausi stateginiai užda
viniai.

Baigęs akademiją, buvo 6- 
tos oro eskadrilės vadu, 1937- 
40 lektorius Vytauto D. aukšto
joje karo mokykloje.

Taip jau nutiko, kad įsimylė
jo to meto vieną prašmatniau
sių Kauno merginų Bronę Gus- 
taitytę. Senos didelės nuotrau
kos liudija, kokios buvo šaunios 
vestuvės, kokie laimingi jauna
vedžiai, kokie buvo gražūs lie
tuviai aviatoriai.

Mano brangiausia to meto 
nuotrauka buvo velionio Taut
vilo, kaip jis stovi prie lėktu
vo, papuošto vyties kryžiumi ir 
gėle. (Jei kas kada rašys apie 
XX amžiaus lietuvį karį, jo būdą, 
aprangą ir ginklus, Tautvilas bū
tų vienas iš labiausiai prisimin-

Kartą Palangoje mus, gimi
nių vaikus, jis nusivežė į aero
dromą. Jis buvo Palangos ko
mendantas. Jis parodė mum 
lėktuvus. Dar ir dabar jį matau 
riedantį ANBO VIII ir kylantį 
pro pušis (ANBO VIII buvo pir
masis serijinis lietuviškas gen.

18. Kiekvieną sekmadienį kuni
gai iš sakyklos praneš apie lan
komus rajonus.

Lietuvių Posto 154 ir jų padė
jėjų naujų valdybų supažindini
mo iškilmės bus rugsėjo 30 
Lietuvių Svetainės didžiojoj sa
lėj. Baltimorės ir Marylando 
valstijos Amerikos Legionierių 
organizacijos viršininkai pa
kviesti dalyvauti tose iškilmėse. 
Visi posto nariai raginami gau
siai dalyvauti. Iškilmės prasidės 
2 vai. popiet. Po jų bus valgių 
ir gėrimų.

Madų parodą rengia Šv. Al
fonso energingos sodalietės 
gražioj Martine West salėj. Ten 
kiekvienais metais vyksta toks 
parengimas. Šiemet įvyks spa
lio 2, antradienio vakarą. Po va
karienės vyks moterų ir vyrų 
naujausių madų paroda. Veiks 
loterija. Bilietų galima gauti pas 
sodalietes ir klebonijoj.

Julian Kavalesky-Kavaliaus- 
kas, pirmos kartos lietuvis, stai
ga mirė rugsėjo 9 nuo širdies 
smūgio. Gedulingas mišias už jo 
sielą aukojo jo giminaitis kun. 
Juozas Antoszewski Šv. Alfonso 
bažnyčioj rugsėjo 13. Palaidotas 
Lake View Memorial kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Ethel ir 
velionies motina Rožė.

Jonas Obelinis

ADOLF SCHRAGFR’S BALDŲ 
VASAROS IŠPARDAVIMAS

10%-50% NUOLAIDOS
ant mirsiąmųjss su 2 lovomis, salioms, bufetų su baru, 
sofų, atverčiamų sofų, fotelių, matracų, vieniškų baldų, 
lempų, taipogi ir ant naujausių modelių importuotų 
ir vietinių baldų.

ADOLF SCHRAGER’S 
FURNITURE

336 Kast 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės) \'eu York City 
T d.: T R 9-0400

Atidarą kasdien iki 8 vai. — antrad. ir šeštad. iki 6 vai.
I Mokčįimo sųlųgos pagal pirkčjo pageidavimų)

Pulk. Narcizas Tautvilas

Gustaičio sukonstruotas karo 
lėktuvas).

-o-
Kaip jis turėjo pergyventi 

1940 Lietuvos valstybės žlugi
mą! Ne jo valia buvo, bet taip 
nutiko, kad toji aviacija nepalei
do nė vienos kulkos į priešą ...

Kai buvo likviduojama Lie
tuvos kariuomenė ir jos aviaci
ja, jis buvo atleistas iš tarnybos. 
Teko slapstytis.

-o-
Iš Lietuvos išvyko 1944 me

tais. Karui pasibaigus, su šeima 
vo Kemptene, Bavarijoje. Ten 

jis buvo išrinktas pabėgėlių sto
vyklos vadovu. Į Ameriką atvy
ko 1949 metais. Pirma gyveno 
New Jersey, paskui jį pakvietė 
į VVashingtoną. Dirbo kongreso 
bibliotekoje aviacijos skyriuje. 
Čia jis pasidarė vienu iš rim
čiausių sovietų aviacijos žinovų. 
Su kitu specialistu paruošė 
spaudai rusų-anglų techniškų 
terminų žodyną. Kalbotyra jo 
buvo kita mėgstama sritis. Iš
spausdino keletą svarbių raši
nių.

-o-
Jis sugebėjo įžvelgti į laiką ir 

į visas aplinkybes, sugebėjo net 
už jų toliau matyti. Pvz., kai 
buvo gen. P. Plechavičiaus orga
nizuojama rinktinė, jis iki pasku
tinio momento nepasitikėjo na
cių pažadais, nes jam atrodė, 
kad tie metai negalimi lyginti 
su 1918 m. Ir Amerikoje 1953 
metais, kai čia buvo pagarsėjusi 
Kersteno — Dulles politika, 
Tautvilas įtikinėjo, kad JAV 
planai Lietuvos atžvilgiu yra ki
tokį.

-o-
Kur jis dirbo ir kur vadovavo, 

visur turėjo darbo nuovoką, ir 
viskas ėjo lengvai. Negėrė, ne
rūkė, buvo santūrus. Mirė po 
sunkios ir skaudžios ligos, kuri 
pasireiškė jam išėjus į pensiją. 
Jei ne jo amžius — 70 metų, jo 
nebūtų paleidę į pensiją, nei jis 
pats būtų išėjęs.

Išėjęs į pensiją, ruošėsi su 
žmona keliauti po pasaulį, norė
jo kur nors nusipirkti žemės ir 
savo rankom pasistatyti namą. 
Bet visa pasibaigė sunkia liga. 
Mirė rugpiūčio 18 d.

-o-
Liko jo žmona Bronė, duktė 

Dana Jurgėlienė su šeima, se
serys ir broliai Lietuvoje, ir visi 
mes, vienokiu ar kitokiu metu ji 
pažinę ir jį nuoširdžiai pamilę.

A.Š.
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ARKIVYSK. J. MATULAIČIO 
MINĖJIMAS

Atžymėjo 50 metų kunigystės sukaktį

WORCESTER, MASS.

Sv. Kazimiero parapijos Ne
kaltai Pradėtosios Marijos sese
lių rėmėjų skyrius rugpiūčio 
26 surengė arkivyskupo Jur
gio Matulaičio 100 m. gimimo ir 
45 m. mirties sukakčių mi
nėjimą.

Parapijos bažnyčioj marijonų 
viceprovinciolas ir šios parapi
jos klebonas kun. A. Miciūnas 
su kun. J. Bakanu koncelebravo 
mišias. Klebonas pasakė ir pa
mokslą.

Mišios buvo aukojamos už gy
vus ir mirusius marijonus, gy
vas ir mirusias Nekaltai Pradė
tosios Marijos seseles ir už abie
jų vienuolijų gyvus ir mirusius 
geradarius. Dalyvavo Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seselių vy
riausia vadovė seselė Margarita 
su kitomis seselėmis, Šv. Kazi
miero seselės ir gausiai susirin
kę abiejų parapijų tikintieji. 
Giedojo parapijos choras, vado
vaujamas O. Keršytės, ir solistė 
O. Zubavičienė. Po mišių su
giedota “Marija, Marija”.

Vėliau Maironio Parke buvo 
koncertas, pietūs ir paskaitėlė.

Prieš koncertą sveikinimo žo
dį tarė skyriaus pirm. Židžiū- 
nienė. Tolimesnės programos 
vedimą ji perdavė skyriaus sekr. 
J. Miliauskienei, kuri tuoj pri
statė solistę Oną Zubavičienę, 
atvykusią iš New Jersey, mūsų 
kolonijoj viešinčių pirmą kartą.

O. Zubavičienė yra didelė se
selių gerbėja ir jų darbų rėmė
ja. Ji padainavo: Ei auga auga 
(Klovos), Už balto stalo (Banai
čio), Liūlia liūlia, ąžuolėli (parti
zano daina), Liepa (Schuberto), 
Ar žinai tą šalį (A. Thomas, 
iš operos Mignon). Publikai en
tuziastingai plojant, vieną dainą 
dar pridėjo.

Solistė ir akompaniatorė Ol- 
ga Keršytė buvo apdovanotos 
raudonų rožių puokštėmis, 
kurias įteikė Bernadeta ir Tere
sė Miliauskaitės.

Pietūs pradėti malda, kurią 
sukalbėjo prel. P. Juras, gyvenąs 
Matulaičio senelių namuose 
Putname. Susikaupimo minute 
pagerbta šį pavasarį mirusi il
gametė skyriaus pirmininkė a.a. 
Marcelė Watkins.

Pasistiprinus skaniais pietu
mis, programos vedėja priminė 
šios dienos parengimo tikslą 
ir pakvietė seselę Onutę Mi- 
kailaitę plačiau supažindinti 
klausytojus su a.a. arki v. J. Ma
tulaičiu. Prelegentė labai vaiz
džiai ir nuosekliai, tarytum pati 
viską išgyvendama, papasakojo 
apie a.a. J. Matulaitį kaip asmenį 
ir suminėjo jo atliktus darbus.

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselių vienuolijos vyriausia va
dovė sesuo Margarita padėkojo 
skyriaus pirm. Židžiūnienei, 
ant savo pečių nešusiai šio pa
rengimo naštą, ir visai valdy
bai, ypatingai vyriausiai Parko 
šeimininkei E. Kauševičienei, 
mergaitėm, patamavusiom prie 
stalų; Sv. Kazimiero parapijos 
klebonui kun. A. Miciūnui,

PO CHICAGOS DANGUM

S v. Vardo Draugijos veikla
Šv. P. M. Gimimo bažnyčioj 

Marąuette Parke rugsėjo 9 įvy
ko Sv. Vardo Draugijos pamal
dos, po jų — salėj susirinki
mas. Dalyvavo 96 nariai. Susi
rinkimą vedė pirm. V. Petrošius. 
Maldas sukalbėjo ir svarbius 
pranešimus padarė Draugijos 
dvasios vadas kun. J. Kuzins- 
kas. Jis turi ir gražų balsą, to
dėl bažnyčioj puikiai užtraukia 
lietuviškai Draugijos giesmę.

Pirmininkas apibūdino Dr-jos 
veiklą. Kalbėjo apie didžiulį Dr- 
jos pikniką rugsėjo 16 mokyklos 
aikštėj ir salėj. J. Skelly prane
šė apie rekolekcijas, kurios į- 
vyks lapkričio 2 pranciškonų 
vienuolyne (vvrai prašomi iš 
anksto užsirašyti ir jose daly
vauti). Šeimos Šventė bus spa
lio mėn. antrą sekmadienį per 
Dr-jos susirinkimą (kviečiami 
dalyvauti visi — moterys, vai
kai ir jaunimas). Bus speciali 

MIC, už gražiai suorganizuotas 
pamaldas, pamokslą, skelbimus 
ir atsilankymą čia; Aušros Var
tų parapijos klebonui kun. A. 
Volungiui; Parko šeimininkui 
Lietuvių Labdaros Draugijos 
pirm. K. Adomavičiui už nemo
kamai duotas patalpas (jis yra 
nuoširdus seselių rėmėjas); so
listei O. Zubavičienei, kuri 
tiek dėl seselių pasiaukojo, kad 
už kelionę ir koncertą neėmė 
jokio atlyginimo.Ypatingą pa
dėką išreiškė Sv. Kazimiero se
selėm už dalyvavimą pamaldose 
ir salėj, taip pat prel. P. Ju
rui, Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos reikalų vedėjui kun. 
R. Krasauskui, neseniai atvyku
siam iš Romos, Matulaičio sene
lių namų kapelionui V. Zakarui, 
kun. J. Bakanui ir geraširdei 
akompaniatorei O. Keršytei, nu
traukusiai savo atostogų dalį, 
kad galėtų prisidėti savo darbu 

-prie šio minėjimo. Padėkojo ir 
visiem šio minėjimo dalyviam.

Programos vedėja pasidžiau
gė, kad seselė Margarita taip 
gražiai visiem padėkojo; jai pa
čiai nebelikę nieko daryti, tik 
minėjimą uždaryti; tad pakvietė 
marijonų viceprovinciolą ir Sv. 
Kazimiero parapijos kleboną 
kun. A. Miciūną sukalbėti 
maldą.

Rėmėjų ir bendradarbių 
išvažiavimas

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselės ir jų rėmėjai kviečia vi
sus rugsėjo 23, sekmadienį, at
vykti į Neringos stovyklą, į rė
mėjų sąskrydį. Tai bus pilna į- 
vairumo diena tyrame Vermonto 
kalnų ore. Seselės pavaišins vi
sus lietuviškais skanėstais. Bus 
progų atnaujinti draugystę, o gal 
ir naujai susipažinti.

11:30 vai. bus mišios. Po mi
šių — pietūs ir meninė progra
ma, kurią atliks rašytojas Jurgis 
Jankus ir Izabelė Žmuidzinienė.

J.M.

New Britai n, Conn.
Regina Dalangauskienė gavo 

iš Lietuvos telegramą, kad lie
pos 1 mirė jos miela mamytė 
Petronėlė Žiogienė, sulaukusi 
87 metų amžiaus, gimusi Kau
ne, bet visą laiką gyvenusi Rad
vilų kaime, Radviliškio valsč.

Nuliūdime liko velionės vyras 
Petras, sūnus Petras su šeima, 
duktė Stasė Lapėnienė, gyveną 
Radvilų kaime, Lietuvoj, ir duk
tė Regina Dalangauskienė, gy
venanti Amerikoj. Liko ir vai
kaičiai, Romas Dalangauskas ir 
Laimutė Mihailovich, ir pro
vaikaičiai, Treisytė, Romukas ir 
Grego ris.

Rugpiūčio 23 gautame laiške 
iš Lietuvos rasta nuotrauka, 
kurioj matyti, kaip mirusioji ma
mytė pagerbta daugybės vainikų 
ir gyvų gėlių puokščių. Palaido
ta Radviliškio kapinėse liepos 3.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje, 
brangi mamyte! Tegul būna tau 
lengva Lietuvos žemelė, kurią 
tu taip mylėjai!

Balys Semaška

programa ir minėjimas bažny
čioj ir salėj. Valdybos vicepirm. 
Šliogeris paskaitė gautus laiš
kus ir padėkas už pareikštas už
uojautas mirus nariam (J. Ži- 
vatkauskui, M. Baltramonieni 
ir Ant. Barauskui). Visi mirusie
ji buvo prisiminti tylos minute. 
Vicepirm. Vėžys pranešė apie 
ligonius, kurie jau serga.

Po pietį/ įvyko Šiluvos Mari
jos pagerbimas. Dalyvavo la- 
.bai daug tikinčiųjų. Pagerbimą 
organizavo Dr-jos narys dr. Jero- 
me. Pamokslą pasakė vysk. V. 
Brizgys. Vyko ir Šiluvos kelių 
dienų atlaidai.

Sv. Vardo Draugijos nariai 
yra vyrai, kurie padeda parapijos 
vidaus gyvenime, prižiūri tvarką 
bažnyčioj, renka aukas, rengia 
gegužines, dalyvauja procesijo
se ir iškilmėse. Draugijos tikslai 
ir darbai yra kilnūs. Vyrai kvie
čiami įsijungti į jos eiles.

Bal. Brazdžionis

Arkiv. J. Matulaičio minėjime Worcester, Mass., Maironio 
parke. B k. solistė Ona Zubavičienė, sės. M. Margarita — 
Nek. Pr, Marijos seserų vadovė, kun. V. Zakaras, sės. Ona. Mi
nėjimas buvo rugpiūčio 26.

Philadelphijos ateitininkų šventė

Philadelphijos ateitininkai ir 
svečiai birželio 17 ir 18 gražioj 
Gasparėnųrezidencijoj buvo su
važiavę į savo metinę šventę.

Danguolė Tamulionytė, moks
leivių ateitininkų centro valdy
bos atstovė, vedė įdomų pokal
bį apie laisvės reikšmę.

Skaniai pasivaišinę, važiavom 
į sporto aikštę, kur mergaitės 
prieš berniukus žaidė krepšinį.- 
Grįžę, kurie norėjo, ėjo mau
dytis.

Pailsėjętęsėm ideologinę pro
gramos dalį su pokalbiu, kurį- 
vedė Vytautas Muraška, Phila
delphijos moksleivių ateiti
ninkų globėjas.

Netrukus pradėjo lyti. Atsi
rado studentai, kurie dieną pra
leido su savo atskira programa.

Susirinkus moksleivių ir jau
nučių tėveliam, gitarom prita
riant, kun. Kajetonas Sakalaus-1 
kas, Philadelphijos atei
tininkų dvasios vadas, aukojo 
mišias.

Po mišių nustojo lyti. Ėjom 
vakarieniauti ir pasiruošti lau
žui.

Sutemus pradėjom laužą. 
Daug dainavom ir stebėjom 
jaunučių ir moksleivių pasirody- • 
mus. i

Laužui pasibaigus, ėjom pas 
Volertus. Ten buvo šokiai.

Sekmadienio rytą rinkomės 
su vėliavomis į mišias Šv. And
riejaus bažnyčioj, o po to į pa
rapijos salę.

Iškilmingam posėdžiui vado
vavo Rimas Juzaitis. Svečiai 
— Danguolė Tamulionytė ir Vy
tas Narutis, studentų ateitininkų 
'sąjungos pirmininkas, trumpai 
pasveikino visus susirinkusius, 

’o Antanas Razgaitis, moksleivių 
ateitininkų sąjungos atstovas ry- 

’tihiam pakraščiui, skaitė pa
skaitą.

Į moksleives ateitininkes bu
vo pakeltos: Vida Bendžiūtė, 
Kristina Juzaitytė, Lidija ir Lo
reta Radikaitės; Jas paruošė jau
nučių globėja Teresė Gečienė. 
Į studentus ateitininkus pakelti 
šie buvę moksleiviai: Dana Ju
zaitytė, Alma Masaitytė, Algis 
Maciūnas ir Virgus Volertas. Iš 
Washingtono dalyvių į studen
tus ^pakelti: Marytė Dambriū- 
naitė, Antanas Dambriūnas, Iza
belė Laučkaitė ir Rusnė Vaitku
tė. Pakeltųjų Vardu trumpą pa
dėkos žodį tarė Virgus Volertas. 

• Meninėj programoj Philadel- 
phijos ateitininkių kvartetas — 
Dana Juzaitytė (su gitara), Rasa 

*• Makarauskaitė, Danutė Stanku
tė ir Zita Štarkaitė — padaina
vo šias dainas: Pilki keleliai, 
Pamylėjau vakar ir Pienė; klau
sytojų prašomos, papildomai pa
dainavo Grįšim, grįšim. Į kvarte
to dainavimo entuziazmą ir 
menišką susidainavimą publika 
labai šiltai atsiliepė. Kvartetas 
lanko operos solistės Juzės Au- 
gaitytės dainavimo studiją.

Šioj programoj taip pat daly- 

Hartford, Conn.

Lietuvių parko reikalu
Lietuvių parkas buvo nuo

savybė keturių organizacijų: 
Lietuvių radijo valandėlės, Lie
tuvių klubo, Lietuvių Susivie
nijimo 124 kuopos ir Lietuvos 
sūnų ir dukterų draugijos. Mažė
jant paskutinių dviejų organiza
cijų narių skaičiui, likusieji na
riai nutari parduoti jiem pri
klausančias akcijas (Šerus). Ga
lėjo jas nupirkti kitataučiai ar 
neaiškios asmenybės. Atsiradus 
naujiem nepageidaujamiem 
dalininkam, nelengvas parko 
priežiūros ir administravimo 
darbas dar labiau pasunkėtų. 
Reikėjo skubiai veikti ir sutelkti 
2125 dol. sumą už šešias parduo
damas akcijas. Tą nelengvą už
davinį atliko dabartinis parko 
pirmininkas— kūrėjas savanoris 
Pranas Špakauskas.

Gegužės mėnesio vidury akci
jos buvo nupirktos ir atiduo
tos klubui.Tokiu būdu Lietuvių 
klubas praturtėjo šešiomis akci
jomis. Parko savininkais liko tik 
dvi organizacijos: Lietuvių klu
bas ir Lietuvių radijo valandėlė.

Buvo kreipiamasi į lietu
viškas organizacijas ir pavienius 
asmenis, ieškant lėšų, kad gali
ma būtų atmokėti skolas. Gauti

tokie rezultatai: LVS Ramovės 
Hartfordo skyrius — 200 dol., 
Jonas Kuodys (Hartford) — 100, 
Stasys Vilinskas (Windsor) — 
100, Lietuvių Susivienijimo 
Hartfordo skyrius — 100, Vy
tautas Petravičius (Hartford) — 
100, Feliksas Bočiūnas (Hart
ford) — 100, dr. James Gailiū- 
nas (Hartford) — 50, Lietuvių 
Bendruomenė (Hartfordo sky
rius) — 50, Karlonienė (New 
Britain) — 50, Antanas Rama
nauskas (Manchester) — 20, Jo
nas Janušauskas (Hartford) — 
20. Iš viso yra gauta 890 dol., tai 
yra maždaug netoli puškelio.

Reikia pastebėti, kad Hartfor
do lietuvių kolonija yra žymiai 
gausesnė, negu rodo lapas. Yra 
dar nemažas skaičius labiau 
pasiturinčių asmenų, negu au
kojusieji. Lauksime ir jų.

Rugsėjo 30 paikas rengia Lie
tuvių dieną. Tikimės gausaus vi
suomenės atsilankymo ir visoke
riopos paramos.

Ta proga pranešam: parko 
skolom apmokėti 100 dol. ar 
daugiau aukojusiųjų pavardės 
bus įrašytos į garbės aukotojų 
sąrašą.

Klubietis

Kun. A. Miciūnas, MIC., Šv. Kazimiero par. klebonas, 
Worcester, Mass., vadovaus dviejų savaičių kelionei į Šv. Že
mę. Ekskursija išvyks spalio 15 ir grįš spalio 29. Aplankys 
taipgi Romą ir Atėnus (Graikijoje). Paskutinė diena rezer
vuoti vietas yra rūgs. 30. Dėl informacijų kreiptis: Rev. 
A. Miciūnas, MIC. 41 Providence St., Worcester, Mass. 01604. 
Tel. 754-5142.

Kun. Antanas Pranciškus Bru
žas, lasalietis vienuolis, atžymė
jo savo kunigystės 50 metų su
kaktį. Liepos 8 kukliai jis su
kaktį paminėjo Šv. Juozapo se
nelių prieglaudoje, Jefferson 
City, Missouri.

Po to jis atvyko į Waterbury, 
Conn., kur yra lyg jo antroji tė
viškė. Ir čia jis laikė padėkos 
mišias. Tada keliavo į Nashua, 
N. H., kur jam teko būti du kar
tus klebonu šv.Kazimiero lietu
vių parapijoje. Ir jis čia aukojo 
padėkos mišias.

Kun. Antanas P. Bružas yra gi
męs 1897 gruodžio 18 Pajevony
je, Vilkaviškio apskrityje, Lietu
voje. Su tėvais 1903 išvyko į 
Škotiją ir čia gyveno iki 1910 m. 
Tada visi persikėlė į Ameriką ir 
apsigyveno Waterburyje, Conn.

Waterburyje baigė Šv. Juoza
po parapinę mokyklą. Į tėvų 
lasaliečių vienuolyną įstojo 
1916 liepos 16. Šv. Marijos se
minarijoje Baltimorėje, Md., iš
ėjo teologijos ir filosofijos moks
lus. Studijavo Gregorianumo 
universitete Romoje, baigė teo
logijos daktaro laipsniu 1923 m. 
Kunigu įšventintas tais pačiais 
metais liepos 8 d.

Dėstė filosofiją La Salette 
seminarijoje Altamont, N. Y., 
1924-31, nuo 1931 iki 1938 Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
Nashua, N. H. Nuo 1938 iki 
1941 Altamonto seminarijos 
rektorius. Tada vėl grįžo į Šv. 
Kazimiero parapiją klebonauti.

vavo Aušra Kananavičiūtė, pa- 
skaičiusi ištrauką iš Vytauto Ma
černio Penktosios vizijos.

Aušra Kananavičiūtė

Dar kartą susitikim Neringoje

Daug mūsų gražaus prieaug
lio krykštavo, žaidė, bėgiojo, 
maudėsi, svajojo,-kūrė, linksmi
nosi Vermonto kalnuose prisi- 
glaudusioj gražiojoj Neringoj aš- 
tuonias savaites! Jau ir didžiau
siam skeptikui nebegali kilti 
klausimas, “kam seselėm rei
kėjo tos Neringos”. Jaunimas šią 
stovyklą yra pamilęs. Vyresnie
siem Neringoj stovyklos niekas 
neruošia, betgi lietuvių susiarti
nimo diena seselių sodyboj Put
name skiriama visiem. Pernai 
toji diena praėjo su dideliu pa
sisekimu, ryšium su pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresu. Šie
met niekas net nedrįso galvoti 
apie tokį pasisekimą, ir, visų 
nustebimui, žmonių suvažiavo 
dar daugiau.

Nemaža lietuvių savo atos
togas praleido Putname bepoil- 
siaudami, o rugpiūčio 23-25 vy
ko ALRK Moterų Sąjungos 35- 
tas seimas-suvažiavimas. Putna- 
mas pasidarė svarbus lietuvybės 
centras! O, anot kun. V. Puido
ko, “dar taip neseniai čia karvės 
vaikščiojo”. ~

Čia pradėjo kurtis tik kelios 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
kongregacijos seserys. Nedaug 
jų ir dabar. Bet jų darbai dide
li. Jos ruošia, spausdina Eglutę 
vaikam, vadovauja stovyklom, 
vaikų darželiui, prižiūri sene
lius, slaugo ligonius ir dar ir 
dar . . . Savo gerumu yra prisi
traukusios didelį būrį rėmėjų ir 
bendradarbių.

Rugsėjo 23 seselės ir rėmėjų 
centro valdyba kviečia visus rė
mėjus ir bendradarbius Nerin- 
gon pasidžiaugti nuveiktais

Nuoširdžiai kviečiame visus rugsėjo 23, sekmadienį, 
atvykti į Neringos stovyklos rėmėjų sąskrydį Vermonto 

I kalnuose.
Seserys visus pavaišins, bus proga pasikalbėti, atnau- 

j jinti draugystę.

Programoj: 11:30 vai. Šv. Mišios, po jų pietūs ir me
ninė dalis. Meninėj programoj — Jurgio Jankaus kūryba; 
dalyvauja autorius ir Izabelė Žmuidzinienė.

Iki pasimatymo Neringoj!

N. P. Marijos Seserys
ir Rėmėjai

Kun. Antanas Bružas, at
šventęs 50 metų kunigystės 
sukaktį.

Išbuvo iki 1943 m. 1943-1948 
vedė misijas lietuvių parapijose. 
Nuo 1948 iki 1956 dėstė filo
sofiją La Salette seminarijoje 
Ipsvvich, Mass. Klebonavo Kil- 
gore, Texas, nuo 1956 iki 1959, 
dėstė prancūzų kalbą lasaliečių 
seminarijoje Jefferson City, 
Missouri. Klebonavo amerikie
čių prancūzų parapijoje Creaole, 
Louisiana, iki 1968. Tada paskir
tas Šv. Juozapo senelių prie
glaudos kapelionu Jefferson 
City, Mo.

— Jurgis Brazaitis vadovauja 
Argentinos lietuvių jaunimo są
jungai. Jo adresas: C. La Rosa 
1253, Adrogue, Prov. Bs. Aires, 
Argentina.

“Sovietskaja Litva” liepos 26 
rašo, kad Vilniaus valstybinia
me universitete studijuoja 
16,000 studentų ir šiemet į jį 
būsią priimti 2805 naujokai. Į 
visas Lietuvos aukštąsias mo
kyklas šiemet būsią priimta 
12,000 studentų. (E) 

darbais, pasitarti ir pasi
svečiuoti.

11:30 vai. bus mišios ir pa
mokslas. Po to pietūs, vėliau 
programa. Žinomas pedagogas 
A. Masionis trumpai pakal
bės apie Neringą, o Jurgio Jan
kaus kūrybą skaitys Izabelė 
Žmuidzienė ir pats autorius.

Rugsėjo mėnesį būna ypatin
gai gražių dienų, o Vermonte — 
pasaka. .. Tad iki malonaus 
susitikimo Neringoj!

Albina Lipčienė

DĖKOJAM

Labai nuoširdžiai dėkojam 
rengėjam ir dalyviam arkivysk. 
Jurgio Matulaičio minėjimo, 
įvykusio Šv. Kazimiero bažny
čioj ir Maironio Parke, Worces- 
cestery. Programą labai puikiai 
suorganizavo rėmėjų pirmi
ninkė Židžiūnienė su vi
sos Miliauskų šeimos talka — 
ačiū! Taip pat esam labai dė
kingos visiem taip dosniai pri- 
sidėjusiem prie programos gra
žaus pasisekimo: klebonui kun. 
Miciūnui už mišias ir pamokslą, 
solistei O. Zubavičienei, atvy
kusiai iš New Jersey, ir jos 
akompaniatorei O. Keršytei, šei
mininkei Kauševičienei ir visom 
jos padėjėjom, Adomavičiam, 
maloniai užleidusiem Maironio 
Parko patalpas.

Toks nuoširdus visų pasiauko
jimas ir mum parodyta šeimyniš
ka šiluma taip gražiai derinosi 
su arkivysk. Jurgio Matulaičio 
dvasia, kurią prisiminti ir pa
gerbti buvom susirinkę.

Nekaltai Pradėtosios
Marijos Seserys
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Dr. Domas Jasaitis — 75 metai PULK. LAKŪNUI NARCIZUI TAUTVILAI 
MIRUS

Dr, Domui Jasaičiui rugsėjo 
18 saijo 75 metai. Sukaktis duo
da progą pažymėti, kad dr. Ja
saitis yra iš tų žmonių, kurie yra 
įaugę ne tik į savo profesiją, bet 
ir į plačią visuomeninio veiki
mo dirvą.

Gydytojo profesiją susidarė 
studijose nuo 1917 Kievo ir nuo 
1920 Berlyno universitetuose; 
gilino ją praktikos darbais Pary
žiaus ligoninėse ir Pasteuro in
stitute. Lietuvoje ją praktikavo 
nuo 19255 m. Šiauliuose. Tenai 
paskutinės jo pareigos buvo 
ligonines direktoriaus. Ameri
koje pastoviausiai ir ilgiausiai, 
nuo 1953 iki išėjimo į pensiją, 
dirbo Tampa, Fla., džiovininkų 
ligoninėje.

Visuornenėn įaugo giliai ir 
plačiai nuo pat gimnazisto laikų 
—* į ateitininkus moksleivius, 
paskiau studentus, sendraugius, 
visur reikš damasis dinamiškai 
—> paskaitom, kalbom, raštais. 
Šiauliuose įaugo dar plačiau į 
tokias organizacijas kaip krašto

Lietuvoje mirė Jonas Janusas

Rugsėjo 12 iš ryto Šiauliuose 
mirė Jonas Janušas, sulaukęs 
102 metų, dailininko Česlovo 
Januio tėvas. Palaidotas rugsėjo 
14. Jo sūnus Česlovas, dailinin
kas, gyvena New Yorke, gi kitas 
sūnus Andrius ir dukra Marija 
gyvena Lietuvoje. Pas dukrą jis 
ir praleido savo gilios senatvės 
dienas.

-o-
Jis buvo gimęs 1871 metais 

rugsėjo 18 d. Puplusčių kaime, 
prie Kražių. Visa jo giminė gy
veno ilgai, — tėvas mirė 103, 
'O senelis sulaukė net 116 metų.

. Jp sesuo buvo aktyvi Kražių 
skerdynių dalyvė, įsitraukusi į 
ilgas kovas su kazokais. Ji virino 
vandenį ir pylė ant puolančių 
kazokų. Už tai jai teko vėliau 
sėdėti Vilniaus kalėjime. Lietu
vos respublikos laikais ji buvo 
apdovanota Gedimino ordinu.
' Velionis Jonas mokėsi Palan

gos progimnazijoje drauge su 
buvusiu Lietuvos prezidentu A. 
Smetona. Vėliau tarnavo Rusijo
je akcizininku.

Prieš I-jį pasaulinį karą buvo 
įsikūręs Kryme, Fiodoso mieste. 
Kryme gyveno turtingai ir turėjo 
savo vasarvietes, buvo tabako, 
vyno,kvepalų ekspertas. Jau tuo

AMSTERDAM, N.Y.
M. ir L. Kerbelių 
auksinis jubiliejus

Mikas ir Liudvika Kerbeliai 
rugpjūčio 26 atšventė savo ve
dybų auksinį jubiliejų. Ta proga 
Šv. Kazimiero bažnyčioj buvo 
aukojamos padėkos mišios.

Klebonas kun. Kęstutis Balčys 
pamokslo metu pabrėžė jubilia
tų pavyzdingą gyvenimą, kaip 
ištikimų Kristaus liudytojų ir lie
tuviškosios bendruomenės va
dų. Foto buvo atnaujinta mote
rystės priesaika ir perduotas 
Šventojo Tėvo palaiminimas. 
Tenka pabrėžti, jog čia dalyvavo

U Lietuvos neseniai atvežta 
KanCia, dabar saugojama 
lietuviškoj koplytėlėj šv. 
Kazimiero parapijoj Sao 
Paulo, Brazilijoje. Kryžius ir 
Kanda buvo sovietų apdau
žyti Ir apdeginti.

tyros draugija, Lietuvos pagra
žinimo draugija, Rotary klubas, 
buvo net Šiaulių miesto tarybos 
narys. Dėl to atėjus bolševikam 
atsidūrė kalėjime.

Nuo antros okupacijos pasi
traukęs į Vokietiją, tokis pat 
dinamiškas buvo kaip L. Raudo
nojo kryžiaus pirmininkas, kaip 
Vliko Vykdomosios Tarybos 
narys, krikščionių demokratų są
jungos veikėjas.

Pasitraukęs iš tarnybos, persi
kėlė iš Floridos į Mount Ver
no n, N. Y.; čia arčiau prie saviš
kių — dukters ir žento L. ir K. 
Valiūnų, arčiau ir prie sūnaus 
Stasio, taip pat gydytojo, bei 
marčios Jasaičių, kurie gyvena 
Bostone.

Parvykęs iš Floridos, nesitrau
kia iš visuomeninės dirvos — 
ilgą laiką buvo L.K.M. Aka
demijos židinio New Yorke pir
mininkas, tebėra lig šiol kr. de
mokratų laikraščio “Tėvynės 
Sargo” redaktorius.

metu palaikė glaudžius ryšius su 
lietuviais veikėjais, ypatingai su 
dr. K. Griniumi ir M. Sleževičiu
mi.

Lietuvos atsikūrimo metais 
buvo paskirtas Lietuvos konsulu 
visai pietinei Rusijai. Šiose pa
reigose išbuvo nuo 1918 iki 
1921 metų.

Kaip konsulas turėjo progos 
ginti lietuvių reikalus, padėti 
jiem išvykti į Lietuvą. Tuo metu 
rytiniame Kryme gyveno nema
ža bajorų, kilusių iš Lietuvos. 
Keliems šimtams tų bajorų parū
pino Lietuvos pilietybės doku
mentus ir padėjo pabėgti nuo re
voliucijos. Jie visi išvyko į Lie
tuvą. /

Jis pats į’ Lietuvą su trimis 
vaikais grįžo 1922 metais. Jo 
žmona buvo mirusi 1916 metais. 
Grįžęs į Lietuvą, buvo muiti
nės tarnautojas. Pradėjo dirbti 
Skuode, paskui teko jam daug 
kur buvoti, eiti visokiausias pa
reigas.

Gilią senatvę praleido Šiau
liuose. Jau ir senas būdamas, 
gyvai sekė dail. Česlovo Janušo 
kūrybą ir džiaugėsi jo pasiseki
mu. Gi dailininkas savo tėvą 
iš čia yra parėmęs įvairiais bū
dais.

taip pat visi tie patys liudytojai, 
kurie prieš 50 metų liudijo mo
terystę: Šimoniai iš Detroito, 
Mačiulienė iš Brooklyno. Šiom 
mišiom visi liturgijos dalyviai 
buvo sudaryti iŠ šeimos — vaikų 
bei vaikaičių: komentatorius, 
lektoriai, akolitai, aukojimo pro
cesijos dalyviai.

Po mišių Holiday Inn patalpo
se įvyko iškilmingi pietūs, ku
riuose dalyvavo daugiau kaip 
šimtas Kerbelių draugų bei pa
žįstamų.

Mikas Kerbelis atvyko į Ams
terdamą 1906. Būdamas tiktai 14 
metų, giedojo tada parapijos 
chore sopranu. Pasimokęs dirbo 
įvairiose apdraudos bendrovėse. 
Buvo sužeistas pirmajam pa
sauliniam kare. 1921 kan. F. Ke
mėšis pakvietė jį į Bostoną Dar
bininko administratoriaus parei
gom. 1923 M. Kerbelis grįžo į 
Amsterdamą. Čia jis įsteigė savo 
apdraudos bei kelionių bend
rovę, kuriai dabar vadovauja jo 
sūnūs.

Be M. Kerbelio nepraėjo joks 
žymesnis įvykis Amsterdamo 
lietuvių gyvenime. Ilgametis 
Balfo pirmininkas, Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės val
dybos narys, Lietuvos vyčių vei
kėjas, Vasario 16 minėjimų or
ganizatorius.

Auksinio jubiliejaus proga Mi
kui ir Liudvikai Kerbeliam ten
ka palinkėti Aukščiausiojo palai
mos, geros sveikatėlės ir ištver
mės lietuviškoj veikloj.

K.B.

Dr. Domas Jasaitis

Naujos Zelandijos teisėjas moko Petrą Šimkų, 
kaip reikia protestuoti prieš tokią valdžią

Iš Naujosios Zelandijos gau
tame laikrašty “The Auckland 
Star” rugsėjo 8 yra tokia žinia 
apie pensininką Petrą Šimkų. 
(Laikraštis gautas J. G. dėka).

Šešiasdešimt metų amžiaus 
pensininkas, kuris norėjo pa
reikšti protestą prieš veiksmus 
Rusijos, aneksavusios Lietuvą, 
vakar (rūgs. 7) atsidūrė Auck
land magistrato teisme kalti
namas už sąmoningą įžengimą į 
Epsom Show Grounds nuosavy
bę.

Teismui buvo pareikšta, kad 
Petras Šimkus buvo rastas už 
Rusijos patalpų prie tarptautinės 
prekybos mugės rugpiūčio 30 
dieną — vieną dieną po to, kai 
buvo pašalintas už mėginimą su
gadinti žemėlapį šioje patalpoje.

Šimkus, kelis kartus reikalau
jamas pasitraukti, atsisakė ir bu
vo suimtas. Prie jo buvo rasta 
buku minkštu galu plunksna ir 
atsuktuvas žemėlapiui suga
dinti. Taip pareiškė teismui ser
žantas D.E. J. Butcher.

Šimkus, kuris kaltinimus prisi
ėmė, buvo (teisėjo) B. O. Ni- 
cholson rastas kaltas ir įsakytas
atvykti į teismą, jei per šešis 
mėnesius bus pašauktas, išgirsti 
sprendimo.

PADĖKA
Sėkmingai praėjus Laetuvių 

Katalikų Mokslo Akademijos IX- 
ajam suvažiavimui, Akademijos 
centro valdyba ir Naujosios Ang
lijos židinys nuoširdžiai dėkoja 
sekcijų vadovam — prel. V. Bal
čiūnui, prof. S. Sužiedėliui, 
prof. dr. J. Pikūnui, dr. A. Kul- 
pai-Kulpavičiui, dr. P. Kaladei, 
V. Kulbokui, dr. B. Petkauskui, 
visiems prelegentams, ypatingai 
pilnaties posėdžių paskaitinin
kams; suvažiavimo rengimo ko
miteto nariams — Broniui Paliu
liui, surengusiam Akademijos 
jubiliejinio suvažiavimo ban
ketą, dr. Petrui Kaladei, sutelku
siam suvažiavimui reikalingas 
lėšas, inž. Antanui Girniui, ve
dusiam registracijos reikalus, 
prof. Pranui Liuimai, S.J., pasi
rūpinusiam pamaldų ir patalpų 
reikalais, ir Antanui Mažiuliui, 
suorganizavusiam senosios 
Lietuvos valstybės žemėlapių 
parodą.

Prof. dr. Antanas Liuima, S.J.
L.K.M. Akademijos p-kas

Prof. dr. Juozas L. Navickas
Naujosios Anglijos židinio

p-kas

PADĖKA
Du kartūs turėjęs širdies prie

puolius, ilgokai išbuvau ligoni
nėj. Nors dar jaučiu ligos pa
sekmes, bet kasdien stiprėju.

Noriu savo ir šeimos vardu 
padėkoti dr. Onai Vaškevičius, 
dr. Nemickui, dr. Silvai, Šv. Kry
žiaus seselėms, vysk. Blizgiui, 
kun. Kelpšai, kun. Zakarauskui, 
kun. Kuzinskui, Lietuvos vyčių 
112 kuopai, radijo progr. vedėjai 
ir leidėjai Aldonai Daukus, laik
raščių redakcijom, SLA prez. 
Dargiui, Frank Zapolis, J. V. 
Leonas Venckus, Anglijos Liet. 
Klubui, Ramovės valdybai, Šv. 
Vardo D-jai, V. Andrijauskui, 
Bud ir Vai Smith (DeKalb) duk
rai Kataline, J. V. Klevys, A. 
Laukaičiui, M. Tiškevičienei, P. 
Stravinskui, Gladys DeLeo, 
Darbininko redaktoriui kun. 
Bučmiui, Blekiui, Petrauskui ir

Rugpiūčio 22, antradienio lie- 
ngą popietę,. Washingtone, 
>.C., buvo palaidotas Lietuvos 
en. štabo pulkininkas, lakūnas 
larcizas Tautvilas. Grupė civi- 
ų, kadaise buvusių karių, į- 
airiai saliutuodami, pagerbė šį 
ietuvos karininką, rezistentą, 
eikėją. Tiem vyram vadovavo 
I. Škirpa, taip pat buvęs Lie- 
ivos kariuomenės pulkininkas.
“Washington Post” įsidėjo

“Jūs gyvenate šiame krašte 
pakankamai ilgai, kad žinotumė
te, jog turite teisę protestuoti 
taikingu būdu, ir tai—norėčiau 
jum pasakyti — yra efektingiau
sią priemonė protestui prieš to
kios rūšies valdžią, prieš kokią 
jūs protestuojate”, kalbėjo (tei
sėjas) Nicholson Šimkui, gimu
siam Lietuvoje, bet dabar natū- 
ralizuotam Naujosios Zelandijos 
piliečiui.

“Tačiau jūs buvote pasiruo
šęs išeiti už šių ribų ir sugadinti 
svetimą nuosavybę.

“Aš sutinku be jokio klausi
mo, kad jūsų jausmai tikri, ir aš 
laikau tai aiškiu pagrindu teismo 
švelnumui”, pridėjo Nicholson.

Kaltinamojo gynėjas R. J. 
Moody pavaizdavo, kad tai buvo 
atvejis, kada tikras jausmas ir 
principai paveikė Šimkaus atsi
sakymą pasitraukti.

Jis sakė, kad Šimkus išvyko 
iš Lietuvos 1949 (? Red.), nes, 
jo paties žodžiais, jis “negalėjo 
pakelti to gyvenimo, kuriame 
atsidūrė kraštas rusų valdomas.”

BALTIMORĖS ŽINIOS

Daina, vyrų choras, rugsėjo 
23, sekmadienį, su savo šei
momis rengia gegužinę Gordo- 
no ir Eleonoros namuose prie 
Liberty Dam. Šalia valgių bus ir 
įdomi programa su dainomis.

Vištienos pietus rugsėjo 16 
surengė Šv. Alfonso parapijos 
draugijos mokyklos salėj. Šo
kiam grojo geras orkestras. Salė 
buvo gražiai išpuošta. Pelnas pa
skirtas Šv. Alfonso mokyklos 
reikalam.

Kalėdojimas, metinis parapie- 
čių lankymas, prasidėjo rugsėjo

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
paieškomi asmenys

Baranauskas, gyvenęs Kretin
goje, buvęs geležinkelietis.

Bučys (Buchis), Kostas, gy
venęs New Britain, Conn., turė
jęs taverną.

Šimaitis, Antanas, Do
mininko sūnus, virš 80 metų 
amžiaus, į JAV atvykęs prieš Pir
mąjį Pasaulinį karą, gyvenęs 
Chicagoj, kilęs iš Angliadegių 
km., Skaudvilės vi., turėjo sūnų 
Kazimierą ir dukrą Aleksandrą.

Tiepel, Adolfas ir Irena, arba 
jų vaikai: Edith ir Erich, kilę 
iš Raseinių apsk., po karo iš 
Vokietijos atvykę į JAV, gyvenę 
Dundee, Mich.

Venspolytė (Atkoska), Elena 
ir jos šeima, gimusi JAV 1920, 
buvo atvykusi į Lietuvą, grįžu
si gyveno Chicagoj, vėliau Det- 
roit, Mich.

Žekas, Julius, gyvenęs Rokiš
kyje.

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

kitiem mane užjautusiem ligoje. 
Ačiū dr. Adomavičiui, lietuvių 
televizijos vedėjui T. Šlutui, 
J. Simonavičiui iš Toronto, red. 
dr. Nagiui iš Montrealio, red. 
Paukšteliui, Tėviškės Žiburiam, 
Sandarai, Naujienom, Draugui.

Reiškiu visiem nuoširdžiausią 
padėką.

Balys Brazdžionis 

nuotrauką, trumpą aprašymą, 
kad mirė “U. S. Library Aide”. 
O lietuviams jis buvo kur kas 
daugiau.

-o-
Velionis Narcizas Tautvilas 

buvo gimęs 1903 sausio 5 Ro
zalime, Panevėžio apskrityje. 
Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, 
1925 baigė Karo mokyklą, 1926 
perėjo tarnauti karo aviacijon, 
1937 baigė Vytauto Didžiojo 
aukštąją karo mokyklą. Baigė ge-
riausiais pažymiais. Tuo metu 
jo darbo kambarys buvo užvers
tas knygomis, užrašais ir didžiu
liais žemėlapiais, kurie buvo 
visi išbraižyti. Čia buvo nagrinė
jami visokiausi stateginiai užda
viniai.

Baigęs akademiją, buvo 6- 
tos oro eskadrilės vadu, 1937- 
40 lektorius Vytauto D. aukšto
joje karo mokykloje.

Taip jau nutiko, kad įsimylė
jo to meto vieną prašmatniau
sių Kauno merginų Bronę Gus- 
taitytę. Senos didelės nuotrau
kos liudija, kokios buvo šaunios 
vestuvės, kokie laimingi jauna
vedžiai, kokie buvo gražūs lie
tuviai aviatoriai.

Mano brangiausia to meto 
nuotrauka buvo velionio Taut
vilo, kaip jis stovi prie lėktu
vo, papuošto vyties kryžiumi ir 
gėle. (Jei kas kada rašys apie 
XX amžiaus lietuvį karį, jo būdą, 
aprangą ir ginklus, Tautvilas bū
tų vienas iš labiausiai prisimin
tinų).

■••• Kartą Palangoje mus, gimi
nių vaikus, jis nusivežė į aero
dromą. Jis buvo Palangos ko
mendantas. Jis parodė mum 
lėktuvus. Dar ir dabar jį matau 
riedantį ANBO VIII ir kylantį 
pro pušis (ANBO VIII buvo pir
masis serijinis lietuviškas gen.

18. Kiekvieną sekmadienį kuni
gai iš sakyklos praneš apie lan
komus rajonus.

Lietuvių Posto 154 ir jų padė
jėjų naujų valdybų supažindini
mo iškilmės bus rugsėjo 30 
Lietuvių Svetainės didžiojoj sa
lėj. Baltimorės ir Marylando 
valstijos Amerikos Legionierių 
organizacijos viršininkai pa
kviesti dalyvauti tose iškilmėse. 
Visi posto nariai raginami gau
siai dalyvauti. Iškilmės prasidės 
2 vai. popiet. Po jų bus valgių 
ir gėrimų.

Madų parodą rengia Šv. Al
fonso energingos sodalietės 
gražioj Martine West salėj. Ten 
kiekvienais metais vyksta toks 
parengimas. Šiemet įvyks spa
lio 2, antradienio vakarą. Po va
karienės vyks moterų ir vyrų 
naujausių madų paroda. Veiks 
loterija. Bilietų galima gauti pas 
sodalietes ir klebonijoj.

Julian Kavalesky-Kavaliaus- 
kas, pirmos kartos lietuvis, stai
ga mirė rugsėjo 9 nuo širdies 
smūgio. Gedulingas mišias už jo 
sielą aukojo jo giminaitis kun. 
Juozas Antoszewski Šv. Alfonso 
bažnyčioj rugsėjo 13. Palaidotas 
Lake View Memorial kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Ethel ir 
velionies motina Rožė.

Jonas Obelinis

ADOLF SCHRAGF.R’S BALDŲ 
VASAROS IŠPARDAVIMAS

10%-50% NUOLAIDOS
ant miegamųjų su 2 lovomis, salionų, bufetų su baru, 
sofų, atverčiamų sofų,fotelių, matracų, vieniškų baldų, 
lempų, taipogi ir ant naujausių modelių importuotų 
ir vietinių baldų.

ADOLF SCHRAGER’S 
FURNITURE

336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės) X'etc York City 
Tcl.: TR 9-0400

Atidarą kasdien iki 8 tai. —antrad. ir šeštad. iki 6 vai.
(Mokėjimo sulygau pagal pirkėjo pageidavimų)

Pulk. Narcizas Tautvilas

Gustaičio sukonstruotas karo 
lėktuvas).

-o-
Kaip jis turėjo pergyventi 

1940 Lietuvos valstybės žlugi
mą! Ne jo valia buvo, bet taip 
nutiko, kad toji aviacija nepalei
do nė vienos kulkos į priešą . ..

Kai buvo likviduojama Lie
tuvos kariuomenė ir jos aviaci
ja, jis buvo atleistas iš tarnyboj. 
Teko slapstytis.

-o-
Iš Lietuvos išvyko 1944 me

tais. Karui pasibaigus, su šeima 
buvo Kemptene, Bavarijoje. Ten 
jis buvo išrinktas pabėgėlių sto
vyklos vadovu. Į Ameriką atvy
ko 1949 metais. Pirma gyveno 
New Jersey, paskui jį pakvietė 
į Washingtoną. Dirbo kongreso 
bibliotekoje aviacijos skyriuje. 
Čia jis pasidarė vienu iš rim
čiausių sovietų aviacijos žinovų. 
Su kitu specialistu paruošė 
spaudai rusų-anglų techniškų 
terminų žodyną. Kalbotyra jo 
buvo kita mėgstama sritis. Iš
spausdino keletą svarbių raši
nių.

-o-
Jis sugebėjo įžvelgti į laiką ir 

į visas aplinkybes, sugebėjo net 
už jų toliau matyti. Pvz., kai 
buvo gen. P. Plechavičiaus orga
nizuojama rinktinė, jis iki pasku
tinio momento nepasitikėjo na
cių pažadais, nes jam atrodė, 
kad tie metai negalimi lyginti 
su 1918 m. Ir Amerikoje 1953 
metais, kai čia buvo pagarsėjusi 
Kersteno — Dulles politika, 
Tautvilas įtikinėjo, kad JAV 
planai Lietuvos atžvilgiu yra ki
tokį.

-o-
Kur jis dirbo ir kur vadovavo, 

visur turėjo darbo nuovoką, ir 
viskas ėjo lengvai. Negėrė, ne
rūkė, buvo santūrus. Mirė po 
sunkios ir skaudžios ligos, kuri 
pasireiškė jam išėjus į pensiją. 
Jei ne jo amžius — 70 metų, jo 
nebūtų paleidę į pensiją, nei jis 
pats būtų išėjęs.

Išėjęs į pensiją, ruošėsi su 
žmona keliauti po pasaulį, norė
jo kur nors nusipirkti žemės ir 
savo rankom pasistatyti namą. 
Bet visa pasibaigė sunkia liga/ 
Mirė rugpiūčio 18 d.

-o-
Liko jo žmona Bronė, duktė 

Dana Jurgėlienė su.šeima, se
serys ir broliai Lietuvoje, ir visi 
mes, vienokiu ar kitokiu metu ji 
pažinę ir jį nuoširdžiai pamilę.

A.Š.
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Mūsų krepšininkai Europoj

KĄ RAŠO PRANCŪZAI IR ITALAI
K. ČERKELIŪNAS

Susidomėję sekam Š. Ameri
kos lietuvių krepšinio rinktinės 
viešnagę Europoj. Deja, iki šiol 
Darbininke (ir kitur) paskelbti 
Jurgio Janušaičio rašiniai nepa
tenkina — ir apie sportą rašant, 
neužtenka gerų norų ... Be to, 
daug saldaus pasigyrimo ir pil
nos rieškučios naivumo. Negali
mą sutikti, kad ši komanda “rep
rezentuoja Lietuvą ir lietuvius”. 
Ji reprezentuoja tik S. Amerikos 
(JAV bei Kanados) lietuvius, bet 
toli gražu ne Lietuvą.

Dėl to žvilgsnį kreipiam į pa
čią Europą. Jau prieš kelionę 
laiškuose iš užjūrio sportu besi- 
domį tautiečiai buvo nustebinti 
Jono Šoliūno JAV lietuvių spau
doj liejama propaganda. Citata iš 
vieno laiško: “Šoliūno pareiški
mai spaudoj labai diletantiški ir 
viskas perdėta”.

O koks vaizdas europinėj 
spaudoj? Didžioji spauda apie 
krepšinį paprastai mažai rašo. 
Lietuvių vardas sumirgėjo spor
tinėj spaudoj ir kai kuriuose pro
vincijos miestų laikraščiuose.

Paryžiaus sporto dienraštis 
L’Eąuipe apie mūsų krepšinin
kus kukliai rašė, dažniausiai pa
sitenkindavo kronikine pasek
me. Daugiau prabilo rugsėjo 3 
laidoj, kur kalba apie Prancūzi
jos rinktinės pasiruošimą Euro
pos pirmenybėms Barcelonoj. 
Ta proga paminėti lietuviai, nes 
jie pirmutiniai priešininkai 
Prancūzijos rinktinei, besiren
giant keliauti į Ispaniją. Tai 
Lithuanians Ali Stars, kurioj žai
džia lietuvių kilmės amerikie
čiai ir jiems vadovauja Vytas 
Grybauskas, FC Mulhouse 
žvaigždė pokario laikais. Lietu
vių sudėty yra Ed Palubinskas, 
vienas gerraūsiij šaulių (190' 
taškų) olimpiniuose žaidimuose 
Muenchene, kur jis žaidė už 
Australiją. Be to, augšto ūgio ir 
sunkaus svorio Stepas Puidokas 
(2,10 m ir 109 kg), vikrūs žai
dikai Modestas, Sakys.

Paskelbta, kad lietuviai iš J AV 
jau yra žaidę keletą rungty
nių Prancūzijoj, ryškiai lai
mėjo prieš A S Strasbourg- 
Mulhouse sutelktinę ko
mandą, bet du kartu pralaimėjo 
prieš Prancūzijos meisterį AS 
Berck. Surašytos Prancūzijos 
rinktinės ir lietuvių sudėtys — 
mūsiškių pilnas tuzinas, pavar
dės tikslios, tik vietoj Gineitis 
išėjo Jeneitis.

Rugsėjo 5 laidoj rašoma apie 
Prancūzijos pergalę prieš lietu
vius 78-75. Prancūzai savo žai
dimu nebuvo patenkinti, ryš
kios vidurio puoliko ir ūgio 
problemos. Cituojamas Vytas 
Grybauskas (jis vadinamas ‘Te 
directeur spoĮętif dės ‘'Lithua
nians Ali Stars”). kuris 1951 
iškėlė FC Mulhouse komandą į 
Coupe de France baigmę ir 
gerai kalba prancūziškai. Gry
bauskas pasisakė apie kai ku
riuos praneūzri žaidikus, o iš lie
tuvių paminėjo Puidoką.

bandymų, lietuviai iš 75). Per
galę nusvėrė baudos, kurias 
prancūzai tiksliau smaigstė (iš 
18 įmetė 10, o lietuviai iš 24 
pataikė tik 7).

Rugsėjo 6 L’Eąuipe grįžta 
prie lietuvių trumpam rašiny 
apie ūgį. Jei prancūzų treneris 
Joe Jaunay ir lietuvių Jonas Va
laitis paimtų po 8 iškilius žai- 
dikus iš savo komandų, lietuvių 
ūgio vidurkis būtų 1,97 m, o 
prancūzų 1,91 — didelis skirtu
mas. Pažymėta, jog solidus lie
tuvių trejetukas: Puidokas (2,10 
m), Jesevičius (2,05) ir jaunasis 
Mažeika (2,09) sudarė daug rū
pesčio prancūzams.

Rugsėjo 9 kronikinė žinutė: 
draugiškose rungtynėse lietu
viai nugalėjo Monaeo 107-86.

Didžioji sportinė spauda dau
giau dėmesio parodė turnyrui 
Udinėj, Italijoj. Milano sporto 
dienraštis La Gazzetta dello 
Sport rugsėjo 10 paskelbė apie 
Italijos rinktinės pergalę prieš 
lietuvius. Stambi antraštė nusi
tiesia per 4 skiltis, bet ten nėra 
lietuvių vardo. Tik antrinėj ant
raštėj, per vieną skiltį, skaito
me: Italia — Lithuanians 84- 
72 (39-27). Be italų, išvardinti 
ir lietuvių žaidikai su taškais 
— pavardės be klaidos, tik Gi
neičiui nutrupėjo viena raidė. 
Taškai: Palubinskas 29, Pui
dokas 13, Baškauskas 10, Mo
destas 9, Varnas 6, Jesevičius 3, 
Kaknevičius 2, Čekauskas, 
Baris, Mažeika, Miniotas, Ginei-

Reportažo autorius
Campana pradžioj vaizdžiais sa
kiniais stabteli ties savotišku 
trenerio Valaičio apsirengimu, 
paskui rašo apie buvusį austra
lą Palubinską, Puidoką, Jesevi- 
čių . . .

Šios rungtynės plačiai iš
kedentos (150 eilučių), tuo tar
pu apie kitą susitikimą Kanada 
— austrų \Vienerberg (kanadie
čiai laimėjo 83-70) — tik trumpa 
statistika.

Moterų tinklininkių ir vyrų krepšininkų komandos, dabar gastroliuojančios
Europoje. Nuotr.Z- Degučio

MOTERŲ RINKTINEI EUROPOJE 
SEKASI

tyje, — 3:1 (15:10, 4:15, 15:10, 
15:2).

Viso laimėta 10 rungtynių 
pralaimėta 2, lygiomis — 1.

Rytas Babickas iš Olandijos 
laišku Darbininko redakcijai 
praneša apie Amerikos lietuvių 
moterų tinklinio sėkmes Eu
ropoje. Laiškas gautas rugsėjo 
12d.

Laiške rašoma:
Š. Amerikos lietuvių moterų 

tinklinio rinktinė laimėjo dvi 
rungtynes Duerene prieiKoel- 
no universitetą 3:0 ir prieJDue- 
ren Tum Verein 1847 3:0. _

Nuvažiavus į Olandiją, teko 
žaisti su V. Vokietijos meiste riu 
Hanover. Sužaidėm lygiom 2:2. 
Dėl laiko stokos nežaid^m 
penkto seto. Prieš Olandijos 
meisterį Van Houten praloš ė m 
3:0.

Vakar vakare, rugsėjo 3,pralo- 
šėm prieš Olandijos jaunių (21 
metų ir mažiau) rinktinę, kuri

dabar treniruojasi Europos pir
menybėms, 3:1 (16:14, 16:14, 
15:17, 16:14).

Dabar važiuojame į Belgiją.
Viso esame laimėje 7 rungty

nes, pralaimėję 2, lygiom— 1.

Rugsėjo 13 gautas kitas Ryto 
Babicko laiškas, rašytas rugsėjo 
10. Ten minimi dar trys nauji 
laimėjimai.

1. Prieš ZOVOC sporto klubą, 
Gent, Belgijoje, — 3:2 (15:6, 
116:14, 5:15, 4:15, 15:1).

2. Prieš A.S. Electricite Lille, 
prancūzų aukščiausios lygos ko
mandą, žaidėm Caudry mieste 
Prancūzijoje, — 3:0 (15:12, 15: 
5, 15:10).

3. Prieš Tourcoing Sports, 
šiaurės Prancūzijos čempijones, 
žaidėme Dunkerąue priemies-

PLAUKYMO 
PIRMENYBĖS

Kitose rungtynėse lietuviai 
suklupo prieš Kanados rinktinę
79- 86. Turnyrą Udinėj laimėjo 
Italijos rinktinė, įveikusi visus 
tris priešininkus (Wienerberg
80- 43, lietuvius 84-72, Kanadą 
87-68), antroj vietoj Kanada.

Gaila, kad prieš kelionę savo 
tarpe paleidom tiek daug spal
votų burbulų — jais tik mes pa
tys galim džiaugtis ... O kad 
krepšininkai Europoj kukliai 
pasirodė (mūsų nepilnomis ži
niomis: iš 10 rungtynių 3 per
galės), nieko tragiško — grupė 
sportininkų, lietuvių vardu, tu
rėjo progos pavažinėti po Eu
ropą ir bent jiems tai neeili
nis įvykis. Jiems ačiū, kad vie
nur kitur sumirgėjo lietuvių 
vardas, bet savo žygiu jie Eu
ropos nenustebino, ko ir nerei
kėjo tikėtis.

SPORTAS

NEW YORKE
Futbolas

L. A. Klubo futbolininkai pe
reitą sekmadienį pradėjo sezo
ną vokiečių Premier lygoje, su- 
žaisdami rungtynes savo aikštė-1 
je, kuri yra Kissena Park Cor- 
ridor, Queens. Pradžia liko ne
sėkminga, nes mūsiškiai pralai
mėjo prieš West New York klu
bą 0:2 (0:0) pasekme.

Kitą kartą lietuviai žais rug
sėjo 22, šeštadienio vakarą, 
prieš Eintrachtą, Metropolitan 
Ovai aikštėje. Rezervinė pradės 
žaidimą 6 v., o pirmoji komanda 
8 v. L.A.K. vienuolikė savo di
vizijoj pereitą sezoną baigė 3- 
čioj vietoj, ką reikia laikyti labai 
gera pasekme.

Mergaičių B kl. Mikalonytė 
laimėjo 100 j laisvu stilium 
per 1.05,0, 100 j peteliške per 
1.18,3, 100 j nugara per 1.13,9 
ir 200 j įvairųjį per 2.40,8. Tri
makaitė laimėjo 100 j krūtine 
per 1.27,6. Mergaičių D kl. Barz- 
dukaitė laimėjo 50 j laisvu sti
lium per 36,4.

Lietuvaičių rinktinė (Trima-

-1973 Š. Amerikos pabaltiečių 
Enrico " plaukymo pirmenybės įvyko 

rugpiūčio 5 Monmouth kolegi
joj, West Long Branch, New 
Jersey. Dalyvavo daugiau kaip 
50 plaukikų (lietuvių 14). Var
žybas sklandžiai pravedi estai 
— jų buvo ir iškiliausi plauki
kai: jaunių A kl. (15-17 metrų) 
Raymond Entmaa iš Toronto 
100 jardų laisvu stilium praplau
kė per 50,6 ir mergaičių C kl. kaitė, Barzdukaitė, Bačkaitytė 
(11-12 metų) Linda Tretiniu t h 
50 j laisvu stilium baigė per 
30,2.

Iš lietuvių šauniai pasirodė 
Vida ir Saulius Mikaloniai(Det
roito Kovas), Rita Trimakaitė 
(Clevelando Žaibas), Lina bei 
Andrius Barzdukai (VVashingto- 
no Vėjas).

Jaunių B kl. Mikalonis laimė
jo 100 j laisvu stilium per57,l, 
100 j nugara per 1.10,9 ir 200 j 
įvairųjį per 2.33,6. Jaunių Dkl. 
Barzdukas laimėjo 50 j laisvu 
stilium per 32,5.

(VVashingtono Vėjas), Mikalony- 
tė) laimėjo 4x50 j estafetę lais
vu stilium per 2.14,9 ir 4x50 
j įvairaus plaukymo per 2.28,0.

Daugiausia pergalių susižėrė 
estai, lietuviai liko antroj vie
toj, 3. latviai. Mūsiškius globojo 
ŠALFASS plauky mo komiteto 
vadovas Alg. Bielskus iš Cle- 
velando ir narys A. Barzdukas iš 
Washingtono. Būtų sveikintina, 
jei mūsų klubai skirtų daugiau 
dėmesio plaukymui, kurį jauni
mas mėgsta.

K. Čk.

Lengv. atletika
Atletų klubo jaunųjų sporti

ninkų veikla prasidėjo treniruo
tėmis antradienio vakarais Vic- 
tory Field aikštėje. Čia 6 vai. 
vakaro renkasi visi, kurie domi
si lengv. atletika. Vėliau plauky
mas, mankšta ir treniruotės vyks 
antradieniais Franklin K. Lane 
gimnazijos salėse. Šiam reikalui 
šaukiamas suinteresuotų tėvų ir 
vadovų pasitarimas šį šeštadienį 
11:30 vai. Maironio mokyklos 
(Holy Child Jesus, Richmond 
Hill) patalpose.

Čia reikia pažymėti, kad Dar
bo Dienos savaitgalį Washingto- 
no pirmenybėse dalyvavę L. A. 
Klubo tenisininkai ir lengvatle- 
čiai labai gerai pasirodė ir 
laimėjo daug pirmųjų vietų.

Šlaučius kriaučių yla duria, 
bet abu kartu jie kuria 
Židinį Kultūros!

Rungtynių statistikoj išlukš
tenti prancūzų taškai, o lietuvių 
tik komandiniai pasiekimai. Abu 
priešininkai pasiekė po 34 pil
nus metimus (prancūzai iš 80

Dr. Jokūbas Stukas, 
President

Toronto Rambyno tunto skautai, laimėję Š alfas s Šaudymo tur
nyrą ir gavę Laisvės Minties taurę.

SCHUYLER SAVINGS
AND 

Loan Association of 
Kearny, New Jersėy

24 Davis Avė., Kearny, N. J. 07032 
Phone: 991-0001; 991-7260

— Vaikalui apie tautinius lie
tuvių drabužius leisti gauta pa
rama iš Kanados daugiakultūrių 
reikalų ministerijos. Ministeris 
dr. St. Haidasz. pranešė, kad 
planuojamam veikalui paruošti 
paskirta 4,500 dol.

— ALIAS-PLIAS centro val
dyba skiria 200 dolerių studen
tam, pasirinkusiem magistro ar 
daktaro tezes apie Lietuvą. Pini
gai skiriami padengti išlaidom, 
susijusiom su medžiagos rinki
mu. Rašantieji darbus apie da
bartinę Lietuvą galės pasi
naudoti gausia medžiaga, kurią 
jau per septynerius metus renka 
Ekonominių Studijų Centras 
Washingtone. Atvykusiem 
rinkti medžiagą bus sudarytos 
sąlygos nemokamai apsigyventi 
kurioj nors lietuvių šeimoj. Su- 

.i.nteresuoti prašomi rašyti ad- 
'fesu: Economy Studies Center, 
P. O. Box 5770, Bethesda, Md. 
20014.

— E. Narutienė parengė nau
jus V sk. Lietuvių kalbos prati
mus. Tekstas kirčiuotas ir ilius
truotas. Ką tik išėjo iš spaudos. 
Išleido JAV LB Švietimo tary
ba.

— Prof. Antanas Klimas, jau 
keliolika metų sėkmingai dėstąs 
Rochester, N. Y., universitete, 
išrinktas į šio universiteto vy
riausią organą, universiteto se
natą. Senatą sudaro trim metam 
rinktų 40 profesorių. Renka šio 
universiteto keli šimtai nuolati
nių profesorių. Dr. A. Klimas jau 
kelinti metai yra narys vad. Gra- 
duate Council, kuri šiame uni
versitete teikia doktoratus vi
sose srityse.

— Lietuvių organizacijos ir 
pavieniai asmenys rašė Helsin
kio konferencijos proga savo 
kraštų vyriausybėms raštus, me
morandumus — tiek Lietuvos 
išlaisvinimo klausimu, tiek ir 
dėl delegacijų narių areštų. Tie 
visi dokumentai ir raštai turi is
torinės reikšmės. Vlikas norėtų 
savo bylose turėti visų tokių 
raštų ar dokumentų — kokia kal
ba ir kam jie buvo ar dar bus 
rašyti — nuorašus. Vlikui svarbu 
turėti ir svetimos spaudos kon
ferencijos aprašymus, kur..mi
nimas Pabaltijo valstybių klausi
mas ar pabaltiečių delegacijos 
Helsinkyje buvimas. Todėl, kas 
tik turite tuos klausimus liečian
čios medžiagos, malonėkite at
siųsti Šiuo adresu: Vlikas, 29 
West 57th Street, New York, 
N.Y. 10019. (Elta)

— Catholic Standard liepos 23 
Įdėjo trumpą žinią apie PLB 
Seimą. Parašyta, kad į suvažia
vimą atvykę atstovai iš viso lais
vojo pasaulio, kur yra apie 
50,000 lietuvių pabėgėlių. (E.)

— PLJS-gos Sydnėjaus sky
rius Lietuvių klubo salėj su
rengė pokalbį tema— kodėl mū
sų jaunimas turi būti lietuviais? 
Tema buvo suskirstyta į 12 de- 
batinių klausimų. Pagrindiniais 
kalbėtojais buvo penki jaunimo 
atstovai, pirmininkaujant dr. I. 
Venclovui.

MOKA

Savings 
Certificate 

2 years 
Minimum 
$10,000 

6¥2

Regular 
Savings 

Accounts 
5*/4

Nuo įdėjimo dienos kas ketvirtis metų priskaitomi nuošimčiai. Taupymo indėliai 
apdrausti ligi $20,000.00

TheFEDERAL SAVINGS and LOAN INSURANCE CORP., 
VVASHINGTON, D.C.

DARBO VALANDOS: Pirmadienis-ketvirtadienls nuo 9 v. ryto ligi 3 v. p.p. 
Penktadienis — 9 vai. ryto ligi 7 vai. vak.

JURTAS (ASSETS) 8,000,000.00

Draugija lietuvių įkurta ir veikia nuo 1924 metų. Jos vadovybė ir dabar lietuvių rankose. 
Su tarnautojais galima susikalbėti ir kitomis kalbomis

D i r e k t o r I a LJoseph M. Belza, Edmund Bennett, John A. Condon, George Katilus, 
Jr., Frank Gelenltls, Eiq., Stephen A. Mickewlch, M.D., John D. Nakrosls, A.I.A., Walter 
Pllkaitls, John J. Salvest, Esq.

SAVI, PAS SAVUOSIUS

Liepos mėn. Tautos Fondui 
: aukojo nemažiau kaip po 25 dol. 

šie rėmėjai: P. ir J. Tamašaus- 
, kai, Fair Lawn, N. J. 60 doL; 
I po 50 dol. — dr. V. Paprockas, 
Į Richmond Hill, N. Y., Lithua- 
j nian Citizen’s Assn., So. Boston, 

Mass., dr. B. Kasias, Wyoming, 
Pa., J. Plaskus, Palo Alto, Ca- 
lif., J. Ručys,. San Francisco, 
Calif; 30 dol. aukojo — P. Tu- 
rulienė, Hollis, N. Y.; po 26 dol. 
P. Mikšys, VVorcester, Mass., ir 
J. Butkus, Bridgeport, Conn.; po 
25 dol. — A. ir B. JakšČiai, 
Urbana, 111., E. Urbaitytė, Wan- 
tagh, N. Y., St. Dzikas, Indialan- 
dic, Fla., J. Sonda, S. Boston, 
Mass., K. Didžiulienė, Bogota, 
Columbia, dr. J. Balys, VVashing- 
ton, DC, kun. A. Petraitis. Sche- 
nectady. N.Y., K. Krušinskas, 
Brooklyn, N. Y.. K. Tamošaitis, 
S. Boston, Mass. Aukotojai po 
25 dol. ir daugiau, jei tik pa
geidauja. gauna Eltos Informaci- 
jų biiiletenį per ištisus metus.

i (Elta)
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STAMFORD, CONN.
Mirė Juozas Kliukinskas

Trumpai pasirgęs, Šv. Juoza
po ligoninėje Stamford, Conn., 
rugpiūčio 30 mirė taurus Stain- 
fardo lietuvis Juozas Kliukins
kas, visų stamfordiškių mylimas 
ir gerbiamas “Papis”.

Buvo tai nepaprastai taurios 
širdies ir-malonaus būdo, giliai 
if sąmoningai savo tėvynę pami
lęs lietuvis patriotas. Gimęs 
1889 gegužės 20 Amerikoje, 
Northampton, Mass., Juozas už
augo 1 tipingas karštas dzūkas 
irtokiū paliko per ilgą savo am- 
žėi£P‘ - ‘

•‘■Nėpi^ltlausomai Lietuvai ku
riantis, 'jis- grįžo Dzūkijon, gra- 
žiAi sutvarkė savo įsigytą ūkį, 
pastatė Savo kaime pastatą lietu
viškai rnbkyklai ir ruošėsi pasi
likti tėvų‘žemėje.

■Deja', nepriklausomybės kovų 
eiįbje Kliukinsko sodyba pa- 
sihicb lenkų okupuotame Seinų 
kfaitė, ’ir1 Juozas nenorėdamas 
ptisidtidti lenkam, skaudama šir
dim paliko žalio eglynėlio ap- 
stt*ptą; ūkį it grįžo Amerikon. 
Ligi;- pat mirties ši eglių pa
vėsyje1 palikta sodyba buvo Juo
zui'laisvos Lietuvos simbolis, ir 
kiekvieną1 pavasarį svajonėse 
ktfikė Savo‘eglutes ir mintyse 
skaičiavo, kaip didelės jos da-

Juozas Kliukinskas su pir
maisiais jo pagalba išleistos 
Lietuvos istorijos egzemp
lioriais.

stovyklose ir 500 dolerių pasko
la prisidėjo prie “Patrijos” Lie
tuvos istorijos išleidimo.

Stamfordan atvykę DP pas 
Kliukinskus iš pirmos dienos 
pasijuto lyg būtų grįžę Lietu
von. Šiuose namuose tuo metu 
buvo Lietuva — su lietuviška 
mokyklėle tremtinių vaikam, su 
sale susirinkimam, su rūsiu ir 
būteliu alaus norintiem tik drau
gą sutikti ar troškulį nuramin
ti. Kiekvieno naujai atvykusio į- 
sikūrimas, turtėjimas, ant kojų 
atsistojimas a.a. Juozo buvo se
kamas su didžiausiu džiaugsmu 
ir pasididžiavimu, be mažiausio 
pavydo, lyg visi būtų jo tikri bro
liai ir vaikai. Dėl to ir “Papio”, 
tai yra Tėvo, vardas jam atsi
rado kažkaip savaime. Kiekvie
nas jį vadino tėvu ir tokiu nuo
širdžiai laikė.

Palaidotas rugsėjo 1 Šv. Jono 
kapinėse Stamforde, gausaus 
draugų būrio ir visų Stamfordo 
lietuvių palydėtas. Jautrią at
sisveikinimo kalbą kapinėse pa
sakė Felicijus Prekeris. Be 
Stamfordo lietuvių kolonijos, gi
liam liūdesy paliko žmoną Rožę 
Kliukinskienę-Čiurlionytę, duk
terį Mrs. Victor Martin New Ha- 
vene ir sūnų Seinų krašte.

Tavo kūnas tegu ilsis gimtoje 
Amerikoje, bet “Papio” širdis 
visada liks jo numylėtoje Dzūki
joje.

Dks.

DARBININKE 
GAUNAMOS ŠIOS 

KNYGOS:

Šventasis Raštas, Naujasis 
'testamentas 5 dol.

Dievas Šiandien, kun. dr. J. 
Gutausko 6 dol.

Ištiestos rankos, J. Gailiaus 5 
dol.

Už mylimą Baltiją, A. Bražins
ko eilės 2 dol.

Karnavalo aikštėje, J. Švaisto 
novelės 5 dol.

Didieji dabarties klausimai, 
Dr. A. Maceinos 6 dol.

Dabarties kankiniai, M. Raiš
upio 10 dol.

Sunkiausiu keliu, J. Gliaudos 
5 dol.

Taikos rytas, J. Gliaudos no
velės 4 dol.

Užkandis, J. Jankaus novelės 
4.50 dol.

Pasisėjau žalią rūtą, P. Naujo
kaičio 4 dol.

Aidai ir šešėliai, V. Kavaliūno 
5 dol.

Kiauros rieškučios, A. Mųstei; 
kio 4.50 dol.

Jurgis Krasnickas, V. Liulevi- 
čius 4 dol.

Kreiptis į Darbininko admi
nistraciją.

NEIL CONGELLO
Ali Kinds of Carpentry — Doors 

Floors, Windows, Finished Basement 
Kitchen Cabinets Call (212) 792-1203

EDWARD MOSLEY 
HANDI-MAN

VVilling to Work Sat. or Sunday. Painting
& Flestering or Other JobsJZ-44 Drake 

' Avenue, Middlesex, NrJ.
Call 201 356-5488

TO PLACE 
YOURAD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SERVICE

BOMBAY INDIA II
Finest Cuisine of Bangladesh, Pakistan, 

India Cocktails, Lunch, Dinner 
234 West 56th Street 

Bet. 8th and Broadway 
Tele. 212 247-8588

Opportunity with Division of West 
Bend Full Time Pay, Part Time Work 
Average $7.00 per hr. Men and 
Women over 21. No exp. necessary.

For Further info. Call 824-0218 
3PM — 6 PM.

ROGERS DANCE STUDIO
For Bogknnars 4 Advanced ki BaHrootn danclng

Group 4 Indlvtdual Inetructton
Ratzor Road, Wayna, N. J. CaH 201 ad-0704

Coma to our Spoclal Partlaa

A. M. WEARY CO.
Your Totai Locksmith Service 

Engraving, Lamenting, Rubber Stamps 
Also a Full Line of Hardware Goods.

Special September Bargains.
Located at 2127 Žnd. Avė.
Nevv York, N.Y. 876-1309

FORMICA KITCHENS
Bath, Vanity, Formica Counter Tops
Free Estimates. Ali 5 Work Boros.

Nassau and Suffolk Counties.
FRIDE KITCHEN CABINETS

(516) 420-1894

James David
CU«n Rūgs — Carpata and Fumkura For

Homaa, Industrlat-Comnarclal Placaa
DURA CLEAN INTtRMATlONAL

CM 34S-57M

JEFF GERHARD 
CUSTOM CABINETS

Specialists in Plastic Laminates. Free 
Estimates on Kitchen and Bathroom 
Walnut Avė. Berlin, PO. Albion, N-J- 

Call 609-767-4852
..

bar jau turėtų būti.
*" Stamforde jis išgyveno 50 me- 
tų;-'gražiai įsikūręs Sprigdale 
fartvėĮėję/'kurią jis pats ir visi 
lietuviai pasididžiuodami vadi
no “Rambyno kalnu”.

Jo namai buvo visų lietuvių 
namai. Jau prieš karą jis pri
glausdavo laimės ieškančius 
“grinorius”, gelbėjo su kalba, su 
darbais ir neleido jiem paskęsti 
ir išnykti lenkų imigrantų ma- 
Šėjėi* Po II-jo karo jis rūpinosi 
!¥'-■ šėlpė tremtinius Vokietijos

BROVVNSMILLS' 
MOBILE HOME SALES 
RIJY--TRADE—*. SEI L

Darbininkui paremti aukojo
S. Gudaitis, W. Mifilin: A. Vai
čiulis, Wilkes Barte: A. Yaskus.

Philadelphia: B. Antanaitis, V.
Bigenis, A. Čepulis, A. Cesonis,

NEW MOBILE HOME fr S6.950. 
SITES AVAIL. or on YOUR LAND 
15 Min. to N.J. Turnpike, «1 7 
Wevmouth Road, Browr.smlls, NJ 

PHONE (609) 893-8883

MASUCCI & SONS 
HA 4-1308 

Call us lašt then compare 
Prices!! Ali Rubbish removed, no 
įGimmicks. Commercial and Residentia’ 
Established 30 years. Free ėst. Rentals

Užsakykite dabar 
'GERIAUSIĄ DOVANA 

Į LIETUVĄ 
SPECIALUS

7 i RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI

specialiais rubliu pažymėji
mais jūsų giminės gali Įsigyti, 
ką tik nori, už dalelę regulia
rios kainos.

Tai yra panašu, lyg kad 
eitumėte Į krautuvę su 100 
dolerių ir gautumėte prekių už 
200 dol.. 300 dol. ar net už 
daugiau. Specialūs rublių pažy-* 
mėjimai taip pat gali būti iš
keisti Į reguliarius rublius, 
■naudojantis aukščiausiais tari- 
rfaiSu :
, -. Pilnai garantuota.

greičiausias pristatymas

.Pažymėjimai pristatomi jūsų gi- 
'rriinėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė 2.80 dol. Ši vertė yra ga- 

{lų|ipė. Jokių kitų primokėjimų. 

^įrašykite mūsų nemokamo 
. ; iliustruoto katalogo

Užsakykite dabar
‘ užsakykite tik per

INTERTRADE
(' EXPRESS CORP. 

125 East 23rd St.
, ... Fifth Floor

New York, N. Y. 10010 
; Tel. 982-1530

LABAI SVARBŪS 
AUTOMOBILIAI

1 Greičiausias pristatymas

ZHIGULT VAZ 2101 
$3812.00
Naujausias, patobulin- 

< das eksporto modelis 
t ZHIGUUL VAZ 2103 
i $4365.00
• ZHIGULI VAZ 2102 
» StationWagon $4195.50
• Eksporto modelis
! MOSKVITCH 412 IE 

$3862.00
MOSKvitCH 408 IF 
$3551.00 
ZAPOKOZHETS ZAZ 
968 $2435.00

Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks- 

įlais
Apartamentai

Naudoti drabužiai
Prašykite mūsų specialaus 

biuletenio
šioje prekyboje mes turime 24 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų!

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami savo prenumeratą, 
kartu prideda auką už kalen
dorių ir šiaip spaudai paremti:

Po 2 dol. aukojo:
Mass. valstija: Athol: M. Ka- 

bisaitis, A. Melaika.
Boston ir apylinkė (021): V. 

Adomkaitis, T. Aleksoms, R. 
Ambrozaitis, O. Andruskevičius, 
K. Arlauskas, P. Aukštikalnis, 
F. Averka, J. Babavičius, K. Ba- 
čanskas, A. Bačiulis, A. Baika, 
J. Bogušis, V. Bukauskas, E. 
Cibas, S. Dirsa, K. Dūda, V. 
Gedrim, A. Girnius, A. Gudei- 
ka, D. Janus, J. Kačinskas, A. 
Kamantauskas, S. Kazlauskas, A. 
Keturakis, A. Kapovidienė, M. 
Krištaponienė, A. Kulponienė,
J. Liutkonis, J. Mackevičius, S. 
Martišauskas, B. Mickūnienė, J. 
Mockevičius, E. Paliulis, M. 
Paulauskas, Z. Petrauskas, R 
Petronis, P. Radaitis, G. Raz- 
vadienė, U. Saduikis, A. Šarka,
K. Simanavičius, K. Šimėnas, V. 
Stelmokas, M. Švelnys, K. Ta
mošaitis, O. Ulevičienė, K. Va
siliauskas, F. Zaleskas.

Brockton: T. Akstinienė, M 
Bartkevičz, B. Batisa, P. Braška, 
M. Buividienė, S. Eiva, M. Go- 
fensas, A. Juknevičienė, S. Juo- 
delienė, A. Kersanskienė, M. 
Klimas, S. Kodienė, F. Pasa
kantis, A. Plaškus, D. Svirsky.

Cantoų: R. Smetona, Center- 
ville: M. Biliūnas, Cape Cod: A. 
Pakštienė, Dedham: J. Lapšys, 
Dracut: A. Petkevičienė, Graf- 
ton: M. Minikauskas, Green- 
field: A. Dėdinas, Haverhill: 
P. Radsezevvski, kun. J. Svirs- 
kas. Holden: E. Bobelis, Hud- 
son: F. Davainis, Lavvrence: K. 
Grenda, V. Kaupinas, E. Sta- 
nulis, Lovvell: J. Stepanovich, 
Methuen: R. Axtin, A. Javvall, A. 
Stravinsky, Middleboro: J. Paw- 
lovvski, Milbury: J. Naikelis, No 
Chelmsford: A. Pozniak, Nor- 
vvood: V. Kamantauskas, B. Ko
vas, A. Navickas, D. Razule- 
vičius, J. Ridikas, A. Valentinas, 
M. Virginski, Randolph: J Ba- 
kunas, VVellesley Hills: dr. B. 
Budreika, W. Yarmouth: J. Ku- 
činas, VVestboro: V. Pažo, West- 
vvood: V. Izibickas, Wbitinsvil- 
le: B. Naras, VVilkinsonville: A. 
Grabauskas.

Nevv Jersey valstija: Allen- 
dale: V. Paulius, Blackvvood: 
G. Surdėnas, Bloomfield: P. 
Miller, Bradley Beach: A. Bar
kauskienė, Bridgevvater TSP: B. 
Žukienė, Cherry Hill: J. Gaila, 
Delran: V. Volertas, E. Orange: 
M. Stonis, O. Weyer, Elizabeth: 
V. Budrecki, P. Kudulis, S. Me
džiūnas, P. Pecenkis, J. Pet
raitis, E. Freehold: H. Bud
rys, Ganvood: P. Galauski, Har- 
rison: V. Bioševas, Hillside: V. 
Audėnas, Interlaken: R. Lukas, 
Irvington: B. Udalovas, Kearny: 
M. Karalius, J. Vaičkus, Kin- 
nelon: J. Rygelis, A. Šaulys, 
Linden: L. Jurevičius, S. Straz
das, Mayvvood: F. Misiūnas, 
Nevvark: A. Plečkaitis, Orange: 
E. Trečiokienė, Paramus: L. 
Rimkus, Paterson: A. Aidukas, 
A. Spranaitis, J. Valiūnas, 
Pennsauken: J. Gričius, Plain- 
field: V. Matyckas, Roselle Park: 
D. Andruška, A. Strazdas, So- 
merville: V. Kinkys, So. 
Orangez; dr. I. Giedrikis, Wil- 
liamstovvn: I. Bertašius.

Pa. valstija: Allentovvn: L. Ro
man, Bethlehem: R. Žinąs, 
Bethayres H. V.: A. Danta, 
Chester: O. Kreivėnienė, P. Si- 
manonis, Clarks Summit: K. Kri
vickas, Coopersburg: J. Shurs- 
kis, Cressona: A. Zubritsky, 
Drexel H.: H. Šatinskas, DU 
Bois: J. Baltrus, Easton: V. Kiau
nė, M. Songailo, J. Zansitis, 
Homestead: W. Butch, Hunting- 
ton V.: J. Šeštokas, Kingston: C. 
Prapuolenis, Muncy: A. Bende
rius, Norristown: R. Jakas, Ni- 
choson: V. Obelinas, Peely: J. 
Višniauskas, Pittston: A. Miške- 
nis, Richboro: W. VVengel, Star- 
rucca: dr. A. Vileita, Tunkhan- 
nock: V. Ardzavich, Uniondale:

K. Dalinkevičius, R. Edelman, 
A. Gaigalas, A. Gečys, M. Greb- 
liauskas, B. Jasinskas, V. Mu- 
raška, J. Pauliukonis, J. Petro
nis, S. Rakšnys, R. Šileika, K. 
Slivinskas, M. Starr, J. Vaitkus, 
A. Valaitis, prof. A. Vasys.

Padėka aukotojam už įverti
nimą lietuviškos spaudos darbų. 
Darbininko adm.

THE WIG SHOPPE
Opon From Monday-Sat For Man and Woman. 
We Spoclallza In “GI" Wlg Cirta for Sorvlca Man 
also Lataat In Craatlva Halratyllng for Womon

HM VoorhMS Townahlp Cai 80»—772-2220

CONDOR PAINTING
Attention Landlords, Home Owners 

j Ųuality Painting at Reasonable Prices 
Private — Commercial, Interior and

Exterior. Call (212)424-5330

ibElMaR. a J. ’ ' 11 ■
SENIOR ČIUŽENS 

jfnįov round hdditMv .ivi-o ’? fbl'^k *'*•* OTė»n R»crr*t f* 
d . b'HUrd rocm l tv.upen--es

LG RM W/PVT BTH $30Wk 
j TRAYMORE HOTEL 
-Į >05 9-~> N J 201-681-0020.

DINING OUT
The Island Pub

61-06 39th Avenue, Woodside 
(North of 61st from 
Roosevelt Avenue)

Friday 
THE FABULOUS 

HI-SPOTS
Saturday

THE PATRIOTS
Sunday

THE PAT JORDAN TRIO
Your Hosts: Gene MeCarthy 

and Mike Sullivan

Tel: 429-8151

REGAL ACCESSORIES INC.

MOVING ANY BORO 
an^.JBL-rSTATE ĄREA, LIC/INS. 
Free Storage. Free phone ėst. Lge. or 
small jobs. Call 8 AM to 10 PM 645- 

7641

BOAT NEED HXINO?
Wa repalr Flbar^aaa Boata. Plckup and Dolhr.
Yard Sarv. Warr«nty. Work. Cuatom Reflnlshlng. 

Mobile Sarv. CaH u» today for Estknatea 
ANDREWS MARINE RNtSHtNG 

516 CM 0-7253—516-623-9739

SEW1NG MACHINE OPERATORS NEEDED on 
Slngte and Doubte Naedla. Shoa Factory. Man and 
Women wtth Eaparlanca. Good Pay. Vacatlon and 
Banaliu A M FE SCO INO. Located at 1650 Okf 
Country Road, Ptalnvlew, N. Y. Pteaae Talophono 

i 666-4444 and Also (516) 604-7272. Aak for DlonUlo 
or Angelo.

BAKERY
15% Raulį. Groaaea ovar <170,000 a Yaar. Eatab- 
Ihhod 50 Yaara. Good Looklnfl Stora and Shop. 
0wnor Ratlring. <S5,000 totai prtca wHfc 520,000 
Caah Down and Balanca on Tarnu. Broad Rhror 
Sekary, 126 Naw Canaan Ava. Norwalk, Conn., 
06650 Cal Eva*. Only — 6 PM — 0 FM (203) 

847-3052

MR. JOHN zrro 
MASON CONTRACTOR 

517 Moomachie Road 
South tlackensack, N. J.

Call 201 440-3568

HERMAN PENNICK
1591 Perk Avė. N.Y.C., 

Floor Waxlng, Floors Cloaned, Waxod 
and Poltshod

'Storas, Homaa and Offices 
Call 212 289-1727

Custom Woodworking 
Cabinets, Bookcases, Storage Unitsetc.

ARTHUR CHRYST1E WOODWORKINQ
195 Chrystie St. N.Y.C. Open Mon-Sat.

9 AM to 6 PM Call (212) 260-2822

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

Neor Janay — **Mualo of Llthuanla" — ptema<Harriale, 8:00-9:00 vai Tfeb 
waou-nc, «9J$ rotg. -<• anglų kalba, per Setcn HaU Unlv. radijo 
Dtr. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ". 07079.

1OW YORK — Lalavte žiburys, Uetuvtų ir anglų kalbomis sefrmsffisniak 
9»M vaL ryto WHBI 106,9 FM banga. V>d*jaa Romas Kesys, TW 4-1288 
98>U 89th PL, MMdh VUlags, N.Y. 11379.

NORTON, WORČBSTOR, BROCKTON, Mass. — VedAjas P. VtHInts, 173 
faftf St, Broektos, Maaa^ M. JU 8-7109; FM bangomis 107 J me. WHXL 
IdM kfi. Madtord, Maaa. sekmadieniaia nuo 11-12 rJ4-

BOSTON, MASS. — Vedtjaa Stop. Mlnkue, WLYN 1380 kūocydoa Ir FN 
| HI.T banga eekmadlssilale nuo 1-1:30 nl p.p. — 802 E. Broaduray, 8Mdb 
1 taen. Maaa. 02127 Tel. 268-0489.

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA A\ET«UE 

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

WE DELIVER 
.Mlchigan 2-4130

7500 West Side Avė. 
North Bergen, New Jersey 

(201) 869-5600

VVorcester: V. Beliauskas, V. 
Burdulis, U. Dulskienė, V. Gėd
ini ntas, B. Girčys, A. Jakniū- 
naitė. F. Jurgelionis, U. Keru- 
lienė, A. Lingaitis, P. Marcin
kus, B. Markevičius, P. Mazei- 
vienė, V. Menkeliūnas, P. Mik
šys, A. Molis, J. Pauliukoni.s, P. 
Pečkaitis, T. Prapuolenis, J. Sa
baliauskas, O. Sarkauskas, A. 
Slema, Z. Sprindžiūnas, S. Sta
ras, J. Steinys, K. Vaičekauskas, 
J. Vidunas, B. Žemaitis.

Naują dokumentinę kny
gą Vliko pastangomis-, ir 
Tautos Fondo lėšomis iš
leido Robert Speller lei
dykla Nevv Yorke. Tai dr. 
Bronio J. Kaslo redaguota 
knyga “THE USSR-GER- 
MAN AGGRESSION 
AGAINST LITHUANIA". 
Didelio formato .543 psl. 
knygoj dokumentai nušvie
čia komunistų ir nacių san
dėrį, privedusį prie Lietu
vos nepriklausoųjybės su
žlugdymo. Kaina 15 dol. 
Gaunama ir DarbininkoTid- 
įpinistracijoj.

ITS “THE VIA VEMETO” 
VIATHETNRUWAY!

Lumir/ acco(T!!''o<Jat:ons. Contineniil 
cuisine — AB sports. swi«nnung — 
camp for the bamtunos — Music and 
entertainmert 7 da/s a we*k. Snrry 
fuRy booked for Laooc D»y. Low. lo* 
rates 9 5 to 12,'18. Exceuert Hmt ;->(į 
tCcuntr, Beauty.

Heated Pool!
RESERVENOW!

vfllaGcfo
H.Y. Oirtct Sna (212) 582 5143 ar 

(516)549-5000.

LITAS
-INVESTAVIMAS — TAUPYMAS 
PASKOLOS — KELIONĖS 
ŪKINIAI PATARIMAI 
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI 
TAKSŲ PILDYMAS 
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

Litas Investing Co. Ine.
86-01 114th St., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6799

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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ĮRAŠĖ KNYGNEŠIO VARDĄ Į 
KŽ STATYTOJŲ EILES

Į Kultūros Židinio statytojų ei
les įrašytas knygnešys Feliksas 
Galminas. Jo vardą įamžino jo 
dukra J. Galminienė su savo sū
numi Jonu, į statybos fondą į- 
nešdami 1000 dol. (Ji taip pat 
davė ir lietuviškų knygų Darbi
ninko spaudos kioskui už 100 
dol.)

(J. Galminienė su savo sū
numi, atvykusi į Ameriką, pa
vardę sulietuvino ir pasivadino 
savo tėvo, žemaičių knygnešio, 
pavarde.) Feliksas Galminas J. Galminienė

Kas buvo tas knygnešys?
Feliksas Galminas yra aprašy

tas “Knygnešio” I ir II tome, 
taip pat ir Lietuvių Enciklope
dijoje. Iš enciklopedijos ir pa
imame šias žinias.
, Jis .■ gėmė 1862 birželio. 14 
Tryškiuose, Žemaitijoje. Ten ir 
mokėsi pradžios mokykloje, gi 
1878-82 mokėsi siuvėjo amato ir 
pats "tuo amatu vertėsi kelerius 
metus. Nuo 1887 pradėjo eiti į 
Klaipėdą. Iš ten gabeno lietuviš
kas knygas ir laikraščius. Drau
džiamą spaudą platino savo apy
linkėje.

Pradėjo ir savarankiškai raši
nėti. 1890 Šviesoje išspausdino 
— Mokykimės bitininkystės. 
Tais pačiais metais savo lėšomis 
išleido ir bitininkystės kalen
dorių. Tame ,kalendoriuje įrašė 
savo kaip autoriaus pavardę. Ru
sų administracija tikrąją Galini- 
no .pavardę palaikė slapyvar
džiu, nes tuo metu buvo įprasta 
pasirašyti tik slapyvardžiais.

Luokėje jis laikė smuklę 1894- 
97 metais ir platino draudžiamas 
knygas. Gi 1898 Tryškiuose or
ganizavo parašų rinkimą prašy
mui caro valdžiai dėl lietuviš
kos spaudos.

Platindamas draudžiamą spau
dą, nuo rusų administracijos bu
vo ne kartą nukentėjęs.

Išvyko į Ameriką
- 1899 išvyko į Ameriką, dirbo 
anglių kasyklose ir buvo sunkiai 
sužeistas. Teko ilgai gulėti ligo
ninėje. Pasveikęs ir čia, Ameri
koje, platino lietuviškas knygas. 
Su knygom yra apkeliavęs dau- 
ged Hetnviškų kolonijų-. į-Lietu
vą grįžo 1908. Kruopių valsčiuje 
įsigijo ūkį, bendradarbiavo ka- ‘ 
lendoriuose.

Pirmojo karo metu jis vėl at
sidūrė gimtinėje, gyveno Kauna
tavoje, tarp Luokės ir Tryškių. 
Kai Lietuva kūrėsi, savo triū
su ir rūpesčiu įsteigė Ūbiškės

Jonas Galminas

pradžios mokyklą. Visai tai buvo 
netoli Telšių. Įsijungė ir į atsta
tomos Lietuvos savivaldybes ir 
iki 1922 spalio mėn. buvo Telšių 
apskrities valdybos pirminin
kas. Paskui visą laiką gyveno 
Kaunatavoj. Mirė 1935 gruodžio 
26. Palaidotas Ubiškėje.

Būta sumanaus, energingo 
žmogaus, kuris anais tamsiais 
laikais nešė šviesą į savo kraštą 
— skleidė lietuvišką slaptą 
spaudą, savo darbu prisidėjo 
prie atkuriamos Lietuvos ir taip

paliko žmonėse šviesų ir brangų 
prisiminimą.

Dabar tas prisiminimas įam
žintas ir čia Amerikoje, kur jam 
teko būti ir dirbti ir platinti lie
tuvišką spaudą.

Jo pėdomis eina ir jo dukra 
su savo sūnumi Jonu. Dukra J. 
Galminienė'turi Romuvos kny
gyną Woodhavene, kur platina 
lietuviškas knygas, plokšteles, 
suvenyrus. Sūnus Jonas yra su
organizavęs to paties vardo (Ro
muva) leidyklą. Savo senelio ko
vingos dvasios paskatintas, jis 
prieš kokią 12 metų suorganiza
vo šią leidyklą ir išleido tokias 
gražias, reprezentacines knygas: 
A. Baranausko — Anykščių ši
lelį, iliustruotą Prano Lapės, Jo
no Aisčio rinktinę — Poeziją, 
Maironio Balades, iliustruotas 
Prano Lapės, Sibiro lietuvaičių 
maldaknygę The Living 
Testament of Faith and Cou- 
rage, J. Audėno atsiminimų kny
gą — Paskutinis posėdis, Liudo 
Dovydėno atsiminimų du tomus 
— Mes valdysime pasaulį, ang
liškai vieną tomą — We Will 
Q>nquer the World. Išleido eilę 
gražių atvirukų ir kitų smulkes
nių leidinių.

■Romuvos adresas yra — 84-20 
Jamaica Avė., Woodhaven, N. Y. 
11421.

Jonas gimnaziją baigė Mažei
kiuose, paskui studijavo eko
nominius mokslus Vilniaus uni
versitete. New Yorko universi
tete mokslus baigė magistro 
laipsniu.

-o-
Tegu šis gražus pavyzdys pa

skatina ir kitus jungtis į KŽ sta
tytojų eiles, kad išlaikytume 
savo lietuvybę, savo lietuvišką 
žodį.

mmjįtįii
Lietuvių Bendruomenės die

na, rengiama Bostono apygar
dos, bus rugsėjo 23, sekmadienį, 
Maironio parke, Worcesteryje. 
Dienos rengime dalyvauja Bos
tono, Brocktono ir Worcesterio 
apylinkės. Praeitais metais tokia 
diena tame pačiame parke pra
ėjo sėkmingai ir sutraukė daug 
žmonių. Jie pageidavo, kad tokia 
diena būtų rengiama kas metai.

Šių metų šventės programoje 
bus vėliavų pašventinimas ir jų 
pakėlimas, dr. Petro Vileišio 
pranešimas apie įvykius Helsin
kyje, tautiniai šokiai, vadovau
jant Onai Ivaškienei ir L. Pau- 
liukonytei, sportas — krepšinio 
ir tinklinio varžybos tarp lietu
vių ir latvių sportininkų. Va
dovauja Vytautas Eikinas, Algi
mantas Skabeikis ir Edvardas 
Auštras. Pikniko pradžia 12:30, 
programa. prasidės 2 v. Įėjimo 
mokesčio nėra.

Už Lietuvą ir lietuvius kanki
nius. mišios bus aukojamos rug-

EVANGELIKŲ IŠKYLA 
VOKIETIJOJ

Septintosios mokytojų studijų savaitės 
nutarimai

Kaip kiekvienais, taip ir šiais 
metais, mokyt. Fr._ Skėrio vado
vaujamas Evangelikų jaunimo • 
ratelis gegužės 27 suruošė tradi
cinę išvyką. Keliavo 34 mokiniai

• ir 6 vyresnieji. Oras pasitaikė '< 
kuo puikiausias, keliautojų nuo
taika tokia pat. Kelionės tikslas 
— Švarcvaldas.

Truko apie valandą, kol per 
Heidelbergą ir Bruchsalį buvo 
pasiektas Bretten, kurio kapinė
se amžiną poilsį rado prof. dr. 
Vilius Gaigalaitis ir jo žmona. 
Mokyt. Skėrys padėjo ant kapo 
dubenį su gėlėmis, sukalbėjo 
maldą ir ekskursijos dalyvius su
pažindino su šio Mažosios Lie
tuvos patrioto gyvenimu: prieš

■ i-/pase karą atstovas Prūsijos 
Landtage, o nepr. Lietuvoj — 
Liet, evangelikų liuteronų kon
sistorijos pirmininkas, Vytauto

miške, visi pietauja, Smagiai 
kirsdami iš gimnazijos virtuvės 
pasiimtus piausnius (šnicelius). 
Čia pat ir Hirsau. Aplankomi 
čia nuolat gyveną Z. ir J. Glem- 
žai! 'Šeimininkas1 (E*. '-Chemžte* 
nės nėra namie) vaišina retus 
svečius gaiva, saldumynais ir 
vaisiais. Apžiūrimi seno vie
nuolyno bei medžioklės pilies 
griuvėsiai ir bažnytėlė-.

Po valandos kelionės pasie
kiamas Bad Herrenalb. Moki
niai skuba į maudyklą atsivė
sinti, o vyresnieji — į kavinę. 
Apžiūrimas senas vienuolynas, 
ant kurio 3 m storumo sienos au
ga aukšta pušis. Vos tik spėta 
pajudėti, autobusas vėl turi sto
ti miške: maudymasis sukėlė 
apetitą. Šįkart tenka pasitenkinti 
sumuštiniais.

Su garsiuoju Baden-Badenu

JAV ir Kanados VII moky
tojų ir jaunimo studijų savaitės, į- 
vykusios 1973 rugpiūčio 12-18 
Dainavoj^ dalyviai, išklausę ir iš
diskutavę visus rūpimus klau- 
simus, priima šiuos nutarimus:

i 1.-Reiškia padėką jĄ,V.ir Ka
nados Lietuvių Fondams ir Lie
tuvių Bendruomenių vadovy
bėms už finansinę ir moralinę 
paramą lituanistiniam švietimui 
ir prašo ir toliau- lituanistinį 
švietimą visomis išgalėmis 
remti.

2. Nuoširdžiai dėkoja JAV LB 
Švietimo tarybai ir Kanados LB 
Švietimo komisijai už nuolatinį 
rūpestį ir vadovavimą, aprūpi
nant lituanistines mokyklas tin
kamais vadovėliais ir kitomis 
mokslo priemonėmis.

3. Susipažinę su mokytojos 
Sofijos Jonynienės naujausiu V 
skyriaus vadovėliu “Tėvų name

liai brangūs”, mokytojai rado jį 
labai gerai parengtą ir gražiai iš
leistą. Autorei reiškiama nuo
širdi padėka. Tuo pačiu mokyto
jai griežtai pasisako prieš spau
doj pasirodžiusius nepagrįstus 
kaltinimus autorei ir Švietimo 
tarybai.

4. Prašo visus lituanistinių 
mokyklų mokytojus su tėvų pa
galba išlaikyti reikiamą mokslo 
-lygį.

5. Lietuviškasis jaunimas, pri
tardamas pastangoms lietuvybei 
žadinti ir išlaikyti, nuoširdžiai 
dėkoja už Dainavoj rengiamus 
lietuvių kalbos pasitobulinimo 
ir tautinių šokių kursus.

6. Studijų savaitės dalyviai 
pritaria Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos Ryšių Centro ini
ciatyvai nuo ateinančių metų 
ruošti jaunimui lituanistinių stu
dijų savaites.

Didž. universiteto teologijos 
profesorius ir t.t.

Per auksakalių miestą Pforz- 
.^eimą.pro “Švarcvaldo vartus” 
autobusas įrieda į Juodmiškį. 
Kelias vingiuoja pagal .Nagoldo 

, jupeJį. Pirmą kartą matą šias apy- 
^fcnkes'net išsižioja, nustebinti jų 

grožio. Pasirinkę nuošalią vietą

susipažinti telieka valanda lai
ko. Apžiūrimas žieduose skęs
tąs parkas. Kurhauzo kiemas už
darytas — jame vyksta orkestro 
koncertas. .

Nuo Baden-Badene iki. namų 
kelionė tęsiama autostrada. Kai 
autobusas įrieda į RonĮiivos kie
mą. laikrodis rodo 6:45>,val. vak. 
Iškyla truko pet 10 valarichį.

Pedagoginis Lituanistikos institutas 
Chicagoj

Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto paskirtis yra paruošti 
mokytojus lituanistinėm mokyk
lom, lietuviškosios spaudos

Kviečiam jaunąją kartą rimtai 
pagalvoti, ar negalėtų įsijungti į 
Pedagoginio Lituanistikos In
stituto neakivaizdinį ar akivaiz-

bendradarbius, redaktorius ir ki
tokius kultūrininkus.

Instituto rektorium šiuo metu 
yra prof. dr. Petras Jonikas, o 
jam talkina du direktoriai ir į- 
vairių lituanistinių mokslo sri
čių lektoriai.

Ši švietimo įstaiga yra dvily
pė, nes turi akivaizdinio ir ne
akivaizdinio dėstymo skyrius.

Neakivaizdinio skyriaus di
rektorium yra Ignas Serapinas. 
Šiame skyriuj darbas atliekamas 
korespondentiniu būdu, pa
vieniui, tad ir mokslas gali būti

dinį skyrių, kur galėtų praplėsti 
savo lituanistinių žinių turinį.

Norint įstoti į institutą rašvK 
šiuo adresu: Pedagoginis Litua
nistikos Institutas, 5620 So. 
Claremont Avenue, Chicago, Ui. 
60636.*-

-o-
Patys apsisprendė ir pareiškė 

norą įstoti į Pedagoginį Litua
nistikos Institutą šie Chicagos 
aukštesniosios lituanistikos mo
kyklos absolventai: Ramunė 
Kubiliūtė, Rasa Markulytė,

Atsiųsta paminėti

JURGIS KRASNICKAS. 50 
metų mirties sukakčiai atminti. 
Redagavo Vincentas Liulevi- 
čius. Išleido Studentų Ateitinin
kų Sąjunga 1972. Kietais virše
liais. Iliustruota nuotraukomis. 
192 psl. Kaina 4 dol. Gaunama 
pas V. Liulevičių (6540 So. 
Campbell Avė., Chicago, 111. 
60629) ir pas platintojus.

Į knygą sudėti įvairių autorių 
straipsniai, atsiminimai, atsilie
pimai apie iškilų jaunuolį, 1922 
prie savo gimtinės nužudytą, 
jam esant 20 metų amžiaus (nu
žudymo aplinkybės nėra visai 
paaiškėjusios). Knygoj yra ir sky
rius “Jurgio paliktosios min
tys” (spausdintos Ateityje ir 
kitur).

Vladas Šlaitas — PRO VYŠ
NIŲ SODĄ. Eilėraščiai. Išleido 
Ateitis 1973. Kietais viršeliais. 
Aplanką piešė Danguolė Ston- 
čiūtė. 70 psl. Kaina 3 dol.

Tai aštuntasis šio poeto eilė
raščių rinkinys. Jo visai poezi
jai labai būdingas pirmasis šio 
rinkinio eilėraštis:

Jei netikėčiau į šviesią, lietu
višką ateitį, 

būčiau seniai jau metęs rašyti 
eilėraščius.
Bet aš rašau ir rašau.
Ir rašau tik lietuviškai,
nes ir Dievas mane supranta 

tiktai lietuviškai.

Vincas Trumpa — NAPO
LEONAS BALTIJA AMERIKA. 
Istorinės sintezės bandymas. 
Išleido Algimanto Mackaus 
Knygų Leidimo Fondas 1973. 
Kietais viršeliais. Aplankas Vy
tauto O. Virkau. 251 psl. Kaina 
6 dol.

Knygos įžanginėse pastabose 
autoriaus sakoma: “ . . .bandy
sime pasekti šią dramą, kuri 
ligi šiol istorikų buvo lyg trupu
tį apleista. Tos dramos pagrin
dinis veikėjas buvo Napoleo
nas, užtat suprantama jos gana 
didelė įtampa. Amerikai joje 
teko lyg kokio deus ex machina 
vaidmuo. Kaip staiga ir beveik 
netikėtai ji toje dramoj pasiro
dė, taip lygiai staiga ir netikė
tai pranyko. Dramos vieta — 
Baltijos jūra ir jos limitrofiniai 
kraštai.”

sėjo 23 d. 10 v.r. šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone.

Visi kviečiami dalyvauti mi
šiose ir Lietuvių dienoje Mairo
nio parke Worcesteryje.

Šv. Petro parapijos vakarienė 
rengiama spalio 8 gražiame 
Lantana restorane, Randolph 
Avė., Randolph, Mass. Klebonas 
išsiuntinėjo visiem pakvietimus 
tuo reikalu. Meninę programą 
atliks solistė Zuzana Griška. ga
lima užsisakyti stalus 10 asme
nų. Kas neturi savo automobi
lių, bus nuvežtas autobusais. 
Autobusas nuo 7 gatvės išvyks’ 
4 v. popiet, nuo Liet. Piliečių - 
draugijos 4:30 v. Parengimo vi
sais reikalais kreiptis į kleboni
ją. Praeitais metais toks pa
rengimas praėjo sėkmingai. At
silankykite ir šiemet, tuo pa-- 
remsite savo lietuvišką parapiją.

Tautos šventės minėjimas 
bus rugsėjo 30. Pamaldos Šv. -. 
Petro lietuvių bažnyčioje bus 
10 vai., akademinė dalis bus 3 
vai. popiet Liet, piliečių draugi-. ’ 
jos salėje. Trumpą kalbą paša- 
kys Lietuvos gen. konsulas Ani- 
cetas Simutis. Koncertinę dalį-, 
atliks solistė Daiva Mongirdai-..' 
tė, akomponuoja Jeronimas. Ka
činskas. Po programos bus šrF' 
kiai, veiks baras ir bufetas. Gaus 
tas pelnas skiriamas lituanistu 
niam švietimui. Visos organi
zacijos prašomos dalyvauti su 
vėliavomis bažnyčioje ir salėje.

Inž. Jurgis Valiukonis, kuris 
gyvena ir dirba Baltimorėje, 
Md., dažnai aplanko Bostoną, 
kur gyvena jo tėvai — Elena ir 
Jonas Valiukoniai. Buvo atvykęs 
Darbo dienos savaitgalį ir daly
vavo L. Kat. Mokslų Akademijos 
suvažiavimo bankete.

N. Anglijos Lietuvos vyčių 
pusmetinis seimas bus spalio Šv. 
Kazimiero bažnyčioje ir salėje, 
350 Smith St., Providence, R. I. 
Klebonas ir vyčių dvasios vadas 
kun. V. Martinkus 10:30 vai. 
aukos mišias. Sesijos prade
damos 1:30 v. popiet parapijos 
salėje. Susirinkusiem delega
tam, jaunimui ir svečiam kalbės 
kun. Albertas Kontautas — L. 
vyčių vyriausias dvasios vadas,.« 
kun. Albinas Janiūnas iš So. / 
Bostono Šv. Petro parapijos ir * 
apskrities dvasios vadas, kun. ■’ 
Antanas Jurgelaitis, trečio laips- t 
nio vyčių kuopos narys ir Pro- - 
vidence kolegijos profesorius, 
Albertas Jaritis — apskrities pir- ; 
mininkas iš So. Bostono ir Jo- 
nas Stoškus iš Providence, R.I. ~

Išvyka į Vermonto kalnus.; 
Rugsėjo 23 d. 8 v. ryto nuo Pi-; 
liečių Klubo So. Bostone išeina; 
autobusas į Neringos jaunimo; 
stovyklą Vermonte. Tai bus ofi-’ 
cialus šios stovyklos šiemet užy 
darymas. Bus pietūs ir meninė 
dalis. Atvyks rašytojas Jurgis 
Jankus ir skaitys savo kūrybą.

Kelionė autobusu — 5 dol. 
Užsisakyti iš anksto pas O. Ule
vičienę. Tel. 268-1920.

Aukos Vasario 1b gimnazijai. 
Rugsėjo 15 suėjo 21 metai, kai 
Bostone veikia Vasario 16 gim
nazijai remti būrelis Nr. 120. 
Būrelis išlaiko vieną gimna
zijos mokinį. Per tą laiką iš bū
relio narių ir kitų tos gimnazi
jos geradarių surinkta ir gimna
zijai pasiųsta 7508.45 dol. Šiuo 
metu rengiamasi pradėti statyti 
berniukams bendrabutį (mergai
tėms jau pastatytas). Tam tiks
lui reikalinga gimnazijai skubi 
parama. Šiomis dienomis tam 
tikslui jau paaukojo A. Grigaliū
nas 25 dol. Aukas priima Kelei
vio admin. St. Griežė-Jurgelevf- 
čius, 636 E. Broadway, S. Bos
ton, Ma. 02127.

pradedamas bet kuriuo laiku.
Akivaizdinio skyriaus direkto-

Rima Petravičiūtė ir Viktoras Si
dabras.

Vasario 16 gimnazijos Evangelikų Jaunimo ratelio ekskur
sijos dalyviai Schwarzwaldo miške prie Nagoldo upės.

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam Į Lietuvą.

(Polyester-Knlts yardas 2.50, Polyester Cotton 2
yardai už 1 dol.)

AMERICAN FABRICS 
55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas) 

Rldgewood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046 
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam) 
Kam pirkti Iš svetimų, jei gaunam pas savus 

Monika Macažlnskaltė, sav.

rium yra Aleksandras Dundulis. 
Šio skyriaus studentai šeštadie
niais lanko paskaitas dvejus ar 
trejus mokslo metus.

Šia proga tenka paminėti, kad 
daugelis asmenų, baigusių ar 
lankiusių šį institutą, našiai dir
ba įvairiose lituanistinėse mo
kyklose (net ir šiame institute), 
bendradarbiauja spaudoj, re
daguoja laikraščių skyrius ar net 
laikraščius, o kai kurie gana rim
tu žingsniu žengia į rašytojų ei
les (Alšėnas, Bilaišytė, Bindo- 
kienė Juodvalkytė, Užuba- 
lieną).

Tokių pasiryžėlių turim ir iš 
Kr. Donelaičio aukštesniosios li
tuanistinės mokyklos absol
ventų: Loreta Andrijauskaitė, 
Laima Degutytė, Raminta Jelio- 
nytė. Rasa Jovarauskaitė, Vir
ginija Markevičiūtė, Ona Plepy- 
tė, Vilija Vakarytė ir Rimantas 
Vanagas.

Reikia manyti, kad atsiras dar 
ir daugiau idealistinio jaunimo, 
norinčio įstoti į šį institutą.

Instituto vadovybė

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 18B3 
O

460 Wcd Broadway, South Boston MasMchusttts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus 
ALJnUCD W. AifcHIBAtD, frasMatt

Mo banko direktorių taryboje yra adv. Jdha J. Grtfrsfaa. Kanais 
au patarnautojais galima susikalbėti ir fietuvUkal b Turtas—AaaatS 
viri |213,000,()00.

CURRffNT DIVTDfcND RATKg
• Regular a/c —• 1 yaar Tsrm DafMstt —
• Spedal Notlce a/c — SM» • 2 year Terra Depoatt —

--------- Ali Acddtirtts CompoundM Dany —--------
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Tarptautiniame festivalyje, 
minint 75 metų jubiliejų nuo ar
mėnų Amerikos vyskupijos įkū
rimo ir Bronxo, Brooklyno, Man- 
hattano, Queens ir Staten Island 
sujungimo į vieną New Yorko 
miestą, dalyvauja du lietuvių 
vienetai. Apreiškimo parapijos 
choras, vadovaujamas muziko 
Algirdo Kačanausko, atliks lie
tuviškų giesmių koncertą ar
mėnų Šv. Vartano katedroje rug
sėjo 23 d. 3 v. popiet. Kated
ra yra 2nd Avė. ir 34 St. kam
pas Manhattane. 4 v. po koncer
to parkelyje prie katedros šoks 
N. Y. lietuvių tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Jadvygos 
Matulaitienės. Be lietuvių, dar 
dalyvaus ir kitos tautos su savo 
chorais ir tautinių-šokių grupė
mis. Tokie koncertai bei pasiro
dymai tęsis dvi dienas — šešta
dienį ir sekmadienį.

Nuo penktadienio armėnų 
salėje vyksta meno ir rankdarbių 
paroda, kurią rengia New Yorko 
Metropolitan muziejus.

Visi kviečiami atsilankyti ir 
parodoje ir koncerte. Įėjimas ne
mokamas.

N. Y. vyrų choras Perkūnas 
pradėjo savo repeticijas. Jos bū
na kiekvieną ketvirtadienį 7:30 
v.v. Kultūros Židinyje. Į chorą 
įsijungė vienas iš pirmųjų choro 
steigėjų Mečys Ilgūnas, kuris 
keletą metų buvo iškeltas tarny
bos reikalais į San Francisco. 
Gruodžio mėnesį choras naujoje 
Kultūros Židinio salėje rengia 
savo dešimtmetį. Ta proga bus 
didelis koncertas su solistais ir 
simfoniniu orkestru. Prašoma į 
chorą įstoti daugiau jaunimo, 
pasekti jaunuolio Petro Tutino 
pavyzdžiu.

Vilniaus 650 metų sukakties 
minėjimas — akademija bus 
spalio 28 d. 4 v. popiet Kolumbo 
vyčių salėje, 86-22 85 St. Wood- 
havene. Bus paskaita apie Vil
niaus reikšmę Lietuvai ir pritai
kyta literatūrinė dalis.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas bus rugsėjo 
30, sekmadienį, 2:30 v. popiet, 
pas klubo narę E. Mickeliū- 
nienę, 84-14 108 Street, Rich
mond Hill, N. Y.

Jubiliejinėje skautų stovykloje kalba iš New Yorko Seserijos 
pirmininkė L. Milukienė ir šalia jos P. Jurgėla, lietuviškos 
skautijos kūrėjas. Nuotr. G. Peniko

GRAŽU NAUJOJE 
ANGLIJOJE,

ypač rudenį, kai medžių lapai keičia spalvas. Kitiems 
geriau patinka rudens grožis, nei pavasario.

Atitrūkę nuo kasdieninių darbų Ir miesto triukšmo, 
aplankykite Ir Įsitikinkite. Visada galite apsistoti pas 
seseles keliom dienom, savaitei, mėnesiui Ir t.t. čia 
rasite malonų priėmimų Ir lietuviškų maistų.

Mūsų adresas:

Sisters of the Immaculate Conceptlon 
Convent

Putnam, Conn. 06260.
. Tel. (203) 928*5828 arba (203) 928-3135

Redakcija ....................455-728]
Administracija ...........452*2923
Spaustuvė ..................452-6916
Vienuolynas ............... 455-7068
Kultūros Židinys........ .827-9865

Pauliaus Jurkaus tapybos kū
rinių paroda rengiama spalio 
6-7 dienomis Waterbury, Conn.,, 
Šv. Juozapo parapijos salėje, 
John St. Bus išstatyta apie 50 
tapybos darbų. Paroda lankoma 
šeštadienį nuo 2 v. iki 9 v.v., 
sekmadienį nuo 9 v.r. iki 5 v. 
popiet. Oficialus parodos atida
rymas bus spalio 6, šeštadienį, 
6 v.v. Kalbės poetas Stasys San
tvaras, iš Bostono. Parodą rengia 
Lietuvių Bendruomenės Water- 
burio apylirikė.

Savanoris kūrėjas Juozas Ka
šubą po ilgos ir sunkios ligos 
mirė rugsėjo 8 d. Clevelande. 
Velionis su šeima gyveno Great 
Neck, L. I. 17 metų. Į Cle- 
velandą išsikėlė 1967. Nuliū
dime liko žmona Ona ir sūnūs 
Romualdas ir Jonas su šeimo
mis.

Leonardas Valiukas, Liet. 
Fronto Bičiulių pirmininkas, 
grįždamas iš PLB seimo, buvo 
sustojęs New Yorke ir apsilankė 
Darbininko redakcijoje. Čia jis 
papasakojo savo įspūdžius iš sei
mo, kalbėjo ir apie kitus visuo-
meninius reikalus.

Vytauto Didžiojo Universiteto 
minėjimas rengiamas lapkri
čio 3 Camegie Endovvment. 
Minėjimui suorganizuoti suda
rytas specialus komitetas, ku
riam pirmininkauja dr. V. 
Paprockas. Paskaitą apie univer
sitetą skaitys pro f. J. Puzinas iš 
Philadelphijos. Bus parodyta 
universiteto gyvavimo vaizdai 
skaidrėse, palydėti pritaikyta 
muzika.

Vitalis Žukauskas, dramos 
aktorius, rugsėjo 17 išvyko į 
Salzburgą, Austriją, kur vyksta 
American Association for 
Theater Research konvencija. 
Po konvencijos jis dar aplankys 
Vieną ir rugsėjo 22 grįžta į New 
Yorką.

Vyr. skaučių židinys Vilija 
po vasaros atostogų vėl pradeda 
darbą sueiga, kuri įvyks rugsė
jo 24, pirmadienį, 7:30 pas Da
nutę Birutienę. Visos židinietės 
prašomos dalyvauti.

Kas turi medžiagos apie 
Vytauto Didžiojo 

Universitetą?

New Yorke lapkričio 3 rengia
mas Vytauto Didžiojo Universi
teto minėjimas. Ta proga šalia 
paskaitos bus rodomi vaizdai iš 
universiteto gyvenimo. Kas tu
rėtų nuotraukų, prašomi pasko
linti. Jos bus nufotografuotos 
ir grąžintos savininkams. Taip 
pat galima padaryti skaidres ir 
jas atsiųsti. Išlaidos bus sumo
kėtos. Siųsti rengimo pirminin
kui dr. V. Paprockui, 85-13 105 
St. Richmond Hill, N. Y., 11418, 
arba P. Jurkui į Darbininko re
dakciją.

Jei kas turėtų kokių kitų suve
nyrų, studentiškų kepuraičių, 
ženkliukų, taip pat prašomi pa
skolinti. Jei susidarys kiek di
desnis suvenyrų rinkinys, bus 
surengta parodėlė. Prašomos 
įvairios korporacijos paskolinti 
kepuraites ir jų spalvų juostas.

LMK S-gos 29 kuopos susi
rinkimas bus rugsėjo 23 pas 
kuopos pirmininkę Ęug. Kezie- 
nę, kuri gyvena 80-69 90 Avė. 
Woodhavene, N. Y. Tel. 296-07 
98. Susirinkimo pradžia 1 vai. 
popiet. Prašomos visos narės da
lyvauti.

Pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus koncertas rengiamas lap
kričio 4 d., sekmadienį, 5:15 v. 
popiet Town Hali salėje. Kon
certą globoja ir bilietus platina 
LMKF New Yorko klubas, ku
riam pirmininkauja dr. M. Žu-
kauskienė. Pelnas skiriamas 
Kultūros Židinio statybai.

Vytautas Vebeliūnas, Lito 
bendrovės pirmininkas, šiuo 
metu yra išvykęs biznio reika
lais, ieškodamas naujų inves
tavimo progų bei tvarkydamas 
senesnes Lito bylas. Jis aplan
kys Chicagą, Omahą, Las Vegas, 
St. Louis, Indiana polį.

Venecuelos LB atstovai, V. 
Venckus ir A. Gavorskas, daly
vavę PLB seime VVashingtone, 
paskui buvoję Chicagoje, buvo 
atvykę į New Yorką ir čia susto
jo pas savo pažįstamus ir bičiu
lius — Vytautą ir Liuciją Čės- 
nus. Į Venecuelą išskrido rugsė
jo 12. Su Venecuelos LB pirmi
ninku V. Venckumi redakcija 
padarė pasikalbėjimą, kurį 
spausdinsime kitame numeryje.

Maldos Diena už Lietuvą
Pagal nustatytą Religinės Šal

pos maldų kalendorių, rugsėjo 4 
d. 9 vai. ryto Angelų Karalienės 
par. bažnyčioje Kat. Moterų S- 
gos 24 kuopa meldėsi už perse
kiojamą Bažnyčią Lietuvoje ir 
kenčiančius joje lietuvius.

Šventąją valandą pravedė 
kuopos dvasios vadas kun. Vy
tautas Pikturna. Jis trumpam re
liginiam žody nušvietė mūsų 
brangios tėvynės ir katalikų 
bažnyčios sunkią padėtį.

Šventoji valanda užbaigta 
Švč. Sakramento palaiminimu.

Labai gaila, nors šios Šv. Va
landos ruošimo tikslas buvo kil
nus ir gražus, tik žmonių galėjo 
būti žymiai daugiau, ypač pasi
gesta kuopos narių didesnio 
skaičiaus. (E.V.)

Šluos “Mortgage Bonds” prašau užregistruoti:

Mano vardu ................................................

Mano vardu lygiom teisėm su .........

Sekančiu vardu ........................................
paskiriant mane kaip legalų globėją.

Pavardė Ir vardas

Adresas

Sočiai Securfty numeris

Pigiai parduodamas naujas 
“VVheelchair”. Skambinti tel. 
498-0781.

Išnuomojamas 6 kambarių bu
tas Cypress Hills rajone Brook- 
lyne, antram aukšte, naujai atre
montuotas. Patogus šeimai su 
dviem vaikais. Skambinti tel. 
647-1160 po 5 PM.

Jubiliejinėje skautų stovykloje grupė iš New Yorko: I. Jan
kauskienė, Irena Alksninienė, seserijos pirm. L. Milukienė. 
Nuotr. G. Peniko

Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas muziko Algirdo 
Kačanausko, rugsėjo 23, 4 v. po
piet, giedos lietuviškas religines 
giesmes New Yorko armėnų ka
tedroje, 34 St. ir 2nd Avė. Man
hattane. (Toj pačioj vietoj, kur 
šiemet buvo banketas Kultūros 
Židinio statybai paremti). Ar
mėnai Amerikoje švenčia savo 
vyskupijos įsteigimo 75 metų 
sukaktį. Ta proga rugsėjo 21, 22, 
23 rengiamas festivalis, kuriame 
pasirodys įvairios tautos su savo 
dainom, giesmėm, šokiais, 
rankdarbiais ir t.t. Rengėjai pa
kvietė Apreiškimo parapijos 
chorą, kaip šios apylinkės paki
liausią lietuvių dainos viene
tą.

Richmond Hill apylinkės 
šimtmečio proga rengiamos ei
tynės rugsėjo 22. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Eitynės 
bus per lietuvių gyvenamą kvar
talą. Prasideda 10:30 v. nuo 122 
St. ir Liberty Avė. kampo. Lie
tuviai eitynėse dalyvauja bend
rai kaip tautinė grupė, gyvenanti 
Richmond Hill, o ne kaip orga
nizacijų nariai, kaip buvo pa
skelbta anksčiau per radiją. Visi 
kviečiami dalyvauti su tautiniais 
drabužiais ir savo organizacijų 
vėliavom. (V.R.)

LB Great Necko apylinkės 
rudens piknikas bus rugsėjo 23, 
sekmadienį, Kings Point parke. 
(Įvažiuoti per Redbrook Road). 
Pradžia 1 v. popiet. Piknike nei 
maistas nei gėrimai nebus par
duodami. Jais pasirūpina patys 
pikniko dalyviai. Jei bus blogas 
oras, piknikas nukeliamas į rug
sėjo 30.

9% UŽ PASKOLĄ KULTŪROS ŽIDINIUI

Tėvai Pranciškonai, norėdami pagreitinti Kultūros Židinio statybos ir 
Įrengimo užbaigimą, išleido PASKOLOS LAKŠTUS—“MORTGAGE BONDS 
Už paskolą bus mokama 9%. 1 paskolos lakšto kaina 1000 dol.
Visi paskolos lakštai — Mortgage Bonds bus atpirkti po penkerių metų. 
Reikalui esant paskolą galima bus atsiimti po 3 metų.
Paskolos grąžinimą Ir nuošimčių mokėjimą garantuoja Tėvų Pranciškonų 
vienuolija ir LITO bendrovė.
Užuot laikę savo santaupas bankuose, kur mokama daug mažesni nuo* 
šimčiai, investuokime jas Į Kultūros Židinį, užpirkdami 9% duodančius 
“Mortgage Bonds“.
Kuo greičiau išpirksime “Mortgage Bonds”, tuo greičiau galėsime įeiti Į 
naujas ir erdvias Kultūros Židinio patalpas.
Užsakant “Mortgage Bonds“ prašom naudotis šio skelbimo atkarpą.

Gerbiami Tėvai Pranciškonai:
Siunčiu čekį /.............už kuriuos prašau atsiųsti Jūsų aukščiau minėtas “Mortgage
Bonds”.
Aš suprantu, kad už šluos “Bonds” bus mokama 9% metinio dlvldento tokia tvarka: 
8% metinio dlvldento bus Išmokama kas metų ketvirtį Ir 5% ekstra dlvldentas bus pridėtas 
atperkant šluos “Bonds” po 5 m etų .Aš turiu teisę šluos “Bonds” Iškeisti po 3 metų, 
bet tada metinis dlvldentas bus tik 8%.

Prašom siųsti: Franciscan Fathers 
c/o Litas Investing Co., Ine. 
86-01 114 Str., 
Richmond Hill, N.Y., 11418 
Telef. 212 — 441-6799

Elizabetho Tautinės Sąjungos 
skyrius rengia Tautos Šventės 
minėjimą. Minėjimas bus rugsė
jo 29, šeštadienį, 7 v.v. Eliza
betho Lietuvių svetainėje, 269 
Second Street, Elizabeth, N. J. 
Kalbės Vliko pirmininkas dr. 
K. J. Valiūnas, Sąjungos pirmi
ninkė Emilija Čekienė. Koncer
tinę programą atliks solistas Ka
zys Yakutis, baritonas.

ANGELŲ KARALIENĖS 
BAŽNYČIOJE

ATNAUJINTI VARGONAI

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje atnaujinti ir pataisyti 
vargonai, pritaikyti geresniam 
grojimui, sudėta visai nauja kla
viatūra su raktais (console).

-^5 -> ... . iTaip pat* parapijai nupirktas 
naujas koncertinis pianinas Kna
bę firmos. Šiuo geru pianinu 
galės pasinaudoti visi daini
ninkai repeticijom.

Šios parapijos vargoninin
kas yra žymus muzikas, jaunas 
vyras Albinas Prižgintas, studi-’ 
javęs muziką New Yorke ir Vo
kietijoje bei Austrijoje. Jis yra iš 
muzikų giminės, jo motina mu
zikė ir muzikos mokytoja, jo se
nelis buvo Albinas Jasenauskas, 
Telšių katedros vargonininkas.

Alb. Prižgintas vadovauja ir 
parapijos chorui. Choras į repe
ticijas renkasi 10:30 v. prieš 
sumą. Labai prašomi įsijungti į 
chorą nauji nariai. Jie čia ras kuo 
geriausius instrumentus ir pui
kų virtuozą, muziką Albiną 
Prižgintą.

Parašas

i LIZABETH, N. J.
. Vėl pradėti darbai

Pasibaigus atostogoms, šeš
tadieninė V. Kudirkos mokykla 
rugsėjo 8 pradėjo naujuosius 
mokslo metus. Buvo džiugu ste
bėti, kai pirmąją dieną į mokyk
lą susirinko ne tik mokyklą 
jau lankę mokiniai, bet ir kele
tas naujų. Atrodo, kad ir šiais 
mokslo metais mokyklą lankys 
apie 40 mokinių.

Dėstys šie mokytojai: Liucija 
Alinskienė, Giedrė Ambra
zaitienė, Danguolė Didžbalie- 
nė, Ona Karašienė, Milda Kve
darienė, Gediminas Alinskas ir 
dr. Darius Slavinskas.

Mokyklos tėvų komitetą su
daro: Ramutis Didžbalis, pirmi
ninkas, Mėlinienė, sekretorė, ir 
Darius Ambrazaitis, iždininkas.

Mokyklos vedėju ir toliau liko 
kun. J. Pragulbickas.

Mokykla veikia lietuvių Šv. 
Petro ir Povilo parapijos mo
kyklos patalpose (211 Ripley Pi., 
Elizabeth, N. J.).

Tautinių šokių grupė Liepsna, 
vadovaujama Birutės Vaičiū
naitės, šokių pamokas pradėjo 
rugsėjo 9. Pamokos vyksta Lith- 
uanian Liberty Hali patalpose 
(269 2nd St., Elizabeth, N. J.).

Nors ši grupė susikūrė tik 
1972, tačiau jau keletą kartų 
turėjo progos gražiai pasirodyti 
ne tik lietuvių, bet ir amerikie
čių visuomenei.

Grupės nariai — Lina Nor- 
mantaitė, Audrė Pociūtė, Emili
ja Skruodytė ir Arūnas Bitėnas 
— dalyvavo šią vasarą Dainavos 
stovykloj surengtuose tautinių 
šokių kursuose.

Į šią tautinių šokių grupę 
kviečiami berniukai ir mergai
tės, lanką aukštesniąją mokyklą 
ar kolegiją. Tuo reikalu prašo
me kreiptis į grupės vedėją 
telefonu 241-3491.

Lietuvių Tautinės S-gos Eli
zabetho skyrius rugsėjo 29, šeš
tadienį, Lietuvių Laisvės salėj, 
269 2nd St., Elizabeth, N. J., 
rengia jau tradicija virtusį tau
tos šventės minėjimą su paskai
ta, menine dalimi, vakariene ir 
šokiais.

LB Nevvarko apylinkė rugsėjo 
30, sekmadienį, Švč. Trejybės 
parapijos salėj, 207 Adams St., 
Newark, N. J., rengia Hamiltono 
teatro Aukuro vaidinimą “Šia
pus uždangos”.
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Savaitės 
Įvykiai 
IX. 17-24

Jei viceprezidentas 
Agnew būtų 
išstumtas...

Populiariausi per savaitę buvo 
faktai ir gandai apie vicepre
zidentą Agnew. Faktų mažiau 
nei gandų. Faktas, kad valsty
bės gynėjas Richardsonas turi 
lemti Agnew likimą: surinktą 
medžiagą prieš Agnew jis gali 
perduoti ar neperduoti jury, 
gali pagal jury pareikštas nuo
mones pripažinti Agnew pakal
tinamą ir perduoti teismui.

Agnew advokatų susitikimai 
su teisingumo departamento pa
reigūnais, Agnew susitikimas su 
Nixonu davė medžiagos gandui, 
kad Agnew sutinka pasitraukti, 
jei kaltinimai bus nutraukti. 
Gandas ir priešingas: Agnew ne
atsistatydins ; jis reikalauja bylą 
sustabdyti, kol jis nėra susi
laukęs iš Kongreso “impeach- 
ment”. Buvęs Agnew spaudos 
sekretorius Gold paskelbė kalti
nimus Baltiesiem Rūmam, kad 
jie leido žinias prieš Agnew; 
kad jie nori išspausti jį iš pa
reigų; kad Agnew nepasiduoda 
ir organizuoja fondą gintis per 
teismus.

Tik gandam apie Agnew pa
sklidus, Monitor kolumnistas 
Sperling priėjo išvadą, kad tuo 
tegalėjo būti suinteresuoti Bal
tieji Rūmai, o Paul Scott skel
bė, kad tuo suinteresuotas ir N. 
Rockefelleris. Agnew pasi
traukus, prezidentas galės skirti 
naują viceprezidentą — Con- 
nally ar Rockefellerį.

Naujo viceprezidento galimy
be susirūpino ir demokratai. 
Jiem svarbu, kad viceprezidento 
kėdėje atsisėstų toks, kuris ne
būtų kandidatas į prezidentus. 
Vadinas, nei Connally nei 
Rockefelleris nebūtų Kongreso 
tvirtinami.

(Agnevv kaltinamas ėmęs 
kyšius iš rangovų. Tie rangovai 
aiškino esą asmeniniai Agnew 
draugai ir davę jam dovanas. 
Bet nepasakoma, ar tiem dovanų 
davėjam viceprezidentas pada
ręs kokias nelegalias protekci
jas. Jei dovanų ėmimas bei 
davimas yra baustinas, tai bylos 
reikės ir prezidentui, kam ėmė 
iš Brežnevo “samavorą”).

Čilė karinėje 
kontrolėje

Čilėje po rugsėjo 11 pervers
mo komunistam ir kitiem buy. 
prezidento šalininkam nebėra 
vilties režimą susigrąžinti. Ko
munistų ir kitų marksistų parti
jos uždarytos. Antikomunistinės 
partijos taip pat neveikia. Bu
vusios vyriausybės nariai ir par
tijų vadai išgabenti į salą; su
imtų apie 7,000. Jie tardomi, 
bus teisiami 
tremiami, o 
prezidentas 
apie 12,000.

ar užsieniečiai iš- 
užsieniečių buv. 
Allende įsileido

Ūkinis gyvenimas normalėia. 
Būsianti paskelbta nauja konsti
tucija. Kariuomenė turės naujo
je santvarkoje didesnės įtakos. 
Truksią daug laiko karinėje 
kontrolėje.

Naują valdžią pripažino kai
mynai — viso apie 20 valsty
bių. Santykius nutraukė Sovie
tai, karių prestižui ir įtakai 
lotynų Amerikoje perversmas 
buvo didelis smūgis. Ilgai truks 
taip pat propaganda per J. 
Tautas ir kt. prieš tikras ar ta
riamas Čilės karinės valdžios 
represijas.

LB DELEGACIJA LANK 
VVASHINGTONE J\V SUF 
MINĖJIMO REIKALAIS

KTIES

1976 m. bus minima JAV 200 
metų nepriklausomybės 
kaktis. šiai sukakčiai JAV Kong
resas įstatymu yra įkūręs įstai
gą, vardu American Revoliution 
Bicentennial Commission (su
trumpintai ARBC) su centru Wa- 
shingtone, D.C.

Rugpiūčio 31 JAV LB krašto 
valdybos delegacija, susidedanti 
iš LB Visuomeninių reikalų ta
rybos narių Algimanto Gečio, 
Aušros Mačiulaitytės-Zerr ir 
kun. Kazimiero Pugevičiaus,. 
lankėsi Washingtone, kur tarėsi 
su etninių ir tautinių grupių 
pasireiškimus koordinuojančiu 
direktorium dr. M. Goldman ir 
jo padėjėja B. Black.

Apsilankymo tikslas buvo pa- 
siinformuoti apie ARBC orga- 
zaciją, veiklos kryptis, tautinėm 
grupėm pramatomą vietą su
kakties minėjime ir galimybes 
gauti federalinės valdžios finan
sinę paramą tautinių grupių no
ri mie m pasireiškimam įgyven
dinti. LB savo ruožtu ARBC 
pareigūnus supažindino su JAV 
LB atliekamu kultūriniu be 
švietimo srities darbu, plačiau 
paliečiant lituanistinių mokyklų 
tinklą, LB leidinius, dainų bei 
šokių švenčių rengimą.

Pokalbio- metu išryškėjo, 
kad Washingtone esantis ARBC 
centras turi savo poskyrius viso- 
se ^O valstijų. SieT poskyriai" 
veikia gubernatorių paskirtų pa-' 
reigūnų žinioje. Centrinė įstai
ga valstijų pateiktus planus tvir
tina, juos koordinuoja, teikia 
profesinius patarimus. Paskiros

AMERIKOJE:
Prezidento įrašų istorija be 

sprendimo. Prezidentas atsisakė 
įrašus duoti specialiam tardyto
jui Cox, kaip tai buvo rekomen
davęs apeliacinis teismas.

Prezidento populiarumas 
nepakilo po jo kalbų į tautą 
ir spaudos konferencijų. Pagal 
Gallupą prezidento veikla pa
tenkintų 35 proc., nepaten
kintų 55 proc. Maždaug tokis pat 
santykis buvo ir prieš kalbas. 
Dėl pokalbių įrašų — 61 proc. 
mano, kad prezidentas įrašus 
turi duoti. Dėl Watergate — 72 
proc. mano, kad apie aferą pre
zidentas žinojo iš anksto ar pla
navo ją nuslėpti.

Ęrvin komisija apklausinėji
mus tęsia nuo rugsėjo 24. Lig 
Šiol jos darbui išleista 1 mil.

Prezidentas vetavo atlyginimo 
minimum, kurį Kongresas buvo 
pakėlęs iš 1.60 iki 2.00 ir 2.20 
(nuo 1974 liepos). AFL-CIO 
prezidentas Meany kritikavo ve
to. Esą nuo 1968, kada buvo 
nustatytas atlyginimo dabartinis 
minimum, maisto kainos pakilo 
44 proc.

Prezidento Nixono kelionė į 
Europą atidėta, nes nuomonės 
tarp Europos ir Amerikos per
daug skiriasi. Pirma vyks į Eu
ropą Kissingeris.

Valstybės sekretoriaus Kis- 
singerio priesaikos iškilmėse 
Baltuosiuose Rūmuose nedaly
vavo nei viceprez. Agnew nei 
buvęs valstybės sekretorius Ro- 
gers.

Kainos rugpiūčio mėn. pakilo 
6.1 proc. maistui, 1.9 proc. ki
tiem dalykam.

Apie energijos trūkumą tebe
kalbama. Baltieji Rūmai numato 
aliejaus racionavimą žiemai. Bet 
tuo pat metu keturi aliejaus eks- 
portininkai Amerikoje gamintą

(nukelta į 2 psl.)

valstijos raoSia planus nepri- 
su- klausomytes sukakčiai paminėti 

ir yra atsakingos už jom suteik
tų federalinių fondų paskirsty
mą. Norint lietuviam gauti fi
nansinę pvamą dainų ar šokių 
šventei 19*6 metais rengti, teks 
veikti per valstijų komisijas. 
Turės būti kreipiamasi per vie
tovės, kurdus šventė, LB apy
gardų ir apylinkių valdybas.

Pats sukakties minėjimas skir
sis nuo įprasto paviljonų sta
tymo ir mugės rengimo. Bus sie
kiama daugiau iškelti kultūri
nius bei socialinius laimėjimus, 
pabrėžti etninių — tautinių gru
pių įnašą į JAV gyvenimą. Nors 
ARBC yra numačiusi gaires su
kakčiai žymėti, valstijom bei 
organizacijom, kurios atstovaus 
etninėm - tauti nėm grupėm, 
yra siekiam palikti teisę surasti 
jom priimtiną minėjimo būdą.-

LB atstovai kėlė svarbą išleis
ti anglų kalba leidinį apie lie
tuvių įnašųį JAV istoriją. Gau
tas pritarimas tokiam leidiniui 
išleisti, ir LB paprašyta surasti

Lietuvių pranciškonų kapitulos Kennebunkport, Maine, rugsėjo 11-13, dalyviai. Sėdi iš k.: 
Kornelijus Buėmys, Petras Baniūnas, provincijolas Jurgis Gailiušis, gen. vizitatorius And- 
rew Foj, viceprovincijolas Placidas Barius, Juozapas Bacevičius, Augustinas Simanavičius. 
Stovi: Justinas Vaškys, Antanas Prakapas, Leonardas Andriekus, Juozapas Butkus, Jonas Dy
burys, Bernardinas Grauslys, Benediktas Bagdonas, Aleksandras Žiubrys, Gabrielis Baltru
šaitis, Pranciškus Giedgaudas, Viktoras Gidžiūnas, Juvenalis Liauba, Steponas Ropotas, 
Paulius Baltakis.

švaistė lietuvių pranciškonų reikalus
Prieš trejetą metų lietuviai 

pranciškonai išeivijoj išgavo iš 
Ordino vyriausybės pripažintą 
tokį pat teisinį stovį kaip ir di
džiosios amerikiečių provin
cijos. Šiemet, po vizitacijos įvy
kus naujos vadovybės patvirtini
mui, įvyko pirmoji kapitula. Ji 
rugsėjo lO-13vyko Kennebunk
port, Maine, vienuolyne — lie
tuvių pranciikonų provincijolo 
būstinėj..

Kapituloj dalyvavo 17 balsuoti 
teisę turinčių asmenų: Romos 
paskirtas generalinis vizitato
rius, provincijolas, viceprovinci
jolas, keturi patarėjai, vie
nuolynų viršininkai ir penki šiai 
progai rinkti atstovai. Kiti galė
jo dalyvauti tik stebėtojo teisėm 
be balsavimoprivilegijos.

Posėdžių metu išklausyta vizi
tatoriaus, provincijolo ir atskirų 
vienuolynų viršininkų prane
šimai, svarstyta pranciškonų lei
džiamos spaudos ir Kultūros Ži
dinio padėtis.

Apie lietuvių pranciškonų 
apaštalavimą diskusijas pravedė 
gen. vizitatorius. Ruošiant misi- 
jf>nierius išlaisvintai Lietuvai, 
išeivijoj pranciškonai stengiasi 
dirbti lietuvių ta.rpe, talkina lie
tuviškos kultJros ugdyme ir iš-

įAS Solženitsinas
apie taiką ir smurtą:

Ar Amerikos respublika panašiame 
kely kaip caro monarchija?

15 centų

autorių tokiam leidiniui paruoš
ti. Leidinio autoriui ARBC su
tiktų skirti stipendiją.

Taip pat buvo užsiminta apie 
JAV leidžiamą Encyclopedia Li- 
tuanica, joje sukauptą medžiagą, 
liečiančią JAV lietuvius, ir pa
aiškinta jos sunki finansinė pa
dėtis. Paprašyta finansinės para
mos likusiem trim tomam iki 
1976 metų sukakties išleisti. M. 
Goldman paprašė jam prisiųsti 
išleistuosius tomus. Savo ruoš
tu ARBC ieškos priemonių su 
enciklopedija supažindinti val
dines bei universitetų biblio
tekas ir tarpininkauti ieškant 
fundacijų paramos.

ARBC pareigūnai pakvietė 
JAV LB užsiregistruoti kaip 
JAV lietuviam atstovaujančią or
ganizaciją ir pareiškė norą sujos 
atstovais palaikyti glaudžius ry
šius.

JAV LB krašto valdyba artimu 
laiku apygardų bei apylinkių 
valdybom suteiks išsamią infor
maciją ARBC reikalu.

LB Inf.

laikyme, tarnauja visiem, pagal
bos prašantiem.

Naujų pašaukimų klausimu 
referatą skaitė tėv. Antanas Pra- 
kapas, apie provincijos atsinauji
nimą — tėv. Juozapas Bacevi
čius, o apie ordino šių dienų 
pašaukimą — tėv. Augustinas Si
manavičius. Priimtas naujas lie
tuvių pranciškonų provincijos 
statutas.

Kapitulos nariam išsiskirsčius, 
tolimesniem posėdžiam dar liko 
vizitatorius ir naujai išrinktoji 
vadovybė: provincijolas, vice- 
provincijolas ir patarėjai. Jiem 
teko sunkioji pareiga — paskirs
tyti atskirų vienuolynų viršinin
kus ir institucijų pareigūnus. 
Šie posėdžiai vyko rugsėjo 14- 
16.

Štai įvairūs personalo pakeiti
mai:

Kennebunkport, Maine, šv. 
Antano vienuolyno viršininko 
pareigom atvyksta iš Brooklyno 
tėv. Leonardas Andriekus, gi 
tėv. Bernardinas Grauslys vyks
ta į Brooklyną. Iki Šiol čia vir
šininko pareigas ėjęs tėv. Jo
nas Dyburys vyksta klebono ir 
viršininko pareigom į Roches
ter, N. Y. Jo pagelbininku vyks
ta tėv. Gabrielis Baltrušaitis. Br.

Sekam ir spėliojam, kuo baig
sis paskutiniai politiniai įvykiai: 
1. Amerikos apsisprendimas 
duoti ar ne Sovietam didžiausio 
palankumo principą, 2. Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencija, kurios antra fazė 
prasidėjo Ženevoje rugsėjo 18, 
3. Jungtinių Tautų sesija, prasi
dėjusi rugsėjo 18, 4. Nusigink
lavimo konferencija, prasidė
sianti spalio 30 Vienoje.

Rezultatai priklauso žymia da
lim nuo partnerių intelektuali
nio sugebėjimo įžvelgti dalykų 
esmę, nuo jų valios vykdyti svei
ko proto diktuojamus siekimus.

Apie tą vakariečių galvose
nos bei veikimo dvasią reikš
mingos šviesos pažėrė rašytojas 
Solženitsinas, kurio raštas “Ka
ras ir smurtas” buvo paskelbtas 
skandinavų spaudoje, paskiau 
NYT (rugsėjo 15).

Ar karo nebuvimas yra taika? 
— Ne.

Solženitsinas demaskuoja 
kreivą taikos supratimą, kuris 
taiką supranta kaip karo ne
buvimą. Tai esąs klaidingas su
pratimas. Visi gąsdinasi dėl 
žmonių, žuvusių karuose. Tai 
dideli skaičiai. Bet Solženitsinas 
sumini statistikos autoritetus, 
kurie tvirtina, kad nuo vidaus 
smurto, prievartos, vartojamos 
prieš asmenį, žuvo 66 milijonai, 
taigi daugiau kaip nuo dviejų

Paulius Gaidys vyksta į Toronto, 
Ont.

Greene, Maine, Šv. Pranciš
kaus vienuolyne lieka tėv. Justi
nas Vaškys, o viršininku atkelia
mas tėv. Vytautas Balčiūnas iš 
Brooklyn, N .Y.

Prisikėlimo parapijoj ir vie
nuolyne, Toronto, Ont., nauju 
viršininku ir klebonu atvyksta 
tėv. Augustinas Simanavičius iš 
Rochester, N. Y. Kartu su juo iš 
Rochester, N. Y., atvyksta ir tėv. 
Eugenijus Jurgutis. Tėv. Rave
lis Šakalys, kaip naujas tretinin
kų direktorius ir vizitatorius, iš
vyksta į Brooklyn, N. Y. Br. 
Hortulanas Sedeika išvyksta į 
Kennebunkport, Maine.

Brooklyn, N. Y., Šv. Kazimiero 
vienuolyno naujuoju viršininku 
tampa tėv. Paulius Baltakis. 
Tėv. Klemensas Žalalis išvyksta 
į Kennebunkport, Maine. Tėv. 
Juozapas Bacevičius, tapęs nau
juoju pašaukimų direktorium, 
laikinai dar lieka talkinti pran
ciškonų spaustuvėj.

Visi kiti lieka savo vietose 
ir tose pačiose pareigose, šie 
pakeitimai galioja trejiem me
tam.

pasaulinių karų. Tie, kurie sie
kia taikos, šaukia prieš karus, 
tyli prieš vidaus smurtą, nu
kreiptą prieš asmenį. O taika 
ateis tik pašalinus šį vidaus 
smurtą.

Kodėl apie tai tyli?—Nes tiesą 
matyti nėra malonu.

Tiesos apie vidaus smurtą 
prieš žmogų nemato, nes nema
tyti, sako Solženitsinas, yra ma
loniau. Ypačiai jei tiesa parodys 
nemalonioje šviesoje tuos, ku
riem esama simpatijos. Dėl to 
“bestiališki žudymai Hue (į- 
vykdyti komunistų, kai užėmė 
P. Vietnamo miestą Hue), nors 
įrodyti, bet vos pastebėti ir be
veik dovanoti” dėl simpatijų tai 
pusei, kuri juos vykdė.

Tarp tokių nenorinčių tiesos 
matyti Solženitsinas minėjo 
buvusį Amerikos vyr. valstybės 
gynėją Ramsey Clark, kuris lan
kėsi Š. Vietname, girdėjo belais
vių pareiškimus, bet nenorėjo 
pagalvoti, jog tie pareiškimai iš 
belaisvių galėjo būti išgauti kan
kinimais.
... Nes tiesą pasakyti bijo ...

Šį kaltinimą Solženitsinas tai
ko ypač vakariečiam liberalam, 
prikišdamas jiem dviveidišku
mą. “Ar galėtų sakysim, išlikti 
Pietų Afrika nenubausta, jei ten 
būtų suimtas juodųjų vadas ir 
per ketverius metus kankintas, 
kaip tai buvo daroma su gene
rolu Grigorenko (Sovietų disi
dentu)? Visame pasauly sukelta 
audra būtų seniai nunešusi ka
lėjimo stogus”.

“Arba imkite paskutinius 
Australijos bei Naujosios Zelan
dijos protestus prieš Prancūzijos 
atominius bandymus. Kodėl ne
buvo jokių protestų prieš daug 
rimtesnius Kinijos bandymus?”

(nukelta į 2 psl.)

NAUJA PET 
SEIMO SESIJA

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas rugsėjo 18 pradėjo savo 
20-ją sesiją, kuri sutampa su 
Jungtinių Tautų 28-sios sesijos 
atidarymu. Jis patvirtino tekstą 
išsamaus Memorandumo Eu
ropinei Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencijai, kuri jau 
pradėjo savo antrąją fazę Žene
voje. Memorandume tarp kitko 
pabrėžiamas tebesitęsiančios 
neteisėtos Baltijos ( valstybių 
aneksijos faktas ir paskutinieji 
rezistencijos įvykiai Lietuvoje.

PET Seimas, kalbėdamas už 
nutildytas sovietų okupuotų 
valstybių tautas, prašo Ženevos 
Konferencijoj dalyvaujančių 
laisvųjų valstybių vyriausybes 
panaudoti Konferenciją kaipo 
forumą diskusijom dėl tinka
miausių metodų įgyvendinti 
Vakarų ir Rytų Europos valsty
bėse Jungtinių Tautų Chartos ir 
Visuotinės Žmogaus Teisių ir 
Pagrindinių Laisvių Deklara
cijos nuostatus, ypač teisę tau
tom laisvai apsispręsti.

Savo pasveikinimo rašte tą 
dieną išrinktajam Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblėjos 
pirmininkui, Ekvadoro atstovui 

Leopoldo Benites, PET Seimas 
užprotestavo prieš Sovietų Są
jungos kėsinimąsi uzurpuoti 
jungtinėse Tautose Baltijos 
valstybių suverenias teises.

Pagaliau PET Seimas sutarti
nai perrinko naujajai sesijai ik
šiolinę vadovybę: pirmininkas 
— Stefan Korbonski, vicepirmi
ninkas — Vaclovas Sidzikauskas 
ir generalinis sekretorius — 
Feliks Gadomski.

PET sesijos atidaryme Lie
tuvos delegacijai atstovavo jos 
pirmininkas V. Sidzikauskas ir 
antrininkas J. Audėnas. Taip pat 
dalyvavo ir iš Romos atvykęs 
Lietuvos Charge d’Aflaires prie 
Vatikano ir PET Delegatūros 
Romoje narys Stasys Lozoraitis, 
Jr., kuris padarė pranešimą apie 
Vatikano ir Italijos politiką pa
vergtųjų tautų, ypač Lietuvos, 
atžvilgiu. (Elta)
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KADANGI TAMSTA DOMISI
VATIKANAS, TAI ...

BIRŽŲ RAJONAS: (Vyskupo 
Sladkevičiaus tardymas)

Daugiau kaip 10 metų J. E. 
vyskupas Vincentas Sladkevi
čius gyvena tremtyje N. Radvi
liškio parapijoje, kuri yra Lat
vijos pasienyje. Šiuo metu jis ei
na N. Radviliškio parapijos kle
bono pareigas, nes (tada religijų 
reikalų įgaliotinis) Rugie
nis neleidžia šiai parapijai pa
skirti kleboną.

Š. m. (1972) liepos 21 į baž
nyčią buvo susirinkę apie 30 
vaikų, norinčių priimti pirmąją 
komuniją. Vyskupui beegzami- 
nuojant vaikus, į bažnyčią įėjo 
3 moterys ir stebėjo, kas vyks
ta. Prie bažnyčios budėjo viena 
mokytoja ir milicininkas, lauk
dami išeinančių vaikų. Kiek
vieną išeinantį vaiką klausdavo 
pavardės ir vardo. Kai kurie 
bandė pabėgti, bet milicininkas 
pasivydavo ir atitempdavo pas 
mokytoją, kuri užrašydavo vaiko 
pavardę.

Vyskupui Sladkevičiui ramiai 
pabaigus vaikų egzaminavimą, į 
zakristiją prisistatė viena iš atvy
kusių moterų:

— Mes esame iš Biržų proku
ratūros.

Vyskupas paaiškino, kad jis 
vaikus tik egzaminavo ir tikrin
tojos tuo galėjo pilnai įsitikin
ti. Prokuratūros darbuotoja pa
reiškė, kad šį įvykį apiformin
sianti ir su tuo vyskupą supa
žindinsianti.

Liepos 23 N. Radviliškio baž
nyčioje buvo iškilmės — vaikai 
priėmė pirmąją komuniją, ir vys
kupas jiems suteikė iškilmingai 
sutvirtinimo sakramentą.

Praėjusiais metais Biržų 
rąj. pareigūnai taip pat buvo 
užpuolę J. E. vyskupą Sladkevi
čių, beegzaminuojantį" vaikus 
pirmajai komunijai. Birželio 24 
beegzaminuojant vaikus, į baž
nyčią įėjo rajono prokuroras, ko
respondentas, milicininkas, apy
linkės pirmininkas ir keletas 
mokytojų. Bažnyčioje buvo apie 
30 vaikų, atvykusių kartu su 
tėvais. Kai J. E. vyskupas krei
pėsi į atvykėlius, kuo galėtų 
jiems pasitarnauti, prokuroras 
trumpai burbtelėjo: “Mes 
Tamstai nekliudome’’.

Besiskirstančius vaikus pa
reigūnai šventoriuje sulaikė: ko
respondentas iš visų pusių juos 
fotografevo, o prokuroras klau
sinėjo pavardžių. Vyskupas, 
matydamas, kad vaikai labai iš
gąsdinti, kai kurie net verkia, 
pareiškė:

— Neterorizuokite vaikų. Esu 
aš, yra vaikų tėvai — klauskite 
mus.

Rajono pareigūnai apylinkėje 
surašė aktą ir atnešė J. E. vys
kupui pasirašyti. Kadangi akte 
buvo pažymėta, jog bažnyčioje

surasti 28 vaikai su katekizmais, 
ir praleista, jog su jais buvo ir 
tėvai, tai J.E. vyskupas akte 
įrašė pastabą, nesutinkąs su ne
objektyviu akto turiniu.

Vėliau J. E. vyskupas buvo 
tardomas Biržų prokuratūroje. 
Baigdamas tardymą, prokuroras 
pasakė: “Ar bus iškelta byla ar 
ne, negaliu pasakyti. Tai pa
aiškės vėliau.” Po kelių dienų 
ra j. pirmininko pavaduotojas 
Karosas vyskupui paaiškino:

“Nors Tamsta, katechizuo- 
damas vaikus, nusikaltai, ir mes 
lengviau ar sunkiau būtume su
darę bylą, bet kadangi esate 
vyskupas ir Jumis domisi visi, 
pradedant N. Radviliškiu ir bai
giant Vatikanu, tai laikysime rei
kalą užbaigtą.

Vyskupas pareiškė, kad ra
jono pareigūnai kelia triukšmą, 
kur nereikia, ir tyli, kur gal reik
tų gyvai reaguoti. Kai prieš kele
rius metus N. Radviliškio mo
kykloje mokiniui pavogė batus, 
įvykis praėjo nepastebėtas, o kai 
vaikai aktyviai dalyvavo D. Šeš
tadienio pamaldose, tai sulėkė iš 
rajono saugumas ir kiti pareigū
nai.

—Mums rūpi ne batai, bet 
žmogus. Batus galima naujus pa
siūti, žmogaus, negalima, — at
sakęs pavaduotojas Karosas.

JURBARKO RAJONAS: (kun. 
Viktoro Šauklio, MIC, teismas 
dėl procesijos)

1972.V.16. Jurbarko raj. liau
dies teismas išnagrinėjo kun. V. 
Šauklio skundą dėl neteisėtos 
piniginės baudos, kurią uždėjo 
Jurbarko rajono administracinė 
komisija. Teismo sprendime 
rašoma;

— Pareiškėjas V. Šauklys 
skunde nurodo, kad 1972. IV.20. 

nutarimu administracinė komi
sija prie Jurbarko raj. DŽDT VK 
neteisingai nubaudė jį 50 rub
lių pinigine bauda, nes jis 
1972 balandžio mėn. 2 d. nenu
rodė nepilnamečiams pilie
čiams dalyvauti procesijoje ir 
nematė, kad dalyvaujančių 
tarpe yra nepilnamečių. Da
lyvavimas prie bažnytinių vė
liavų nešimo ir gėlių barsty
mo yra kulto atlikimas — vie
šas Dievo pagarbėnimas. Iš pa
reiškėjo V. Šauklio paaiški
nimo ir liudytojų Mockienės E., 
Bakšienės Br. parodymų mato
si, jog nepilnamečiai vaikai da
lyvavo 1972.IV.2 atliekamoje 
procesijoje. Tuo buvo pažeistos 
įstatymų nustatytos taisyklės, or
ganizuojant eitynes, ir kartu ne
pilnamečiai vaikai buvo įtraukti 
į darbą, nesusijusį su kulto atli
kimu. Esant .tokioms aplinky
bėms, Jurbarko raj. DŽDT VK 
administracinės komisijos 1972. 
IV.20 nutarimas skirti V. Šauk
liui 50 rub. baudą yra teisėtas.”

Kadangi teismas kun. šauklio 
skundą atmetė, tai jis gegužės 30 
d. kreipėsi į Lietuvos TSR 
Aukščiausiojo teismo pirminin
ką, kad Jurbarko rąj. liaudies 
teismo sprendimas būtų panai
kintas. Pateikiame kaikurias 
mintis iš kun. šauklio skundo 
Aukšč. teismo pirmininkui:

— Administracinė komisija 
savo nuobaudą motyvavo tuo, 
kad aš “panaudojau bažnyčioje 
prie vėliavų nešimo ir gėlių 
barstymo Girdžių mokyklos ne
pilnamečius mokinius.” Moc
kienė E. ir Bakšienė Br. paliu
dijo, kad jos pačios atvedė savo 
dukteris į procesiją. Panašiai 
darė ir kitos. Niekam klebonas 
nedarė spaudimo dalyvauti pro
cesijoje. Pati liaudis senu papro
čiu spontaniškai susiruošė ...

— Teismas neįrodė, kad aš as
meniškai būčiau ruošęs procesi
ja, ar mokęs merginas. Velykų 
procesijos visose bažnyčiose da
romos nuo amžių. Parapijiečiai 
žino, kaip jos daromos ir patys 
tvarkosi...

— Teismas sprendime nuro
dė, kad “nepilnamečiai vaikai 
buvo įtraukti į darbą, nesusijusį 
su kulto atlikimu ...”

a) Bažnytinio teisyno kan. 
1290 ir Apeigynas Lietuvos vys
kupijoms 1966 m. II d. Velykų 
procesiją laiko kulto veiksmu ir 
įsako kaip privalomą. Taigi ji ne 
tik kad turi ryšį su kulto atliki
mu, bet yra pats kulto veiksmas 
— viešas Dievo pagarbinimas.

b) Kad merginos palaikė ne
šamų vėliavų kaspinus ar kad 
barstė gėles — tai nėra dar
bas, o dalyvavimas kulto apeigo
se, kaip lygiai nelaikome darbu 
dalyvauti liaudies vaikštynėse. 
Vienodas buvo “darbas” tų, ku
rios procesijos metu nešėsi mal
daknyges, ir tų, kurios nešė vė
liavų kaspinus ar gėlių puokštę 
rankose. Jeigu nebaudžiama už 
laikymą maldaknygės rankose 
procesijos metu, tai kodėl turėtų 
būti baudžiama už kaspinų 
palaikymą ar gėlių barstymą?

c) Kad nepilnametėm negali
ma nešti kaspinų ar gėlių bars
tyti, tokio įstatymo advokatai sa
kėsi nežiną, juo labiau aš — ne 
juristas. Jei toks įstatymas ir bū
tų, tai sunku būtų įvykdyti. Tek
tų tikrinti pagal pasus, nes mer
ginos, besiveržiančios į procesi-

(nukelta į 7 psl.)
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koplyčios. 231 Bedford Arenus, BrooUya, N.Y. 11211; į
" . -?■- - 

NATTHKW P. SALIAS FUNERAL HOME — MddrtlBOflyS^BkM— 
dmonad. A. J. Baltan-Baltrūnaa, Uccnsed Managar aniNtatary PllHll .SU 
t^and St, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-60*8.

TA 30M RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS sptotaM ir priprastas.
Pf V patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnauju Q— ir spyno
ms lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis UM7-0M7. Adresas: 

vT Joe Kasias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 1112*7 (3 Mokai nuo 
Woodhaven Blvd.).

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knytų, prašomi kreiptis, 
į Darbininko administracijų, 910 Willoughby Ave»‘, Brooklyn, N.Y. 11221.

--------------------- - -s ją------- 1------------ -------- —1—

BUVUS FUNERAL HOME, Mario Tdntra. Jr. laMoM« dk—toste, «M 
lAfayetu SL, Newark, NJ. 07106: teL MArkst 2-5171 Pmmo Birena gar- 
■Nagos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinama 

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary PuMic. 187 Wsfc» -Ava. m—rlfri 
raa. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius Ir kaire imrtojM MoBsosMks 

koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge irtat—g. TRM4M

Solženitsinas
(atkelta ii 1 psl.)

Priežastis esantį paprasčiausia 
— bailumas; “nes nė vienas ne
būtų grįžęs iš ekspedicijos Ki
nijos dykumose ar priartėjęs 
prie Kinijos krantų — jie tai 
žino”. Jie — tie, kurie protesto 
ženklui buvo plaukę į Prancū
zijos sprogdinimo sritį.

“Vakarų protestai yra ištisai
hipokrizė. Viešai tinka protes
tuoti, jei nėra savo gyvybei pa
vojaus; jei oponentas yra silp
nesnis ir jei jūs nerizikuojate 
būti kairiųjų apšauktas (ir iš

anuos pradžioje minėtus politi
nius dienos įvykius. Jei Vaka
ruose vyrauja tokia dvasia, kaip 
ją apibūdino Solženitsinas, tai 
Vakarų kapituliacija yra logiška
išvada.

Kad Vakarai yra tame kelyje 
— ženklai aiškūs. Tenka stebėti, 
ar nesustos.

SAVAITĖS ĮVYKIAI

(atkelta iš 1 psl.)

aliejų pardavė Europai. Kong
resui. Les Aspin reikalauja ap
klausinėjimo.

Kyšių epidemija ar kyšių ma
nija? NYT pirmadienį prašneko

tikrųjų — visada patogiau pro- jr apie šen. Scott įveltą į ran- 
testuoti su kairiaisiais)”. govų aferą Pennsylvanijoje.
Kodėl Watergate toks išgarsin- (Amerikos tautiniu kaltinimu 
tas? — Nes tai demokratų intę^_ aukštiesiem žmonėm virto ky- 
resas. ' ’ Šiai, kaip Anglijoje prostitutės!).

Solženitsinas laiko Water- 
gate istorijoje pasireiškus demo
kratų hipokrizę. Esą čia vaidina 
rolę ne etinis, principas, bet par
tinių interesų susidūrimas. Ir 
ankstesniuose rinkimuose būta 
tokios pat apgaulės. Skirtumas 
dabar esąs tas, kad tada nebuvo 
tokios tobulos elektroninės 
technikos ir apgaulė nebuvo iš
kelta aikštėn.

Kissingeris pasisakęs, kad 
jam būtų labai malonu, jei jo 
buvęs bosas N. Rockefelleris 
būtų prezidentas.

Monitor vedamajame apie 
Agnew: Esą jei pasirodys, kad 
Agnew yra aukojamas tam, kad 
jo vietoje galėtų būti iškištas ki
tas kandidatas į 1976 preziden
tus, tai gali būti pasiekta visuo-

■RIMOS ir JUOZO. BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka viaipadarnavimua su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Meili prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 8441 Jauaaica Arenus, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Teief. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estete, Insurance. Apraudoti MJVjMak —* 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudė*, lamo— Taac ulgi^ * 
djnhas, Mutual Punde—pinigų investadjoa. Kasdien naci Iki 8 vaL; Ntts- / 
dianials ild 6 v. pp. 87-08 Jamaiėa Avs^ Woodhaven NI, 1X421; VX 7-HT7 *

11 ■ 11 11
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Oarden TavanltBS IBadtam^BL, 
Ridg'ftvood, N.Y. 11227, KV2-6440. Salė veatuvtais irt pcsmogosna. Bt' 
‘o. duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūSies fietudksm ssbMsm rM* ' 
nemė kalne

8AG MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 8I-0A Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Granai St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame uiukymua vestuvėms 
ir pobūviams^ Pristatom į namus lietuviškus skilandžiui, sūrius. We tako 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-mauie Bologna.

MBABRINIO VARPO KEPYKLA — 8Rver Bell BsklnĮto. UtatuvtiHca Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms belpnlryttams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-O4 Junction Bivi, CSoraaia, Quaa&A 
N.Y. 11368. Telef. 778-5156.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FAKIC8 by — .. , , 
SUPERIOR PIECE GOOD8 CORP. 194 ORCHARD ST, Torte, N. T.j 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artluiesšems — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės, medžiagos kostiumams, paltuius lr~ suknelėnK 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros tr 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis, 
paruošiant pakietus į Europą. .Užeikite ir įsitikins

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

Spedihiai
Ite! ’

Ar Amerika neina Rusijos keliu? 
Solženitsino atsakymas—taip.

Solženitsinas sakosi gerai pa
studijavęs carinės Rusijos su
griuvimo laikus ir dabar Ameri
kos respublikos padėtį randa la
bai panašią į Rusijos monarchi
jos paskutinius metus. Taria, 
kad tai esą taip pat Amerikos 
paskutiniai metai prieš suskili
mą.

Panaši esanti ne materialinė, 
ekonominė ar socialinė struktū
ra. Panaši esanti psichologinio 
santūrumo stoka, emocinis leng
vapėdiškumas tarp politikierių. 
Demokratų triukšmas dėl Wa-
tergate aferos atrodąs kaip paro
dija Rusijos kadetų (konstituci
nių demokratų partijos) 1915- 
16 metais atakos prieš Goremy- 
kiną ir Stuermerį (du caro mi- 
nisterius pirmininkus, mėginu
sius išsaugoti monarchiją).

Vakarai esą kenčia nuo “troš
kimo nežinoti”, nuo apsi
sprendimo pasirinkti malonumą 
prieš nemalonumą. Tokis nusi
statymas juose gimdo Muen- 
cheno dvasią, bailų-savęs apgau
dinėjimą. Gimdo žmones, kurie 
esą praradę valią gyventi nepri
tekliais, pasiaukojimu ir stipry
be.

Prieš tokią Vakarų žmogaus 
dvasią, prieš iškreiptą taikos su
pratimą Solženitsinas pastato fi
ziką Sacharovą, kuris kovoja 
prieš karus, bet kovoja ir prieš 
vidaus smurtą; kuris nebįjo au
kos. Ir dėl to Solženitsinas ran-

Jubiliejinėje skautų stovykloje Beaumont, Ohio, rugpiūčio 
26 iš New Yorko lankėsi latvių skautų prezidentas vad. Alfreda 
E. Gaujenieks (d.) ir latvių skaučių vyriausia skautininkė 
vad. Gaujenieks, jų tarpe jų sūnus. Kairėje s. Mąs
laus kas iš Anglijos. Latvių skautų prezidentas lietuvių skautų 
vadovybės buvo apdovanotas Lelijos ordinu. Nuotr. V. Kizlaičio

da Sacharovą labiau nei bet ką 
šiuo metu vertą Nobelio taikos 
premijos.

Solženitsino įžvalga apie 
dvasią, kuri valdo Vakarų poli
tiką, mum gali būti įdomi sekant

menės nusisukimo viršūnė.

KITUR:
J. Tautų sesija prasidėjo rūgs. 

18. Priimtos Rytų Vokietija ir 
Vakarų Vokietija. Tai ilgai lauk
tas Sovietų ir Rytų Vokietijos 
diplomatinis laimėjimas.

Pagal Gallupą 45 proc. ap
klaustųjų iš 70 nekomunistinių 
valstybių randa JT reikšmę su
mažėjus, 37 be pasikeitimo.

Pačios JT daugiau rūpinasi so
cialiniais, kultūriniais klausi
mais; politiniai reikalai spręsti 
tenka didiesiem. Dabar jų tebė
ra du, numatoma būsią penki:
Amerika, Sovietai, Kinija, Japo
nija ir Europa.

Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencija, antra 
fazė, prasidėjo Ženevoje rugsėjo 
18. Prasidėjo be didelių vilčių 
ir be reklamos. Nuo pat pra
džios ėmė rodytis Sovietų pasi
priešinimas idėjų ir žmonių lais
vam pasikeitimui. Manoma, 
kad truks pusę metų, nors So
vietai spiria dar šiemet sutartį, 
pasirašyti.

Maskvos radijas rūgs. 17 kalti
no Amerikos senatą: esą jis grįž
ta prie šaltojo karo su savo prie
du prie įgaliojimų prezidentui 
duoti didžiausio palankumo 
principą, reikalaudamas laisvės 
emigruoti, šiuo tarpu tai Krem
liaus skaudžiausia vieta.

Prancūzijos prezidento 
Pompidou kelionė į Kiniją ne
davė, ko Kinija labiausiai no
rėjo — atitraukti Prancūziją ir 
Europą nuo detente su Sovie
tais. Kinijos spaudoje pasirodė

(nukelta į 9 psl.)

Lietuviškam rajone — ____ !
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PAKOUOTUVt ;

Alice’s Florist Shoį į
107-01 Jamaica Avė. RicJtmond Hill, U.l

--------  Gėlės įvairiom progom ——
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančiu tautiečius j 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454- S527; j 
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką jtteernavimą. j

Lietuviško stiliaus paminkle' " 
sukuriami ir veltai pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey^ ir Connecticut 
valstijosei' Juozas T 

: 1900 t 1972

Fasolino

Memorials <X>
66-86 80th Street (prieš St. John’s kapine*) 
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 1137S 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vieninlelfe vieta — 
Gausi parodų ulė

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausiu kainas
• Kelionės į visu* pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų imta
Patarnaujama viauocc 
kelionių reikaluose:
LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Crulaea)
.AUTOBUSAIS įdomių vietų
.lankymas

INDIVIDAM

ORUPBMS 
JAUNIMUI 
ŠEDCOMB
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Jungtinės Pavergtosios Tautos
' ■,, Rugsėjo 18 turėjo savo sesiją 

. Jungtinės Pavergtosios Tautos, 
kurios atstovauja Albanijai, Bul- 

.. Marijai, Čekoslovakijai, Estijai, 
Latvijai, Lenkijai, Lietuvai, Ru- 
įtrūnijai ir Vengrijai.

JPT yra mažas forumas, iš ku- 
....Yio Reiną" atsakymai į pagrindi- 
tit nius klausimus, svarstomus tuo 

’ bat1 metu kitoje gatvės pusėje 
........ -Jungtinėse Tautose. Šie atsa- 

kymai virsta šešėliu, nemaloniu 
y' šešėliu, kaip nemalonus yra są- 
5 ‘ Žibės balsas, sekiojančiu J. Tau

tais.
... ; JPT pradėjo veikti 1954. Ta- 
ti da'prezidentas buvo Eisenho- 
_ AVėris, užsienio politikai vadova
is vo Dulles. JPT rado jų palan- 

kūmo ir finansinės paramos.
'Laikas pakeitė Amerikos va; 

- dovybės žmones. Pakeitė ir jų 
. -politiką. Prezidentaujant Nix- 

' onui ir- užsienio politikai vado- 
■" vaujant jo patarėjui Kissinge- 

. . :riui, parama buvo nutraukta. Nu
traukta JPT ir visiem tautiniam 
Laisvės komitetam jau pusantrų 
metų.

Pragmatiškai galvojantieji sa-- 
kytų: aplinkybės dar pasunkėjo; 
tikslas nepasiekiamas, reikia 
veiklą nutraukti. JPT veiklos 
nenutraukė. Jų galvojime per
sveria principinis nusistaty
mas: nutilti turėsim teisę, kai 
mdsų tautom bus atgauta laisvė. 
Ar: mes to sulauksim ar ne, 
bet laisvei būsim ištikimi, kad 
jaustume padarę, kas yra mūsų

— galioje.' — ------ -
: ' Tėkš yra principingas spren

dimas.
Bert laikas retina JPT atstovus, 

kuriais tegali būti tik tų valsty
bių pilečiai. Tai vienintelė tokia 
organizacija egzilėje. Laikas 
atvedė į gyvenimą naujas aplin
kybes,. naujas veiklos formas ir 
naujus žmones. Balsas už pa
vergtas tautas ilgainiui pereis 
politiniam aktyvui, kuris yra gy
va, dinamiška, ne senkanti jėga 
išeivijos bendruomenėse.

Kai laikas retina dabartinius 
JPT veikėjus, būtų tikslinga, kad 

bendruomenėse kylanti veikla 
už pavergtas tautas išlaikytų da
bartinių JPT vieną principą — 
vienybę. Vienybę ne tik trijų 
baltiečių, bet visų devynių pa
vergtų tautų.

Jau dabar verta būtų rengtis 
bendruomenėse tai politinės 
ypildos devynių tautų vienybei.

Sudrumsta 
ramybė
~ Du žmonės sudrumstė ra
mybę Rytam ir Vakaram — Sol- 
ženitsinas ir Sacharovas. Jų į- 
spėjimai dėl Vakarų politikos 
.iliuzijų privertė sunerimti net 
dėl naujo valstybės sekretoriaus 
Kissingerio paskelbtos politikos.

NYT vedamajame rugsėjo 23 
vertino, kad politika, “kaip ją 
formulavo Kissingeris, neišreiš
kia nei širdies nei sąžinės tau- 
tps, kuriai jis skirtas tarnauti”.

Koks esąs skirtumas, palyginti 
su 1945-47 metais. Tada Ameri
ka nesutarė su Sovietais kaip 
tik dėl to, kad Sovietai atsisa
kė duoti laisvus rinkimus ir kitas 
laisves, priklausančias pagal 
tarptautinius susitarimus Rytų 
Europai, Įskaitant Baltijos vals
tybes, kurias ji buvo jau pra
rijusi. Po 30 metų — tęsia 
laikraštis — kaip Amerika nuto
lo nuo savo pokarinės pozicijos. 
Esą atsisakydami “moralės ir 
teisės principų”, Nixonas-Kis- 
šingeris nekreipia dėmesio į 
rusų disidentų likimą, “baimin
damiesi, kad bet kokie įsakmūs 
pareiškimai pakenks prekybos 
santykių pažangai”. Esą ši 
“amoralinė — bismarkinė Real- 
politik” nesutampa “su ameri
kiečių daugumos žmoniškumo 
koncepcija”.

Vyriausybė savo liniją vykdys. 
Bet jos ramybė sudrumsta esan
ti ypačiai dėl to, kad tą nesu
tapimą su tautos tradicijom skel
bia intelektualai liberalai, iš 
kurių kaip tik laukė paramos.

Ta sudrumsta ramybė aidi 
Amerikoje, E uropoje, Vatikane.

Klausimą svarstyti ir išginti REDAKCIJOS PASTABOS DĖL SVARSTYMO 
dėl jo daugelio nuomones yra
naudinga pačiam klausimui, “KODĖL ŠIEMET NEW YORKE BALSAVO 37 
naudinga'-ir svarstančiu visuo- w _ __
meniniam solidarumui. Svarsty- PROC. MAŽIAU KAIP 1970 RINKIMUOSE?” 
mas padeda išsiaiškinti, kas **
buvo nesuprasta, kas buvo su
klysta darbe ar kalboje, kaip 
reikalas galima geriau patvar
kyti. O patys svarstantieji pasi
junta aktyvūs bendro darbo da
lyviai.

Skatindama pasvarstyti “New 
Yorko LB problemą”, redakcija 
žinojo, kad svarstyme visada 
esama pavojaus nukrypti nuo 
svarstomo dalyko į asmenį, ku
ris reiškia nuomones. Logikos 
technikiniais terminais tariant, 
esama pavojaus griebtis argu
mento ne ad rem, bet ad 
personam. Redakcija tad pagei
davo, kad po LB rinkimų New 
Yorke būtų dalykinis, “ramus, 
be ‘pasikakinimų’ pasitikrini
mas, kas yra veiklos stabdžiai ir 
kaip jie atleisti” (Darbininkas 
birželio 29).

Šią sugestiją suprato ir klau
simą ad rem svarstė V: Čižiū- 
nas, duodamas pozityvios švie
sos LB veiklos sėkmei (Darb. 
rugp. 17). New Yorko apygar
dos valdybos raštas iš dalies tu
rėjo panašios reikšmės — pilsi-, 
dėjo prie klausimo svarstymo 
tuo, kad atmetė kitų pareikš
tas kritiškas pastabas dėl rin
kimų — apie propagandos ir or
ganizacinės technikos stoką. 
Tačiau jis nedavė atsakymo į 
klausimą: “kodėl šiemet New 
Yorke balsavo 37 proc. mažiau 
kaip 1970 rinkimuose?”

Apygardos valdybos raštas dė
mesio vertas kitu atžvilgiu — 
padeda pažinti pačios valdybos 

Nauja lietuvių pranciškonų vadovybė. Iš k.: patarėjai Paulius Baltakis, Augustinas Simana
vičius, Juozapas Bacevičius, provincijolas Jurgis Gailiušis, patarėjas Kornelijus Bučmys, vi- 
ceprovincijolas Placidas Barius.

nusiteikimus bei pažiūras į savo 
darbus, į kitų darbus, į patį 
bendruomenės supratimą. Val
dybos pasisakymus išklausyti ir 
juos palyginti su sava nuomone 
gali kiekvienas skaitantis. Ir tai 
gali būti naudinga pagalvojus — 
sutinku ar nesutinku? Mes tepa- 
žymėsiine, kad mūsų nuomonės 
nesutampa, kai valdyba imasi ki
tus vertinti. Būtent:

-o-
Kritiškas kitų pastabas val

dyba laiko taikomas ad perso
nam. Tas pastabas . priima sau 
asmeniškai kaip “negatyvius, 
destruktyvius . . . pareiškimus”; 
kaip nerodymą “LB veikėjam 
moralinio paskatinimo”. Raštas 
paliko įspūdį, lyg valdyba jaus
tųsi apsupta “priešų”, jos darbus 
nutylinčių, o apie juos kalbant 
“sąmoningai prasilenkiančių su 
tiesa” ir net valdybą skundžian
čių.

Tokių “priešų sąraše” pirmoje 
eilėje laikomas Darbininkas, 
nors pridengiamas žodžiu “vie
tinė spauda”.

Galima būtų su valdyba aiš
kintis ir, reikia manyti, išsiaiš
kinti, jei būtų kalbama konkre
čiai: tas ir tas, tada ir tada, dėl to 
ir dėl to mus skundė . . . Bet 
kai rašte kalbama užuominom, 
tiesą susekti neįmanoma. Darbi
ninkas tegali pastebėti, kad nei 
jis skundė, nei jis žino, kas 

skundė, jei iš viso kas nors skun
dė.

Darbininkas nelaiko savęs nei 
apygardos valdybos “priešu”, 
nei “sąmoningu” jai kenkėju. 
Priešingai, vertindamas apy
gardos pozityvius darbus, ne
vengė jų populiarinti New Yor
ko visuomenėje: tą populia
rinimą pareiškė ir savo metinė
je šventėje, simbolinį ženklą 
Įteikdamas apygardos pirmi
ninkui A. Vakseliui.

O kai valdyba kaltina Darbi
ninko vedamąjį “sąmoningu 
prasilenkimu su tiesa”, kalti
na “geros valios” stoka, tai to
kiame kaltinime tiesos ne dau
giau kaip kaltinime (jei tokis bū
tų), kad apygardos valdyba “są
moningai” vairavo 1973 rinkimų 
eigą blogiau kaip 1970.

Darbininkui nepriimtinas val
dybos metodas vartoti argumen
tus ad hominem prieš tuos ke
turis asmenis, kurie Darbininke 
pasakė savo nuomones dėl rin
kimų organizacinių trūkumų. 
Nepriimtinas valdybos mėgini
mas juos diskvalifikuoti kaip vi
suomenės veikėjus, vadinant 
juos “asmenim LB darbe niekad 
nesireiškusiais”.

Tokia diskvalifikacija yra ne
teisinga. Tai žino ir pati valdy
ba, kitoje vietoje kalbėdama: 
“Taigi LB vra visi lietuviai ir LB 

veikla nėra tai, ką LB apy
garda ar LB apylinkė pati (kaip 
administracinis organas) atlieką, 
bet tai, kas jos ribose lietuvių 
yra padaroma”. Mūsų įsitikini
mu, tie minėti keturi asmens ir 
yra tokie veikėjai, populiarūs vi
suomeniniame ar bendruome
niniame veikime. Jų visų ketu
rių populiarumas buvo pažymė
tas Darbininko metinėje šven
tėje tokiu pat būdu kaip ir apy
gardos valdybos, pirminin
kaujamos A. Vakselio.-

Negalime solidarizuoti su 
apygardos valdyba, kai ji imasi 
nuvertinti savo kaimynės New 
Jersey apygardos veiksmus rin
kimų metu, vadindama juos 
“prasižengimu prieš veikian
čias taisykles”. Ir dar ironizuoja: 
“gal New Jersey apygardoje 
veikia kitos taisyklės?”

Mūsų supratimu, šios pa
stabos mažiausiai galėtų būti 
laukiamos iš atstovų tos apygar
dos, kuri 1970 rinkimuose atsi
sakė vykdyti rinkimų taisykles ir 
išreikalavo, kaip rašte minima, 
sau “kitų taisyklių”. Labiausiai 
išsiskiria nuomonės, kai apygar
dos valdyba imasi sutapatinti 
LB rinkimus su sovietiniais; kai 
kalba apie New Jersey rinki
muose praktikuotą “moralinę 
prievartą” esą kaip 1940 bol
ševikų ., .

Jei tai būtų parašęs vienas 
asmuo, palaikytum pasikarščia
vimo netaktu, dėl kurio jis pats 
tuojau atsiprašys. Bet kai tokį 
lyginimą, svetimą tikrovei, skai
tė ir jam pritarė visa valdyba, 
tenka tik nustebti.

Galima skirtis vertinimu, ga
lima daryti klaidų, bet matyti ki
tuose tokius pat veikėjus, matyti 
juose gerą valią, priimti klaidų 
iškėlimą kaip paskatą pažangai, 
mūsų supratimu, reiškia visos 
bendruomenės solidarumo dva
sią, kuria lig šiol ji stengiasi bū
ti stipri.

— JAV LB septintosios tary
bos pirmoji sesija įvyks spalio 6- 
7 Detroite. Tikslus adresas: 
Dievo Apvaizdos Lietuvių pa
rapijos Kultūros centras, 25335 
West Nine Mile Road, South- 
field, Mich. 48075. Tel. (313) 
354-3429. Programoj, be įvairių 
pranešimų, pramatoma naujos 
tarybos prezidiumo, garbės teis
mo teisėjų, kontrolės komisijos 
bei JAV LB krašto valdybos pir
mininko rinkimai.

ŽUVĖDROS IR ŽMONĖS 
ANT UOLŲ
Dienos 
atostogų krašte 
Kennebunkporte

PAULIUS JURKUS
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Senus tiltus į Kennebunk- 

portą yra pastačiusi ir Beatričė 
Kerbelienė, kuri dabar vadinasi 
Vasaris. Ji čia kas vasarą at
važiuoja ir gyvena gana ilgai. 
Kadaise ji buvo susirišusi su bu
vusia Sv. Antano gimnazija, re
žisavo mokinių vaidinimus. Da
bar įsikurdina beveik visai va
sarai, atsiveždama didelį garde
robą ir glėbį knygų. Ji dirba 

; bibliotekose, tai ir pulsuoja su 
mokinių gyvenimu, su jų atosto
gom.

Beatričė mėgsta brangias ma
šinas. Kadaise važinėjo raudona 
Riviera, o dabar turi prancūziš
ką mašiną, kuri vadinasi Citroen.

Įdomiausia, kai mašina pasi
kelia ir nusileidžia. Užvedęs 
motorą, pąjunti, kad mašina su
juda. Pamažu ima keltis mašinos 
priekis, paskui iškyla ir užpaka
lis. Tada viduje sprakteli ir duo
da ženklą, kad mašina išsilygino 

• ir galima važiuoti.Į
Sustojus mašina nusėda, nusi

leidžia kokius 5-6 colius. Tada

ji atrodo lyg koks pritūpęs 
paukštis.

Ponia Beatričė mielas ir pa
slaugus žmogus, su savo mašina 
visus mielai pavėžina apsipirkti, 
aplankyti muziejų, galerijų. Štai 
rengiame literatūros vakarą. Į 
darbą ji įsitraukia visu nuošir
dumu. Reikia popieriaus pla
katui. Beatričė tuoj prie durų 
mašiną, ir važiuojame mylių my
lias. Amerika pilna keistų daly
kų. Štai popieriaus reikmenų 
krautuvė iš miesto išsikėlė į 
laukus, kokios 7 mylios reikia 
nuvažiuoti. Be mašinos neturė
tum ir popieriaus.

Vieną dieną Beatričė iškėlė 
mus kelionėn. Sako, važiuojame 
aplankyti dailininko Prano La
pės. Pranuką gerai pažįstu, tiek 
metų gyveno New Yorke.

Mūsų kelionės įgulą sudarė 
prie vairuotojos sėdinti kita da
ma, ponia Rima CerkeliŪnienė, 
taip pat gera vairuotoja. Gale į- 
sikflrė architektas Kęstutis 
Cerkeliūnas ir ašen.

Lapė gyvena į šiaurę nuo Ken- 
nebunkporto už kokių 80-90 my
lių, mažam Chamberlaino mies
telyje. Pažiūrėjau į žemėlapį ir 
nustebau. Maino valstybė turi 
be galo ilgą pajūrį. Oro linija 
sudaro kokią 240 mylių, o gam
toje ta linija išvingiuoja iki 3500 
mylių. Čia įlankų Įlankos, salos, 
salelės. Krantai karpyti, kaip 
Norvegijoje.

Į tokių įlankų, salų, laukinių 
uolų kraštą vieną popietę mes ir 
išvažiavome. Keliai, kaip ir vi
sur, keliauk ir norėk. Vasara lau
kuose, ir kokia puiki vasara Mai
no miškeliuose, soduose, uo
gienojuose. Kartais kelias priar
tėja prie jūros. Vienoje vieto
je matėme du didelius medinius 
laivus. Kadaise jie buvo buri
niai laivai, plaukiojo išdidūs 
vandenimis, dabar kaip suveny
rai palikti praeičiai priminti.

Žalumo tonas keičiasi, nes va
žiuojame į šiaurę. Mūsų vairuo
toja aiškina, kas čia įdomaus. 
Štai miestelis, pripažintas gra
žiausiu ar švariausiu miestu 
visame Maine ar N. Anglijoje. 
Visi šie miesteliai panašūs, 
baltai nudažyti, namai su kolo
nomis. Ir man visada atrodo 
tokie ilgesingi ir vieniši šie na
mai, tie dviaukščiai, baltučiai 
namai. Lyg kokie prisiminimai, 
lyg kokie sapnų gabalai palikti 
mum, kad mes mylėtume pra
eitį.

Mūsų gidas šaukia, kad jau ke
lias sukasi pas Lapę. Įvažiuoja
me į pusiasalį.

Apie dailininko Lapės gyveni
mą Maino valstybėje buvo daug 
kalbama. Liko toks įspūdis, kad 
jis gyvena visai prie atviros jū
ros, ant aukštos uolos. Taip ir 
tinka dailininkui. Pas jį susiren
ka tik meškeriotojai, žuvautojai. 
Jie gaudo žuvį ir ją tuoj kepa, 
renka uogas ir grybus miške. 
Vakarais lošia kortomis. Staiga 
meta kortas ir už meškerių, nes 
pakyla jūra, reikia skubėti gau
dyti “straiperius” — tokias dry
žuotas žuvis.

Važiuojant dabar tais keliais, 
teko nusivilti. Neatrodė, kad čia 
bus aukštos ir aštrios uolos, di
dingi vaizdai į jūrą. Čia visur 
krūmai ir krūmai. Štai ir pati jū
ra prie tų krūmų prieina. Tai 
tau ir didžiosios atviros kalvos.

Bet Beatričė neleido mum 
nusivilti. Ji nuvežė į tokį parką 
— Pemaąuid Point, Lighthouse 
Park, Bristol, Maine. Čia tai tik
rai gražu. Čia prieš galingą jū
rą sustojusios rūsčios ir galingos 
uolos. Jos eina ruožais, supleišė
ję, kaip kokie milžiniški me
džiai. Prieš pat jūrą iškyla di
džiulis “puntukas”, uola, panaši 
į milžinišką lėkštę.

Čia suvažiuoja turistai pabūti 
gamtoje. Ir mes paslinkom sa
vais keliais. Kiekvienas ėjom, 
kur norėjom, pabūti atvirame 
jūros vėjuje, paliesti tuos ak
menis, palaipioti uolom. Apžiū
rėti čia yra ko. Čia yra senas 
švyturys su varpu. Kai užeidavo 
miglos, tas varpas gaudė ir skel
bė čia esant krantą. Dabar var

pas tik prisiminimui pakabintas. 
Dabar šalimais stovi naujas švy
turys.

Yra ir žūklavimo muziejus, ku
rį aplankė Kęstutis ir iš jo atne
šė įvairių įdomių žinių. Jo pa
akinti, atkreipėm dėmesį į salas. 
Viena tokia sa! ■■ keičia savo iš
vaizdą. Kartais atrodo, kaip ko
kia pilis. Mum atrodė, kaip grai
kų Akropolis. Tai priklauso nuo 
vandens drėgmės, nuo mato
mumo.

Pakrantės čia gražios, ak
menys, uolos ir medžiai. Mėgs
tu stebėti medžius. Puikios čia 
pušaitės, eglės, įsikabinusios į 
griūvančius krantus, šaknim nu- 
sitvėrusios į akmenis, kad tik ne
nugriūtų. Ir kaip maloniai jos 
pamažu ošia.

Turistai mėgsta lesinti žuvėd
ras. Vienoje vietoje prie uolų to
kių turistų pulkelis bičiuliavosi 
su gražiaisiais jūros paukščiais. 
Jie iškelia rankoje baltos duo
nos riekelę. Žuvėdros ir suka ap
link, pamažu leidžiasi, apsižval
go ir griebia duoną. Įkandin ir 
kita leidžiasi, nes tuoj vėl bus iš
kelta baltos duonos riekelė. Ži
nia, šią sceną stebi turistai, o fo- 
togtafai, jų tarpe ir mūsų Beat
ričė, fotografuoja ir fotografuoja.

Už kokių poros valandų pali
kome uolas ir keliavom pas Pra
ną Lapę. Važiavome raitytom jū
ros pakrantėm. Ir viename tokia
me įlankos gale pamatėm Prano 
Lapės buveinę. Jis ten dirbo su 
įkarščiu prie naujai statomos 
studijos. Pasukom dar toliau. 

Čia namus turi ir dail. Albinas 
Elskus iš New Yorko. Dar turi ir 
kitas lietuvis. Jo namuose buvo 
sustojusi ir jauna graži mergaitė 
iš New Yorko — Eglė Šukytė, 
kurią ir sutikome mažo mieste
lio gatvėje.

Sustojome vakarui pas dail. 
Praną Lapę. Jis čia naujakurys. 
Anksčiau gyvenęs kitur, nusi
pirko čia namus, bet jie nepati
ko. Perkėlė aukščiau ir pristatė 
studiją. Studijos darbai ir buvo 
varomi tą dieną. Su savo draugu 
amerikiečiu, muzikos mokytoju, 
dengė stogą.

Visur čia verda darbas, daiktai 
dar žengia į savo tvarką. Viduje 
pririnkta įvairių akmenų, pri
dėta knygų. Netrūksta fantazijos 
vidaus įrengimam. Nors čia pil
na dulkių, numestų daiktų, bet 
tai netrukdo, juk čia vyksta dina
miška statyba. Jis pats dėsto 
meną ir keramiką vienoje aukš
tesniojoje mokykloje prie Bosto
no. Taip susitvarko, kad čia pra
leidžia savaitgalius. Jis čia užsi- 
iminė s savo tapyba, o tapytojas 
jis geras — turi polėkių idėjų 
ir puikiai valdo techniką.

Jis ir puikus virėjas. Kaip jis 
švaistosi aplink virtuvę, kokius 
valgius pagamina. Vienas malo
numas valgyti pas jį. Štai ir mus 
pavaišino ežere sugautais eše
riais, jo paties surinktais gry
bais ir šių metų bulvėm.

Išvažiuodami * linkime jam 
kuo greičiau baigti statybas, įsi
kurti ir kurti tokioje gražioje
gamtoje. (Bus daugiau)
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Čiurlionio ansamblis dainavo 
Ir giedojo PLB seime 
Washingtone

Čiurlionio ansamblis, pirmą 
kartą pasirodęs su koncertu 
1940 vasario 16 Lietuvos sosti
nėj Vilniuj, savo 34-tą sezoną 
Šiemet pradėjo JAV sostinėj Wa- 
shingtone. PLB seimo proga 
rugsėjo 1 dainavo Marylando 
universiteto salėj, o rugsėjo 3 
giedojo Washingtono Šv. Mato 
katedroj lietuviškų mišių metu.

Marylando universiteto salė 
nebuvo pripildyta. Klausytojų 
atsilankė gal tik apie 800. Di
desnę ;dalį sudarė lietuviai — 
seimo atstovai, svečiai, apylin
kių lietuviai. Buvo girdėti ir į- 
vairiom kalbom kalbančių kita
taučių svečių, susidomėjusių 
lietuvių koųcertu.

Šis koncertas buvo 973-sis 
Čiurlionio ansamblio gyveni
me. Koncerto programa, kaip te
ko dar prieš koncertą skaityti 
lietuviškoj spaudoj, buvo pa
ruošta daugumoj visai nauja. 
Programoj įtraukta eilė senoviš
kų lietuviškų dainų. Tai vis 
maestro Alfonso Mikulskio 
kruopštaus darbo vaisius. Atsi
dėjęs visam laikui visom jėgom 
Čiurlionio ansambliui, vadovas 
kompozitorius iš savo turimų 
surinktų tautinių meliodijų iš
ieškojo gražiausias. Jas suhar
monizavęs įtraukė į choro reper
tuarą.

Pirmiausia koncerto prog
ramoj pasirodė mišrus choras su

JAKUČIO LIETUVIŠKĄ SIELĄ 
PAJUS IR CLEVELANDIEČIAI

Kazys Jakutis spalio 13 kon
certuos Clevelande (kartu su Gi
na Čapkauskiene). Jį pakvietė 
komitetas, vadovaujamas Hen
riko Staso. Šis koncertas rengia
mas paremti tėvam saleziečiam
Romoj.

Po praėjusių metų Draugo 
koncerto apie šį solistą buvo iš
spausdinta recenzija, antrašte 
“Kazys Yakutis — nauja mūsų 
Rainininkų pažiba”. Recenzen- 
tts, prof. Vladas Jakubėnas, pa
lakė: “Kas svarbiausia — Kazys 
Takutis yra užbaigtas meninin
kas.”

Tai buvo pirmas Jakučio pa
sirodymas Chicagoj, tačiau jau 
nebe pirmas jo koncertas lietu
viam. Gimęs Worcestery, Mass., 
Antairo ir Margaritos Jakučių 
sūnus, vietos lietuviam yra atli
kęs daug programų. Pats ypatin
gai atsimena savo paskutinį kon
certą Worcestery — Šv. Kazi
miero parapijos 75 metų jubi
liejaus proga. Tada, programai 
prasidedant, susirgo akompania
torius, ir dainininko sesuo Kot
ryna buvo paprašyta ateiti iš 
savo patogios vietos publikoj 
ir akomponuoti visai programai 
iš lapo. Koncertas praėjo su di
deliu pasisekimu, bet, kaip dai
nininkas sako: “Tai buvo mano 
sesers triumfas; jos nuostabus 
žygis išgelbėjo visą koncertą.”

Laisvės Varpo radijas buvo 
pirmasis, pakvietęs jį koncertuo
ti Bostone. Tuo metu Jakutis gy
veno San Francisco, kur dirbo 
su San Francisco opera ir buvo 
gavęs stipendiją mokytis pas Bo- 
ris Goldowsky Stanford uni
versitete. Bostono recenzijoj 
buvo rašoma: “Jis buvo toks 
linksmai lietuviškas, lyg kažką 
seniai Lietuvoje paliktą pama
tęs.”

Atsilankęs tame koncerte, Je
ronimas Kačinskas (“didelis lie
tuvių kompozitorius ir dirigen
tas”, sako Jakutis) pakvietė jį 
dainuoti su Melrose Simphony 
orkestru.

Po pasirodymų su Seattle ope
ra ir koncerto su San Francisco 
Simphony, diriguojant Arthur 
Fiedler, Jakutis iš San Francisco 
atskrido atlikti Darbininko 50 
metų jubiliejaus koncerto pro
gramos ir susilaukė New Yor- 
ko lietuvių visuomenės pagyri
mų: “K. Jakučio repertuare 
triukšmingo klausytojų pritari
mo susilaukė V. K. Banaičio 
“Aš per naktį”, kurią klausytojas 
su dainininku galėjo išgyventi 
tyliai, bet giliai estetiškai.”

Po to Šis jaunas baritonas buvo

tautos dainomis, kurias harmo
nizavo lietuviai kompozitoriai: 
Mes padainuosim — harm. A. 
Mikulskis, Linelius roviau — 
stil. J. Strolia, Piemenėlių pava
saris — harm. J. švedas, Mo
čiute mano — harm. A. Mikuls
kis, Žvejai, poezija P. Vaičiū
no — komp. J. Gruodis, Anoj 
pusėj ežero—stil. J. Žilevičius.

Choram besikeičiant, Danutė 
Bankaitytė solo paskambino 
kanklėmis lietuvišką rapsodiją 
nr. 2, muz. A. Mikulskio.

Prieš pertrauką dar vyrų cho
ras sudainavo šias tris tautos dai
nas: Kad aš jojau per beržyną 
— stil. V. Jakubėnas, Šią nakte
lę nemigau — stil. J. Gruodis, 
Augo kieme klevelis — stil. J. 
Karosas.

Po pertraukos pasirodė mote
rų choras su kanklių orkestru.

Laisvajame pasauly komp. A. 
Mikulskis yra vienintelis, susi
domėjęs tokiu kanklių muzikos 
puoselėjimu ir kuriąs muziką, 
pritaikytą kanklių instrumentais 
grojantiem. Kanklių orkestro la
vinime maestro didžiausia tal
kininkė — kanklių orkestro va
dovė Ona Mikulskienė.

Moterys, kanklių pritariamos, 
padainavo šias tautos dainas: 
Kur lygios, lygios lankos, Audė
jos daina, Aš prašiau, meldžiau 
savo tėvužėlį (ši daina net iš 
dvyliktojo šimtmečio), Lazdy-

pakviestas dainuoti Athol, 
Mass. (Šv. Pranciškaus parapi
jos 50 metų sukakčiai), Brock- 
ton, Mass., Elizabeth, N. J. (Lie
tuvos Atsiminimų radijo progra
mos 30 metų sukakčiai), ir Phi-
ladelphijoj.

Jakutis ypatingai vertina Phi- 
ladelphijos recenziją: “Ar ne 
nuostabu, kad žmogus, nematęs 
savo tėvų žemės, nei apdai
nuojamų darželiuose rūtų, aguo
nėlių; nesižavėjęs šienapiūtės 
dainomis; gal net negirdėjęs 
lakštingalos balso, gali padai
nuoti mūšų subtilias, svajingas 
dainas su tokiu pergyvenimu, į- 
sijautimu ir nuoširdumu, kokio 
galėtų pasimokyti ne vienas ir 
Lietuvoje gimęs dainininkas?”

Clevelandą jis prisimenąs iš 
labai ankstyvos vaikystės, kada 
ten gyveno prezidentas Sme
tona:

“Mano tėvai buvo labai akty
vūs nariai komiteto, kuris pa
kvietė prezidentą į Worcesterį 
kalbėti Memorial auditorijoj ir 
po to svečiuotis Bancroft viešbu
ty įvykusiam bankete. Mano mo
tinos idėja buvo, kad prezidentą 
palydėtų į sceną vaikai, apsiren
gę lietuviškais tautiniais drabu
žiais, vedami dėdės Šamo. Mano 
sesuo Kotryna buvo dėdė Ša
mas. Aš buvau apsirengęs lietu
viškais drabužiais. Po preziden
to tragiškos mirties jo sūnus Ju
lius buvo pakviestas į VVorceste- 
rį kalbėti. Jis pietavo mūsų na
muose. O po pietų, pagal mūsų 
šeimos paprotį, mano sesuo ir aš 
dainavom lietuviškas dainas. 
Kotryna, kaip paprastai, akom- 
ponavo.”

Jakutis nusišypso: “O dabar aš 
ten dainuosiu. Koks iš tikrųjų 

Solistas Kazys Yakutis spa
lio 13 dainuoja Clevelande, 
o rugsėjo 29 dainuoja tautos 
šventės minėjime Eliza- 
bethe, N.J.

nėlis. Visas dainas harmonizavo 
muz. A. Mikulskis.

Bene didžiausio įspūdžio su
silaukė antroj programos daly 
viso Čiurlionio ansamblio pasi
rodymas: dainuojant visam miš
riam chorui, grojant kanklių or
kestrui ir talkinant tautinių pu
čiamųjų instrumentų orkestrui, 
buvo atlikti penki tautiniai šo
kiai: Subatėlė, Aštuonytis, Ku
bilas, Oželis, Ketvirtainis. Mu
zika harm. A. Mikulskio.

Pabaigoj mišrus choras su 
savo solistais ir kanklių orkestru 
atliko septynetą tautos dainų, 
kurios visos harmonizuotos ir 
stilizuotos komp. A. Mikulskio. 
Tai: Skamba, skamba kankliai, 
Dzūkų daina — Nuvažiav’ tėve
lis in žalių girialy, Ant Ramby- 
noTžalno — baladė, Žveng žir
gelis lankoj, Vestuvių baladė, 
Papartėlis ir tradicinė Namo.

Klausytojus ypač sudomino

KONCERTAS LKMA 
SUVAŽIAVIME

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos devintasis suvažia
vimas buvo baigtas iškilminga 
vakariene, kurios metu įvyko 
koncertas. Jo programą atliko so
listas bosas Benediktas Povilavi- 
čius, smuikininkas Izidorius. 
Vasyliūnas ir kompozitorius 
Jeronimas Kačinskas.

Benediktas Povilavičius pa
dainavo keturias dainas: K. V.
Banaičio “Gieda gaideliai ry- 
liuoja”, M. Petrausko “Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka”, V. Jaku- 
bėno “Nejaugi, Dieve” ir V. 
Klovos Ūdrio ariją iš “Pilėnų” 
operos.

Izidorius Vasyliūnas pagrojo 
smuiku K. V. Banaičio rapsodi- 
nės sonatos dalį “Prie ežerėlio 
Lietuvoje” ir J. Gaidelio “Lietu
višką šokį Nr. 1”.

Jeronimas Kačinskas akompo- 
navo abiem solistam ir atliko so
natos dalį.

Koncerto programą sudarė 
lietuviai kompozitoriai, kurių 
du, Kazys Viktoras Banaitis ir 
Vladas Jakubėnas, buvo profeso
riais nepriklausomoj Lietuvoj ir 
dėstė Kauno konservatorijoj. 
Programos atlikėjas Jeronimas 
Kačinskas šiuo metu dėsto 
Berklee muzikos kolegijoj. Izi
dorius Vasyliūnas yra buvęs 
Kauno ir Vilniaus konservatorijų 
dėstytoju bei dėstęs Caucos 
universitete Kolumbijoj, dabar 
dėstąs dviejose Bostono muzi
kos mokyklose. Benediktas Po
vilavičius, be kitų, atstovavo ir 
šių dienų kompozitoriui V. Klo
vai.

K. V. Banaičio rapsodinė sona
ta piešia Lietuvos gamtą ir suke
lia ilgesio nuotaiką. Tai yra vei
kalas, kur du instrumentai, 
smuikas ir fortepionas, atlieka 
dvi lygias dalis, abu yra partne
riai, abiejų rolės yra labai svar
bios. Atliekant sonatą, kompozi
torius Jeronimas Kačinskas buvo 
kameristas, ne akompaniatorius. 
Kamerinė muzika reikalauja 
didelės technikos; ją kompozito
rius J. Kačinskas turi. K. V. Ba- 

mažas tas pasaulis; ir kaip natū
raliai ir prasmingai teka gyveni
mas.”

Šis epizodas gal kiek paaiš
kins šio menininko lietuvišką 
sielą, kurią išauklėjo jo tėvų 
nuoširdi meilė savo kraštui.

Po 1972 Draugo koncerto Chi
cagoj Kazys Jakutis pasakė: 
“Lietuviška siela neturi ribų, 
ji apima viską. Ją maitina išmin
tis, paimta iš pačios šios žemės 
širdies plakimo. Ji gyvuoja, nes 
ji siekia tiesos. Ji pasilieka tei
singa už tai, kad ji be preten
zijų- Jos misija sekasi už tai, kad 
ji iššaukia pagarbą, supratimą, 
atjautimą ir meilę vienas kitam 
— vienybė su visata, su Dievu.”

Paklaustas, kokiu būdu jam 
atėjo tos mintys, jis atsakė: “Aš 
tikiu savo žodžiais, nes mano tė
vai per visą savo gyvenimą man 
taip nuoširdžiai ir teisingai rodė 
pavyzdį.”

Ir štai po ovacijų už savo šios 
vasaros pasirodymą operoj 
Tosca, Scarpia rolėj, jis buvo nu
girstas prasitariant savo ger
bėjam: “O dabar aš ruošiuos sa
vo koncertui lietuviam Cleve
lande.”

Smalsuolis 

naujosios dainos — baladės: 
Ant Rajnbyno kalno ir Vestuvių 
baladė.

Rugsėjo 3, sekmadienį, tas 
pats ansamblis giedojo VVash- 
ingtono katedroj. Tūkstantinėj 
minioj irgi dalyvavo nemaža ki
tataučių, kurie galėjo susipažinti 
su lietuviško Čiurlionio an
samblio giedojimu ir juo pasi
grožėti.

šalia Alfonso ir Onos Mikuls
kį ansamblio choro lavinime 
talkina chormeisteris Rytas Ba
bickas. Tautinių šokių grupės 
vadovas ir režisierius yra Petras 
Maželis. Ansamblio valdybai 
vadovauja Henrikas Bankaitis.

Apie Čiurlionio ansamblio 
koncertą Marylando universite
to salėj palankiai atsiliepė Wa- 
shington Star-News kritikas 
Paul J. Dallman rugsėjo 3 d. 
laidoj.

naičio sonata yra paremta lietu
viška liaudies melodija, klausy
tojų priimama mieliau ir leng
viau, kaip modernioji. J. Gai
delio “Lietuviškas šokis Nr. 1” 
praskambėjo ugningai, palies
damas mūsų pojūčius kaip ža
rija.

Klausytojų dėmesį traukė ir 
vokalinė muzika. Ji visuomet
yra mielesnė už instrumentalinę 
ir mum artimesnė. “Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka” yra gerai 
žinoma ir mūsų mėgstama daina. 
Ji ir padarė įspūdžio, gal dau
giau kaip kitos dainos. Mes jau 
priprantam ir prie V. Klovos ari
jos iš “Pilėnų” operos; ją B. Po
vilavičius dainuoja nebe pirmą 
kartą. Tai romantinė arija; jos

PRISIMENANT A.A. MUZ. JUOZĄ BERTULĮ

Praėjo ketveri metai nuo muz. 
Juozo Bertulio mirties. Bet ir 
šiandien dažnai girdim jo dai
nas, giesmes, simfonijas ir kitus 
kūrinius, jautriai paliečiančius 
mūsų sielas. Gyvųjų tarpe tebė
ra asmenų, sėmusių iš jo dvasi
nių gėrybių ir su meile bei pa
garba tęsiančių jo pradėtąjį dar
bą.

Savo kūriniais a.a. J. Bertu
lis stengėsi skiepyti žmoguje 
Kūrėjo valią ir meilę savajai 
tautai. Ypač tai stengėsi įdiegti 
tarp jaunimo, kuris jam buvo la
bai brangus.

Su muzika mes galim eiti per 
pasaulį, skelbdami lietuvių tau
tos įnašą į žmonijos kultūrą.

Tebeskamba man ausyse 1945 
Austrijoj, Alpių papėdėj, girdėti 
Čiurlionio ansamblio vadovo 
muz. Alfonso Mikulskio žodžiai: 
“Karas pasibaigė. Paskelbta nu
galėtojų taika, bet mūsoji tauta 
palikta nešti sunkų vergijos kry
žių, svetimųjų valdoma . . . To
dėl mes žengsim per pasaulį 
su daina, skelbdami, kas buvo ir 
yra Lietuva, kad išgirstų užkie
tėjusios širdys žmogaus, tiesos 
ieškotojo, balsą.”

Pažvelgę į kultūriniuose ba
ruose mūsiškių atliktus darbus, 
galim sakyti, kad jie dideli. Sek
tinas pavyzdys,' kaip lietuvis, 
gyvendamas svetur, atlieka pa
reigą savo tautai, yra muz. prof. 
Juozas Žilevičius, Lietuvių Mu
zikologijos Archyvo steigėjas ir 
dabartinis jo direktorius. Nežiū
rint pečius slegiančios amžiaus 
naštos, jis uoliai tebedirba. Kas

Muzikas J. Bertulis, antras iš dešinės, su jaunimu vieno 
parengimo metu. Nuo* p \faletos

Alfonsas Mikulskis -

Ona Mikulskienė

klausytis yra malonu, kaip ir 
kiekvieno romantinio veikalo. 
B. Povilavičius turi didelį balsą, 
kuris ypatingai gerai skambėjo 
tą vakarą. Jo klausytis yra miela; 
jis neturi pretenzijų ir manierų 
ir yra toks, kaip ir mūsų daina: 
paprastas ir nuoširdus.

E.V.

met, prisimindamas jau amžiny
bėn iškeliavusius asmenis, pu
renusius dvasinius _ lobius — 
muziką, dainą, pasirūpina, kad 
būtų už juos pasimeldžiama, ap
lanko jų kapus, palikdamas prie 
jų po gyvų gėlių puokštę, pa
reikšdamas gilią pagarbą jiem.

Mielas Juozai, ir Tu buvai 
toks, kokie mes esam. Likai gra
žiu pavyzdžiu savo darbais pasi- 
likusiem. Esi mum akstinu ne
palūžti kovoj už šventas tautos 
teises.

S. Juras

SEPTYNI KŪRINIAI 
DAINOS KONKURSUI

Liet. gydytojų korporacija 
Fraternitas Lithuanica yra pa
skelbusi konkursą parašyti 
premijuotam eilėraščiui muziką. 
Praeitais metais ta pati korpo
racija buvo paskelbusi teksto 
konkursą. Jį laimėjo poetė, rašy
toja ir dramos aktorė Birutė 
Pūkelevičiūtė. Tema buvo apie 
birželio trėmimus.

šiemet korporacija paskelbė 
konkursą muzikams: kas su
kurs geriausią dainą pagal duotą 
tekstą. Jury komisija sudaryta 
New Yorke. Visus su konkursu 
surištus reikalus tvarko dr. V. 
Paprockas. Dabar redakcijai jis 
pranešė, kad gauta 7 muzikiniai 
kūriniai. Jury komisijos nariai 
susipažįsta su kūriniais. Į jury 
komisiją įeina: muzikas kun. L. 
Budreckas, muzikas M. Cibas, 
muzikas V. Strolia, muzikas 
V. Mamaitis ir korporacijos at
stovas dr. V. Paprockas.

IŠ MUZIKŲ 
VEIKLOS

— Pirmoji lietuvių dainų 
šventė prof. J. Žilevičiaus vado
vaujamo komiteto rūpesčiu įvy
ko Kaune 1924. Taigi, ateinan
čiais metais sueina 50 metų ju
biliejus.

— Sydnėjuj, Australijoj, spa
lio mėn. bus atidaryti Operos rū
mai. Atidaryti atvyks karalienė 
Elžbieta II. Po atidarymo oficia
liųjų iškilmių, kelias savaites 
vyks atidarymo koncertai. Penk
tą po atidarymo dieną, spalio 26, 
Sydnėjaus “Dainos” choras yra 
pakviestas dalyvauti atidarymo 
koncerte. Choras turi per 70 
choristų, diriguoja B. Kiveris.

— Elzbieta Kardelienė, buvu
si Lietuvos operos solistė, pail
sėjusi prie Atlanto vandenyno 
lietuvių pranciškonų vasarvie
tėj Kennebunkport, Maine, grį
žo į Montrealį ir rugsėjo 10 
vėl atidarė savo muzikos studiją. 
Ši puiki pedagogė iš savo studi
jos yra išleidusi ne vieną stipriai 
pažengusį muzikos studentą.

— Muz. Fausto Strolios va
dovaujamas Chicagos vyčių cho
ras pradėjo šių metų naują sezo
ną. Choras rengiasi koncertui, 
pavadintam “Laisvės Lietuvai”. 
Jis įvyks lapkričio 17.

— Muz. Alfonsas ir Ona Mi- 
kulskiai, Čiurlionio ansamblio 
vadovai, Sktn. Stepo Kairio mu
zikinio vieneto pakviesti, lankė
si Toronte ir davė 4 lietuviš
kos instrumentinės muzikos pa
mokas vieneto nariam. Kursų 
pabaiga įvyko Lietuvių Namuo
se rugsėjo 9, pradedant naujai 
išmoktų dalykų koncertėliu, bai
giant muzikų Mikulskių ir jų 
jaunų talkininkų apdovanojimu 
bei vaišėmis. Dalyvavo nema
žas būrelis tėvų ir svečių. Pro
gramai vadovavo Snaigė Valiū- 
naitė.

— Komp. Vlado Jakubėno kū
rinių koncertas, pagerbiant kom
pozitorių jo 50 metų kūrybinio 
gyvenimo sukakties proga, įvyks 
Chicagoj lapkričio Ž3. Dalyvaus 
Dainavos meno ansamblis, kurį 
ruošia Audronė Simonaitytė ir 
Alfonas Gečas, bei Tėviškės pa
rapijos choras, vadovaujamas 
Jurgio Lampsačio. Koncerte da
lyvaus solistai Dana Stankaitytė, 
Stasys Baras, Jonas Vaznelis ir 
kiti.

— Adelaidės lietuvių namuo
se metinį koncertą surengė cho
ras “Lituania” su savo jaunąja 
vadove ir dirigente Rasa Ku- 
biliūte. Šį Australijos lietuvių 
chorą prieš 24 metus įsteigė 
muz. V. Šimkus. Choro vado

vais buvo V. Straukas ir sol. G. 
Vasiliauskienė. Dabar vadovau
ja studentė Rasa Kubiliūtė, stu
dijuojanti Adelaidės universite
te ir tuošianti studiją apie lietu
vių liaudies dainas.

— Muz. Faustas Strolia va
dovauja ir jaunimo chorui, kurį 
globoja Jaunimo centro vadovy
bė Chicagoj. Naujo sezono pir- 
mon repeticijon susirinko 80 
jaunų choristų.

— Komp. Vlado Jakubėnč kū
rinių koncertas ruošiamas lap
kričio pabaigoj Chicagoj. Kon
certe bus išpildoma choriniai, 
sofistiniai dalykai ir simfonijos. 
Orkestrui ir chorui diriguoti yra 
pakviestas Alvydas Vasaitis.

— Komp. J. Kačinskas baigė 
instrumentuoti savo naują ope
rą, sukurtą pagal A. Landsber
gio libretą. Šią operą, prof. V. 
Marijošio rūpesčiu, buvo už
prašęs LB Kultūros fondas.

— Prof. K. Kaveckas, vie
nas žymiausių ir seniausių var
gonininkų Lietuvoj, suruošė 
vargonų muzikos koncertą, ku
riame atliko eilę žymių pasauli
nės muzikos kūrinių. Koncerte 
dalyvavo ir solistė R. Tumale- 
vičiūtė.

— Anatolijus Kairys ruošia ke
letą naujų dramų. Pagal jo libre
tą "Lakštutė meili” komp. J. 
Gaidelis jau sukūrė ir suorkest- 
ravo vieno veiksmo operą. 
Svarstomas šios ir operos "Juodi 
laivai” (žodžiai A. Landsbergio, 
komp. Kačinsko) pastarymas 
Chicagoj.



a B J N I N K A S« 1973 m. rugsėjo 28, nr. 39 • 5

JAUNIMO ŽYGIS UŽ TIKĖJIMO 
LAISVĘ: 17,000 ATSAKYMU

Jaunimo Žygio už Tikėjimo 
Laisvę anketa Darbininke buvo 
paskelbta 1973.V. 11, paskiau, 
1973.VL15, dar buvo skelbtos 
anketoje pareikštos jaunimo 
nuomonės dėl lietuviškų bažny
čių. Dabar patys anketos or
ganizatoriai paaiškins, kaip jie

norėjo. Red.

šį pavasarį Jaunimo Žygis už 
Tikėjimo Laisvę suvedė lietuvy
bės ir religijos anketos duome
nis. Juos kiek papildėme, įves
dami penktąją amžiaus grupę 
ir įtraukdami šešias, prieš su
vedimą užpildytas, bet pavėluo
tai prisiųstas anketas, šiuos 
duomenis pristatydami, kartu 
norėtume trumpai atsakyti į ke
letą klausimų.

Ar manote, kad ši anketa pa
sieks savo tikslą?

Tiesioginis anketos tikslas 
buvo pilnesnis lietuvių išeivijos 
religinio gyvenimo vaizdas — 
ypatingai gana jautrioje religi
nės išraiškos lietuviškumo srity
je. Tikėjimas, praradęs ryšį su 
-šeimos ir visuomenės gyvenimu, 
būtų miręs ar virstų net gyve- 

mintį iškėlė ir? pirmąjį projektą nimą naikinančia jėga. Manome, 
paruošė Rimas Laniauskas, ga- kad šis tikslas yra pasiektas, 
lutinę redakciją Romualdas Kaip rodo atsiliepimai spaudoje, 

i- iš anketos rezultatų jau yra gali
ma daryti kartais ir nelauktų 
išvadų. Nors žmogaus dvasios 
gyvenimą anketomis pilnai ap
imti ar pristatyti niekada nebus 
įmanoma, turint šią pradžią, gal

Kas buvo šios anketos ini
ciatorius ir pagrindinis vykdy
tojas?

Klausimų parinkime ir pa
ruošime, anketos platinime, 
duomenų suvedime dalyvavo 
visi komiteto pariai. Anketos

Bublys; daugiausia darbo plati
nant įdėjo Algirdas Muliolis ii 
Ingrida Bublienė.

Kokiu būdu anketa buvo pla- 
tįhama?

z Anketą platindami, norėjome ne vienam bus kiek lengviau 
> pasiekti asmenis, kurie ateityje 

lietuvių dvasiniam gyvenimui 
gali turėti daugiausia įtakos. 
Pirmoje vietoje stengėmės pa
siekti aktyvesnį jaunimą; iš vy
resniųjų ypatingai tuos, kuriem 
jaunimas, lietuviškumas, reli
gingumas labiausiai rūpi.

Todėl daugiausia anketų bu
vo išdalinta Jaunimo Kongrese, 
studentų bei moksleivių suva
žiavimuose ar studijų savaitėse, 
lituanistinėse mokyklose; po ke
lias ar keliolika pasiuntėme vi
siem mum žinomiem skautų, 
ateitininkų ir kitų organizacijų 
vienetam atskirose vietovėse. 
Apie 500 išsiuntinėjome po vie
ną žymesniem lietuvių visuo
menės vadam, kunigam, laikraš- 
čių-žumalų redaktoriam, radijo 
valandėlių vedėjam.

Koks nuošimtis anketą sugrą
žino?

Į šį klausimą atsakyti yra gana 
sunku, nes pirmiausia reikėtų 
tiksliai žinoti anketą gavusių 
asmenų skaičių. Nors viso išda
linome apie 2900 anketos eg
zempliorių, tik 500, kaip minė
jome, buvo pasiųsta asmeniškai. 
Visi kiti (t.y. apie 2400) buvo pa
siųsti ar įteikti maždaug aštuo
niom dešimtim platintojų. Iš jų 
vieniem pritrūko, kiti išplatino 
tik dalį, kai kurie nė vieno. Ke
liolikos, ypatingai didesnį skai
čių (25-100) gavusių, platintojų 
atsiliepimų tebelaukiame.

Vis dėlto atrodo, kad išplatin
tų anketų skaičius turėtų siekti 
netoli 2000. Kadangi grįžo 514, 
atsakiusių būtų su viršum 25%.

Kodėl duomenų procentai pa-

Mes apskaičiavome kiekvieną 
procentą Šimtosios tikslumu ir 
norintiem mielai galime šiuos 
duomenis pasiųsti; taip pat, ka-
dangi atskirai pateikiame ir at
sakymų skaičius, procentinį ap
skaičiavimą kiekvienas gali no
rimu tikslumu pakartoti. Bet pla
tesnei visuomenei nei skirtose 
suvestinėse* toks tikslumas 
mum atrodė bereikšmis ir būtų 
tik apsunkinęs duomenų per- 
žvelgimą bei palyginimą.

Esame gavę ir priešingų nu
siskundimų — duomenys esą 
perdaug smulkmeniški, painūs. 
Stengėmės juos truputį su
prastinti, aiškiau atskirdami pa
sauliečius nuo kunigų ir atsisa
kydami mažiau reikšmingų pa
lyginimų. Norėtume taip pat at
kreipti dėmesį, kad iš penkių 
amžiaus grupių, reikšmingiau
sios mūsų nuomone, yra dvi: 
antroji ir ketvirtoji.

Ko tikėjotės ir kas buvo jum 
nelaukta?

Labiausiai nelauktas buvo 
vyresniųjų ir ypač kunigų dė-

ntesys. Kadangi anketą ruošė 
ir platino jaunimas, atrodė, kad 
jį sudarys ir daugumą atsa
kymų. Taip pat, anketos klausi
mus ruošdami, juos daugiau 
taikėme pasauliečiam; kunigam,, 
mes manėme, labiausiai įdomūs 
bus tik galutiniai rezultatai.

Uvo rezultatų skaičiavimas. 
Nors anketa apima tik 33 klau
simus, galimi atsakymai — skai
tant, kad; ir kurio nors klausi
mo n e atsakymas yra savo rities 
atsakymas — siekia 122. Juos 
sugrupuoti pagal amžių bei kraš
tus, sužymėti, sudėti ir apskai
čiuoti kiekvieno procentą buvo 
įmanoma tik su labai intensyvia 
visų žygio žmonių talka.

mūsų religinio gyvenimo vaiz
dą ateityje plėsti toliau bei tiks
linti.

Bendrasis žygio tikslas yra 
viešai išpažinti Kristų, patiem 
tvarkant savo religinius reika
lus. Ši laisvė, mūsų įsitikinimu, 
yra pagrindinė krikščioniškosios 
lietuvybės ugdymo sąlyga. An
ketos duomenys atkreipia dėme- 
sį į išeivijos religinių reikalų

PLB: PENKI VEIKLOS PRINCIPAI

Naujos PLB valdybos vardu 
kalbėjo Br. Nainys seimo uždaryme

Išvaryti iš savo namų mes 
tebekeliaujame ilgais tremties 
keliais. Toks likimas mus ištiko 
dėl to, kad mylėjome savo žemę, 
kad mylėjome savo brolius ir se
seris ir kad labiausiai už viską 
mylėjome laisvę, kurios nei už 
bet kokią kainą nenorėjome at
sižadėti.

Toj kelionėj jau prabuvome 
apie trisdešimt metų. Mus dildė 
laiko tėkmė ir naikino gyvena
moji aplinka. Ir gal mūsų tautos 
pavergėjas norėtų, kad dabar 
mūsų jau visai nebebūtų. Bet šis 
seimas, į kurį mes suplaukėme 
iš viso pasaulio kraštų, iš ten, kur 

-tik gyvena daugiau lietuvių, su
plaukėme Bendruomenės rinkti 
atstovai, Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto nariai, Ne
priklausomos Lietuvos Valsty
bės reprezentantai — mūsų dip
lomatai, Amerikos Lietuvių 
Tarybos nariai, vyskupai, kuni
gai, spaudos ir radijo darbuoto
jai bei daugelio kitų organizaci
jų atstovai, parodė okupantui 
bei mūsų draugam ir nedrau- 
gam, kad

esame gyvi ir kad esame ne 
vieni, bet kad mūsų tarpe 
yra ir už savo laisvę bei likimą 
kovojančios tautos dvasia. Tai 
yra mūsų stiprybė, kurią šiuo
seimu mes sugebėjome parody
ti.

Seime atlikome daug svarbių 
darbų ir padarėme daug nutari
mų, kurie turės didelę įtaką 
mūsų ateities veiklai. Išsirinko
me PLB institucijas ir naują 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybą. Jos vardu man ten
ka didelė garbė kreiptis į jus, 
mieli šio pokylio dalyviai, ir pa
sveikinti jus dėl pasisekusio 
seimo. Taip pat noriu jum padė
koti, kad esate tautiškai gyvi ir 
kad dirbate lietuvišką darbą, 
kurį dirbti seimo atstovų valia 
mes ateiname jum padėti.

Pirmiausia, naujos valdybos 
vardu, aš noriu nuoširdžiausiai

Hamiltono “Aukuro” artistai, kurie vaidina V. Alanto komediją “šiapus uždangos , iš d. Bun- 
garda, E. Kudabienė — režisierė, Laugalys, Kalvaitienė, Stungevičienė, Ulbinas ir Stanevi
čius — sėdi. Komedija vaidinama rugsėjo 29 Philadelphijoj, o rugsėjo 30 — Nėwarke.

centrinio tvarkymo svarbą. Sim
boliniu atsitiktinumu, anketa su
laukė beveik 17,000 atsakymų: 
trūko tik vienos — gal Jūsų? 
— anketos (33x514). Jie primena 
tėvynėje vykstančią kovą prieš 
svetimųjų sistemingą ir pastovų 
planą pakirsti ir»sunaikinti mū
sų tautos dvasinės gyvybės šak
nis. Ne vienas jaučia rūpestį, 
kad be aiškaus nuolatinio iš
eivijos religinio centro, be ener
gingos ir savos dvasinės viršū
nės netrukus ir mes neatsi
durtume panašioje padėtyje.

Šio bendrojo tikslo atsiekimas 
priklauso nuo kiekvieno lietu
vio; nuo kai kurių daugiau už 
kitus. Mes tikimės ir prašome 
Dievą, kad jis būtų pasiektas, 
ir pasiektas nebedelsiant, kaip 
galima greičiau.

P. S. Kas nori anketos duo
menis gauti pasiųsdamas 1 dole
rio auką žygiui paremti, tesikrei
pia adresu: Jaunimo Žygis už 
Tikėjimo Laisvę, 23430 Harms 
Rd., Cleveland, Ohio 44143.

padėkoti tiem, kurie mum sutei
kė pasitikėjimą būti nutarimų 
vykdytojais ir jūsų valios reiškė
jais per ateinančius penkerius 
metus. Ačiū jum už mum su
teiktą tokią didelę garbę. Mūsų 
veiklos kelias eis mūsų pirmta
kų — Matulionio, dr. Sungailos, 
Bačiūno, Barzduko nusmaigs
tytomis gairėmis ir pereitų bei 
šio seimo nutarimų rėmuose. 
Mūsų darbus lydės penki pa
grindiniai mūsų veiklos prin
cipai.

Pirmuoju mūsų rūpesčiu bus 
Lietuvos laisvė ir pilna, visapu
siškai nepriklausoma Lietuvos 
valstybė.

Tolima ar artima šiandien yra 
ši vizija, matomai pasiekiama ar 
tamsių naktų apgaubta, bet ji yra 
konkreti realybė, ir mes niekada 
jos neatsižadėsim. įvairių ma
žesnių ar didesnių darbų eilėje 
pagerinti tautos dabartines gy
venimo sąlygas, padėti jos žmo
nėm pasiekti vieno ar kito di
desnio ar mažesnio tikslo, lais
vės siekimas visada mum bus 
pagrindiniu kelrodžiu.

Antras mūsų principas bus lie
tuvybė,

nes ji yra mūsų išeivijos gy
vybė. Švietimas, lituanistinės

IV-jame PLB seime invokaciją kalbą prel. J. Balkonas, šalia 
stovi tuo metu buvęs PLB pirmininkas Stasys Barzdukas.

AUKURAS PHILADELPHIJOJE

Rugsėjo mėnuo lietuviam yra 
kaip tautinės-kultūros, lietuvy
bės puoselėjimo mėnuo. Atgyja 
gyvenimas lituanistinėse mo
kyklose ir kultūriniuose paren
gimuose.

Pirmas šio sezono kultūrinis 
parengimas Philadelphijoj į- 
vyksta rugsėjo 29, šeštadienį, 
Lietuvių Muzikinėj salėj, 2715 
E. Allegheny Avė. Tai Amerikos 
Lietuvių Tautinės S-gos Phila- 
delphijos skyriaus rengiamas 
Hamiltono Aukuro teatro pasiro
dymas. Teatras atsiveža Vytauto 
Alanto trijų veiksmų linksmą 
komediją “Šiapus uždangos”. 
Sakoma, kad žiūrėtojui stebėti 
vaidinimą nenuobodu, nes 
norima parodyti, kad gyvenimas 
yra teatras, kuriame dažnai su
tinkami panašūs vaizdai, kaip 
scenoj.

Hamiltono teatras Aukuras vei
kia jau 23 metai ir yra pastatęs 

.mokyklos, mokymo priemonės, 
jaunimo stovyklos, jaunimo or
ganizacijos, sporto klubai, kny
ga, laikraštis, radijas, organi
zacija, parapija ir daugelis kitų 
lietuviškos gyvybės šaltinių bus 
mūsų rūpestis. Budriai saugo
sime, kad tie gyvybės šaltiniai 
ne tik neišsektų, bet visada pa
sipildytų naujais gaivinančiais 
eleksyrais. Mum rūpės ne tik 
lietuviškai kalbančių lietuvybė, 
bet ir lietuvių kalbą jau pamir
šusių.

Lietuviškos kultūros ir jos kū
rybos puoselijimas

bus trečias mūsų veiklos 
principas. Menas, muzika, 
dailė, literatūra, poezija, tau
tinis šokis, daina, teatras 
bus mūsų kasdieninė šviežia, 
lietuviška duona dvasiai, ir kū
rėjų bei jų darbų išnešimas už 
lietuviškos visuomenės ribų 
mum rūpės kiekvieną dieną.

Ketvirtas mūsų veiklos princi
pas bus vienybė.

Žinome, kad jai pasiekti yra 
daug kliūčių, bet stengsimės jas 
nugalėti ir vienybės nuošir
džiai sieksime. Gerbsime kitų 
įsitikinimus ir taip pat lauksime, 
kad kiti gerbtų mūsuosius, nes 
vienybė gali būti pasiekta tik 
visapusišku visų susipratimu.

Penktas ir paskutinis mūsų 
principas bus darbas.

Į PLB valdybą atėjome žino
dami, kad tik gerai suplanuotas, 
kruopščiai ir energingai atliktas 

jau 25 veikalus. Jame meniš
kąjį įkvėpimą bei entuziazmą 
palaiko režisorė Elena Daugu- 
vietytė-Kudabienė. Teatras yra 
aplankęs eilę vietovių ne tik 
Kanadoj, bet ir JAV-bėse. Į ryti
nį JAV pakraštį atvyksta taip pat 
jau nebe pirmą kartą.

Rengėjai tikisi, kad šis aukšto 
lygio teatras sutrauks Philadel- 
phijos apylinkės lietuvišką vi
suomenę, kuri savo apsilanky
mu prisidės prie tautinės kultū
ros puoselėjimo bei lietuvybės 
palaikymo.

V. G.

darbas tegali duoti rezultatus. 
Darbas ir bus mūsų veiklos 
ramstis, siekiant vykdyti uždavi
nius anksčiau čia paminėtų ke
turių principų rėmuose.

Šiuo banketu oficialiai užda
rome IV PLB seimo posėdžius. 
Tačiau turime neužmiršti, kad 
seimas su tuo nepasibaigia. Ir 
seimo atstovai,ir PLB, valdyba 
esame išrinkti penkerienr me
tam. Todėl ir seimo posėdžiam 
pasibaigus mes savo darbus tu
rėsime tęsti ir kartu padirbėti. 
Padėkite jūs mum, o mes pa
dėsime jum atlikti visus tuos 
darbus, kurie reikalingi visai 
Lietuvių Bendruomenei, pa
vergtai tautai ir tautos laisvei.

Moteris Bažnyčioj
Popiežius Paulius VI gegužės 

mėn. Vatikane įsteigė tarptauti- 
nę komisiją, pavadintą “Moteris 
Bažnyčioj ir visuomenėj”. Ka
talikėm moterim šioj komisijoj 
atstovauja Pasaulio Katalikių 
Moterų Organizacijų Unijos 
(WUCWO) pirmininkė P. Bello- 
sillo. Unijos rėmuose “Moteris 
Bažnyčioj” komisija veikia jau 
daugelį metų.

1969 Paryžiuj įvyko WUCWO 
suorganizuotas tarptautinis ko
lokviumas, skirtas katalikių mo
terų organizacijų vadovėm ir 
ekspertėm, tema “Moteris Baž
nyčioj ir kanono teisė”. Kolok
viumas minima tema buvo su
ruoštas Pasaulio Katalikių Mo
terų Organizacijų Unijos kong
reso Romoj 1967 pageidavimu. 
Tas kongresas savo rezoliucijose
tarp eilės kitų klausimų pabrėžė 
būtinybę tiksliai nusakyti mo
ters vietą Bažnyčioj, prašant pa
keitimų tuose kanono teisės 
paragrafuose, kurie tiesiogiai 
liečia moterį.

Išeinant iš WUCWO kongreso 
bei minimo kolokviumo pagei
davimų, WUCWO tarptautiniam 
biurui buvo pavesta visu šiuo 
klausimu paruošti ir įteikti Va
tikanui memorandumą. Tai 
buvo įvykdyta.

Paskutiniu , metu “Moteris 
Bažnyčioj” problemos labai ak
tyviai keliamos įvairių kontinen
tų katalikių moterų centriniuose 
organuose ir organizacijose.

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos (PLKOS) 
neseniai New Yorke įvykusio 
tarybos suvažiavimo metu su
ruoštame simpoziume toji tema 
taip pat buvo plačiai nagrinėta.
Simpoziumo "Moteris Bažny
čioj” moderatore buvo dr. Al-

— Lietuvių Rašytojų Draugi
jos 1000 dol. premija, šiemet 
tekusi Eduardui Cinzui už kny
gą “Brolio Mykolo gatvė”, iškil
mingai įteikta rugsėjo 8 šviesos- 
Santaros suvažiavime Tabor 
Farmoje Michigane. Premijos 
čekį atsiėmė pats laureatas, at
vykęs iš Belgijos. Jąįteikė Liet. 
Rašyt. Draugijos vicepirm. Al
girdas Landsbergis. Cinzo kūry
bą apibūdino Algirdas T. Anta
naitis. Premijos mecenatas yra 
Lietuvių Fondas.

— Argentinos Lietuvių . Cent
ras savo patalpose Buenos Aires 
rugsėjo 15 surengė pavasario su
tikimo šventę su įdomia progra
ma.

— Dail. Adomo Galdiko 
memorialinė galerija atidaroma 
Putnamo seserų vienuolyne, kur 
dabar įsikūrė gyventi ir velio- 
nies žmona Magdalena Galdi
kienė. Spalio 7 bus mišios 
11:30 v., paskui pietūs ir me
morialinės galerijos atidarymas.

— Lietuvių Kat. Mokslo Aka
demijos leidiniam leisti suda
ryta nepelno korporacija “Lith- 
uanian Catholic Academy, Ine.” 
Sausio 18 jai gauta iš JAV val
džios atleidimo nuo mokesčių 
teisė. Rugsėjo 29 Putnamo sese
lių vienuolyne šaukiamas šios 
korporacijos susirinkimą^ valdy
tojų tarybai išrinkti ir lėšų tel
kimo reikalam aptarti. Daly
vaus ir iš Romos atvykę du 
centro valdybos nariai — pirmi
ninkas kun. prof. A. Liuima, 
S.J., ir sekretorius bei reikalų 
vedėjas kun. R. Krasauskas.

— Kristijono Donelaičio dė
mesniojoj lituanistinėj mokyk
loj, Chicago, III., pradėjo mo
kytojauti Ina Stravinskytė, Mir
ga Šerepkaitė ir Laima Jauniū- 
tė. Jos visos yra Donelaičio 
Aukštesniosios mokyklos abi
turientės ir baigusios Pedagogi
kos Institutą.

— Vilniaus sukaktį minint, 
spalio 14 Chicagoj, Jaunimo 
centro didžiojoj salėj, Margučio 

radijo pastangomis įvyks dainos, 
žodžio, judesio ir šviesos spek
taklis, pavadintas “Vilniaus pa
švaistė”.

— Raimundas Žičkus ir žmo
na Marija, gyveną Nashua, N. 
H..laimėjo to miesto teniso pir
menybes. Raimundas laimėjo 
jau antrus metus iš eilės, o jo 
žmona — pirmą kartą. Laikraštis 
Nashua Telegraph rugpiūčio 27 
paskyrė daugiau negu pusę pus
lapio tų rungtynių aprašymui ir 
įdėjo laimėjimo dovanų įteikimo 
fotografijas.

— Washington, D.C-, Kris
tijono Donelaičio lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas parei
gom pasiskirstė taip: Diana 
Čampienė — pirm., Eugenija 
Genienė — sekr., Algimantas 
Gureckas — ižd. Komitetas 
dėkingas Rūtai Penkiūnienei, 
kuri sutiko būti mokyklos vedė
ja. Pereitų metų tėvų komitetui 
vadovavo Aloyzas Aidis.

— Gintaro žemės panorama, 
kultūrinė Urugvajaus lietuvių 
radijo valandėlė, pradėjo 
penktuosius veiklos metus. Be 
jos, dar yra trys lietuviškos ra
dijo valandėlės — katalikų, pro
testantų ir komunistų.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: V. Žitkevičius, Australija, 
Z. Dabrila, Worcester. Ma., T. 
Blakes, Shenandoah, Pa., K. ši- 
liūnas, Ossining, N. Y. Užsakė 
kitiem: R. E. Kiesel, W. Pat- 
terson, Ohio — B. Rutelonis, 
Brooklyn, N. Y. Mirusio tėvo 
A. Spaičio prenumeratą perėmė 
dukra P. Weick, Woodhaven 
N. Y. Sveikinam naujus skaity
tojus ir dėkojam užsakytojam. 
Darbininko prenumerata pir
miem metam naujiem skaityto
jam tik 7 dol.

dona Slepetytė-Janačienė, PL
KOS valdybos pirmininkė. 
Paskaitas skaitė sesuo Margarita 
Bareikaitė, MNP vienuolijos vy
riausia vadovė, ir prel. V. Bal
čiūnas.

(PLKOS Informacijos)
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STUDENTŲ STOVYKLA DAINAVOJ 
(Rugpiūčlo 26 — rugsėjo 3)

DAINA KOJELYTĖ

Koks būtų pasaulis be studen
tų? Liūdnas. O koks būtų gyve
nimas be studentiškų stovyklų?

. Tiesiog graudus. Tai vengdami 
graudžios ateities, visa šimtinė 
studentų ateitininkų susirinko 
Dainavos kalvose praleisti sa
vaitę stovyklaudami kartu. Ta 
šimtinė susirinko iš visur: iš 
Atlanto ir Ramiojo vandenyno, 
iš Kanados speigų, net ir iš Vo
kietijos atgarmėjo studentiškas 
juokas ir daina.

O visa tai sutiko SAS cv-bos 
pirmininkas Vytas Narutis, ka
pelionas Kęstutis Trimakas, SJ, 
ir klevelandiškių vadovybė: Ri
mas Laniauskas (komendantas), 
Paulius Alšėnas (berniukų vado
vas), Birutė Balčiūnaitė (mergai
čių vad.). Dar priedo pasimaišė 
ir Danguolė Stončiūtė (vakari
nės programos), Rimas Kasputis 
(akordeonistas), Monika Razgai- 
tienė ir Rita Razgaitytė (šeimi
ninkės) bei Linas Mikulionis 
(ūkvedys). Senai girdėto balso 
juokas nuaidi per Spyglio eže
rėlį ir, pasislėpęs Rambyno pa
pėdės miškuose, laukia, kas to
liau bus.

Lietuva ir lietuvybė
Kaip ir visada, stovyklos metu 

kas dieną buvo pristatę tos keletą 
temų paskaitos, pokalbio arba 
diskusijų būdu. Temos buvo 
įvairiom, bet veik visos kaip nors 
rišosi su Lietuva ir lietuviško
mis problemomis; antropolo- 
ginėje-sociologinėje ,plę>tmėje: 
Algimantas Kezys, S J., — Penn- 
sylvanijos lietuviai, Elenutė 
Bradūnaitė — Pennsylvanijos 
lietuvių liaudies dainos; politi
nėje plotmėje: Vytautas Maciū
nas — Lietuvių išeivijos visuo
menė; Lietuva ir mes: J. Boguta 
— moderatorius. Diskusijų daly
viai — Paulius Alšėnas, Antanas 
Dambriūnas, Laima Gustainy- 
tė, Linas Mikulionis. Išeivija ir 
mes: Saulius Girnius — modera
torius. Diskusijų dalyviai — Vai
dotas Vaičiūnas, I. Joga, Marija 
Eivaitė. Ramutė Birgelytė; reli
ginėje plotmėje: lietuviškos 
parapijos — R. Bublys, kultū
rinėje plotmėje: M. K. Čiurlio
nis — K. Bradūnas.

Be to. buvo paskaitų ir bend
resnėmis temomis: dr. A. Darnu
sis—Gyvybės pradžia— evoliu
cija ar kūrimas?, K. Trimakas, 
SJ. — Tikėjimo psichologija, 
Krikščionybė ir mes — V. Na
rutis moderatorius, diskusijų 
dalyviai — Algis Norvilą, Anta
nas Razma, Onilė Vaitkutė.

“šenandoriai”
Kezys ir Bradūnaitė jau kurį 

laiką renka medžiagą apie se
nuosius ateivius Pennsylvanijos 
kasyklų rajonuose. Moksliškas 
“šenandoriaus” lietuvių tyrinė-

Vėliavos nuleidimas studentų ateitininkų stovykloje Dainavoje. Nuotr. A. Norvilo#

kai grynai komercinėm priežas
tim išmoko lietuviškai kalbėti: 
juk kiekvienas žydas prekybi
ninkas kalba ir yidiškai, ir rusiš
kai, lenkiškai, gal net ir lietu
viškai, žiūrint kokie jo klijen- 
tai. O jaunesnioji karta jau ir asi
miliuota amerikiečių gyveni- 
man ir yra panaši į kiekvieną 
kitą etninę grupę. Taigi, tiksliau 
būtų pasakyti, kad yra likę tam 
tikri tautiniai bruožai nusistovė
jusioje grupėje, tačiau kūrybin
gumo nėra (bent nesimatė duo
tuose pavyzdžiuose).

Ten ir čia
Paskaita sukėlusi didžiausią 

susidomėjimą bei atsiliepimą 
stovyklautojų tarpe buvo Vytau
to Maciūno apie lietuviškąją 
išeiviją. Maciūnas dėstė, kad 
jaunuomenė pasyviai dalyvauja 
išeivijos veikloje — nemato aiš
kaus tikslo, kodėl veikti, daly
vauti. Jis išnagrinėjo Kęstu
čio Girniaus mintis apie išeivi
jos tikslus (politinius ir kultūri
nius) ir Antano Maceinos min
tis apie išeivijos rūšis (kolonis
tai, duoneliautojai ir tremtiniai- 
pabėgėliai). Maciūno išvada — 
mum reikia įsigyti specifiškų in
formacijų apie įvykius Lietuvoje 
ir reikia skelbti ir išlaikyti pabė
gėlio dvasią.

Paskaitai pasibaigus, įvyko 
nepaprastai gyvos diskusijos, lie
čiančios visas paskaitos dalis. 
Nemaža dalis sutiko su Eugeni
jaus Girdausko pasisakymu, kad 
mes nesame tremtiniai; nors 
užjaučiame tėvus, bet siekiame 
tų tikslų kita nuotaika. Bendrai, 
šią paskaitą galima laikyti ge
riausiai pasisekusia, nes dau
gelis pareiškė savo nuomones. 
Diskusijos nesibaigė tuo metu. 
Net ir prie laužo ir kitur gir
dėjosi ginčai iškeltomis minti
mis.

Vakaro programos
Vakaro programos pagrindinai 

buvo pramoginio tipo: laužai, 
linksmavakariai, šokiai, opera ir 
operos balius bei tradicinis fuk- 
sų vakaras (pravestas sumanaus 
ir kilnaus bajorų bajoro Jurgio 
Bradūno). Rimties valandai 
sutelkė mus susikaupimo vaka
ras.

Ypatingai vertas dėmesio 
buvo literatūros bei talentų va
karas. Poetas Kazys Bradūnas, 
pirmą kartą viešai pristatė naują 
veikalą, kuris bus šį rudenį 
išleistas: “Pokalbiai su karaliu
mi.” Tai istorinio pobūdžio poe
zija, kurioje poetas veda pokal
bį su karaliumi Gediminu. At
skirų eilėraščių įžangas suda
ro įvairūs istoriniai dokumentai 
iš Gedimino karaliavimo metų. 
Poetas pristatė šią naują savo kū
rybą vaizdžiai, aiškiai. Sceną 
puošė Danguolės Stončiūtės 
plakatai, vaizduoją karalių Gedi
miną ir jo pilį.

Po trumpos pertraukos sekė ir 
kitų talentų pasirodymai: pianis
tas Raimundas Obalis, meni-

Daina Kojelytė vadovavo 
moksleivių ateitininkų sto
vyklai Los Angeles ir taip 
pat dalyvavo studentų ateiti
ninkų stovykloje Dainavoje.

jimas yra įdomus tuo, kad šią 
grupę galima studijuoti iš įvairių 
taškų.

Menininkas — fotografas Ke
zys pastebi lietuviškus mo
mentus statyboje, vitražuose, 
antkapiuose. Folkloristė Bradū
naitė tyrinėja iš muzikologinio 
taško: kokios liaudies dainos yra 
išlikusios. Kezys savo kalbą 
paryškino skaidrėmis. Jo kalba 
buvo bendrai įvadinė. Bradūnai- 
tės paskaita (savaitės gale) jau ri
bojosi savo sritimi. Ji pristatė 
rinkimo metodą ir iliustravo sa
vo paskaitą magnetofonu užre- 
korduotom dainomis bei paro
dėle įvairių audinių leidinių bei 
nuotraukų-skaidrių. Savo kalbo
je Bradūnaitė ne tik pristatė iš
likusias liaudies dainas bei 
šenandoriečių sukurtas dainas, 
bet taip pat ir paminėjo keletą 
pastabų apie lietuvių liaudies 
dainas bendrai, bei giliau apibū
dino senųjų ateivių gyvenimą.

Ypatingai Tėvo Kezio pa
skaitoje kartojosi mintis, kad 

, Šenandoriečiai išliko lietuviais: 
nežiūrint pakeistų vardų ir pa
vardžių (deja, mūsiškių seselių 
kazimieriečių nuopelnas), jie 
kalbėjo ir dar moka kalbėti lietu
viškai, krautuvėse parduodami 
lietuviški valgiai, prekybininkai 
kalba lietuviškai.

Po paskaitos įvykusiose disku
sijose iškilo pasipriešinimas 
šiai minčiai. Yra netikslu sakyti, 
kad šenandoriečiai išliko są
moningais lietuviais. Pas juos iš
liko įvairūs tautiniai reiškiniai: 
prie lietuviškų valgių pripratę, 
aiškiai juos dar tebevalgys ir lie
tuviškais vardais vadins. Daugu
moje gyventojai yra vyresnio 
amžiaus — kaip Bradūnaitė mi
nėjo, daugumoje našlės. Jom ne
reikėjo angliškai išmokti, tai ir 
kalba lietuviškai. O prekybinin

Neringoje moksleivių ateitininkų stovykloje dalissto'vy kiauto jų dainuoja prieš 10 mylių žygį.
Nuotr. Algio Norvilos

ninkas Juozas Gudinskas (skaid
rėmis) ir jau seniai pažįstamas 
Ramūnas Underys su Vai
dotu Vaičiūnu su gitaromis ir 
dainomis. Vakaras šiek tiek il
giau užsitęsė, tačiau domino 
klausytojus savo įvairumu.

Įvertinimas
Beliko tik bendras stovyklos 

įvertinimas. Vos savaitė yra pra
ėjusi nuo stovyklos — sunku į ją 
pažiūrėti objektyviai. Tačiau 
keletą dalykų galima pasakyti.

Pirma, jautėsi programos sto
ka. Be paskaitų, nieko kito per 
dieną nebuvo. Manau, kad ver
tėtų vėl pamėginti užsiėmimų 
būrelius: liaudies meno, litera
tūros, įvairiomis temomis disku
sijų ar pan. Aišku, tam reikia 
nemažai pasiruošti. Bet vien pa
skaitos ir sportas nesudaro 
pilnos programos. Tarp kitko 
būtų gera ir paorganizuoti spor
tą — žiūrėkit, kaip gerai pasise
kė sporto popietė (neskaitant re
zultatų).

Taip pat reikia susitvarkyti ir 
su pačiais stovyklautojais. Kai 
nuolat skaičius keičiasi, tai sun
ku sudaryti vieningą stovyklos 
dvasią, sunku palaikyti tvarką, 
nepaprastai apsunkina vado
vybės bei virtuvės pareigas.

Paprasčiausia būtų nutarti, 
kad priimami tik tie asmenys, 
kurie stovyklaus visą savaitę. 
Aišku, ne visi gali dalyvauti dėl 
įvairių priežasčių, bet nori su 
draugais pasimatyti. Stovyklavi
mas gi turi tikslą, o savaitgali
niai “stovyklautojai” prie to tiks
lo prisidėti negali. Pasimatyti su 
draugais galima per šventes, su
važiavimus, kitomis progomis. 
Nei pasimatymas su draugais, 
nei šokiai nėra pateisinamos 
priežastys savaitgaliniam “sto
vyklavimui”.

Aišku, studentų stovykla nėra 
tam, kad sėdėtume pavėsy, ap
sirėdę kaip ponai ir poniutės, 
ir nieko nerimto nedarytume. 
Bet studentas taip pat ir ne 
moksleivis. Gaila, kad daugelis 
elgėsi moksleiviškai — reikėjo 
varyti, raginti. Tik ta pati saujelė 
žmonių prisidėdavo prie disku
sijų, programų.

Visi nusikaltome lietuvių kal
bos atžvilgiu. Štai buvo puiki 
proga pakalbėti geriau negu į- 
prasta virtuvine kalba. Kodėl 
ja nepasinaudojome? Gal būtų 
padėję mažų būrelių diskusijos. 
Gal būtų įsidrąsinę. Gal reikėtų 
pradėti programos punktus lai
ku, nežiūrint kada žmonės pra
deda rinktis. Bet tai neišspren
džia bendros problemos: kaip iš 
moksleivio išugdyti studentą?

Galų gale vis tiek lieka klau
simas: kaip, bendrai paėmus, į- 
vertinti stovyklą? Atsakymą sun
ku nuspręsti. Programa buvo ne
tobula. Tai dar nebaisu. Ir tikros 
pastangos buvo įdėtos daugelio 
žmonių. Galutinai šį klausimą 
gali atsakyti tik kiekvienas žmo
gus sau. Reikia ne tik klausti, 
ką man davė stovykla, bet — ką 
aš daviau stovyklai.

Jeigu neprisidėjome prie sto
vyklos savo aktyviu dalyvavimu 
— mintimis, kūrybingumu, pra
kaitu, aplamai pastangomis — 
tai mažai iš jos tegavome. Ir gal 
kurį laiką liks atsiminimai “gerų 
laikų”, bet tie užsimirš, ir lik
sime be nieko.

MOKSLEIVIŲ
STOVYKLA NERINGOJE
(Rugpiūčio 12-25)

“Aš nupirksiu batuta u, 
Bus raudoni, labaiįražd-s . .

Ši daina girdėjosi dažnai atei
tininkų stovykloje Neringoje 
(ypač dėl to, kad Antanas ir Ka
zys Razgaičiai abu tarėjo tokius 
gražius, ryškiai raudonus batu
kus). Girdėjosi netik ši daina, 
bet ir daug kitų, kartu, su daug 
juokų, šypsnių, sužibančiomis 
akimis ir 1.1. Tai rodė stovyklos 
gyvumą, nuotaiką irentnziazmą 
pertas dvi trumpas savaites.

Rugpiūčio 12, sekmadienį, 
Neringoje susirink) penkias
dešimt stovyklautoji) bei trylika 
vadovų. Stovykla oficialiai prasi
dėjo atidarymu, kuriame buvo 
pristatyti vadovai, taisyklės, 
tvarka, numatyti programos 
punktai ir t.t. O po to — sto
vyklos dviejų savaičių darbai, 
džiaugsmas ir bendradarbia
vimas . . .

Per dienas būdavo ne tik daug 
juoko, bet ir rimtesnės progra
mos dalis, kurioje būdavo viena 
kita paskaita, per birias reikėjo 
ir smegenis truputį patempti. 
Paskaitos buvo įvairios, ir sto
vyklautojai gavo vaizdu apie 
ateitininkišką gyvenimą, Lietu
vos gyvenimą, religinį gyve
nimą, Lenkijos jauninto gyveni
mą bei k. Štai paskaitininkai ir 
paskaitos, kurias jie skaitė.

Antanas Razgaitis skaitė apie 
ateitininkų organizacijų, su- 
skirsty damas ją į tris dalis- praei
tį — istoriją, dabartį — organi
zaciją ir ateitį - ideologiją. 
Kun. J. Duoba apibūdino religi
ją, parapijos organizaciją ir kuni
gų sunkumus dabartinėje Lietu
voje.

Ketvirtadienį dr. Elona Vaiš- 
nienė labai įdomiai mum papa
sakojo apie dabartinį. Lietuvos 
jaunimo gyvenimyų estradinę 
muziką (rock ’n roll), ir bendrai, 
lietuvių dabartinę nu otaiką ko
munistų rankose. Ji ta.i gerai ži
nojo, nes Lietuvoje išgyveno du 
su puse mėnesio. Vėliau ji su 
vyresniais moksleiviais suėjo 
pokalbiui ir diskusijom apie 
moterų ir vyrų roles Šių dienų 
gyvenime.

Komendantas Kuys Razgai
tis rodo tautiniąiokių žings
nį Viktutei Kronkaitytei. 
Nuotr. Algio šalčifluo

Kitą dieną sesuo Margarita, 
kuri aplankė Lenkijos lietuvius, 
mum papasakojo apie jų gyveni
mą. \

Antrą savaitę trečių metų stu
dentas bei stovyklos administra
torius Algis Norvilą pristatė 
mum kelias įdomias mintis apie 
ateitininkų penkis principus ir 
kaip vienas principas negali 
veikti be kito, nes jie apima vi
sus žmogaus gyvenimo aspek-

(nukelta į 7 psl.)'

Mačiau, 
girdėjau...
— Moksleivių Ateitininkų Są

jungos centro valdybos parei
gas perėmė Hamiltonas, Kana
da. Pirmininkas — Kęstutis Šeš
tokas, vi ce pirm. — Ramūnas 
Underys, sekretorė — Renata 
Slapšytė, iždininkas — Marius 
Gudinskas., užsienio reikalų ve
dėja — Kristina Gėdrimaitė, pa
tarėjos — Gabija Juozapavičiūtė, 
Laima Gustainytė, jaunučių rei
kalų vedėjas—Viktoras Nakas.

— New Yorko ateitininkų sen
draugių naują valdybą sudaro 
šie asmenys: pirmininkas — 
Petras Ąžuolas, vicepirm. —Vy
tautas Vebeliūnas, sekretorė— 
Filomena Ignaitienė, iždininkas 
— Bronius Bobelis, dvasios va
das — kun. Stasys Raila.

— Studentų Ateitininkų Są
jungos metinis suvažiavimas ir 
naujos centro valdybos rinkimai 
įvyks spalio 19-21 Lietuvių 
namuose Clevelande Suvažia
vimas prasidės penktadienį, 
spalio 19 vakarą. Tada bus re
gistracija ir susipažinimo vaka
ras.

— New Yorko jaunučiam atei
tininkam, Bernadetai Tutinaitei 
atsistatydinus iš vadovės parei
gų, šiais metais vadovauja Pet
ras Tutinas ir Šarūnas Zikaras su 
Birute Lukoševičiene.

— Jaunių ir jaunučių globėjai, 
kurie nori daugiau sužinoti apie 
Jaunučių komisiją, jos paskirtį, 

projektus ir t.t., kviečiami kreip
tis į Jaunučių komisiją, c/o 
Viktoras Nakas, 1668 Bowers 
Avė., Birmingham, Michigan 
48008.

— Tėv. Paulius Baltakis. O.F. 
M., perėmė dvasios vado parei
gas New Yorko studentų ateiti
ninkų draugovėje. Sveikiname 
Tėvą Paulių ir linkime darbingo 
bendradarbiavimo.

— New Yorko moksleiviai 
ateitininkai yra išleidę naują 
numerį kuopos laikraštėlio “Jau
nystės keliu”. Į numerį sudėta 
jaunimo kūryba, referatai, poe
zija ir t.t. Laikraštėlį galima gau
ti šiuo adresu: Vytautas Navic
kas, 214 Elderts Lane, Woodha- 
ven, N. Y. 11421.

— Moksleivių Ateitininkų Są
jungos rytų apygarda nuošir
džiai dėkoja dvasios vadam, pa
skaitininkam ir visiem vadovam 
bei virtuvės personalui: p. Šau
lienei, p. Savickienei, Antanui 
Gudinskui ir vyr. šeimininkei 
sės. Palmyrai, kurie prisidėjo 
prie šių metų Neringos stovyk
los pasisekimo.
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KANADOS LIETUVIŲ DIENA
Padėkos ilgąjį savaitgalį, spa

lio 5-7, Kanadoje, Toronte, vyks
ta Kanados Lietuvių Dienos. Iš
kilmių rengėjas — K. L. Bend
ruomenė, Toronto apylinkės 
valdyba, pirmininkaujama teisi
ninko Algio Puterio. Lietuvių 
Dienos yra rišamos ir su Lietu
vos sostinės 650 m. sukaktimi, 
iškilmingai akademijai — kon
certui su žodžiu yra pakviestas 
poetas Kazys Bradūnas iš Chi-

MOKSLEIVIŲ STOVYKLA
(atkelta ii 6 psl.)

tus. Tos savaitės ketvirtadienį 
turėjome net tris paskaitas. Tėv. 
Paulius Baltakis, OFM, kal
bėjo apie šv. Mergelę Mari
ją ir kaip žmogus ilgisi Moters 
idealo. Kun. dr. M. Čyvas, grį
žęs iš Lietuvos, parodė mum iš 
ten skaidres. Po to buvo studen
to Eugenijaus Girdausko pokal
bis apie žmogaus sąžinę.

Dviejų savaičių bėgyje buvo
me nemažai užimti dienos ir va
karo metu. Pirmas kelias dienas 
buvo daugiau dainavimo, tauti
nių šokių, kūrybinio rašymo ir 
ypatingai sporto. O truputį vė
liau įsikūrė naujų būrelių ir už
siėmimų: gamtos, meno, laikraš
tėlio ir radijo valandėlės būre
liai, chorelis ir gimnastika.

Kai kurios dienos buvo pa
įvairintos specialiomis temomis. 
Viena diena buvo “šposų die
na”, t. y. viskas tą dieną buvo 
atvirkščiai — ir apsirengimas, ir 
programos punktai, ir kt. Pvz., 
vakarienė buvo iš ryto, vakarinė 
programa taip pat iš ryto, o 
mankšta prieš einant gulti. Bu
vo daug juokų. Kartą buvo “lie
tuviškumo diena”, per kurią ga
vome visi po devynis “litus” 
ir už kiekvieną ištartą anglišką 
frazę buvo atimtas vienas litas. 
Padarėme ir plakatus su viso
kiais lietuviškais posakiais, pvz. 
“Dvi kalbos geriau kaip viena” 
ar “Knarkite lietuviškai” ir t.t.

Vakarinės programos būdavo 
įvairiausios ir, turbūt, mėgia
miausias dienos punktas. Buvo 
įvairių šokių. Vienas iš jų buvo 
“tautų šokis”, per kurį visi apsi
rengė ir šoko 1950 dešimtmečio 
stiliuje, lėlių teatras ir literatū
ros vakaras tema “jaunystė”. 
Vieną vakarą buvo karnavalas, 
per kurį kiekvienas namelis pa
ruošė kokį nors žaidimą savo 
prieangyje. Kai kurie žmonės, 
atrodo, negalėjo atsiplėšti nuo 
vienos staigmenos, ypatingai 
Rasa, kuri visus savo ir, turbūt, 
kitų litus išleido mesdama šla
pias kempines į Rimą Guštainy- 
tę. (Ar šis įvykis turi ir kitos 
reikšmės?). Ne pro šalį paminė
ti, kad Navicko ir Rajecko “mas- 
sage parlor” gavo daugiausia 
darbo.

Be pastarųjų minėtų vakarų, 
buvo ir susikaupimas, talentų ir 
“pasakos be galo” vakaras. Vie
ną vakarą mum labai gražiai pa
sirodė Neringos kaimynai Mc 
Arthurs, padainuodami kalnų 
liaudies dainų, vartodami ir ati
tinkamus pačių pasidarytus 
instrumentus — gitarą, cimbo
lus, arfą.

Sporto dieną visos trys suda
rytos komandos Perkūnai, Vėjai 
ir Žaibai parodė savo sukur
tas dainas, maršus, uniformas ir 
šūkius. Šios trys komandos 
smarkiai stengėsi visą dieną lai
mėti kuo daugiau taškų. Galima 
paminėti, kad Perkūnai surinko 
daugiausia taškų, keturiais dau
giau nei Vėjai.

Štai ir praėjo stovykla, kaip ir 
nebuvusi. Šeštadienį buvo ofi
cialus uždarymas, per kurį buvo 
paminėti žymesnieji stovyklau
tojai, perduotos padėkos, už
baigimo žodžiai ir vėliavos pas
kutinis nuleidimas. Buvo liūdna 
palikti stovyklą ir draugus, bet 
skirstėmės su viltimi, kad pasi
matysime dar kitais metais!

"‘Matai, jaunuoli, bekopiančią 
saulę,

Dabar keliauk į tq pusę
(Bradūnas)

Danutė

cagos. Koncerto programą atliks 
Čiurlionio -ansamblis iš Cleve- 
lando. Prie mišraus choro, vado
vaujamo muz. Alf. Mikulskio, 
įsijungia solistai, kanklės ir kiti 
instrumentai. Minėjimo iškil
mės vyks gražioje Ryerson Po
litechnikumo salėje, 43 Gerrard 
gatvė, o netoliese esančioj To
ronto Šv. Mykolo katedroj vyks 
iškilmingos koncelebracinės 
pamaldos. Liet evangelikam pa-

Stovyklos vadovybė
Stovyklos vadovybę sudarė: 

dvasios vadai: kun. J. Duoba — 
pirmą savaitę, kunigas Nor
bertas Vogtas —antrą savaitę, 
stovyklos vadovas — Antanas 
Razgaitis, komendantas — Ka
zys Razgaitis, koordinatorė — 
Rasa Navickaitė, vyr. berniukų 
vadovas — Juozas Juška, vyr. 
mergaičių vadovė — Onilė Vait
kutė, jaunesniųjų berniukų va
dovas—Linas Vaitkus, jaun. 
mergaičių vadovė —Kristina 
Gedrimaitė, sporto vadovai — 
Linas Vaitkus, Marytė Dambriū- 
naitė, administratorius — Algis 
Norvilą, tautiniai šokiai — Kris
tina Gedrimaitė, menas — Vyte
nis Čyvas, korespondentė—Da
nutė Sušinskaitė, vandens sar
gas — Gintaras Taoras.

Apdovanoti
Stovyklos pabaigoje pre

mijos buvo išdalintos šiem sto
vyklautojam: lietuviškiausia — 
Julytė Adomaitytė, pavyzdin
giausia — Kristina Mališkaitė, 
pavyzdingiausias’ — Andrius 
Razgaitis, pavyzdingiausia jau
nė — Ritonė Ivaškaitė, pavyz
dingiausias jaunis — Vidmantas 
Rukšys, entuziastiškiausia — 
Dalia Vaičekauskaitė, entuzias
tiškiausias — Saulius Eiva, spor
tiškiausia — Aldona Pauliu- 
konytė, sportiškiausias — Pau
lius Bernotas, komiškiausia — 
Aina Bemier, simpatiškiausias 

‘— Gintaras Puškorius.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
JAUNUČIŲ IR JAUNIŲ 

ATEITININKŲ GLOBĖJAM

MAS jaunučių komisija, kuri 
rūpinsis visais jaunučiais ir jau
niais ateitininkais, turi daug in
formacijos, kurią norim pateikti 
jų globėjam. Tačiau globėjų są
rašai yra ne tik nepilni, bet ir 
pasenę. Todėl prašom kiekvieną 
jaunučių ir jaunių globėją šian
dien išsiųsti savo vardą, pavar
dę ir adresą jaunučių komisijai, 
c/o Viktoras Nakas, 1668 Bo- 
wers Avė., Birmingham, Mi. 
48008.

MAS jaun. komisijos vedėjas

MAS PRANEŠIMAS
Šią vasarą per Moksleivių 

Ateitininkų Sąjungos suvažiavi
mą Dainavos stovykloj buvo iš
rinkta nauja MAS centro valdy
ba. Ją sudaro šie asmenys: pir
mininkas ,•— Kęstutis Šeštokas, 
McMaster universiteto psicho
logijos studentas; vicepirminin
kas — Ramūnas Underys, pra
džios mokyklos mokytojas, bai
gęs istorijos mokslus Illinois 
u-tete bakalauru; sekretorė-Re- 
nata Slapšytė, gamtos mokslų 
studentė McMasteruniversitete; 
iždininkas — Marijus Gudins- 
kas, prancūzų kalbos studentas 
McMaster universitete; narė už
sienio reikalam — Kristina Ged
rimaitė, McMaster universiteto 
kūno kultūros ir sociologijos stu
dentė; jaunučių komisijos pir
mininkas — Viktoras Nakas, po
litinių mokslų studentas; Sąjun
gos dvasios vadas — kun. Si
mas Razmus iš Illinois; patarė
jos — Gabija Juozapavičiūtė, 
besiruošianti sociologijos ma
gistro laipsniui, Laima Gustai- 
nytė, biologijos studentė. Valdy
ba yra paruošus ir išleidus veik
los pasiūlymus moksleiviam ir 
jaunučiam; šiuo metu jie yra 
siunčiami kuopų valdybom bei 
globėjam. Visos kuopos prašo
mos iki rugsėjo mėn. galo atsiųs
ti kuopų sąrašus ir valdybų ad
resus, kad galėtume pasiekti vi
sus ko greičiau.

maldos tuo pačiu metu vyks Iš
ganytojo ev. liut. bažnyčioj.

Penktadienio vakarą, spalio 5 
d. lietuvių namuose įvyks susi
pažinimo vakaras, kurio metu 
meninę programą atliks Hamil
tono liet, mergaičių choras Ai
das. Grandiozinis L.D. banketas 
vyks šeštadienį Etobicoko Lions 
klubo salėje, talpinančioje 2000 
dalyvių. Meninę programą atliks 
Londono, Ont., mergaičių kvar
tetas Rasa. Šeštadienį dienos 
metu organizuojamas golfo tur
nyras, vykstąs į šiaurę nuo To
ronto miesto prie Bolton mieste
lio. Visa informacija L.D. reika
lu teikiama tel. 787-5047 ir 
766-6037 (area code 416). Iškil
mių pranešėja— “Miss Vilnius” 
— Jūratė Kobelskytė, kuri, ry- 
šiumi su tautybių vykstančiu 
Torontė karavanu, lietuvių buvo 
išrinkta kaip iškilioji lietuvaitė. 
Į Kanados Liet. Dienų organiza
vimą šiais metais ypatingai yra 
įjungtas lietuvių jaunimas.

Kanados Lietuvių Diena šiais 
metais švenčiama 19 kartą. Į iš
kilmes suvažiuos daug tautie
čių iš įvairių Kanados vietovių. 
Svečių tarpe tikimasi lietuvių ir 
iš JAV.

KADANGI
(atkelta iš 2 psl.)

ją, dedasi pilnametėmis . ..
Jurbarko rajono ateistai, pasi

naudodami savo privilegijuota 
padėtimi, rodoCnesveiko uolu
mo. Ir štai kodėl:

Lietuvos CK kompartijos pro
pagandos ir agitacijos skyriaus 
vedėjas P. Mišutis ateistų oficio
ze “Nauka ir Religija” (1972, 
Nr. 3, p. 34) rašo: “Šiuo metu 
partinės organizacijos atidžiai 
seka, kad nebūtų griebiamasi 
administravimo, tikinčiųjų tei
sių varžymo, grubumo ir netak- 
tingumo jų atžvilgiu.” Tai kodėl 
Jurbarko rajono pareigūnai, už
uot kovoję idėjiniais ginklais, 
griebiasi prievartinių priemo
nių? Gal tuo nori parodyti, kad 
ateistinė idėja yra menkavertė, 
ir kad be lazdos, vien įtikini
mo metodais negali laimėti?

Ateistų oficiozo peikiamų ad
ministracinių priemonių ir gru
bumo buvo griebtasi ir Girdžių 
kulto tarnautojų atžvilgiu: kle
boną ir vargonininkę nubaudė 
po 50 rub. Tas iššaukė didelį 
tikinčiųjų nepasitenkinimą. 
Vargonininkės nustebimui jie 
atnešė jai pakvitavimą, kad už
dėtą baudą bankui jie jau su
mokėjo. Ta proga prisimena K. 
Markso ir F. Engelso knygos 
“Apie Religiją” 119 p. teiginys: 
“Persekiojimai yra geriausia 
priemonė nepageidaujamiems 
įsitikinimams sustiprinti.”

Tarybinė spauda rašo, kad ne

reikia įžeidinėti tikinčiųjų reli
ginių jausmų. O ar tai ne įžei
dimas, kad Girdžių mokyklos 
sienlaikraštyje buvo iškabintos 
karikatūros mokinių, šiemet da
lyvavusių Velykų procesijoje? 
Buvo išpieštos 5 aukštesnių kla
sių pavyzdingos mokinės, klū
pančios su rožančium, o apa
čioje jų pavardės ir užrašas: 
“Meldžiasi už per metus pa
darytas nuodėmes.” Ar tai ne 
grubus spaudimas?

Mes pratę gatvių skelbimų 
lentose matyti karikatūras 
chuliganų ir girtuoklių, bet ši
taip tyčiotis iš šventų įsitikini
mų, ar tai pedagogiška ir leisti
na?

Lietuvos TSR Aukšč. Tarybos 
Prezidiumo nutarimas Nr. 97 
iš 1966.V.20. dėl baudžiamojo 
kodekso 143 str. taikymo pa
sakyta, kad kliudantieji atlikti 
religines apeigas yra baudžiami. 
O kad Jurbarko rajono pareigū
nai nubaudė mane ir vargo
nininkę, ar tai nėra kliudymas 
kultui? Nebent Dievas jiem 
pritaikys minėtą straipsnį.

Jurbarko raj. teismo sprendi
mas paliktas galioti.

—(Bus daugiau)

Visais reikalais kreiptis šiuo 
adresu: MAS CV, Kęstutis Šeš
tokas, 286 East 17th St., Hamil- 
ton, Ont. L9A 4M7.

Su šypsena,
MAS centro valdyba

Stasys Lozoraitis Jr. kalba jubiliejinėje skautų stovykloje.
Nuotr. G. Peniko

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI

1000 dol. — Dr. A. Starkus, 
Brooklyn, N. Y., anksč. 6590.

Po 500 dol. — Kun. L. Kli
mas, Southold, N. Y., anksč. 
102; D. Žemaitytė, Linden, N. J., 
anksč. 1500.

200 dol. — Izidorius ir Ona 
Paukščiai, Elizabeth, N. J., 
anksč. 110.

180 dol. — J. Naruševičius, 
Elizabeth, N.J., anksč. 20, pa- 
žad. 300.

Po 100 dol. — S. I. Amlitis, 
Rego Park, N. Y., anksč. 100; P. 
Beleckis, Brooklyn, N. Y., anksč. 
15, pažad. 400; A. Baronienė, 
Elizabeth, N. J., anksč. 500; 
A. K. Jonynai, Rego Park, N. Y., 
įamžina Eduardą J. Kraunaitį, 
anksč. 382, pažad. 1000; 
Vladas ir Regina Ingelevičiai, 
Great Neck, N. Y., anksč. 440; 
K. Jonušienė, Ridge, N. Y., 
anksč. 70; M. Kregždienė, Rich- 
mond Hill, N. Y., anksč. 350.

90 dol. — Edv. Mickus, Eliza
beth, N. J., anksč. 10.

80 dol. — Alex Bleek, Mas- 
peth, N. Y., anksč. 80.

75 dol. — Mrs. Anna Gilly, 
Elizabeth, N. J., anksč. 25.

Po 50 dol. — J. Burdulis, Shir- 
ley, N. Y., anksč. 370, pažad. 
1000; J. Latinis, Freehold, N. J., 
anksč. 50; Pr. Vainauskas, 
Brooklyn, N. Y., anksč. 75; Felix 
Žutkus, N. Y. City, anksč. 150; 
Raymond Kazlas, Hollis Hills, 
N. Y., anksč. 300; L Beržans- 
kis, Elizabeth, N. J., anksč. 25, 
pažad. 100; E. Savickienė, Eli
zabeth, N. J.,anksč. 305; P. La- 
nys, Elizabeth, N. J., anksč. 500.,

40 dol. — M. Bujokienė, 
Woodhaven, N. Y., anksč. 245.

35 dol. — A. Yudd, Elizabeth, 
N. J., anksč. 65.

Po 20 dol. — G. R. Waitkins, 
Craton-on-Hudson, N. Y.; Ant. 
Mažeika, S. Ozone Park, N.Y., 
anksč. 557; K. Bartys, Elizabeth, 
N. J., anksč. 220; M. Juškienė, 
Elizabeth, N. J., anksč. 55; O. 
Dirmaitis, Elizabeth, N. J., 
anksč. 25; P. Kupinskas, Eliza
beth, N. J., anksč. 50; V. Radze
vičiūtė, Elizabeth, N. J., anksč. 
100; T. Dūda, Elizabeth, N. J., 
anksč. 20; S. Petraitis, Elizabeth, 
N. J., anksč. 5, pažad. 100; 
Sofija Rūkštelė, Richmond Hill, 
N. Y., anksč. 30, pažad. 100; 
E. J. Lansbergis, Richmond 
Hill, N. Y., anksč. 135.

Po 15 dol. — Albina Znotas, 
Keamy, N. J., anksč. 216, pažad. 
300; Pranciška Jakutis, Phila- 
delphia, Pa., anksč. 35.

Po 10 dol. — B. Brundza, 
Rego Park, N. Y.; M. Pietz, 
Bronz, N. Y., anksč. 70; J. Vana

Studijų savaitėje Vokietijoje iŠ k. kun. St. Yla, nuvykęs 
ten iš Amerikos, prof. Juozas Eretas iš Šveicarijos ir dr. K. Če
ginskas iš Švedijos.

gas, Woodhaven, N. Y., anksč. 
140, pažad. 300; J. Grigaliūnas, 
Elizabeth, N. J., anksč. 15; K. 
Bernotas, Elizabeth, N. J., anks
čiau 25; J. Miežaitis, Elizabeth, 
N. J., anksč. 100; Mrs. M. Mer- 
ritt, Elizabeth, N. J., anksč. 20, 
pažad. 100; John Lukasevich, 
So. Richmond Hill, N. Y., anksč. 
40; Mrs. V. Kirvel, Elizabeth, 
N. J., anksč. 232; -Ona Linartie- 
nė, Elizabeth, N. J., anksč. 35; 
Ona Žebrauskienė, Elizabeth, 
New Jersey, anksčiau 10; 
A. Bražėnas, Elizabeth, N. J., 
anksč. 300;

Po 5 dol. — M. Saikus, Rock- 
away, N. Y.; J. Švedas, Eliza
beth, N. J., anksč. 55, pažad. 
100; John Vengraitis, Elizabeth, 
N. J., anksč. 100; A. Rudzitas, 
Elizabeth, N. J., anksč. 100; 
Mrs. U. Bunis, Elizabeth, N. J., 
anksč. 2; A. Kakštienė, Eliza
beth, N. :J., anksč. 100; J. Ra
manauskas, Elizabeth, N. J., 
anksč. 5.

2 dol. — F. Yurgan, Rocka- 
way, N. Y.

Spaustuvės statybai aukojo: 
20 dol. — J. Audėnas, Rich
mond Hill, N. Y., anksč. K.Ž. 
75; 15 dol. Izidorius ir Ona 
Paukščiai, Elizabeth, N. J., 
K.Ž. 310. Per Kario žurnalą au
kojo: 20 dol. Justinas Liaukus, 
VVoodhaven, N.Y.; 10 dol. — Jo
nas Liorentas, Hollywood, Fla.

Laukiama aukų ne tik grynais pi
nigais, pasižadėjimais, bet ir užra
šais testamentuose. Aukas siųsti:

Buildlng Fund 
Franclscan Monastery 
680 Bushwlck Avenue 
Brooklyn, N. Y. 11221

— Geelongo lietuvių sporto 
klubas “Vytis” atšventė veiklos 
dvidešimtmetį. J. Jonušas jau 
1950 buvo sudaręs mišrią krep
šininkų komandą “Wanderers”, 
kurioj žaidė ir trys lietuviai. 
1953 buvo įsteigtas “Neries” 
klubas, kuris 1955 perkrikštytas 
į “Vytį”. Klubas dabar yra veik
liausia ir didžiausia lietuvių jau
nimo organizacija Geelonge, tu
rinti apie 60 narių, šešias krep
šinio komandas, vyrų ir mote
rų tinklinio, stalo teniso ir šach
matų sekcijos. Per 20 metų 
veiklos ‘laikotarpį “Vytis” su
rengė penkias Australijos 
lietuvių sporto šventės. “Vytis” 
priklauso Geelongo sporto klu
bų sąjungai ir dalyvauja jos var
žybose. Finansines išlaidas pa
dengia “Vyčio” nario mokesčiai, 
rengiami pobūviai, loterijos ir 
gegužinės.

— Rytas Babickas, moterų 
tinklinio treneris, praneša pas
kutinius gastrolių rungtynių re
zultatus. Lietuvės laimėjo prieš 
Prancūzijos rinktinę 3:0 (15:8, 
15:6, 15:7). Laimėta prieš 
Amiens Sport Club 3:0 (15:4, 
15:9, 15:5). Laimėta prieš Mul- 
house Selectiones (Mulhouse, 
Prancūzija, rinktinė) 3:0 (15:4, 
15:0, 15:3). Laimėta ir prieš 
PietųVikietijosrinktinę3:0 (15:2, 
15:7,15:8). Šios j rungtynės 
vyko netoli Vasario 16 gimnazi
jos ir jas stebėjo būrys mo
netai! Vasario 16 gimnazijos ir 
jas stebėjo būrys gimnazijos mo
kinių ir mokytojų. Tinklinio 
rinktinės galutinės pasekmės to
kios: rungtynių laimėta 14, pra
laimėta 2, lygiomis 1. Rugsėjo 
17 komanda laimingai grįžo 
namo.

— Krikščionis Gyvenime se
rijos knygų leidėjai posėdžiavo 
Putname, dalyvaujant prof St. 
Ylai, prof. S. Sužiedėliui, prel. 
V. Balčiūnui ir Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos pirm. kun. 
prof. A. Liuimai bei akademijos 
reikalų vedėjui kun. R. Krasaus
kui. Buvo pareikštas nusi
statymas įsijungti į LKM akade
miją. Formalus Krikščionio Gy
venime įjungimas į LKM aka
demiją numatomas akademijos 
centro valdybos posėdyje spalio 
mėnesį. Kun. dr. J. Gutauskui 
dėl sušlubavusios sveikatos pa
sitraukus iš Krikščionis Gyveni
me pirmininko pareigų, jas per
ėmė prel. V. Balčiūnas. Krikš
čionis Gyvenime yra nusistatęs 
išleisti bent du nauju veikalu 
kasmet.

— Broniaus Buračo liaudies 
meno drožinių paroda atidaryta 
New Carrollton Library, 7414 
Riverdale Rd., New Carrollton, 
Maryland. Parodą aplankė ame- 
Idečių vietinių laikraščių atsto
vai bei fotografai. Washington 
Star-News korespondentė Loui- 
se Sweet, Washington Post ko
respondentas Robert Colone, 
Prince George’s Post — Phillis 
O’Neil. Pasiūlius VVashington 
Post korespondentui platesnių 
žinių apie B. Buračą, šis pa
reiškė, kad 1952 laikraštis buvo 
atspausdinęs fotografijas ir platų 
aprašymą apie šį medžio drožė
ją, kadangi tuo metu B. Buračas 
drožė vidaus dekoracijas Kapite
liui ir Baltiesiem Rūmam. Kny
gynas atidaras nuo 9 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro nuo pirmadienio 
iki penktadienio. Šeštadienį nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

— “Encyclopedia Lituanica” 
trečias tomas baigiamas spaus
dinti ir skaitytojam bus išsiun
tinėtas lapkričio mėnesį. Veika- 

- ląJeidžia Juozas Kapočius.
— Prof?'Antanas Ramūnas, 

iš Ottawos, Ont., skaitęs Brangi
nę ir pagrindinę paskaitą Pasau
liniame Pedagogų Kongrese To
kijo mieste, atlikęs savo pedago
ginę ir mokslinę misiją, pro Eu
ropą grįžta namo. Sustojęs Mad
ride, atsiuntė sveikinimus ir 
Darbininko redakcijai.

— Los Angeles, Calif., prie 
Šv. Kazimiero parapijos Litua
nistinės Šeštadieninės mo
kyklos suorganizuoti kursai 
rengti jaunų mokytojų prieauglį. 
Kursus lanko: R. Alseikaitė, Vai
dilutė ir Vilija Butkytės, J. Bu- 
žėnaitė, A. Mikuckis, K. Reivy- 
dis ir A. Spirauskas.

— Antanas Gafliušfa, buv. 
PLB valdybos iždininkas, su 
žmona Leokadija iš Clevelando 
išsikėlė į Philadelphiją.

— Prof. A. Maceinos knyga 
“Krikščionis pasaulyje” jau su
rinkta Draugo spaustuvėj, per
žiūrėtos korektūros, sulaužyta į 
puslapius ir netrukus bus spaus
dinama. Veikalas turės 400 pus
lapių. Leidžia Krikščionis Gy
venime.

— Anglijos lietuviai skautai 
Lietuvių sodyboj suruošė gražią 
jaunimo stovyklą. Vadovavo s. 
Gerdžiūnas, dalyvavo LSS rajo
no vadas J. Alkis, sktn. J. Mąs
laus kas, sodybos vedėjas J. Sna- 
baitis. Buvo leidžiamas humoro 
laikraštėlis “Taukuotas puo
das”. Ypač gražiai pasirodė Der
by skautai.
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Jubiliejiniai lietuvių skautijos 
metai Beaumont stovykloje 
1973.VIII. 19-29.

Įvykusi lietuvių skautų Jubi
liejinė Stovykla Beaumont, prie 
Clevelando, buvo didinga tūks
tantine stovyklautojų ir tiek pat 
aplankiusių stovyklą svečių, tur
tinga pravesta programa ir pami
nėtais įvykiais, puošni lietuviš
ka ornamentika ir skautiškais į- 
rengimais ir visoje veikloje per
sunkta smagia lietuviška nuotai
ka.

Stovyklines nuotaikas didino, 
kad stovyklavo drauge Australi
jos, Pietų Amerikos, Anglijos, V. 
Vokietijos atstovai, gausi Kana
dos skautų-čių šeima, didelis 
būrys iš. tolimosios Califomijos 
ir iš kitur. Tūkstantinės stovyk
lautojų lūkesčiai ir jų tėvų pasi
aukojantis rūpestis bei išlaidos 
nebuvo apvilti. Tik reikia vaiz
duotis, kiek ruošos, kiek pinigų
paaukota, vykstantiem iš Austra- 
lijos.Califomijos, Brazilijos, Eu
ropos ir iš kitų tolimesnių vie
tų! O dar stovyklinis pragyveni
mas ir visa kita? Tai gali suprasti 
tėvai ir viltis realizuoti tik entu
ziastingas mūsų jaunimas!

Nematęs tokios ar panašios 
stovyklos, dažnas nori sužinoti 
iš kelių žodžių — kaip, kada, 
kur, kas? Stovyklinė rutina visur 
ir visada panaši. Bet jaunatviški 
pergyvenimai naujoj vietoj, į- 
spūdžiai stovykliniuose įvy
kiuose, nutikimai naujoj drau
gystėj, natūralumas gamtoje, sa
varankiškumas užsiėmimuose, 
pramogose ir savo pastogėj — 
palapinėj, dažniausiai nauji—tai 
gili jūra paslapčių ir skautiškos 
romantikos, kurią tik stovyklau
jantis supranta.

-o-
Šįkart, įžengus pro didžiuo

sius BSA Beaumont Reservation 
Camp vartus, atsiveria plačios 
žalios pievos, apsuptos ramaus 
lyg lietuviško miško, perskirto 
vingiuojančio upelio ir pašonėj 
prisiglaudusio karpyto ežeriuko. 
Kelių kv. mylių platuma išrai
žyta keliukais. Tai ne atsitik
tinė miške vieta, bet švari, pri
žiūrima, tvarkinga ir moderni 
stovyklavietė. Gražiai įrengti 
administracijai pastatai ir jau- 
nesniem stovyklautojam bei 
svečiam namukai.

Šiuos didžius stovyklos plotus 
JS vadovybė padalijo taip: se
sėm vienoj pusėj “Grand Ri- 
ver”, o Brolijai — antroj. Susi
siekti: romantiškas tiltas ar per
plaukti upė. Kontrolė natūrali, 
prižiūrima iš abiejų pusių sargy
bos. Akademikai (ASS) įsikūrė 
toliausia nuo centro, pasivadinę

V

Jubiliejinėje skautų stovykloje skautai išsirikiavę jubiliejiniam paradui. Nuotr. V. Kizlaičio

vietą “Ad Meliora”. Jų vadovas 
s. fil. Valentinas Varnas 'ir pa
vaduotoja ps. Dalė Orintaitė. 
Jų įnašas stovyklos gyvenime 
buvo labai prasmingas, nes jų 
iniciatyva buvo pravesta ver
tingų literatūrinių, mokslinių, 
skautiškų pašnekesių, simpo-
ziumų. Popietėmis ir vakarais 
buvo įdomu kiekvienam su jais 
pabuvoti ir pasiklausyti kultū
rinių pokalbių. Taip pat buvo ne 
eilinė proga sutikti iš jų tarpo 
išaugusius tarptautinio lygio 
mokslininkus, kultūrininkus. 
Arti jų, paežerėje, buvo įsikū
ręs lietuviškas laivynas “Užu
pis” — jūrų skautai, kuriems va
dovavo j.s. D. Kizys.

To pačio ežero pašonėj krykš
tavo jaun. skautai, savo pa- 
stovyklę pasivadinę “Žvėrynas’. 
Patiem jauniausiem vadovavo 
ps. G. Dragūnas. Gražus sk. 
vyčių būrys pravedė rimtus už
siėmimus ir aktyviai dalyvavo 
stovyklos programoj. Jų pa- 
stovyklės vardas — “Vilkpėdė”. 
Jų viršininkas — s. R. Fabijo
nas. Gausiausia skautų pa- 
stovyklė — “Šventaragio slė
nis”, įsitaisęs puikiose palapinė
se ir išsipuošęs stovykli
niais įrengimais. Į domios dvi 
Tėvynės pažinimo lentos: di
dieji lietuviai ir platus Lietu
vos žemėlapis. Kiekviena drau
govė vis išsiskyrė savo kū
ryba, naujais ornamentais, staty
ba, pionerijos darbais, lietuviš
kais ženklais, Rūpintojėliais.

Šių metų liepos 1 New Yor- 
ko lietuvių skautų Šeimą sukrė
tė netikėta ir skaudi žinia. Grįž
dami namo iš savaitgalio iškylos 
Vermonte, nedidelėj, bet klas
tingoj Caterskill Creek srovėj 
nuskendo skautai vyčiai kan
didatai: si. Rimantas Birutis irsi. 
Tomas Dičpinigaitis. Abu jauni, 
vos per 18 metų peržengę, 
Queens College New Yorke sta- ‘ 
dentai, tik pradėję žengti 
muosius savarankiškus ' s 
gyvenimo žingsnius. f:• -

Skaudus liūdesys prislėgė ne 
tik žuvusiųjų šeimas, newyor- 
kiečius, bet ir viso Atlanto rajo- 

___________ ___ ___________ no skautus bei visus juos paži- 
Šios geltonšlipsių pastovyklėS' mojusius. Juos pažinojo daug 

vadovas — s. Sigitas Miknaitis. 
Visa Brolijos stovykla pasivadi
no “Vilniaus” vardu. Jų šūkis: 
“Už tėvynę vis budžiu, seną 
Vilnių vis miniu”. Brolijos sto
vyklai vadovavo v.s. Petras Mo
lis, pavaduotojas v .s. Česlovas 
Kiliulis.

Už tiltelio — Seserija. Jų sto
vyklos vardas “Lietuva”. Sto
vyklos vadovė v.s. Lilė Milu
kienė, pavaduotoja s. Irena Ke
relienė.

Seserijos stovykloj toks pat 
lietuviškas palapinių miestas, 
kaip skautų stovykloje, bet jo 
vaizdas visgi ir skirtingas. Visa 
skautiška statyba smulkesnė, or
namentika lengvesnė, subti
lesnė ir tikslesnė. Nuo palapi
nės prie palapinės guli juostų 
raštai, lietuviški skautiški ženk
lai, balto smėlio takeliai, leng
vutės tvorelės, apsupusios dar
želius, prie jų rymą smūtkeliai.

“Lietuva” taip pat padalinta į 
pastovy klės: “Sietynas” t— vy
resnėm skautėm, “Saulės Ta
kas” — skaučių, “Žara” — va
dovių ir “Rytmetėlis”—jaunes
nėm skautėm. Kiekvienam 
įdomu jų stovykloje pamatyti 
“laumių” sodybą. Čia buvo įsi- , 
kūrusio s gerosios “laumės”, 
kurios ne tik pačios kuriančios, 
puoselėjančios lietuvių tradici- -r 
jas ir liaudies meną, bet augi
nančios jaunas “laumiukes” pa
sekti jų pėdomis. Jos dirba, mo
kosi grupelėmis. Vienos audžia 
juostas, kitos ruošiasi kitokiem 
audiniam, nėriniam, dar kitur 
mėgina molio dirbinius, dar ki
tos raižo medyje, lygiuoja šiau
dinukus, rikiuoja visokias miško 
medžiagas naujiem kūriniam. 
Skautės šiuos darbus pamilo ir 
žada grįžusios juos populiarinti 
savo vienetuose. Berods, naujas 
ir labai vertingas stovyklinis už
siėmimas, kurio iniciatorė s. R. 
Česnavičienė. Jų sukurtasir ku
riamas liaudies menas gražiai 
dekoruotoj, sakytume, lietuviš
koj seklyčioj — žavingas audi
nių, drožinių, raižinių, kera-
mikos ir kitų liaudies puošmenų
labai įvairus rinkinys.

Skaučių stovykla ir buvo to
kia, kokią Vyriausia Skauti- 
ninkė savo linkėjime išsakė: 
“Šios ‘Lietuvos’ grožis, dainos, 
darbai ir džiaugsmai priklauso 
tik nuo mūsų pačių. Kaip gražią 
norime matyti mūsų Tėvynę, 
taip gražiai dirbkime šioje ‘Lie
tuvoje’ ”. (Bus daugiau)

A.S.

JIE IŠKELIAVO KARTU . ..

kas. Išaugę sąmoningose lietu
viškose šeimose, lankė Maironio 
šeštadieninę mokyklą. Tuo pa
čių metu įstojo ir į N. Y. Tau
ro tunto vilkiukų draugovę. Juo
du nepasitenkino vien tik eili
niu kasdieninių pareigų atliki
mu, nepasiliko pasyvūs, bet su 
pilna energija įsijungė į mokyk
los ir organizacijos darbą. Juos 
matei bemaž kiekviename mo
kyklos renginyje, sutikai sporto 
aikštėse ir salėse žaidžiančius 
futbolą, krepšinį ar stalo tenisą, 
radai prie plaukymo baseino. 
Abu geri plaukikai, o Rimantas 
buvo pasiekęs gražių rezultatų 
lengvoje atletikoje ir amerikie
čių tarpe. Sporto šventėse gynė 
NY Lietuvių Atletų Klubo ar 
Tauro tunto spalvas, iš ten grįž
dami su visa eile laimėtų tau
rių ir medalių.

Nuoširdžiai ir darbščiai abu 
reiškėsi ir Tauro tunto veiklo
je. Vilkiukų draugovėj — bū

Jubilieiinėie skautu stovykloje Beaumont. Ohio. rugniūčio 25 svečias v.s. P. Jurgėla su 
Lietuvių Skautų-čių Sąjungos vadovybe. Iš k.: C. Kiliulis, s. Ir. Kerelienė, v.s. A. Saulaitis 
LSS Tarybos pirm., s. L. Milukienė LSS vyr. skaut., v.s. P. Jurgėla, s. St. Gedgaudienė 
ASS vad. pirm, ir v.s.P. Molis LSB vyr. skaut. Nuotr. v. Kizlaičio

Pirmieji knygos “Lietuviškoji skautlja” rėmėja i-prenumerator lai

Garbės leidėjai: Bostono “La
pinai” per v.s. C. Kiliulį-$120; 
po 50 dol.: C. B. Pakštai, C. 
Senkevičius, Kanada, J. Stašai
tis, Dorchester, ir L. Heiningas, 
Detroit.

Garbės prenumeratoriai: L. ir 
C. Kiliuliai, Dorchester — 30

Tomas Dičpinigaitis

Rimantas Birutis

relių vadovai; skautų draugovėj 
— skiltininkai. Be jų neapsiėjo 
nei viena stovykla, nei vieni 
skiltininkų kursai, suvažiavi
mai ar išvykos.

Mokykla ir skautavimas suar
tino šiuos abu skirtingo būdo 
jaunuolius. Tomas nuolat besi
šypsantis, judrus ir pilnas ener
gijos. Rimantas ramus, tvirto bū
do, logiškas, kartais mėgstąs ir 
pafilosofuoti. Jei Tomas griebėsi 
ką nors atlikti vien tik energi
jos skatinamas, kad tą darbą 
pradėtų, tai Rimantas pasirūpi
no, kaip jį lengviau atlikti ir ge
riau užbaigti. Juos nuolat matei 
tariantis, svarstant ir planuo
jant.

Pamažu, per eilę metųjie tapo 
neperskiriami draugai. Kur ėjo 
ir ką darė, vis abu kartu, vie
nas kitam padėdami, vienas kitą 
papildydami. Išaugo sveiki kū
nu ir siela, nesugadinti Šių laikų 
jaunimo tarpe paplitusių nege
rovių, kuklūs, darbštūs ir paslau
gūs.

Visa širdimi pamėgo gamtą ir 
kiekviena proga stengėsi išvykti 
paiškylauti ir pailsėti jos prie
globstyje. Ir tą karštą liepos mė
nesio sekmadienį grįždami dar

dol. Po 25 dol.: St. Raštikis, R.R. 
Povilaitis, Lemont, J. Kuprionis, 
Van Nuyss, dr. R. Vienužis, El- 
gin, R. Bužėnas, Los Angeles, 
A. Jakštas, Australija, V. P. Jo
kūbaitis, Cleveland, kun. J. Pa
kalniškis, NY, E.L. Jarašiūnai, 
Santa Monica, V. Kvedaras, J. 
Dalius, Hamilton, A. Šimukonis, 
J. A. Pumpučiai, N.Y., E. Vilkas, 
Valencia, E. Sakas, Buffalo, E.
Dabkus, Toronto, A.B. Jucėnai, 
Middletown, V. Fidleris, Deep 
River. A. Hofmanas, Chicago, J. 
Bulota, Montreal.

Prenumeratoriai: kun. J. Bore- 
vičius, Chicago — 20 dol., N. 
Vaitekūnienė — 15 dol. Po 10 
dol.: V. Prižgintas, Hollywood, 
A. Dundzila, M. Rėklaitis, dr. S. 
Budrys, G. Kaufmanienė, R. D. 
Pavilioniai, Chicago, kons. A. 
Simutis, V. Alksninis, I. Jan
kauskienė, P. Šlapelis, A. J. Gu
daitis, New York; A. Ciplijaus
kas, V. Kalendrienė, V. Sendži- 
kas, F. Enskaitis, R. Vabolis, 
J. Karaziejus, V. Asevičius, L. 
Kalinauskas, Kanada; K. Kiz- 
lauskas, Southfield, dr. J. A. Ra
monas, Orland Park, dr. P. Ra- 
gažinskas, kun. L. Musteikis,

Mieli Broliai ir Sesės,

Po vasaros atostogų štai ir vėl 
pasirodo “Skautų Pastogė” šio 
laikraščio puslapiuose. Esu tik
ra, kad po vasaros mūsų rajono 
vienetuose atsirado žinių, nau
jienų, kuriomis norite pasidalin
ti ir su kitų vietovių broliais ir 
sesėmis. Lauksiu jūsų rašinių 
ir nuotraukų!

Budėkime
ps. B. Kidolienė

sustojo pasimaudyti. Rimantas 
pamatęs skęstantį Tomą, šoko 
pagalbon, bet, deja, nebeiškilo 
ir jis.

Grįžo atgal amžiam nutilę, 
bet.. . abu kartu ... Su giliu 
liūdesiu atsisveikino gausus bū
rys draugų ir pažįstamų net ir 
iš tolimiausių Atlanto rajono 
kampelių. Kiekvienam buvo 
skaudu matyti du karstus, sto
vinčius šalia vienas kito, tačiau 
niekam nebuvo nuostabu. Kas 
žinojo jų draugystę, buvo tikras, 
kad kitaip negalėjo ir būti.

Broli Tomai ir broli Riman
tai, beveik kartu pradėję gyve
nimo kelionę, kartu ėjote šios 
žemės keliu, kartu iškeliavote į 
amžinybę, kad atsigultumėte 
greta vienas antro St. Charles 
kapinėse amžinam poilsiui.

Didžiavomės Jumis ir ateityje 
daug iš Jūsų tikėjomės, deja, 
likimas lėmė kitaip. Tačiau 
mūsų širdyse liksite amžinai 
gyvi, kaip taurus tikros draugys
tės pavyzdys.

Ilsėkitės ramiai Jūsų pa
mėgtos gamtos prieglobstyje, 
broliai, o gęstant vakaro žarom, 
aprimęs pietų vėjelis kartu su 
beužsnflstančiais medžių lapais 
amžiais šnibždės Jūsų taip mė
giamą Vakarinę Giesmę: "Atei
na naktis . . . saldžių sapnų . . . 
Užmikit. . . Dievas yr’ čia . . .”

s. Vyt. Kidolis

Plainvievv, V. Stasiliūnas, J. Zin- 
kus, V. Neverauskas, Australi
ja, P. Šepetys, Dearbom Hts., 
A. Alkevičius, V. Kizlaitis, N. S. 
Mockuvienė, Cleveland, R. Viz
girdas, Santa Fe Springs, R. Pa
kalnis, Waterbury, A. Eitmanas, 
West Paterson, A. Bražinskas, 
So. Orange, G. Surdėnas, Tur- 
nersville, G. Baltaduonienė, Is- 
lington, P. Kalvaitienė, So. Bos-
ton, A. Venclauskas, Worcester, 
B. Kliorė, Cicero, V. Lesniaus- 
kas, Palatine, A. Norkevičius, 

(nukelta į 9 psl.)

LABANAKT.. .

Idelfonsas Jankauskas

Saulėtą rugpiūčio mėnesio 9 
dieną Waterburio, Conn., lietu
višką visuomenę, o ypač skautiš
kąją šeimą, sukrėtė jaudinanti 
žinia: 9 vai. ryto Waterburio 
miesto ligoninėje po trumpos ir 
staigios ligos mirė Idelfonsas 
Jankauskas.

Velionis priklausė keletai 
organizacijų, tačiau savo jėgas, 
darbą ir norus buvo atidavęs 
VVaterburio “Panerių” skautų 
vietininkijai. Vietininkijos veik
loje ėjęs įvairias pareigas, bū
damas skautas vytis, garbingai 
išlaikė skautų šūkį: “Dievui, Tė
vynei ir Artimui”.

Sielvarte liko žmona, dvi duk
ros skautės ir sūnus skautas.

Pamenu ... tą vakarą “Ąžuo
lyne” sėdėjom drauge po dienos 
darbo. Danguje būriavosi palai
dos žvaigždutės . . .

Prie tavo žilstelėjusio plauko 
kaip deimantukas blizgėjo pra
kaito lašelis . ..

Tu man kalbėjai: .. .dirbam, 
vargstam, bet darosi smagu ant 
dūšios, kada pagalvoji, kad dar
bas neveltui daromas, kad po 
metų kitų čia skardens links
ma skautiška dainelė ...

Atidengei ir kitą savo troški
mą ... Su ašara akyje pasako
jai apie gimto ežero grožį.. . 
ir norą dar nors vieną kartą 
išgirsti lakštingalos giesmę Die
vui ir gamtai, kurią tu taip my
lėjai . .. Mėnulis jau buvo apke
liavęs pusę savo kelio, kai prie 
palapinės pasakei labanakt...

Aukščiausiojo taip buvo skir
ta, kad tavo svajonėm nebuvo 
laiko į s igyvendinti, bet... mie
las broli Idelfonsai, tavo ranko
mis stovykloje sodinta pušelė, 
palankiam vėjeliui papūtus, su
siūbuos šnabždėdama ganiau ir 
garsiau Maironio žodžius: 
“ . . . .idėjos, jei didžios, ne
miršta kaip žmonės ...” Laba
nakt ... ilsėkis ramybėje ...

Brolis Romas
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Savaitės Įvykiai Los Angeles, Calif.

(atkelta iš 2 psl.)

net kaltinimų, kad Vakarai nori 
nukleipti Sovietų jėgas prieš Ki
niją.

Iš 70 korespondentų, vykstan
čių su Pompidou, Kinija neįsi
leido. tik vieno — prancūzų 
komunistų laikraščio Humanitė.

Švedijos rinkimuose rugsėjo 
14 pasirodė socialdemokratų jė
ga nusilpusi. Paskutiniame par
lamente jie laikė koaliciją su ko
munistais. Dabar pozicija ir opo
zicija gavo atstovų po lygiai — 
175:175. Anksčiau buvo 10 skir
tumas koalicijos naudai. Social
demokratai neteko 7, komunis
tai laimėjo 2. Opozicijos parti
jų daugiausia neteko liberalai — 
turėjo 54, gavo 34. Daugiausia 
laimėjo Centro partija — 25 
proc. visų balsų, 19 naujų at
stovų. Min. pirm. Palme nori 
valdžioje išsilaikyti. Gal būt, 
koalicijoje komunistus iškeis 
daugiausia pralaimėjusiais li
beralais, kurie vis tiek daugiau 
atstovų turi nei komunistai.

Nors Švedija laikoma gerovės 
pavyzdžiu, bet per 41 metus 
valdžioje soc. demokratai nusi
bodo. Nepasitenkinimas kilo 
per didele industrializacija ir 
urbanizacija, nuasmeninančia 
žmogų, mokesčiais, kurie esą di
džiausi pasauly — 42 proc., pra
sidėjusiu nedarbu — 3 proc.

Norvegijos rinkimuose taip 
pat soc. demokratai (Darbo par
tija) susilpo komunistų naudai.

Sacharovo laiškas Kongresui, 
paskelbtas C. Record ir pakarto
tas Washington Post, paremia 
šen. Jacksono laisvos emigraci
jos reikalavimą. Pats šen. Jack- 
sonas senate rugsėjo 17 pasi
sakė prieš vyriausybės abejingu
mą sovietinių intelektualų disi
dentų likimui.

Kinija pasiuntė kariuomenes 
į pasienį su Sovietais, nors už
sienio reikalų ministerio pava
duotojas vertino, kad sovietinio 
“socialimperializmo” agresijos 
pavojus Europai didesnis nei 
Kinijai. O min. pirm. Chou En- 
lai partijos kongrese Brežnevo 
režimą vadino “fašistine dik
tatūra”, atstačiusia krašte ka
pitalizmą, “pavergusia visus 
žmones ir tautybes”. Jei Maskva 
norinti pasaulinio atoslūgio, tu
rinti parodyti geros valios ženk
lus. Pvz. atitraukti kariuo
menę iš Čekoslovakijos ir Mon
golijos, grąžinti Japonijai 4 salas, 
pasigrobtas po antrojo pasauli
nio karo.

A. a. lakūnas Sigitas Šerkšnas prie Twin Beech dvimotorio 
lėktuvo. NuotrauKa paaaryra mėnesį pneS Įvykusią lėktuvo 
avariją.

Vlenerlų metų mirties sukaktis
AA.

LAKŪNAS SIGITAS ŠERKŠNAS

Jau suėjo vlenerl matai, kai negailestinga mirtis 
atskyrė Ii mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą, sūnų ir brolį. 
1972 rugsėjo 23 lėktuvo avarijoj Newark, N. J., tarp
tautiniame aerodrome tragiškai žuvo lakūnas Sigitas 
Šarkinas. Nors laikas tęsiasi, bet mes niekados 
negalėsime jo pamiršti. Tegu gailestingas Dievas su
telkia metinių proga jam ramybę, šv. Mišios už 
a.a. Sigito Šerkšno sielą metinių proga buvo aukoja
mos rugsėjo 23, sekmadienį, 9 vai. ryto Švč. Trejybės 
parapijos bažnyčioj, Hartford, Conn.

Nuliūdę: žmona Kristina, sūnūs Paulius ir 
Antanas, motina, sesuo ir brolis su 
šeimomis.

Lietuvių Fondo vakaras §v. 
Kazimiero parapijos salėj įvyks 
spalio 13.

Metinis bazaras, rengiamas 
Šv. Kazimiero parapijos, įvyks 
spalio 21, sekmadienį. Jau iš
siųstos parapiečiam ir prijau- 
čiantiem loterijos knygutės. Bus 
galima laimėti 20 vertingų do
vanų. Bazaro metu veiks ir šiaip 
įvairios įdomybės vaikam ir su- 
augusiem.

Pavergtų Tautų komiteto pa
stangomis rugsėjo 30, sekmadie
nį, 12:30 vai. popiet Kazi
miero parapijos salėj bus rodo
mas filmas, susuktas 1968 m. 
Čekoslovakijos invazijos metu.

Santa Monica, Calif.. tradici
nis lietuvių balius įvyks spa
lio 6, šeštadienį, 7 vai. vak. 
Miramar viešbučio salėj. Santa 
Monica, Calif.

Religinei Šalpai Šv. Kazimie
ro parapijoj viso surinkta rekor
dinis aukų kiekis — 2,084 dol.

Parapijos mokykloj pasikeitė 
kai kurios seselės kaziinierietės 
mokytojos. Sės. Bronisė, šioj 
mokykloj išdirbusi aštuonerius 
metus, iškelta Į Philadelphijos
vyskupiją. Sės. Dolores. čia iš
dirbusi dvejus metus, keliama } 
Čhicagą. Jų vieton atkeltos dvi 
naujos seselės: Sės. Kathleen, 
pirmojo skyriaus mokytoja, ir 
Sės. Agnės — septintojo skv- 
riaus mokytoja.

Prof. F. Palubinskas, išbuvęs 
dvejus metus Europoj. grižo i 
Los Angeles. Nuo šio rudens vėl 
dirbs Kalifornijos valstijos Long 
Beach universitete. Čia. dėstys 
tarptautinės prekybos kursą. I 
Europą buvo siųstas Amerikos 
valdžios pagal Fulbrighto profe
soriais pasikeitimo programą 
Vienerius metus jis dėstė preky
bos mokslus Austrijos aukštojoj 
prekybos mokykloj, o antruosius 
— Helsinky, Suomijos prekybos 
institute. Palubinskai augina 
penkių vaikučių šeimą. Visi 
moka lietuviškai. — L/.K.

Nauja šeima
San Gabriel Misijos, įsteigtos 

18 šimtmety ispanų prancfif* 
konų, bažnyčioj, mgpiūčio 4 
moterystės ryšiais buvo sujung
ti Rima Jodelytė ir Ken Chris-
tianson. Jaunasis — norvegų 
kilmės. Jaunoji — vyriausioji 
inž. Juliaus ir moky t. Jūros Jo- 
delių duktė. Abu y ra Kaliforni
jos universiteto studentai. Rima 
eina paruošiami; medicinos 
kursą ir nori būti gy htoja. Ken 
studijuoja bak'c:: : -e Rima 
yra baigusi lituamer e š< št.idie- 
ninę moky klą; : n:<kėsi
ateitininkuose.

Vestuvių vaišės buvo erdviuo
se Jodelių namuose ir sotie. l)a-

Gen. konsulas dr. J. Bielskis 
kalba lietuvių dienoje Los 
Angeles, Calif. Nuotr. L. Kanto

lyvavo 140 svečių. Iš Omaha, 
Nebraska, buvo atvykę jauno
sios seneliai (iš motinos pusės)
dr. Juozas ir Salomėja Skau
džiai, kurie ta pačia proga pami
nėjo ir savo 40 metų vedybų 
sukaktį.

Jaunavedžiai Ken ir Rima 
Jodelytė Christianson

“Lietuviškoji skautlja”
! atkelta iš 8 psl.)

V.estborough, Br. Juodelis, 
Dovvners Grove, D. Shiurila, 
Pleasanton, R. Vasiliauskas, Par- 
ma. J. Ilgūnas, Rochester, ir V. 
Kenter, Danbury — 15 dol. Vin
cukas L. — 1 dol.

Visiem širdingas ačiū.
Knygos “Lietuviškoji 

Skautija” Vajaus Komitetas

Apie skautiškąsias stovyklas

Tautinės Stovyklos rengiamos 
kas dešimt metų, pradedant I-ja 
(minint Lietuvos skautijos įsikū
rimą — 1918X1.1) 1928. II-ji 
Tautinė Stovykla įvyko taip 
pat dar Nepriklausomoj Lietuvoj 
1938. IlI-ji TS įvyko 1948 V. 
Vokietijoj, o IV-ji TS — 1958 
ir "V-ji TS — 1968 įvyko jau 
Amerikos kontinente.

Nuo 1953 m., kad ilgi dešimt
mečio tarpai tarp dviejų Tauti
nių Stovyklų sutrumpėtų, pra
dėta ruošti vadinamos jubilie
jinės stovyklos. Jos buvo 1953, 
1963 ir dabartinė — 1973.

Į Šias visas dideles stovyklas 
suplaukia skautiškojo jaunimo iš 
įvairių skautų ir skaučių organi
zacijos sektorių. Paskutinio de
šimtmečio tokiose stovyklose, ir 
dalyvių buvo gausu. Pvz., Jubi
liejinėje Stovykloje 1963 daly
vių buvo apie 700 asm., V-je 
Tautinėje Stovykloje registruotų 
stovyklautojų buvo apie 1250 
asmenų.

Tos stovyklos įvairios savo 
programomis, veikimo turiniu ir 
pan., o ir didelė dalis stovyk
lautojų taip pat keičiasi.

Abiejų rūšių stovyklos yra 
labai svarbūs, ypatingi ir reikš
mingi didelės organizacijos įvy
kiai, įtakingi visam lietuvių 
skautybės sąjūdžiui.

Windsoro kvartetas Aušra koncertuoja Los Angeles lietuvių 
dienoje. Nuotr. L. Kanto

Jaunosios tėvas inž. Julius Jo- 
delė yra pasižymėjęs ne tik 
savo profesijos darbe, bet taip 
pat ir visuomeninėj veikloj: ke
letą metų yra buvęs Altus pir
mininku ir kitų organizacijų va
dovybėj, o senelis inž. Pranas 
Jodelė yra buvęs Vytauto Di
džiojo universiteto Kaune tech
nikos fakulteto dekanu ir to uni
versiteto rektorium.

BALTIMOfcĖS ŽINIOS
Dainos, vyrų choro, nariai su 

savo šeimomis surengė geguži
nę rugsėjo 23 Gordono ir Ele
onoros Matulioniu namuose prie 
Liberty Dam. Gordonas. gimęs 
ir augęs Baltimorėj, yra susi
pratęs lietuvis ir uoliai reiškia
si kolonijos lietuviškame gy
venime.

Lietuvių Posto 154 nauji val
dybos nariai ir padėjėjų valdy
bos nariai iškilmingai bus pa
gerbti rugsėjo 30, sekmadie
nį 2 valandą popiet Lietuvių 
Svetainės didžiojoj salėj. Balti- 
moiės ir Marylando Amerikos 
Legionierių Organizacijos na
riai didžiūnai irgi pakviest da
lyvauti.

Madų parodą Šv. Alfonso so- 
dalietės rengia spalio 2 Martins 
West salėj. Bus ir loterija. Bilie
tus į parengimą reikia įsigyti iš 
anksto pas sodalietes arba kle
bonijoj. 6 vai. vak. bus vakarie
nė, o po jos — moteriškų ir 
vyriškų drabužių paroda. Pel
nas skiriamas Šv. Alfonso mo
kyklos naudai.

Lietuvių Moterų Piliečių Klu
bas su iškilmingu balium minės 
50 metų veiklos sukaktį spalio 7, 
sekmadienį, 1:30 vai. popiet

DABAR KAIP TIK LAIKAS SIŲSTI

D O V A N A S
ŠVENTĖMS savo giminėms Lietuvoje ir USSR.
MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MAŠI
NAS, TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVA

MAS MAŠINAS, BALDUS.
Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius 

laikrodžius ir maisto produktus.
Nauji Automobilių Modeliai:

ZHIGULI VAZ-2101
ZHIGULI VAZ-2102 Station Wagon
ZHIGULI VAZ-2103 Naujas Modelis
MOSKVICH 408-IE
MOSKVICH 412-IE
ZAPOROZHETS ZAZ-968

PODAROGIFTS, INC.
Yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DO- 
VANINIUS CERTIFIKATUS per VNESHPOSYL- 

TORGĄ be jokių tarpininkų ir 1.1.

PODAROGIFTS. INC. yra VIENINTELĖ firma Ame
rikoje, pateikianti persiuntimo įrodymus, atitinkan

čius jos susitarimą su VNESHPOSYLTORGU.

Klijentų patogumui, užsakymus galima paduoti bet 
kuriai prie mūsų prisijungusiai firmai:
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St.. Philadelphia, Pa. 19106

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avė., New York, N. Y. 10022

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1776 Broadway, New York. N. Y. 10019

arba tiesioginiai i mūsų vyriausią įstaigą:

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVĖ., (tarp 28 ir 27-tos g-vės) 

NEW YORK. N. Y. 10001
(212) 685-4537

ATIDARYTA SESTAIMEMAIS IKI VAI..

Vestuvių puotai vadovavo 
Rimtautas Dabšys. Jis pasveiki
no jaunuosius, pristatė jų gimi
nes bei artimuosius. Buvo su
giedota Ilgiausių metų.

Pažymėtina, kad svečiai buvo 
vaišinami Lietuvoj pagamintu 
raguoliu.

Sode vakaro tyloj ilgai skam
bėjo lietuviškos dainos.

R.B.

Lietuvių Svetainės didžiojoj sa
lėj. Šis klubas gražiai veikia ir 
ne vienam lietuviui padėjo į- 
sigyti JAV pilietybę. Klubo na
rės, veiklios Baltimorės visuo- 
menininkės, kviečia atsilankyti į 
jų sukaktuvinę iškilmę.

Ona Jančarienė, naujos kartos 
lietuvė, po ilgos ir sunkios ligos 
mirė rugsėjo 17 savo namuose. 
Velionė nuo pat atvykimo į 
Baltiinorę buvo ištikima Šv. Al
fonso parapijos narė. Prieš tris 
savaites mirė jos vyras Pranas, 
kurio laidotuvėse dėl ligos jau 
negalėjo dalyvauti. Palaidota 
Loudon Park kapinėse, po gedu
lingų pamaldų Šv. Alfonso baž
nyčioj. Dideliame nuliūdime 
liko sūnus Raimondas.

Jonas Obelinis

— Dr. Kosto Jurgėlos knygos 
apie 1862-1864 metais Lietuvoj 
įvykusį sukilimą pristatymas 
rengiamas spalio 6 Lietuvių Na
muose, CIeveland, Ohio. Rengia 
Stasio Butkaus šaulių kuo
pos kultūrinė sekcija. Dr. K. Jur- 
gėla, LŠST prašomas, rašo istori
nį veikalą anglų kalba “Rusifi
kacija ir lietuvių rezistencija”

PAREIGŲ 
PERDAVIMAS 
NAUJAJAI PLB 
VALDYBAI

Pirmoji PLB valdyba dirbo 
Toronte, antrosios ir trečiosios 
būstinė buvo Clevelande, ket
virtoji išrinkta Chicagoj. šiai 
pastarajai pareigos buvo per
duotos rugsėjo 15. Į perdavimo 
aktą naujuosiuose Clevelando 
lietuvių namuose atvyko apie 40 
bendruomenės, spaudos, radijo 
darbuotojų. Pirmasis visus pa
sveikino JAV^ LB Clevelando 
apylinkės pirm. J. Malskis. PLB 
buv. valdybos pirm. St. Barzdu- 
kas ilgesnėj savo kalboj apžvel
gė aplinkybes, kokiomis buvo 
renkamos visos buv. PLB valdy
bos. Visos jos taip pat rėmėsi 
Lietuvių Charta ir vykdė jos įpa
reigojimus. Naujosios PLB val
dybos vardu PLB seime kalbė
damas, jos atstovas Bronius 
Nainys pažadėjo toliau taip pat 
eiti bendruomenės pradininkų 
nutiestu keliu, t. y. tęsti tą 
darbą, kurį dirbo Jono Matulio
nio, dr. Juozo Sungailos, a.a. 
Juozo Bačiūno ir Stasio Barz- 
duko pirmininkaujamos PLB 
valdybos. Visos jos gynė bend
ruomenės visuotinumą, atviru
mą ir demokratiškumą, spyrėsi 
pastangoms siaurinti jos tikslus, 
aprėžti uždavinius. Reikės skai
tytis su faktu, kad, pasak patar
lės, “visokių yra, visokių ir rei
kia”, tad teks derinti daugumą 
su mažuma, ieškoti pozicijai kal
bos su bendruomenine opozici
ja, laikytis tautiniu solidaru
mu paremtos pakantos, tačiau 
nebus galima daryti nuolaidų 
principiniais klausimais. Bend
ruomenei reikia Daukanto, Va
lančiaus, Basanavičiaus, Kudir
kos, Maironio, Vaižganto ir kitų 
tautos kėlėjų dvasios žmonių. 
Ir jie buvo puolami, konevei
kiami, pravardžiuojami, dažnu 
atveju ir persekiojami, bet jie 
tiesė tiltus ir griovė asmeni
nių, ideologinių, srovinių bei 
kitokių skirtybių statomas užtva
ras. Štai kodėl galima ramia są
žine perduoti pareigas naujai iš
rinktai PLB valdybai, nes į dar
bą ateina žmonės, kurie tiki 
bendruomenės idėja ir ją gyve
nime vykdys su paslankia ini
ciatyva ir patvariu ryžtu. JAV LB 
Ohio apygardos pirm. Kazys 
Žiedonis savo žody kėlė bend
ruomeninio darbo reikalus ir pa
darė dėl jų keletą kritiškų pasta
bų. Naujosios PLB valdybos 
pirm. Bronius Nainys palygino 
savo bendruomeninį kelią su 
buv. pirm. St. Barzduko keliu ir 
patikino, kad jo pirmininkauja
ma PLB valdyba rūpinsis: Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstatymu, 
lietuvybe, kiek ji susisiekia su 
lietuvišku švietimu, jaunimo 
stovyklomis, jaunimo organi
zacijomis, sporto klubais, knyga 
bei laikraščiu, parapija ir kitais 
šaltiniais, lietuvių kultūros ir 
kūrybos puoselėjimu, vienybe, 
kuri siekiama įsitikinimų pagar
ba ir vispusišku tarpusavio susi
pratimu, pagaliau gerai supla
nuotu ir energingai atliekamu 
darbu. Perduodamas bankų in
dėlių knygutes ir užleisdamas 
savo vietą, St. Barzdukas pirm. 
Br. Nainiui lietuvišku darbo 
žmonių papročiu palinkėjo: Pa
dėk Dieve!

PLB Kultūros Tarybos buv. 
pirm. dr. Algirdas Nasvytis Liet. 
Fondo Mindaugo medalį įteikė 
Grandinėlės vadovui Liudui Sa
liui už tautinių šokių puoselėji
mą ir propagavimą pasauliniu 
mastu (medalis turėjo būti įteik
tas PLB seime, bet L. Sagys ne
atvyko).

Be pirm. Br. Nainio, į parei
gų perdavimo aktą taip pat buvo 
atvykę naujosios valdybos sekr. 
Juozas Šlajus ir ižd. Kostas Doč
kus. D^J^vavo D. Britanijos LB 
valdybos pirm. Stasys Kasparas, 
iš Detroito' buvo atvykęs buv. 
finansų vicepirm. dr. V. Mąjaus- 
kas su žmona, iš Washingtono 
Seimo komiteto narys Arv. Barz
dukas su žmona, visi kiti — vie
tiniai. Po oficialiosios dalies 
buvo visų pabendrauta, pasišne
kučiuota, užkąsta ir kavos su 
priedais išgerta.

SP
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L.A.K. FUTBOLAS

Pirmą kart šį sezoną žaidę 
vakare apšviestoj aikštėj mūsiš
kiai pereitą šeštadienį pralošė 
prieš Eintrachto klubą pa
sekme 0:4 (0:3). Rezervinė ko
manda įmušė bent du įvarčius, 

. nors irgi pralaipėjo 2:4 (1:2).
Prieš pristatant mūsų koman

dos sąstatą, reikia nors keliais 
žodžiais paminėti kai kuriuos 
faktus apie dabartinę vokiečių 
(GAFA) lygą ir taip pat apie mū
sų Įdubo padėtį. Prieš eilę me
tų vokiečių futbolo lygą New 
Yorke sudarė lyg ir “tautinės” 
komandos, pav. vokiečių klu
buose žaidė vieni vokiečiai, uk
rainiečių — vieni ukrainiečiai, 
ria ir lietuvių — vieni lietuviai, 
nebent Adenas kitas latvis prisi
šliedavo. Ilgainiui tačiau sporto 
kHtbų tautinės ambicijos ėmė 
silpnėti. Priaugančiam jauni
mui pasirenkant lengvesnes 
sporto' šakas, futbolininkų prie
auglis sumažėjo. Atsiradus sun
kumam išstatyti vien tautiniais 
pagrindais paremtas komandas, 
prisiėjo skolintis žaidikus “iš ša
lies”, nežiūrint jų tautybės, o 
kartais ir spalvos. Norėdami iš
laikyti savo vardą ir egzistenci
ją, lygos klubai turėjo ieškoti pa
galbos įVairių kitataučių tarpe. 
Tas pats atsitiko ir su lietuviais. 
Dėl įvairių priežasčių “nubyrė
jus” eilei žaidikų, klubo ko
mandą pereitą šeštadienį su
darė Šeši kitataučiai ir tik penki 
lietuviai; vartuose Giedrius 
Bagdžiūnas, gynime S. Žadvy-

das, kitose pozicijose — R. Ši
leikis, Rimas Rauba ir Vitas 
, Rauba (vėliau S. Sabaliauskas). 
Rezervinėj dar blogiau. Tenai 
tiktai trys lietuviai: T. Bagdas, 
Saulius Labutis ir tas pats Sa
baliauskas. Gal būt liūdniausias 
faktas, kad Atletų klubo futbolo 
sekcija nebesuranda savo tarpe 
komandai nei vadovo, nei tre
nerio. Pirmai komandai šiuo me
tu vadovauja abejotinų gabumų 
kitatautis, o rezervinėj kaip nors 
padėtį išgelbėti stengiasi Tomas 
Bagdas.

Pasidairius aplinkui, randame 
nemažą būrį buvusių futbolo 
žaidėjų, vadovų ir organizatorių, 
tik, deja, nei vienas iš jų ne
benori su futbolu “teptis ran
kų”. Darosi aišku, kad nesant sa
viškio vadovo, nebus ir savos ko
mandos. Padėtį netaiso ir mūsų 
publikos abejingumas. Gražų 
pereito šeštadienio vakarą fut
bolo rungtynes stebėjo tik sau
jelė žiūrovų, iš kurių gal tik ko
kia dešimtinė susigėdusių lie
tuvių.

Sekančios rungtynės — kitą 
sekmadienį, mūsų aikštėje, Kis- 
sena Park Corridor, prieš Aus- 
tria sporto klubą. Žais tiktai pir
moji vienuolikė. Pradžia — 1 
vai. popiet. Futbolo komanda šį 
sezoną ieško pirmojo laimėjimo. 
Savo atsilankymu paremkime jų 
pastangas. Alg.S.
KITATAUČIUI GERIAUSIA 

DOVANA
History of Lithuania ir Vy

tautas the Great, Grand Duke of 
Lithuania, by Dr. J. Končius. 
Dvi knygos 3 dol. Gavęs bus 
gražiai supažindintas su Lietu
vos praeitim. Užsakykite: Dar
bininkas, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn, N. Y. 11221.

genis; E. Norwich: R. Penikas; 
Elmont: J. Alekna, dr. B. Svo- 
gun; Elmhurst: J. Yencharis; 
Farmingdale: J. K. Klimavičiai; 
Fishkill: S. Mazilis, V. Nakuta- 
cius; Florai Park: P. Walles; 
Flushing: A. Alksninis, V. Kaz
lauskas, R. Rajus, T. Sharry,, 
J. Shukis, V. Ūselis, G. Zabels- 
kis; Fore s t Hills: K. Petrikas. 
J. Simaitis; Franklin Sąuare: A. 
Laukagalis, F. Sprindys; Free- 
port: kun. J. Aleksiūnas; Fre- 
mont Center: K. Mitinąs; Glen 
Cove: S. Lukauskas; Glovers- baras, A. Žudžius, 
ville: kun. P. Jonaitis; Great 
Neck: S. Barioniūnas, V. Butkys, ~ 
S. Dvareckas, K. Garbauskas, T. 
Jasaitis, V. Kalytis, I. Kazlaus
kas, A. Kens, A; Laukagalis, M. 
Šavęnis, O. Steponis, V. Žukas; 
Hampton: J. Duoba; Hicksville: 
B. Emery; Hollis Hills: R. Kaz- 
las, V. Kuskis, J. Maldutis, E. 
Remeza; Howard Beach: S. 
Cenkus, S. Garban; Huntington 
Sta.: A. Stero; Ilion: C. Tumo- 
nis; Jackson Heights: J. Levo- 
nas, L. Petraitis, A. Rysavy, J. 
Šlapelis.

V. Galinis, A. Girnius, P. Kala- 
dis, A. Kantakevičius, I. Kapo
čius, V. Kondratas, A. Krąjaus- 
kas, S. Krapo vickie nė, A. Kruli- 
kas, P. Kwarinskjęnė, F. Liu- 
berskis, J. Lukošius, A. Mark
se n, P. M ate kūnas, L. Matuz, 
M. Milukas, E. Ošlapas, dr. B. 
Radzivanas, F. Shabliauskienė, 
A. Samušis, R. Šidlauskas, dr. I. 
Skeivys, E. Skobeika, R. Straz- 
dis, J. Strjjauskas, M. Stučienė, 
J. Trimakienė, A. Vakselis, E. 
Vilčinskas, A. Vileniškis, D. Viz-

NEIL CONGELLO
Ali Kinds of Carpentfy — Doors 

Floors, Windows, Finijhed Basement 
Kitchen Cabinets Call į212) 792-1203

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel: GL2-2923

e- SERVICE

Darbininkui paremti aukojo
'■ Darbininko skaitytojai, pri- P- Jakaitis, L. Jankauskaitė, A. 
siųsdami savo prenumeratą, 
kartu prideda auką už kalen
dorių ir šiaip spaudai paremti:
IŠ NĖW YORKO VALSTIJOS 

PO 2 DOL.

Anfft**ille:i’,A.'BeYTdėn>'Ams- 
^erdam: J. Aleksa, kun. K. Bal- 
čys, S. Bilis, kun. M. Gyvas, 
S. Dzekčiorius, J. Gerutis, G. 
Gobis, C. Karbočius, V. Karutis, 
A. Liužėnas, J. Mikėnas, M. Mu
levičius, S. Ralys, F. Valasinas; 
Astoria: N. Gudelis, V. Povilaus- 
kienė; Athens: V. Jonikas; Bay 
Shore: M. Norris; Bayside: dr. 
V. Petzold, J. Pliauskas; Bald- 
win: V. Blažaitis, V. Laurinaitis; 
Bethpage: E. Baliūnas, A. Lilie- 
kas, G. Stačiuvienė; Bing- 
bamton: A. Gaigalas; Brent- 
wood: dr. B. Jankauskas; Bronx: 
K. Baltaduonis, E. Budreika, J. 
Butkewicz, C. Doersam, A. 
Giedraitis, M. Yasevice, kun. W. 
Jaskevicz, kun. A. Rubšys, Z. 
Zabita.

Brooklyn: Z. Bacevičius, O. 
BaniuTiėnė, O. Banning, S. Bala
kauskas, A. Barris, A. Bieliaus
kas, A. Bobelis, H. Chemerka, 
J. Cibulskas, A. Cinikas, E. Dai
gynas, V. Daugvila, F. Dimas, A. 
Diržys, B. Draugelis, A. Gašlū
nas, J. Gineitis, B. Girzdas, J. 
Gobis, J. Gurklys, A. Ignaitis,

Yonaitis, J. Yourshis, J. Išganai- 
tis, J. Juodis, A. Jurgėla, A. Yuš- 
ka, T. Kancis, E. Kašetienė, A. 
Kaunas, F. Kaupas, H. Kirkyla, 
T. Klova, K. Krušinskas, E. Ku- 
chinskas, S. Lauras, J. Lavitski, 
S. Lukas, J. Lukošius, M. Ma- 
cežinskas, L. Mathews, J. Matu
laitienė, V. Meiliūnas, J. Milius, 
V. Morkūnas, J. Orentas, T. Pak- 
nys, S. Palionis, A. Poniatowski, 
R. Povėli, V. Povilauskas, P. 
Prisnikas, P. Pusnikas, A. Raga- 
žinskas, A. Ramonas, J. Rath- 
man, S. Rimas, N. Rinkevicz, 
I. Rogers, J. Rudys, P. Sakas, E. 
Sandavičius, K. Savičiūnas, A. 
Sharry, A. Sijewic, J. Sinkevich, 
A. Sirgėdas, A. Sniechkus, I. 
Stancaitis, J. Stankus, R. Šūkis, 
E. Tamašauskas, J. Tiškus, B. 
Tutinaitė, A. Uselienė, M. Va
las imas, R. Valinskas, L. Vir
bickas, S. Volk, A. Žilinskas, S. 
Ž virbi ys.

Bufialo: V. Gamžiuldenė, E. 
Šakienė; Carinei: dr. A. Gašlū
nas, S. Kecioris; Castleton: kun. 
J. Pudans; Catskill: E. Gerulski; 
Centereach: S. Licata; Com- 
mack: J. Ketaminas, P. Šlapelis; 
Dolgeville: B. Slifka; Douglas- 
ton: dr. P. Bagdas, V. Balsys; 
Eagle Park: J. Česnavičius; E 
Northport: C. Bubnis, M. Jau
niškis, dr. A. Narvidas, J. Vaiz-

Jamaica: J. Bagdonas, A. Bar- 
loff, J. Bortkevičienė, J. Bražio- 
nis, E. Donohue, J. Gaižutis, 
V. Gaserienė, P. Gaubys, M. Jat- 
konienė, K. Karečka, J. Kiaunė. 
E. Liobė, M. Mačys, A. Markevi
čienė, A. Narksen, G. Rannit, 
T. Slapšys, E. Stacknys, B. Stan- 
dis, E. Vainienė, P. Vasiliaus
kas, W. Zlioba; Kew Gardens: J. 
Skobeika; Lindęnhurst: P. Rasi
mas; Long Island City: A. Atlie
kas, N. Gudelis, R. Mainelis, A. 
Milaševičius, A. Roznickas, M. 
Surdukevičius, A. Zabela; Ma- 
maroneck: V. Dragūnevičius.

Maspeth: A. Blechertaitė, A. 
Ilgutis, I. Kazakevičienė, K. Kri- 
nickas, A. Lauraitis, G. Matuse
vičius, J. Mickevičius, P. Narvy
das, B. Oniūnas, J. Paulauskie
nė, A. Petrulienė, A. Rudze- 
wich, P. Šimkus, L. Ulrichienė; 
Massapeųua Park: F. Dippel, E. 
Verba; Mattituckr A. Masandas; 
Merrick: J. Rūtenis; Middle Vil- 
lage: B. Brundza, J. Chapukas, 
J. Chepulis, A. Dimas, A. Ošla
pas; Mineola: S. Maila, P. Ro
kas; Monticello: J. Gruodis? 
MountVemon: G.‘Stankevičius, 
J. Tamašauskas; Nanuet: P. Bi- 
lėnas, A. Gobužas; Nesconset: 
J. Melynis; New Hyde Park: 
B. Baroniūnas, Ch. Bukas, V. 
Naronis, M. Slavinskas; New 
Rochelle: dr. J. Kazickas, S. Rė
mė za; New Paltz: P. Masken.

New York: R. Ayre, E. Bidke- 
vičienė, R. Budrienė, V. Čečeta, 
J. Česnavičius, L. Drangauskas, 
L. Goštautienė, A. Kepalaitė,
I. Rogers, A. Rugys, V. Sanavi- 
čienė, dr. A. Šmulkštys, V. Vait
kus, A. Žilionis, F. Zutkus; 
Ossining: J. Česna; Ozone Park: 
A. Bagdonas, A. Jankauskas, N. 
Kulikauskas, B. Novickis, A. Pe- 
ters, S. Ruokis, J. Wanat, S. 
Vashkys; Plainview: K. Miklas, 
L. Milukienė, F. Swilpa; Platts- 
burgh: A. Matulionis; Port 
Chester: J. Biliūnas; Port Ewen: 
S. Yeremskis; Port Washington: 
P. Rusas; Queens Village: V. 
Jonynas, J. Pažemėnas; Rego 
Park: A. Balsys, B. Brundza, 
V. Kerbelis, A. Ošlapas.

Richmond Hill: J. Audėnas,
J. Bartkus, A. Česnavičius, J. 
Dabužinskas, V. Eidukevičius,

Riverdale: A. Bitėnas; Ro- 
chesten P.. Bakunas, M. Yancis,
J. Jurkus, V. Keiba, dr. V. Le- 
lis, M. Pobrinkis, B. Vęlminskas,
K. Zlotkus; Ronkonkoma:. J. 
Maldutis, A. Riekus, K. Vitkus, 
V. Vitkus, M. Žilinskas; Rye: dr.
L. Piro; Sears dale: N. Kulbok, 
J. Simen; Schenectady: kun. A. 
Petraitis; Stottville: Ch. Sauru- 
s ai tie nė; Sea Cliff: S. Janušas; 
Shirley: kun. L. Klimas; Smith- 
town: R. Giedraitis; Snyden 
dr. A. Gamziukas; Spring Val- 
ley: J. Urbanavičiūtė, P. Witkus; 
Staten Island: J. Be liūnas, A. 
Kiveta; Stuyvesant Falls: kun. J. 
Krivickas; Syosset: M. Klimas, 
A. Kunradas. M. Wentz; Tuxe- 
do Park: J. Briedis; Uniondale: 
P. Jurgėla; Utica: M. Bereckie- 
nė, kun. E. Krancevičius; Valley 
Stream: L. Bileris, V. Bileris, G. 
Konstautienė; W a t e r v 1 i e t: 
kun. J. Grabys; Westbury: V. 
Milčius; West Point: cad. A. Ja
rašius; W. Henrieta: B. Kašins-

Hlgh School Oraduates

< $2,500 BONUS
That’s on top of the Army’s new starting salary of $307.20 a 
month, 30 days paid vacation, free housing, meals, and 
medięal/dental care. You mušt be a hlgh school graduate, 
enlist for four years in Armor, Artillery or Infantry, and success- 
fully complete basi c training and skili training. Your local 
Army Representative has a complete lįst of bonus jobs and 
qualifications. Call him now.

Brooklyn: 856-8695 Nssssu: 868-8385
Ouoons: 381-2424 Suffolk: 665-4606

This offer may change or be discontlnued at any time.
Todey’s Army *ento to joln you

e
DEXTER PARK
PHARMACY

Wm. Aneetaef, B. S.
77-01 JAMAICA AYErtūB

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

WE DELIVER
Mldugan 2^4130

EDWARD MOSLEY : 
HANDI-MAN

Willing to WorkSat or Sunday. Painting
& Plastering or Other Jobs 744 Drake 

Avenue, Mkidlesex, N. J.
Call 201 356-5488

irosnnn------------------
SENIOR ČIUŽENS 

j Eniov vt«r-foun6 beėllafy; liviią.h Ir. r k • >«

LG RM W/PVT BTH $30Wk 
TRAYMORE HOTEL 

166 *r> 8»m»r, N.J yi-46l.a>26.

BOMBAY INDIA U
Finest Cuisine of Bangladesh, Pakistai!, 

India Cocktails, Lunch, Dinner 
234 West 56th Street 

Bet. 8th and Broadwav
Tele. 212 247-8588

Opportunity with Division of VVest 
Bend Full Time Pay, Part Time Work 
Average $7.00 per hr. Men and 
Women over 21. No exp. necessary.

For Further infb. Call 824-0218 
3PM — 6 PM.

ROGERS DANCE STUDIO 
for Beglnner* t Advanced In BaNroom danclng 

Group A IndlvMual Inatructton 
Rattar Road, Wayna, N. J. CaB 201 661-0704 

Co«ii« to our Spaclal Parttoc

8ROWNSMILLS' 
MOBILE HOME SALES

NEW MOBILE HOME fr 14750. 
SITES AVAIL. or on YOUR LAMO 
15 AAin. to N.J. Turnpike, e» 1 7 
W«ymooth Road, Brownsm.l!s, NJ 

PHONE 893-8883

t

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JTB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Svvitzerland. Regiatered: USA, Canada and 
Europe. It eures: dundruff, falllng hah*, itehing ecalp, 
splitting ends, strengthening halr root growth, and restor- 
ing natūrai halr color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Ęlue-Book. JIB Med- 
icine Lig. 8 oz. a 16 week suppty $6.00. Money Order P.P.

J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, UI. 60650. 
FUI: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; FUI. 7 Stuttgart, 
50, Dulsburgerstr. 7-10 W. Germany; Chlcago: at Apotheke JA J, 
2667 W. 69th St.; 5000 W. 16th St.; 4754 So. Wood St.; 2923 N. 
Mlhvaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

Naują dokumentinę kny
gą. Vliko pastangomis ir 
Tautos Fondo lėšomis iš
leido Robert Speller lei
dykla New Yorke. Tai dr. 
Bronio J. Kaslo redaguota 
knyga “THE USSR-GER- 
MAN AGGRESSION 
AGAINST LITHUANIA”. 
Didelio formato 543 psl. 
knygoj dokumentai nušvie
čia komunistų ir nacių san
dėrį, privedusį prie Lietu
ves nepriklausomybės su
žlugdymo. Kaina 15 dol. 
Gaunama ir Darbininko ad- 
įpinistracijoj.

Open all Year
COFFEE SHOP GIFT SHOP 
■Phone: '717 50j-25tJT

Delwood Lodge
Off Route 191 
MOUNTAINHOMC, Pa. 18312

Fully F.ąuipped 
-Mousckeeping Cettages Motei 
Overnight Accomodations Avail. 
86-Foot Pool. All Recr. Facilities

FORMICA KITCHENS
i Bath, Vanity, Formica Counter Tops

Free Esti matės. All 5 Work Botos.
Nassan and Suffolk Counties.

PRIDE KITCHEN CABINETS
(516) 420-1894

MASUCCI & SONS 
HA 4-1308

Call us lašt then compare
Prices!! All Rubbish removed, no 
(Gimnūcks. Commercial and ResidentįaJ 

Į Established 30 years. Free ėst. Rentals

t
Woodhaven: J. Andrijauskas, 

H. Andruška, J. Bagdonas, M. 
Balčiūnas, K. Balėnas, A. Biru
tis, O. Bručas, J. Budraitis, H. 
Butkus, H. Calitienė, J. Ceilius, 
O. Danisevičius, A. Dėdinas, O. 
Dzeteveckas, B. Endriukaitis, 
V. Glaser, A. Gugas, T. Jakelai- 
tis, B. Jalinskienė, E. Jankaus
kienė, J. Juodis, O. Kanaukienė, 
E. Karmazinas, L. Karmazinas, 
S. Karmazinas, M. Kleiza, J. Kli- 
vecka, A. Konce, U. Kraus, S. 
Lauras, K. Lakickas, J. Liaukus, 
J. Lipnickas, O. Lukoševičius, 
J. Malinauskas, O. Mileris, J. 
Navickas, V. Oniūnas, J. Palo- 
riis,. M. Pūkas, P. Roževičius, 
dr. R. Saldaitis, V. Savukynas, P. 
Siemašldenė, B. Sinkewicz, J. 
Skarulis, dr. A. Skėrys, A. Slikas, 
B. Spudienė, J. Strazdas, A. Stri- 
.mavičienė, P. Švitra, V. Vai
čiulis, M. Vaitekūnas, J. Vana
gas, A. Vasiliauskas, J. Vastu- 
nas, H. Venis, V. Vilkutaitis, K. 
Zauka, O. Žilienė, A. Žižys, S. 
Zobarskas.

Woodside: J. Davnorow, C. 
Sodaitis, F. Stumbris, A. Vismi
nas; Yonkers: J. Hasselber, H. 
Januškevičius, V. Labutis, V. 
S taškus, N. Žukauskas.

Padėka aukotojam už įverti
nimą lietuviškos spaudos darbų. 
Darbininko adm.

THE WIG SHOPPE
Open From Mondey-Sat For Men and Women. 
We Spoclaitze In “GI” Wlg Cuto for Service Men 
alao Lateet In Creative Halratyllng lor Women 
AFamRy PtacetorHuabendeand Wlve«121 Echelon 

Ha* Voortiou Townshlp Cal 609-772-2220

VVYCHVVOOD 
TRANSPORTATION INC.

UmousInBB or Caro
To all Airport terminais

Executlv* Transportation, Weddlng
Service 2504 Plalnf leld Avenue, Scotoh 

Plalns, N. J. 201 232-7900

DINING OUT
The Island Pub
61-06 39th Avenue, Woodsi<ie 

(North of 61st from 
Roosevelt Avenue)

THE FABULOUS 
HI-SPOTS
Saturday 

THE PATRIOTS

Sunday 
THE PAT JORDAN TRIO

Toar Hosta: Gene MeCsrthy 
and Mike Snllivaa

Tel: 429-8151

N.Y.'i BMUtiM 6r«8M Craity^

rTS“TMEVIAVENET<r
V1ATNEJNMIWAY!

Unury accommodations. Cortineitil 
cuisine — Ali sports, $wimming — <«y 
camp for the bamtunci — Music and 
■rtertammert 7 day$ a week. Sony 
ftAy booked for labor Day. Low. Io» 
ratas 9/5 to 12/18- EscaUant Hunting 
fcCountr/Beauty.

Heated Pool!
RESERVENOWI

KY. Hract Sne (21Ž) 582 5f43 or 
(518)5895000.

VlIlMGlo

MOVING ANY BORO 
and TRI—STATE AREA, LIC/INS. 
Free Storage. Free phone ėst. Lge. or 
small jobs. Call 8 AM to 10 PM 645- 

7641

BAKERY
85% R eta II, Groasea over $170,000 a Yaar. Estab- 
llshed 50 Yeara. Good Looklng Stora and Sbop. 
Oener Retlrlng. $85,000 totai prtca wlth $203*00 
Cash Down and Balance on Terma. Broad Rhrer 
Bakery. 126 New Canaan Ava. Nonralk, Cortn., 
06850 CaH Eves. Only — 6 PM — 9 PM (203) 

847-3052

RAY S VILLAOE
D«ll Open 7 Oays a Waak, Fresh Cold Cuts

Sandarlchas to Go, Full Lina of Grocorlea and 
Frozen Foods. Catarlng to Small Parties 2S7 Laurai 

Avenue West Konaburg, N. J.
Call 201 7S7-3SM • - -

BILĄ EDNEY CARPENTER 
Rooflng — Sldlng — Gutters 

110 Lyont Avonue, Newark, N. J.
Call 201 923-1126 or 9102

SEWtNG MACHINE OPERATORS NEEOED on 
Single and Deubte Needto. Shoa Fectory. Man and 
Woman w»l Eiparlanca. Good Pay, Vaeatlon and 
Beneflto. AMFESCO INO. Locatad at 1650 CMd 
Coumry Road, Plak»ylaw, M. Y. Plaata Telephone 
6*6-4444 and Alto (516) 6*4-7272. Aak for Dlontalo

HERMA N PENNICK
1591 Park Ava. N.Y.C., 

Floer Waxlng, Floors Claanad, Waxed 
and Poltehed

Stores, Romas and Offlcos 
Call 212 289-1727

I ____________________ ______

Custoin Woodworking
I Cabinets, Bookcases, Storage Unitsetc.
I ARTHUR CHRYSTIE WOODWORKING
Į 195 Chrvstie St. N.Y.C. Open Mon-Sat.
I 9 AM to 6 PM Call (212) 260-2822

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radijo valanda šeštadieniais nuo 4 iki 5 vai. 
WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Force 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 2.32-5565.

.WaOX7-IM, SSJI n»ef. anglų kalba, per Seton Hali Unlv. radijo Meti 
fret. dr. Jokttbas Stokai, So. Orange, NJ. 07079.

SBVr YORK — Laftvte žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis aekmauflenieta 
M* vai ryto WHBX 106,0 FM banga. VpdAJas Romas Kasys, TW 4-1288

Tel. 2684)489.

SOBTOK, VFORČBSTKR, BROCKTON, Maaa. — Vedėjas P. VIMInls, 171 
Altar lt, Brodttoo, lUas^ tel JU 6-7209; FM bangomis 107S mc. WHH 
MM ML MMfcrd, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vįfL

BOSTON, MA88. — V«MJm Stop. M Inkus, WLYN 1360 kflocyctea Ir FM

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

Litas Investing Co. Ine.
86-01 114th St., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBELIŪNĄS

(212) 441-6799

Fi

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650



DARBININKAS* 1973 m. rugsėjo 38, n».» • Į1

APREIŠKIMO 
PARAFUOS ŽINIOS

Kun. Pr. Raugalas, Apreiški
mo parapijos klebonas, rugsėjo 
16, sekmadienį, po sumos ir cho
ro repeticijų surengė choristam 
gražias vaišesvisoje klebonijoje. 
Be choro, dalyvavo apylinkės 
muzikai, Šiaip cnoro bičiuliai. 
Gražus ir nuotaikingas pobūvis 
paįvairintas dainomis, palinkė
ta, choro vadovui muzikui Algir
dui Kačanauskui sėkmingai 
dirbti su choru, jį auginti, su^ 
telkti daugiau nauju narių. Vi
su nuoširdumu kviečiami įsi
jungti į darbą 4r patys choris
tai, į chorą kviesti visus mėgs
tančius dainuoti, uoliai lankyti

Dainavos stovykloj kasmet rengiama ir mergaičių rankdarbių parodėlė. Nuotraukoje — to
kia parodėlė iš praeitų metų. Nuotr. A. Gulbinsko

repeticijas ir kuo gražiausiai gie
doti bažnyčioje.

Pirmajai komunijai ir išpažin
čiai pasirengti jau dabar pra
šoma registruoti vaikus. Vaikai 
bus mokomi lietuviškai. Paren
gimas — katekizacija bus tuoj po 
11 vai. mišių sekmadieniais mo
kykloje arba klebonijoje. Vysku
pas raštu ir kunigų susirinkime 
pageidavo, kad vaikai rūpestin
gai būtų parengiami išpažinčiai 
ir pirmajai komunijai. Klebonas 
kun. Pr. Raugalas kviečia tėvus 
tuoj registruoti savo vaikus kle
bonijoje, tel. 387-2111..

Lietuviškose pamaldose po 
vasaros atostogų žmonių daly
vauja daugiau. Kviečiami ir pra
šomi visi lietuviai neužmiršti 
savos parapijos, dalyvauti lietu- 

.viškose pamaldose. New Yorke 
yra tiek lietuvių, kad visų lietu
viškų bažnyčių lietuviškos pa
maldos būtų pilnos.

Parapijos salės atnaujintos Jo
se galės reikštis graži lietuviš
ka veikla. Numatoma abiem 
salėm duoti atskirus lietuviškus 
vardus. Kam įdomus šis sumany
mas, savo pasiūlymus galite pa
siųsti raštu.

Žmonės dosniai prisidėjo prie 
atnaujinimo darbų. Jų pavardės 
ir aukos skelbiamos parapijos 
biuletenyje.

LAHRENCE, MAS S.
Šv. Pranciškaus 

parapijos aktualijos
Parapijos pradinė mokykla 

rugsėjo 5 pradėjo savo septy
nioliktuosius mokslo metus. 
Mokykloj dėsto aštuonios Jėzaus 
Nukryžiuotojo seserys ir viena 
pasaulietė mokytoja. Pernai mo
kytojavusios keturios seserys 
perkeltos kitur, o į jų vietą at
vyko kitos keturios, jų tarpe ir 
mokyklos vedėja sesuo Kristina. 
Mokykloj su vaikų darželiu yra 
280 mokinių.

Savo metinį pikniką parapija 
turėjo rugpjūčio 19 savoj Palan
gos vasarvietėj. Oras pasitaikė 
labai geras. Svečių susirinko ar
ti 200. Pelno gauta 1676 dol. 
Piknikui vadovavo paslaugus 
parapietis Albertas Blaževičius.

Šv. Vincento koplyčioj Palan
goj vasaros sekmadieniais auko
tos mišios nuo rugsėjo 2 nebe- 
aukojamos.

§v. Pranciškaus bažnyčioj dar
buojasi tik vienas kunigas — 
klebonas Alfonsas Jansonis. Per 
didžiąsias šventes arba pirmą 
mėnesio penktadienį daug žmo
nių eina prie komunijos; todėl 
ruošiami du vyrai pasauliečiai, 
kurie padės dalyti komuniją.

J. Sk.

f" NAUJAUSIOS
I-------- PLOKŠTELĖS______

Lengvos muzikos, dainų bei 
šokių: Svajonių žemė, Kur lygūs 
laukai, Svajonių muzika, Kokiais 
keliais aš keliausiu — stereo, 
kiekviena po 6 dol.;

Kur gimta padangė, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Tykus buvo va
karėlis, Jūreivių keliai, Gimti
nės dangus — stereo, kiekviena 
po 5 dol.

Chorų bei solistų įdainuota: 
A. Kučingio, G. Čapkauskienės, 
Baltos gėlės (Hamiltono mergai
čių su sol. V. Verikaičiu), Oi 
toli, toli (Phila., Vilties cho

ras), Labą rytą (N. Y. vyrų cho
ras Perkūnas), — stereo, kiek
viena po 6 -dol.; Vai lėkite, dai
nos (Chicagos vyčių choras) — 
stereo, 5 dol.

Jūratė ir Kastytis, K. V. Ba
naičio 3 v. opera. Albumas iš 3 
plokštelių. Įdainuota Chicagos 
lietuvių operos choro ir solistų. 
Su persiuntimu 16 dol.

Taip pat gaunamos ir seniau 
išleistos plokštelės. Tarp jų: 
Lionės Jodytės: Mano Lietuvos 
prisiminimai ir Dainuojame su 
Lione — po 5 dol.

Šios bei kitos lietuviškos 
plokštelės ir lietuviškos knygos 
bei suvenyrai gaunami Darbi
ninko administracijoj.

BROCKTON MASS .
Iš Balfo veiklos

Brocktono Balfo 72 skyriaus 
ilgamečiu! rūpestingam iždinin
kui, uoliam nario mokesčių ir 
drabužių rinkėjui Antanui Eiki- 
nui liepos 30 mirus, skyriaus 
valdyba, rugpjūčio 6 susirinkusi 
pirmininko Mykolo Gofenso bu
te, nutarė iki skyriaus narių vi
suotinio susirinkimo iždininko 
pareigas pavesti šio skyriaus vi
cepirmininkui Mykolui Klimui.

Taip pat skyriaus valdyba nu
tarė suruošti tradicinį rudens 
pobūvį. Jis įvyks spalio 27, 
šeštadienį, 6:30 vai. vakaro, San

daros salėj, 30 Intervale St., 
Brockton, Mass.

Pobūvyje bus skanių valgių 
vakarienė su gėrimais. Bus ir 
vertingų laimėjimų. Šokiam gros 
gera kapela. Įėjimo auka — 5 
dol.

Kadangi Balfo šelpiamųjų 
skaičius nemažėja, tad į šį šal
pos reikalui skirtą pobūvį ma
loniai kviečiami visi nariai su gi
minėmis, draugais ir kaimy
nais. Mielai laukiami ir greti
mųjų kolonijų lietuviai.

M.K.

NORWOOD, MASS. 
Golfo žaidynės

Lietuvių golfo klubo žaidynės 
įvyks spalio 14, sekmadienį, tarp 
9 ir 10:30 vai. ryto, Heather 
Hill Country Golf Club, Plain- 
ville.

Prie klubo priklausyti ir daly
vauti žaidynėse gali vyrai lietu
viai ir mišrių vedybų tėvai bei jų 
sūnūs.

Žaidynėm ruošti komisija uo
liai darbuojasi, kad žaidynės pa
vyktų. Komisijos pirmininkas 
— V. Babel-Babilas, dažų ir po
pierių krautuvės savininkas.

, ^,PQ žaidypių visi bus pavaišin
ti skaniomis lietuviškomis deš
relėmis, kugeliu ir kavute.

Žaidynėse dalyvauti gali ir 
asmenys iš kitų miestų. Apie da
lyvavimą prašoma iš anksto 
pranešti šiuo adresu: Bronius K. 
Kudirka, 37 Franklin St., Nor- 
wood, Mass. 02062. Tel. 762-64- 
50.

Visi maloniai kviečiami!
Žvalgas

DAR GAUNAMOS ŠIOS 
KNYGOS:

Sunkiausiu keliu, J. Gliaudos 
romanas, kietais viršeliais 5 dol.

Aidai ir šešėliai, V. Kavaliūno 
premijuotas romanas, kaina 5 
dol.

Užkandis, Jurgio Jankaus no
velės. Kaina 4.50 dol.

Pro vyšnių sodą, Vlado Šlai
to eilėraščiai. Kaina 3 dol.

Kiauros rieškučios, A. Mustei
kio romanas, kaina 4.50 dol.

Vėjas lekia lyguma, A. Barono 
romano antra laida, kaina 4 dol.

Abraomas ir sūnus, A. Barono 
premijuotas romanas, 4.50 dol.

Kreiptis į Darbininko admi
nistraciją.

Kultūros Židinio rėmėjas 
lietuvių širdis bus laimėjęs!

A. A.

Jonui Janušui
mirus Lietuvoje, jo sūnui dailininkui Česlovui Janušui, 
jo šeimai ir artimiesiems reiškia gilią užuojautą

Vaiiganto Kultūros Klubas

Motinai
A. A.

Monikai Skobeikienei
Lietuvoje mirus, mūsų choro nariui Kazimierui 
Skobeikai, jo broliams ir artimiesiems reiškiame gi
liausią užuojautą.

N. Y. vyrų choras 
Perkūnas

Philadelphijos BALFo skyriaus vienam iš steigėjų, 
buvusiam ilgamečiu! valdybos nariui ir pirmininkui 
bei BALFo direktorių tarybos nariui

Adolfui Bachui

staiga mirus, liūdinčius — žmoną Anastaziją, vaikus su 
šeimomis bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučia

Balfo 52 skyriaus valdyba

IEŠKOMA vyresnio amžiaus moteris, susi
pažinusi su raštinės darbais, mokanti maši
nėle rašyti lietuvių bei anglų kalbomis, dirbti 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje centre. Kreip
tis šiuo adresu: A. Budreckis, Lithuanian 
Alliance of America, 307 West 30th St., New 
York, N. Y. 10001 arba telefonu: LA 4-5529 
(tarp 9 ir 5 vai.).

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 Eaat 86th St. (tarp 1 Ir 2 Ava*.),

New York City Tai.: TR 9-0400
Atidarą kasdien iki 8 vai.

ari t ra <f. Ir šeštad. iki 6 vai.
Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam j Lietuvą.

(Polyester-Knlts yardas 2.50, Polyester Cotton 2 
y ardai už 1 dol.)

AMERICAN FABRICS 
55-35 Mvrtto Avė. (Putnam kampaa) 

Rldgowood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046 
(Traukinio stotie Wyekofl, Autobusas Putnam) 
Kam pirkti N svetimą, jei gaunam pee tavus 

Monika Macažlnakaltė, sav.

Lietuvos vyčių N. Anglijos ap-’ 
skrities seimas bus spalio 7, 
sekmadienį, šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos svetainėje, 350 
Smith St., Providence, R. I. Pra
džia 1:30 v. popiet. Seimą glo
boja vietos klebonas kun. V. 
Martiniais ir vietos vyčių kuopa, 
kuriai pirmininkauja Jonas Stoš
kus. Apskrities pirmininkas 
Albertas Jaritis kviečia ne tik 
visus vyčius, bet ir jaunimą 
dalyvauti šiame seime.

šv. Petro parapijos banketas 
(reunion) bus spalio 8, pir
madienį, garsioje Lantana salė
je, Randolph. Dainuos solistė 
Susanna Griška. Bilietų galima

Geriausia dovana —> metinė 
Darbininko prenumerata. Jei 
Jūsų draugų ir pažįstamų tarpe 
kas nors dar neskaito Darbinin
ko, tai kaip dovaną jį užsaky
kite. Naujiem ■ skaitytojam pir
mų metų preųumerata tik 7 dol. 

■" .* ~ ’ 
Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaci- 

. jai priminti. Ženkleliai lipi
nami ant vokų. 100 ženklelių 
už 1 dol. Platintojam nuolai- 
da.. Kryptis: Darbininkas, 
Įjlft - Willoughby ,Ave.į 
arooMyn, NuY., 11221.

gauti klebonijoje po mišių. Prie 
įėjimo bilietų nebot. Banketo 
pradžia 5:30 v.v.

Dviejų kunigų pagącMoaą 
teigia N. Anglijos Uetevoe vy
čiai spalio 14 Maironio parke, 
Shrewsbury, Mass. Pradžia 5 v., 
popiet. Abu pagerbiami ku
nigai švenčia savo kunigystės Š5 
metų sukaktį ir abu yra vyčių 
dvasios vadai. Tie kunigai 
yra kun. Albertas Kontautas ii 
Beverley Farms, šv. Margaritos 
parapijos klebonas bei vyriau
sias Lietuvos vyčių dvasios va
das, ir kun. Albinas Janiūnas, 
iš šv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone, N. AngUjos Lietu
vos vyčių apskrities dvasios va
das. . • ■ -

Česlava ir Tadas Aleksoniai 
su savo vaikais Jonuku ir Astu- 
te rugsėjo viduryje grįžo iš Eu
ropos, kur jie, atostogaudami ir 
keliaudami, aplankė daugelį ša-: 
lių.

Janė Biliūnienė ir Kalvai* 
tienė, kurios gyvena Cape Cod, ‘ 
keliauja po Europą ir iš Pary-; 
žiaus atsiuntė sveikinimus. II j, 
Paryžiaus keliauja Italijon, Gnd- 
kįjon, Jugoslavijon, šventojon 
Žemėn. Atgal grįždamos, darsu- 
stos prancūzų Rivieroje ir Liur- 
de. ' Tį’

Tautos šventos minėjimas 
Liet piliečių draugijos salėj So. 
Bostone įvyks rugsėjo 30.

šv. Petro pacapįjos banketas 
Lantana salėj Randolph, Mass., 
įvyks spalio 8.

Laisvės Varpo rudens paren
gimas Liet, piliečių draugijos 
salėj So. Bostone įvyks spalio 21.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANĮ
Inkorporuotas 1883

460 We<t BroadWay, South Boston Massachutotts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus 

AHCHIBAW, ftrtrii.liU
Mo tanko direktorių tarytoje yra adv. Jdaas J. Grigtota MMato 
■u patarnautojau gailina suaikaIMtt ir ŪetuvMkai b Tartas—AėSSto 
virt to^S,000,000.

CUlUtotNT DIVttftND
• Regulara/c — e 1 yearTtemtoagtaft—8*46
♦ 8paclalNotk»a/c —SH • 2 year TemDepodt—8*

-------- AH AcdOtiitfa CrtttpMnūM T)sUy ■ ■■■

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl greitesnio 
siuntinių aptarnavimo

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS 
ir mes viską atliksime.

SIUNTINIAI, DOVANOS
į Lietuvą ir USSR 4 ,

Sena patikima fiTma
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skaičių, 
tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą. Jei ne, tai prašome 
pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs būsite dėkingas 
mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PASTŲ 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 2154254455

Centrinės įstaigos New Yorke:

240 HFTH AVENUE, NEW YORK. N. Y. 10001 
Tel.: (212) 725-2449

Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marohall St W A 54878 
BALTIMORE, Md. 21224 — 3208.Eaetem Avė. OI 24Ž74
SO. BOSTON. Mass. 02127 — 390 W«t Breadvray AN 8-8784
CHICAGO, III. 80622 — 2242 W. Chicego Avė. SS 5-7788
CLEVELAND, Ohio 44119 —787 E. ISSth Street 486-1888 
DETROIT, Mich. 48210 — 6480 Michlflan Avė. TA 6-7660
ELIZABETH, NJ. 07201 — 956a Elizabeth Avė. ‘ III toto ' 
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Joe. Campau Avė. toMtoO 
HARTFORD, Conn. — 11 Charter Oek Avenue 20S—Mėtoto
KAN8A8 CITY, Kan. 68102 — 18 So. Bethany AT 1*1Tg7
LO8 ANGELES, Cal. 90026 — 2M1 Suneet BlvU. SBf-ISto
MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Bieceyne Btvd. FRMtoS
MINNEAPOLIS, Minn. 55418 — 2422 Central Avė. NK 788-1848 
NEW BRITAIN, Conn. 06052 — 87 Shuttle Mea6ew Avė. . SėMMS 
OMAHA, Nebr. 88107 5524 So. 32nd Street 781-8877
PARMA, Ohio 44134 r- 5432 State Road MS*toN ,
PITT8BURGH, Pa. 15222 —346 Thlrd Avenue GR 1-S7lt
ROCHE8TER, N.Y. 14621 — 683 Hudeen Avenue SAt-Mtt 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 FirM Avenue - OR4to*t >' 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122 — 12M 9th Avąniie LO4-tota 
MATTLE, ween. d»2S' IIUI MR PMoe, NA 8M MSBS ‘
SOUTH RIVER, NJ. 08882 — 1S8 Whlteheed Avė. ■
WORCE8TER, Mase. 01604 — 82 Harrleen 8t toėtoto
TRENTON, N J. 08611 — 730 Liberty Street XV Mito '*
VIN EL A N D, N.J. 08360 — Parieti Hali, Weet Landle Avė. 881 toto
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DARBININKAS
Redakcija .455-7251 

.4524923
Spaustuvė ....~~-..^^452-6916
Vienuolynas ~.^,...^.~~.455-7068
Kultūros Židinys. ......^27-9865

TREČIOJI 
“DIEVO DIENA”

šv. Jono universiteto sporto 
m salėje rugsėjo 15, šeštadienį, į- 

vyko trečioji Dievo diena. Ši 
šventė, skirta viešam Dievo pa
garbinimui, pradėta rengti prieš 
3 metus. Pirmoji buvo Brookly- 
ne, antroji Washingtone, dabar 
— New Yorko apylinkėje, minė
tame universitete.

Stasys Loaoraitis Jr. buvo su
stojęs New Yorke ir rugsėjo 19 
lankėsi Darbininko redakcijoje, 
pasidalino įspūdžiais iš PLB 
seimo, informavo apie lietuvių 
gyvenimą Romoje. Jis taip pat 
apžiūrėjo ir Kultūros Židinio 
statybą.

Pianistas Andrius Kup
revičius, kuris šiuo metu profe
soriauja Clevelande, atvyksta į 
New Yorką ir čia koncertuoja 
Town Hali salėje. Jo koncertas 
bus lapkričio 10, šeštadienį, 
5:15 v. popiet. Koncertą glo
boja ir bilietus platina LMKF 
New Yorko klubas, kuriam pir
mininkauja dr. M. Žukauskienė. 
Gautas iš koncerto pelnas skiria
mas Kultūros Židinio statybai.

A. Bortkevičienė prisiminda
ma ir pagerbdama šiais metais 

" nuskendusius tris Maironio mo
kyklos buvusius mokinius—R. 
Birutį, T. Dičpinigaitį, G. Sie- 
mašką, Maironio lituanistinei 
mokyklai paskyrė 20 dol. auką.

Nuskendusių Rimo Biručio, 
Tomo Dičpinigaičio vardu jų 
buvę Maironio lituanistinės 
mokyklos klasės draugai Kultū
ros Židinio statybos fondui au
koja 20 dol.

Stasys Loaoraitis, Jr., Lietuvos 
Charge d’Affaires prie Vatikano, 
rugsėjo 17-18 lankėsi Vliko būs
tinėje New Yorke. Rugsėjo 17 
jis arčiau susipažino su Vliko 
darbais, leidiniais ir kt., o rug
sėjo 18 Vliko valdyba pagerbė 
S. Lozoraitį jo garbei suruoštoj 
vakarienėj. Buvo gera proga pla
čiau išsikalbėti visiem rūpimais 
Lietuvos laisvės ir tarpusavio 
bendradarbiavimo reikalais. (E)

Elizabethe, N.J., rugsėjo 30 
Laisvės salėje rengiamas Tau
tos šventės minėjimas. Pra
džia 7 v.v. Kalbės Vliko pirmi
ninkas dr. K. Valiūnas ir Liet. 
Tautinės Sąjungos pirmininkė 
Emilija Cekienė. Dainuos so
listas Kazys Yakutis, baritonas. 
Minėjimą rengia Amerikos Tau
tinės Sąjungos Elizabetho sky
riaus valdyba.

Newark, N. J. Vyčių 29-ta kuopa rengia

TRADICINĮ BANKETĄ
š. m. spalio 13 d. gražioje švč. Trejybės lietuvių 
parapijos salėje, 207 Adams St., Newark, N.J.

Banketo metu bus pagerbtas daug vyčiam nusi
pelnęs garbės narys PRANAS VAŠKAS.

Programoj dainuos sol. L. STUKAS, akomponuos 
muz. A. KAČANAUSKAS.

Svečiai bus vaišinami skania lietuviška vakariene 
bei gardžiais gėrimais. Stalai po 10 asmenų. Auka — 
10 dol. asmeniui.

Pradžia 7 vai. valu, vakarienė — 8 vai. vak.
šokiam gros geras orkestras.
Bilietus prašom įsigyti iš anksto, nes reikia žinoti 

dalyvių skaičių. Bilietus platina:

K. ŠIpaBa, 281 Gertrūda St, HBIside, N. J. Tol. 923-3975. 
M. Stonis, 61 No. Arttngton Avs., E. O ranga, N J. Tai. 674-3723.
A. Žukauskas, 61 G rovė Avė., Metuchen, N J. Tel. 549-0936.

Vyčių valdyba

GRAŽU NAUJOJE 
ANGLIJOJE,

ypač rudenį, kai medžių lapai keičia spalvas. Kitiems 
geriau patinka rudens grožis, nei pavasario.

Atitrūkę nuo kasdieninių darbų Ir miesto triukšmo, 
aplankykite Ir įsitikinkite. Visada galite apsistoti pas 
seseles keliom dienom, ssvaltel, mėnesiui Ir Lt. čia 
rasite malonų priėmimą Ir lietuvišką maistą.

Mūsų adresas:

Slsters of the Immaculate Conceptlon 
Convent

Putnam, Conn. 06260.
Tol. (203) 926-5628 arba (203) 928-3135

Vytauto Didžiojo Universiteto 
minėjimas rengiamas lapkričio 
3, šeštadienį, Camegie Endow- 
ment salėje Manhattane. Mi
nėjimo pradžia 4 v. popiet. Bus 
apie universitetą dvi paskaitos, 
kurias skaitys prof. J. Puzinas ir 
Aldona Augustinavičienė. Taip 
pat bus parodyta skaidrių iš 
universiteto gyvenimo. Mi
nėjimą rengia specialus ko
mitetas, kuriam vadovauja dr. V. 
Paprockas.

Elenos Kepalaitės alumini- 
jaus skulptūrų paroda rengiama 
Mary Gallery, 133 East Prospect 
Avė., Mamaroneck, Conn. Bus 
išstatyta apie 12 iš aluminijaus 
vamzdžių išlankstytų skulptūrų. 
Paroda atidaroma rugsėjo 30 
ir tęsis tris savaites.

Ricbmond Hill švenčia 100 
metų sukaktį. Rugsėjo 22 buvo 
didelis paradas to kvartalo gat
vėmis. Parade dalyvavo ir Mai
ronio lituanistinės mokyklos 8 ir 
7 skyrius ir nešė savo plakatą. 
Priekyje jų keletas lietuvių ne
šė Amerikos ir Lietuvos vėlia
vas. Visame parade grojo orkest
rai, važiavo dekoruoti automobi
liai. J amai co s gatvėje viename 
lange buvo iškabintos senos 
nuotraukos, kurios rodė Rich- 
mond Hill gyvenimą. Paradas 
prasidėjo apie 10 vai. ir baigėsi 
apie 1 v. popiet.

Pranciškonų spaustuvėje at
spausdino knygą “Tėvas Bona
ventūra Pauliukas, O. P.” 
Knyga parašė Tėv. Kazimie
ras Žvirblis, O. P. Jau atida
vus rankraštį ir knygą be
rengiant spausdinti mirė tos 
knygos autorius. Toliau tos kny
gos leidimą prižiūrėjo ir ve
lionį autorių atskiru straipsniu 
atžymėjo Tėv. dr. Tomas Žiū
raitis, O.P. Knyga turi 128 pusla
pius, iliustruota. Išleido tėvai 
domininkonai.

Per Kultūros Židinį 
lietuvybę didini!

Koncelebracines mišias au
kojo 3 vyskupai ir 30 kunigų. 
Kalbėtojų tarpe buvo ir lietuvis 
vyskupas V. Brizgys.

Katalikų veteranų tarpe buvo 
ir Maspetho lietuvių parapijos 
veteranai sus savo kapelionu 
kun. Pr. Bulovu ir buvusiu ka
pelionu prel. J. Balkūnu.

Giedojo giesmes kelių parapi
jų chorai, grojo jaunimo orkest
rai ir mušė būgnai. Salėje buvo 
iškabinti pritaikyti šūkiai — 
Dievas yra meilė, džiaugsmas, 
viltis ir išgelbėjimas!

Meninėje programoje šalia 
giesmių, orkestro dalyvavo ir N. 
Y. lietuvių tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Jadvygos Matu
laitienės. Grupė buvo sutikta ir 
priimta entuziastingai.

Gaila, kad šventėje nedaly
vavo lietuviškos jaunimo organi
zacijos su savo vėliavomis. Tai 
būtų prisidėję prie šventės iš
kilmingumo ir drauge tai būtų 
priminę; Lietuvą irkitas paverg
tas tautas.

Gaila, kad šioje prasmingoje 
šventėje žmonių dalyvavo mažo
kai. Pamaldos prasidėjo 1 v., o 
visa programa baigėsi 4 v. 
popiet. — KR

Modesta ir architektas Juozas 
Blažaičiai su šeima persikėlė gy
venti iš Long Island, N. Y., į 
Lewisburg, Pa., kur jis vadovau
ja architektūros skyriui komerci
nėj firmoj.

A. a. Narcizui Tautvilui atmin
ti Kultūros Židiniui aukoja 20 
dol. J. Jurgėlienė, Williston 
Park, N. Y. Velionies artimie
siem reiškiame nuoširdžią užuo
jautą, o aukotojai lietuvišką ačiū.

Leonardas Valiukas, iš Los An
geles, Liet. Fronto Bičiulių 
centro valdybos pirmininkas, 
grįždamas iš PLB seimo, buvo 
sustojęs New Yorke ir lankėsi 
Darbininko redakcijoj. Iš New 
Yorko dar buvo nuvykęs pas Wa- 
terburio LF bičiulius. Rugsėjo 
17 išskrido į Torontą, kur turėjo 
viešą paskaitą.

PASKYRĖ 2000 AUKĄ

Newarke gyvena muzikas Kle
mensas Bagdonavičius, kuris 
vargonininkauja lietuvių para
pijoje. Šalia to jis yra žymus 
vandentiekių specialistas (plum- 
beris). Jis uoliai remia lietuviš
kos muzikos reikalus. Neseniai 
buvo paskyręs 400 dol. premiją 
lietuviškų mišių konkursui. 
Kaip jau buvo skelbta, tą kon
kursą laimėjo kun. Gediminas 
Šukys, kompozitorius. K. Bagdo
navičius buvo ir jury komisijo
je, ėjo tos komisijos sekreto
riaus pareigas.

Dabar jis savo ir žmonos Onos 
vardu paskyrė 2000 dol. lietu
viškam giesmynui leisti. Gies
myną parengia ir jo išleidimu 
rūpinasi Vargonininkų ir Muzi
kų Sąjunga.

VtL AP1PLEŠE ŠV. ONOS 
BAŽNYČIĄ JERSEY CITY

Rugsėjo 21, penktadieni, die
nos metu piktadariai įsilaužė į 
lietuvių šv. Onos bažnyčią Jer- 
sey City, N. J., ir ją labai api
plėšė. įlindę per rūsio langą, 
išlaužė naują durų spyną, baž
nyčioje vandališkai siautė kiek 
tik norėjo. Išnešė du altorių 
kryžius, procesijos krvžiu. kie- 
liką, kuris buvo paslėptas drabu
žiuose, iš cimborijos komuni- 
kantų indą, varpelį, du smilky
tuvus, sudaužė velykinę žvakę, 
sudaužė votyvines uždegamas 
lemputes, išnešė gėlių metali
nius vazonus ir k.

Ta šv. Onos bažnyčia jau bu
vo apiplėšta rugpiūčio 13. Poli
cijos manymu, gali būti tie patys 
vagys.'

Jubiliejinėj skautų stovykloje. Nuotr. G. Peniko

Albina ir Alfonsas Pilipavičiai, 
kurie turi savo motelį Juno 
Beach, Fla., grįždami iš atostogų 
Italijoje, buvo sustoję New Yor
ke pas savo giminaičius Liuciją 
ir Vytautą Cėsnus. Į Floridą 
išskrido rugsėjo 22.

Maironio lituanistinės mokyk
los mokytojų ir tėvų komiteto 
posėdis buvo rugsėjo 5 Kultūros 
Židinyje. Mokyklos vedėja Da
nutė Bobelienė supažindino su 
šių metų darbo tvarka, kuria
mąja aukštesniąja mokykla, pri
statė naujus mokytojus ir aptarė 
kitus su mokslu bei mokyklos 
administracija susijusius reika
lus. Į mokyklą šiemet įsijungė 
naujų mokytojų.

Algis RukSėnas, jaunosios 
kartos lietuvis visuomenininkas 
iš Ohio, knygos “Day of Shame” 
autorius, dalyvaus ir kalbės 
LFB ruošiamoj dail. J. Juodžio 
kūrinių parodoj, skiriamoj spe
cialiai Simui Kudirkai, Romui 
Kalantai ir kitiem Lietuvos lais
vės kovotojam bei didvyriam 
pagerbti. Paroda įvyks gruodžio 
8-9 naujame Kultūros Židinyje, 
Brooklyne.

Išnuomojamas 6 kambarių bu
tas Cypress Hills rajone Brook
lyne, antram aukšte, naujai atre
montuotas. Patogus šeimai su 
dviem vaikais. Skambinti tel. 
647-1160 po5 PM.

9% UŽ PASKOLĄ KULTŪROS ŽIDINIUI

Tėvai Pranciškonai, norėdami pagreitinti Kultūros Židinio statybos Ir 
įrengimo užbaigimą, išleido PASKOLOS LAKŠTUS—“MORTGAGE BONDS’ 
Už paskolą bus mokama 9%. 1 paskolos lakšto kaina 1000 dol.
Visi paskolos lakštai — Mortgage Bonds bus atpirkti po penkerių metų. 
Reikalui esant paskolą galima bus atsiimti poz3 metų.
Paskolos grąžinimą ir nuošimčių mokėjimą garantuoja Tėvų Pranciškonų 
vienuolija ir LITO bendrovė.
Užuot laikę savo santaupas bankuose, kur mokama daug mažesni nuo* 
šimčlai, investuokime jas Į Kultūros Židinį, užplrkdami 9% duodančius 
“Mortgage Bonds”.
Kuo greičiau išpirksime “Mortgage Bonds”, tuo greičiau galėsime įeiti f 
naujas ir erdvias Kultūros Židinio patalpas.
Užsakant “Mortgage Bonds” prašom naudotis šio skelbimo atkarpą.

Gerbiami Tėvai Pranciškonai:.
Siunčiu čekį /............ už kuriuos prašau atsiųsti Jūsų aukščiau minėtas “Mortgage
Bonds”.
Aš euorantu, kad už šluos “Bonds" bus mokama 9% metinio dlvidento tokia tvarka: 
8% metinio dlvidento bus išmokama kas metų ketvirtį ir 5% ekstra dlvldentas bus pridėtas 
atperkant šiuos “Bonds" po 5 m e tų .Aš turiu teisę šluos “Bonds" Iškeisti po 3 metų, 
bet tada metinis dlvldentas bus tik 8%.

Šluos “Mortgage Bonds" prašau užregistruoti:

Mano vardu ..................................................

Mano vardu lygiom teisėm su ..........

Sakančiu vardu ......................................... ■
paskiriant mane kaip legalų globėją.

Pavardė Ir vardas

AdTHIS .................................

Sočiai Securlty numeris

Praiom siųsti: Franclscan Fathers 
c/o Litas investing Co., Ine. 
86-01 114 Str., 
Rlchmond Hill, N.Y., 11418 
Telef. 212 — 441-6799

^2^ SE23EZ3EZ23KZ3I

Vardinių, gimtadienio, kalė
dinių kortelių su lietuviškais 
sveikinimais gaunama Darbi
ninko administracijoj. Kortelių 
yra dviejų kainų: po 20 ir po 25 
c. kiekviena, įskaitant ir per
siuntimą.

Gyvenimas ir darbai, V. Šmai- 
žienės eilės. 3 dol.

Lietuvos Vytis — stilizuoto 
stiliaus — baltas vytis raudona
me fone. Taip pat vytis su lie
tuviška trispalve skersai. Klijuo
jama ant automobilio lango (de- 
cal). 1 dol. už ženklelį. Gauna
ma Darbiminko administracijoj.

(j SPORTAS

Pereitą šeštadienį rungtynes 
turėjo ir naujai organizuojama 
LAK jaunučių komanda. Vos 
septyniese, jie pralošė prieš 
Blue Star 0:4 pasekme. Koman
dą organizuoja mūsų futbolo ve
teranas Antanas Bagdžiūnas, 
kuriam šiame darbe ypač reika
linga pagelba. Tėvai, kurie no
rėtų savo mažučiams (7-13 m.) 
suteikti progą mokytis futbolo, 
kviečiami kreiptis į V. Steponį, 
tel. 441-7087 arba į kitus LAK 
valdybos narius. Kitos 
jaunučių rungtynės įvyks atei
nantį šeštadienį, prieš Schwa- 
ben, Throggs Neck stadijone. 
Dėl informacijų kreiptis į A. 
Bagdžiūną, tel. 647-0935.

Parašas

PADĖKA
šiuomi reiškiame nuošir

džiausią padėką Luci ir Vytau
tui Česnams už mūsų taip nuo
širdų ir rūpestingą globojimą 
bei vaišes mūsų viešnagės metu 
New Yorke, grįžtant iš IV PLB 
seimo, įvykusio Washingtono 
mieste. Ačiū. — Venezuelos LB 
atstovai Vladas Venckus ir 
Henrikas Gavorskas

PARODA
VVATERBURY, CONN.
Spalio 6-7 dienomis Šv. Juoza

po parapijos salėje, John Street, 
Waterbury, Conn., rengiama 
Pauliaus Jurkaus tapybos darbų 
paroda.

Bus išstatyta apie 50 paveiks
lų. Puoselėdama lietuviškąją 
kultūrą, parodą rengia ir glo
boja Waterburio Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė, kuriai dabar 
pirmininkauja M. Kleinaitis.

Paroda bus atidara šeštadienį 
nuo 2 v. iki 9 v.v. Oficialus 
atidarymas 6 v.v. Atidarymo kal
bą pasakys poetas Stasys Santva
ras, kuris iš Bostono specialiai 
atvyksta į šią parodą. Po atida
rymo P. Jurkus praves pokalbį 
lietuviškojo meno temomis.

Sekmadienį paroda atidara 
nuo 9 v. ryto iki 5 v. popiet. 
Waterburio ir apylinkės vi
suomenė kviečiama atsilankyti į 
šią parodą ir tuo pradėti rudens 
kultūrinę veiklą.


