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Savaitės 
Įvykiai
X. 15-22

Savaitės staigmenos:
— Prezidentas spalio 19 pa

siūlė kompromisą dėl savo po
kalbių įrašų: jis paruoš įrašų 
santrauką, ją patikrins Miss. 
dem. šen. J. Stennis, pasiklau
sęs įrašų, kiek ji teisingai per
duoda dalykus, liečiančius Wa- 
tergate. Kompromisu buvo pa
tenkinti šen. Ervin, komiteto 
pirmininkas, ir jo pavaduotojas 
šen. Baker, bet pritarimą galės 
pareikšti tik visas komitetas.

— Nepatenkintas prezidento 
kompromisu buvo vyr. tardyto
jas Cox, dėl to prezidentas spa
lio 20 įsakė atleisti Cox iš pa
reigų; nesutikdamas su tuo, atsi
sakė iš pareigų vyr. valstybės 
gynėjas Richardsonas, ir buvo 
atleistas jo pavaduotojas Ruck- 
elshausas.

— Valstybės sekretoriaus Kis- 
singerio ir Sovietų Brežnevo pa
sitarimų Maskvoje rezultatas — 
Saugumo Taryba spalio 22 pasi
sakė už paliaubas tarp Izraelio ir 
arabų esamose kautynių pozici
jose.

Prezidentas Nixonas 
kompromisų pozicijo
se

Įtampą dėl Įrašų prezidentas 
Nixonas mėgino atleisti kompro
misu. Penktadienį pranešė, kad 
nesikreips į vyriausią teismą, 
o paruoš įrašų santrauką — tuos 
dalykus, kurie liečia Watergate; 
santrauką patikrins šen. J. C. 
Stennis, Miss. demokratas. Se
nato komiteto pirmininkas Er
vin ir jo pavaduotojas Baker, 
penktadienį pas prezidentą 
pakviesti, kompromisą rado pri
imtiną, bet jį turės priimti vi
sas komitetas.

Kompromisą rado nepriimtiną 
vyr. tardytojas Cox. Rado, kad 
prezidentas nevykdo apelia
cinio teismo nutarimo, jog įra
šai turi būti perduoti teisėjui 
Siricai patikrinti. Žadėjo skųs
ti teismui. Prezidentas į tai 
atsakė dramatišku žygiu: spalio 
20 atleido Cox iš pareigų ir įsa
kė jo įstaigą, kurioje Cox buvo 
prisisamdęs 80 tarnautojų, likvi
duoti. Vyr. valstybės gynėjas 
E. L. Richardsonas, kuris buvo 
skyręs Cbx pareigom, atsisakė 
Cox atleisti ir pats atsistatydino. 
Atleistas buvo ir Richardsono 
pavaduotojas W. D. Ruckelshau- 
sas. Pareigas perėmė Robert H. 
Burk. Lieka šios savaitės spren
dimui, ar visą Watergate bylą 
perims teisingumo departamen
to kriminalinio skyriaus vedėjas 
H. E. Petersen, iš kurio ta byla 
buvo perimta Cox prieš penkis 
mėnesius.

Šie griežti prezidento žygiai 
sumaišė Kongreso ir visuome
nės opiniją. Pagal anketas visuo
menės dauguma buvo už tai, kad 
prezidentas atiduotų įrašus. Už 
tai buvo ir Kongrese net arti
miausi prezidento rėmėjai — 
šen. Goldwateris, Scottas, For
das, sakydami, kad prezidentas 
turėtų surasti kokį kompromisą. 
Prezidentas jautėsi atsidūręs su 
savo nuomone vienas, remiamas 
tik savo advokatų. Dėl to jo pa
siūlytas ir šen. Ervin ir Baker 
priimtas kompromisas kėlėjo rė
mėjų pasitenkinimą. Bet vėl dar 
labiau nepasitenkinimą sukėlė 
Richardsono ir Ruckelshauso 
atleidimas. Spaudoje ir Kongre
se sustiprėjo reikalavimas pa
reikšti prezidentui nepasitikėji
mą (impeachment) už teismo ša
bo tavi mą.

Artimiausias ėjimas priklau
sys jau nuo Kongreso. Atstovų 
Rūmai gali balsų dauguma pa
reikšti, ar prezidentas pakaltina
mas. Jau senatas, pirmininkauja
mas vyr. teismo pirmininko.

PANEVĖŽIEČIO BRONIAUS 
STRIKULIO DRAMA
(Praneša mūsų korespondentas 
iš Romos)

Veikėjai: Bronius Strikulis, 
mechanikas specialistas, 30 
metų; Vladimiras Pėtkelis, en
kavedistas, 43 metų; Vytautas 
Pupeikis, enkavedistas, 39 me
tų; Ivan Geraško, Sovietų amba

Bronius Strikulis

dviem trečdaliais balsų gali pa
reikšti nepasitikėjimą. Prezi
dento patarėjas Laird mano, kad 
Kongresas palauks paties komp
romisinio teksto, prieš ką spręs
damas. Spaudoje vertinama, kad 
prezidentas atsidūręs despera- 
cinėse gynimosi pozicijose.

Paliaubos ir į kur 
jos veda?

Jau šios savaitės pradžioje, 
spalio 22, Amerikos ir-Sovietų 
iniciatyva Saugumo Taryba vi
sais 14 dalyvavusių narių balsais 
nutarė raginti kariaujančias vi
duriniuose rytuose šalis padary
ti paliaubas esamose pozicijose 
per 12 valandų nuo šio nutari
mo. Kitais dviem nutarimo 
punktais reikalaujama, kad po 
paliaubų būtų vykdoma Saugu
mo Tarybos 1967 rezoliucija 
242.

Pagal tą rezoliuciją Izraelis tu
ri pasitraukti į 1967 sienas; ara
bai turi pripažinti Izraelio suve
renumą ir neliečiamybę; Pales
tinos pabėgėlių reikalas turi būti 
teisingai išspręstas; kanalu turi 
laisvę visi naudotis.

Tokis sutarimas Maskvoje 
buvo priimtas po dviejų savaičių 
kautynių, kuriose Syrijos frontas 
stabilizavosi, kovos persimetė į 
Sueso kanalo frontą. Čia arabai 
išlaikė ir praplėtė savo prietil
čius rytiniame kanalo krante; Iz
raelis prasiveržė į vakarinę ka
nalo pusę, taikydamas sunaikin
ti raketų bazes ir atkirsti tiekimo 
kelią į kanalo rytinį krantą per
sikėlusiai Egipto kariuomenei.

Izraelio iniciatyva kautynėse, 
o dar labiau Amerikos paramą 
Izraeliui ir vengimas nepraras
ti Amerikos palankumo kre
ditam šiuo kartu vertė Maskvą 
leistis į derybas.' Ypačiai kai 
Amerika pradėjo gabenti Iz
raeliui elektroninius įtaisus, ku
rie Vietnamo kare padėjo nu
kreipti raketas nuo lėktuvų. O 
šiame kare sovietinės raketos 
daugiausia ir numušė Izraelio 
lėktuvų. Nixonas paprašė Kong
resą 2.2 bil. paramos Izraeliui. 
Pareigūnai skelbėsi, kad Ameri
kos parama jau susilyginusi su 
Sovietų parama. Tai sakė Mask
vai, kad derybom jau metas.

Amerika sutiko taip pat kliū
čių paramai pristatyti. Europos 
valstybės skelbė neutralumą, ir 
per jų teritoriją Amerika nega
lėjo gabenti paramos Izraeliui. 
Vienintelė buvo Portugalija, ku
ri sutiko, kad Azorų salose Ame
rikos bazėse galėtų sustoti Ame
rikos gabenama karo medžiaga. 
Sutiko spaudžiama ir pažadėta, 
kad Amerika blokuos Saugumo 
Taryboje nutarimus prieš Portu
galiją.

sados vicekonsulas, 36 metų; 
Suren-Sacharian, sovietų eks
kursijos vadovas; policininkai, 
sovietų ekskursantai, žiūrovai 
italai.

Vieta: Romos geležinkelio 
stotis, policijos būstinė, Sovietų 
ambasada.
I aktas: Romos geležinkelio 
stotyje

Spalio 16 d., 9:30 vai. vak. 
Į stotį atvyksta du policininkai. 
Jų tarpe blondinas stiprus vyras. 
Visi trys stovi prie bilietų lan
gelio. Staiga prie jų prišoka du 
vyrai. Jie karštai kalba rusiškai, 
šaukia, tiesiog rėkia ir griebia 
trečiąjį vestis su savimi. Praside
da stumdymasis, maišatis, 
triukšmas. Policininkai savo glo
botinio neduoda. Eina į darbą 
kumštys. Atbėga geležinkelio 
policijos vyrai. Visi nugabenami 
į policijos būstinę. Porą valandų 
niekas nežino, kas atsitiko.

II aktas: oficialus policijos
komunikatas

“Šiandien popietiniu metu 
Bronius Strikulis, 30 metų, So
vietų pilietis, atvykęs į policijos 
būstinę, pasiprašė politinio pa
bėgėlio globos. Patenkinant jo 
prašymą, buvo nuspręsta pasiųs
ti jį į pabėgėlių stovyklą Tries
te. Geležinkelio stotyje du jo 
tautiečiai, Vytautas Pupeikis 
(39 m.) ir Vladimiras Petkelis 
43 m.), bandė jį perkalbėti grįžti 
namo ir susikirto su policija. Po 
vėlesnio tardymo paaiškėjo, kad 
Strikulis Jau nenori .-pabėgėlio 
globos. Jis buvo paleistas drau-

VLIKO TARYBOS
POSĖDY SPALIO 11

Vliko tarybos posėdy spalio 11 
vicepirmininkas J. Valaitis pra
nešė, kad “veiksnių darbo kon
ferencija” atidėta į 1974 metų 
pradžią. Vicepirmininkas J. 
Audėnas pranešė, kad Vliko sei
me, kuris bus Kanadoje, Draugo 
redaktorius Bronius Kviklys kal
bės apie Lietuvos rusifikaciją, 
dr. Kazys Karvelis apie žmogaus 
teises, prof. Martynas Brakas 
apie Rytprūsių ateitį. Lapkričio 
25 Vlikui sukanka 30 metų. Ry
šium su šia sukaktimi taryba pa
vedė politinei ir teisių komisijai 
paruošti naujas Lietuvos lais
vinimo gaires.

Posėdžiui pirmininkavo Kęs
tutis Miklas, Rytų Lietuvos Re
zistencinio sąjūdžio atstovas, 
sekretoriavo dr. Bronius Radzi- 
vanas, Lietuvių Fronto Bičiulių 
atstovas. (E)

Amerikos padėtį sunkino ir 
tai, kad arabų valstybės paskel
bė sustabdančios naftos tiekimą 
Amerikai. Tai ne tik ekonominis 
spaudimas, bet ir politinis Ame
rikos izoliavimas. Šie motyvai 
vertė Ameriką priimti sąlygas, 
kurios Izraeliui gali būti ir labai 
nepriimtinos.

Kaip tos sąlygos bus vykdo
mos, aiškės tik po paliaubų. 
Tik jų vykdymas greičiau vėl 
priklausys daugiausia nuo 
Maskvos ir VVashingtonno inte
resų.

Kai Kosyginas buvo tris die
nas Kaire, spaudoje buvo kalba
ma apie jo planą, kad Izrae
liui pasitraukus į 1967 sienas 
būtų nežymiai tos sienos kore
guojamos, o tarp Izraelio ir 
Egipto būtų sudaryta tarptau
tinė zona, kurią užimtų . . . Ame
rikos ir Sovietų kariuomenė. 
Ko to siekiama — aišku.

Ar šis planas buvo gyvas Kis- 
singerio ir Brežnevo pasitari
muose — nežinia. Tik spaudoje 
buvo atkreipta dėmesio, kad pa
sitarimuose Kosyginas nedaly
vavęs. 

ge su Pupeikiu irPetkeliu. Pas
tarųjų dviejų buvo tik‘patikrinti 
dokumentai jų tapatybei nusta
tyti.”

III aktas: Sovietų ambasadoje
Ivan Geraško,^6 metų, Sovie

tų Sąjungos vicekonsulas, žurna
listų paklaustas, telefonu atsakė:

“Koks čia politinis pabėgėlis? 
Vargšas Strikulis dar neatsigau
na nuo biaurios avantiūros. At
vykite į ambasadą su juo as
meniškai pasikalbėti. Patirsite, 
ar mes laikome jį ambasadoje 
prievarta, ar jis pats čia nori pa
silikti.”

Žurnalistai įleidžiami į Sovie-
( nukelta į 9 p si.)

Vladimiras Petkelis

Vytautas Pupeikis

New Jersey respubli
konai prieš sovietinius 
persekioj’imus

New Jersey lietuvių respubli
konų klubas praneša, kad jo at
stovai dalyvavo New Jersey 
valstijos tautybių komitetų va
dovų suvažiavime spalio 6 kong- 
resmanui Charles VV. Sandman, 
Jr. ir Mrs. Sandman pagerbti.

Suvažiavime buvo priimta re
zoliucija, kurioje atsižvelgta į 
tautinį ir religinį persekiojimą 
Sovietų Sąjungoje ir dėl to pasi
sakyta prieš didžiausio palanku
mo principo pripažinimą Sovie
tam.

Tarp Sovietų persekiojamų 
tautybių rezoliucijoje suminėti 
“ukrainiečiai, baltarusiai, estai, 
latviai, lietuviai ir kt.” Baltiečiai 
čia buvo įrašyti lietuvių delega
cijai siūlant.

Lietuvių delegacijoje buvo 
klubo sekretorius P. Puronas 
ir Rimantas Bitėnas.

-o-
Jūratė Kazickaitė kaip AP 

korespondentė spalio 19 išvyko 
į Egiptą. Tai nauja jai karinio 
korespondento patirtis po Viet
namo karo, kuriame ji buvo su
žeista.

-o-
Paliaubas priėmė Izraelis ir 

Egiptas. Bet Egiptas su sąlyga, 
kad Izraelis tuojau vykdytų Sau
gumo Tarybos rezoliuciją — pa
sitrauktų į 1967 sienas. Irakas 
atsisakė priimti paliaubas.

Atstovų Rūmų teisių komisi
ja ėmėsi tirti argumentus, ku
riais prezidentui Nixonui gali 
būti reiškiamas nepasitenkini
mas.

Aišku, už Izraelį:
Karo nuotaikos gyvos ir New 

Yorke: žydų patriotinės demon
stracijos, milijoninės aukos, sa
vanoriai — visa tai nustelbė 
arabų akciją Amerikoje. Gallu- 
pas paskubėjo surinkti opinijos 
duomenis klausimu: “Ar jūsų 
simpatijos yra Izraelio pusėje ar 
arabų valstybių?” Atsakymai: 47 
procentai remia Izraelį, 6 ara
bus, 22 neremia nei vienų nei 
kitų, 25 procentai nepareiškė sa
vo nuomonės.

Opiniją rodo ir telegramos, 
kurių senato užsienių reikalų 
komisija prieš savaitę gavusi 
kasdien po 300. pusė jų reika
lauja paremti Izraelį, kita pusė 
ragina laikytis vidurio, atsar
gumo.

Monitor korespondentė Ch. 
Saikovvski perdavė departa
mento pareigūnų nuomonę: tai 
esąs pirmas kartas, kada senti
mentas Izraeliui yra pusiausvy
roje su priešingu sentimentu . . .

Išvada gal ir ne visai teisin
ga, nes viena pusė yra aktyvūs 
ir organizuoti Izraelio rėmėjai, ir 
jų svoris nepalyginti dėl to di
desnis nei kitos pusės, kuri te
rodo susilaikymą ar apatiją.

Aktyvioji pusė vyrauja ir sena
te — tarp demokratų ir tarp 
respublikonų. Šen. Fulbrightas, 
paprastai pasisakąs palankiai So
vietų naudai, dabar televizijoje 
(spalio 14) tvirtino, jog “Izrae
lis kontroliuoja Kongreso ir Se
nato politiką . . .Kiekvienu klau
simu, kuriuo yra suinteresuo
tas Izraelis, Izraelis turi 75 iki 
80 balsų Senate”.

Fulbrightas net skundėsi, kad 
senų laikų “balandžiai” Vietna
mo reikalu pavirtę “vanagais” 
Izraelio reikalu.

Monitor kolumnistas G. Sper- 
ling, Jr. nurodinėja to priežas
tį — tarp demokratų tokie 
kaip Humphrey, Jacksonas esą 
tarp pirmųjų Izraelio šalininkų, 
nes jie būsią kandidatai į prezi
dentus. O tarp respublikonų — 
paskelbimas vardų, kas skyrė 
sumas Nixono rinkimam, rodąs 
kiek žydų parama reikalinga ir 
balsais ir pinigais.

Ar tai naudinga Amerikai, Izra
eliui, detentei:

Tarp gausios spaudos Izraelio 
naudai pasitaiko betgi ir kriti
kos balsų ligšiolinei Amerikos 
politikai vidurinių rytų klausi
mu. Ta politika rėmusi išimti
nai Izraelio okupaciją arabų 
teritorijose, užimtose 1967 metų 
kare.

“Atsakomybės žymi dalis už 
dabartinę tragediją tenka Jung
tinėm Valstybėm — rašė Moni
tor kolumnistas Harvardo Cent
ro tarptautiniam reikalam na
rys Robert R. Bovvie. Esą nei 
Kongresas nei Baltieji Rūmai 
neparėmė valstybės sekreto
riaus Rogers ir jo asistento Sis- 
co konstruktyvių pastangų padė
čiai taisyti. Šešeris metus Izra
elis laiko 1967 metų kare oku
puotas sritis, nepaisant J. Tautų 
rezoliucijos. Egipto prezidentas

Kunigų Vienybė 
kreipėsi į Žmogaus 
teisių komisiją

Lietuvių Kunigų Vienybės 
pirmininkas prel. J. Balkonas 
spalio 20 pasiuntė J. T. Žmo
gaus teisių komisijai memo
randumą apie “Tikėjimo perse
kiojimą Lietuvoje”.

Memorandume per 3 pusla
pius dėstomi persekiojimo faktai 
su prašymu, kad J. Tautos im
tųsi tirti padėtį Lietuvoje, nes 
“Žmogaus teisių atstatymas pa
vergtoje Europoje yra viena iš 
sėlygų grąžinti Europą į norma
lias sąlygas”.

J. Tautom susirūpinti tikėjimo 
persekiojimu Lietuvoje “yra ne 
tik moralinė pareiga, bet ir tarp
tautinis įsipareigojimas, kilęs iš 
tarptautinių sutarčių, sudarytų 
po antrojo pasaulinio karo, tarp 
Vakarų Valstybių ir dabartinio 
sutartų įsipareigojimų laužy
tojo”.

Memorandumas pasiųstas 
Žmogaus teisių deklaracijos 25 
metų sukakties proga.

Sadat (patariamas Saudi Arabi
jos) 1972 m. išvaręs sovietus iš 
dalies dėl to, kad sovietai ne
davė puolamųjų ginklų, iš dalies 
tikėdamas tuo laimėsiąs Ameri
kos tarpininkavimą. Tačiau 
Amerika į tai neatsiliepė.

Autoriaus manymu, nėra 
Amerikos interesas įamžinti Iz
raelio okupaciją. Ir Izraeliui bū
tų saugiau sudarius demilitari
zuotą zoną ir gavus reikiamas 
garantijas. O Izraelio vadai turį 
žinoti, kad jų politinis svoris 
Amerikoje esąs linkęs mažėti. 
“Lig šiol žydų balsai neturėjo 
kitos kokios grupės atsvaros. 
Bet, atrodo, tatai keisis, jei bal
suotojai pritruks kuro ir gazoli
no vienašališkai beremiant Iz
raelį”.

Čia jau iškyla ekonominis ar
gumentas svarstymuose už 
ir prieš: kaip Amerika išsivers, 
jei nafta sumažės tekėjus iš ara
bų šaltinių. Vieni garsiai gąsdi
na šiuo ūkiniu argumentu, kiti 
įrodinėja, kad arabai nedrįs to 
daryti ar kad Amerika galės išsi
versti ir be arabų naftos. Kiti 
dar baiminasi, kad šis karas - 
nepalaidotų “detente” su Mask
va.

Pro tuos garsius svarstymus 
visai nebegirdėti kitados garsių 
balsų tų “pacifistų,” kurie pro
testavo prieš Amerikos bombas 
ir napalmą civiliniam gyvento
jam Vietname. Lyg tos bombos 
būtų žudžiusios tolimuosiuose 
rytuose, o viduriniuose rytuo

se to nedarytų. ..

Pinigai baltiečių 
programom per 
Radio Liberty

Amerikos Lietuvių Tarybos 
informacija praneša: Bendro pa- 
baltiečių komiteto pastangom 
yra gautos specialios sumos, kad 
per Radio- Liberty kasisąvaitę 
būtų perduodamos programos 
lietuvių, latvių ir estų kalbom. 
Tokių programų pradžia numa
tyta 1974 pavasarį. 1975 numa
tyta gauti pilną finansavimą 
šiom programom.

Tuo reikalu Amerikos Lietu
vių Taryba buvo kreipusis į šen. 
Percy, ir jo pagalba buvo gautas 
sutikimas Bendro pabaltiečių 
komiteto atstovam iškelti pabal
tiečių informacijos klausimą se
nato užsienių reikalų komitete.

Taip pat šen. Percy parama 
buvo apklausinėtas dr. Ilgvars 
Spilners, Amerikos latvių orga
nizacijos pirmininkas ir Bendro 
pabaltiečių komiteto narys.

Parama Jacksono 
rezoliucijai
Altos pirmininkas dr. Kazys 

Bobelis kreipėsi į JAV senato
rius ir kongresmanus, prašyda
mas jų paramos senatoriaus 
Jackson rezoliucijai, kad nebūtų 
padidinta prekyba su Sovietų 
Sąjunga, kol žmonėm nebus 
leista laisvai emigruoti iš Sovie
tų Sąjungos.

Amerikos Lietuvių Taryba ” 
pakartotinai prašo visus lietu
vius remti šen. Jackson rezoliu
ciją (Kongrese ji pavadinta 
Mills-Jackson proposal) ir kreip
tis į savo valstybės senatorius ir 
kongresmanus.

Amerikos Lietuvių 
Tarybos Informacija

GYDYTOJŲ 
PREMIJA 

A. RUKŠĖNUI

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos valdyba, pirmi
ninkaujama dr. Skrinskos, spalio 
13 d. posėdy metinę kultūrinę 
premiją 1000 dol. paskyrė Cle- 
veland, Ohio, gyvenančiam ra
šytojui Algiui Rukšėnui už jo 
knygą “Day of Shame”, kurioj 
aprašomas Simo Kudirkos išda
vimas rusam. Premija bus įteik
ta Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos metiniame susirin
kime lapkričio 3 Lietuvių Na
muose.
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TIKINTIEJI MOKINIAI ATEISTINĖJE

nepopuliarus, ir vaikai vengia jį 
nešioti.

“Tėvų ir pačių vaikų religin
gumas yra pagrindinė, jeigu ne 
vienintelė, priežastis, dėl kurios 
mokiniai nenori stoti į pionierių

SPARTA — Rašomos mašinėles įv. kaltomis, radio, spalv. TV, comptutėt 
riai, įv. biznio maStnns — pigiausiai. Praneėktta kuo intoreauojatA. Ir fir
mų autentiškua katalogus gausite U SPARTA aav.: J. U Otodrsltla, 10 
Bąrry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel (516) 757-005E

MOKYKLOJE

Lietuvoje dauguma vaikų yra 
auklėjami religiškai. Tai liudija 
Jie faktai:

(Bažnyčią lanko ir kom
jaunuoliai):

Kiekvieneriais metais pirma
jai komunijai ruoSiasi didelis 
vaikų š; skaičius. Pavyzdžiui, 
Anykščiuose ruošiasi kasmet 
apie 150 vaikų, Švenčionyse — 
apie 200 vaikų, Prienuose — 
apie 300 vaikų, Marijampolėje
— apie 500 vaikų. Nerajoninė- 
se,didesnėse parapijose pirmajai 
komunijai kasmet rengiasi apie 
100-120 vaikų. Mažiausiose pa
rapijose pirmąją komuniją pri
tiną 15-30 vaikų.

Patys ateistai pripažįsta, kad 
religijos įtakoje yra dar nemaža 
vaikų ir paauglių. 1971 m. laik
raštyje “Lietuvos Pionierius” 
rašoma: “__ šią vasarą dalis Val
kininkų mokyklos moksleivių 
lankė bažnyčią, atlikinėjo religi
nes .apeigas. Kai kas net patar
naudavo kunigui per pamaldas. 
Tarp šių moksleivių buvo net 
pionierių ir komjaunuolių ... 
Net aktyviausi Valkininkų pio
nieriai, ir komjaunuoliai buvo 
tiek nusiraminę, kad ‘nematė ta
me nieko blogo’. . . Kiti, deja, 
jau patys ėmė tvirtinti, jog jie 
‘tiki Dievu’ ir nenustos lankę 
bažnyčią. Skaudžiausia, kad tarp 
Šių ‘kitų’ buvo pionierių ir kom
jaunuolių.” (V. Grablikas, 
Skaudi pamoka.)

(Valdžia skatina i kovą):
Vis intensyvinama kova už 

ateistinę mokinių pasaulėžiūrą 
kalba, kad dauguma mokinių yra 
tikintys. 1972 m. ypatingai buvo 
pabrėžiama ateistinio auklėjimo 
svarba. LKP CK sekretorius A. 
Barauskas 1972 vasario 26 “Tie
soje” rašė: “Mokyklų uždavinys
— pasiekti, kad mokymo pro
cese perteikiamos žinios taptų 
tvirtais įsitikinimais. Ugdyti ko
vingus ateistus — kiekvieno pe
dagogų kolektyvo, kiekvieno 
mokytojo pareiga.”

LTSR Švietimo ministras M. 
Gedvilas tvirtina: “Atsižvel
giant į pasaulyje vykstančią 
ideologinę kovą, mes turime 
nuolat ieškoti kelių ir būdų 
dar geriau auklėti visapusiškai 
išlavintą, dvasiškai turtingą as
menybę su materialistine pa
saulėžiūra, komunistiniais įsi
tikinimais, dideliu pilietiniu są
moningumu.” (“Tiesa”, 1972.8. 
18).

Kokiais metodais tikinčiuose 
mokiniuose kuriami ateistiniai 
įsitikinimai?

ti ... Reikia būtinai parodyti, 
kaip galima būtų tuos pinigus 
panaudoti darbo žmonių gyveni
mui pagerinti”. (Kaunas, 1959, 
p. 33).

Mokinių tikėjimą ypatingai 
turi griauti istorijos, literatū
ros ir visuomenės mokslo moky
tojai. Klasių vadovai turi būti
nai užplanuoti ir pravesti ateisti
nes paskaitas klasės susirinkimų 
metu. Mokyklose yra organizuo
jamos ateistinės paskaitos, ateis
tinių knygų aptarimai, klausi
mų-atsakymų ir “stebuklų” de
monstravimo vakarai.

Ateizmo propaguotojai neatsi- 
klausia nei tėvų, nei vaikų, ar jie 
nori būti bedieviais, bet prie
varta braunasi į sąžines ir drįsta 
skelbti, kad “Tarybų Sąjungoje 
yra įgyvendinta pilna sąžinės 
laisvė.” (J. Aničas ir J. Rimaitis, 
“Tarybiniai Įstatymai Apie Reli
ginius Kultus ir Sąžinės Lais
vę”, 1970, p. 17).

Ateistiškai auklėjant vaikus, 
visiškai nesiskaitoma su ele
mentariausia tiesa.

Griebiamasi gmbiausio 
šmeižto, pavaizduojant Bažny
čią kaip didžiausią prietarų 
skleidėją, o kunigus — nusikal
tėlius. Pavyzdžiui, VI klasės va
dovėlyje “Vidurinių Amžių Isto
rija” niekinama Bažnyčia, po
piežiai ir vienuolynai. Apie šv. 
Ignacą Lojolą rašoma, būk tai jis 
mokęs: “Popiežiui reikia pa
klusti be jokių kalbų, netgi var
dan nuodėmės, ir reikia nusi
dėti, jeigu viršininkas to reika
lauja.” (1972, p. 226).

“Senovės Istorijoje” rašoma , 
kad krikščionybė atsiradusi iš 
legendų apie Kristų, o šios atsi
radusios iš mitų apie Ozirį ir 
tt. (1971, p. 225). Tuo tarpu 
pirmojo amžiaus istorikas Taci
tas savo veikale “Analai” pen
kioliktoje-knygoje rašo: “Jų var
do pradininkas Kristus, Tiberi
jui valdant, prokuratoriaus Pon- 
tijaus Piloto buvo pasmerktas 
mirti . . .” (P. K. Tacitas: Rinkti
niai Raštai, Vilnius, 1972, p. 
224). "

Vienuoliktai klasei skirtame 
“Visuomenės .Mokslo” vado
vėlyje rašoma: “Bažnyčios tarnų 
eiles papildo parazitiniai ele
mentai, veltėdžiai ir morališkai 
pakrikę subjektai”. (1971, p. 
212).

Norėdami suniekinti stebuk
lus, tarybinės mokyklos propa
gandistai tvirtina: “Dažnai baž
nytininkai apgaudinėja tikin
čiuosius, paversdami vandenį 
‘krauju’. Bažnytininkai panau
doja ir tokį....... naktį baž
nyčioje pačios užsidega žva
kės.” (A. Gulbinskienė ir V. 
Petronis, “Mokslinis-Ateistinis 
Auklėjimas Mokykloje”, p. 28).

Įsismaginę meluoti bedievy
bės skelbėjai “ateistais” padaro

įrašyti: “Neatsikratęs religinių 
prietarų.” .

Kadaise Leninas rašė: “Jokie 
skirtumai tarp piliečių jų teisių 
atžvilgiu priklausomai nuo re
liginių įsitikinimų visiškai ne
leistini. Netgi bet kokie užsimi
nimai apie vienokį ar kitokį 
piliečių tikėjimą oficialiuose do
kumentuose turi būti visiškai 
panaikinti.” (Leninas, Raštai, t. 
10; p. 65-66).

Negalima prileisti, kad moky
tojai į abiturientų charakteristi
kas įrašytų apie jų religingumą 
savo iniciatyva. Jei šitai nebū
tų valdžios viršūnių skatinama, 
tarybinės santvarkos sąlygose 
joks mokytojas neišdrįstų šitaip 
daryti. Deja, mokytojai žino, 
kad už religinius įsitikinimus 
yra daug nukentėjusių, o tikin
čiųjų sąžinės prievartautojų — 
nė vieno.

Tikintieji mokiniai yra verčia
mi įsirašyti į ateistiškas pionie
rių ir komjaunuolių organizaci
jas.

Pirmųjų klasių mokinius į spa
liukus ir pionierius dažniausiai 
surašo net neatsiklausę nei vai
kų, nei tėvų. Vaikams tik įsa
koma nusipirkti žvaigždutes 
ar raudonus kaklaraiščius. Ne
maža mokytojų patys nuperka 
žvaigždutes ir kaklaraiščius, o 
po to liepia atnešti pinigus. 
Prievarta įrašę į pionierius, mo
kytojai įsako vaikams neveid
mainiauti ir nebeeiti į bažny
čią, nes tikras pionierius turįs 
būti bedievis. Mokytojai vaikus 
prievartauja dažniausiai ne savo 
iniciatyva, o yra prievartaujami 
švietimo ministerijos. Daugu
moje Lietuvos mokyklų raudo
no kaklaraiščio nešiojimas yra

organizaciją. Todėl tais atvejais, 
kai jaunesnysis paauglys atsisa
ko stoti, galima manyti, kad jis 
auklėjamas religingoje šeimoje 
ir pats daugiau ar mažiau re
ligingas”, — šitaip samprotauja 
mokinių subedievinimo specia
listas B. Bitinas (“Religingi 
Mokiniai ir Jų Perauklėjimas”, 
1969, p. 128).

Ryšium su TSRS 50-čiu 1972- 
1973 m.m. pirmame pusmetyje 
vyresniųjų klasių mokiniai ypač 
buvo verčiami įsirašyti į kom
jaunimą. Mokiniai įtikinėjami, 
kad nekomjaunuoliui būsią sun
kiau įstoti į aukštąją mokyklą. 
Iš tikrųjų nereti atvejai, kai sto
jantieji į aukštąsias mokyklas 
vien dėl to atmetami, kad yra 
nekomjaunuoliai. Kai kuriose 
mokyklose 1972 m. mokinius 
auklėtojai palikdavo po pamokų 
trim-keturiom valandom ir vis į- 
kalbinėdavo stoti į komjauni
mą. Pastaruoju metu vis labiau 
jaučiamas mokinių nenoras pri
klausyti šiai organizacijai. Vie
ni tai daro patriotiniais sumeti
mais, kiti — religiniais, nes ne
nori nusikalsti savo įsitikini
mams, o dauguma nemato iš 
komjaunimo jokios naudos.

Klasių auklėtojai rajono švie
timo skyriui turi duoti ataskaitą, 
kiek yra komjaunuolių. Jei jų 
klasėje yra maža, švietimo sky
rius daro išvadą, kad ši mokyto
ja blogai auklėja klasę. Karjeris
tai stengiasi bent tuo pasirody
ti — mano klasė šimtaprocentiš- 
kai komjaunuoliška.

1972 m. rudenį į aukštąsias 
mokyklas stojo daug nekom- 
jaunuolių. Atrodo, juo toliau, juo 
bus sunkiau įgyvendinti “šimta
procentinę” svajonę.

(Bus daugiau)

VAKARUS KALTINA PASYVUMU
Paryžiaus laikrašty “Le Mon

de” (1973 rugsėjo 27) Helene 
Zamoyska straipsnį “Mūsų liki
mas yra surištas su jais” prade- 
da : ? '

“Įniršę sovietų spaudos puoli
mai prieš Sacharovą ir Solženi- 
ciną yra suprantami: tie vyrai 
yra pavojingi. Aukštyn kojom 
apversdami visus politinius ir 
diplomatinius apskaičiavimus, 
jie drįso pakelti balsą ir prabil
ti ... į Vakarų pasaulį esminė
mis problemomis, liečiančiomis 
jų ir mūsų tėvynės likimą”. Kaip 
kadaise Tolstojus, jie sako — Aš 
negaliu tylėti! Jie šaukia SOS, 
Vakarų pagalbos. Kas yra nuo
stabiausia, kad tie vyrai, išaugę 
ir subrendę marksistiniame, 
nuo Vakarų hermetiškai uždara
me pasaulyje, yra įsitikinę, kad

jie ir mes esame vienas pasau
lis, kuriam gresia tie patys pavo
jai. Didžiausia Vakarų nuo
dėmė, tęsia autorė, yra jų pasy
vumas. Įsivaizduokite, sako ji, 
desperaciją tų sovietų žmonių, 
kurie, gyvybe rizikuodami, sie
kia tiesos, tuo tarpu, kai pvz. 
toks 1971 m. tarptautinis psichi
atrų kongresas Meksikoje atsi
sakė tyrinėti sovietų politinių 
kalinių baudimą, uždarant juos 
psichiatrinėse ligoninėse.

Bažnyčių hierarchija nesiryžta 
griežtai pasmerkti religinius 
persekiojimus Sov. Sąjungoje. 
Pavyzdžiui, kuri Europos vysku
pija paragino savo tikinčiuosius 
bent melstis už lietuvius katali
kus, kurie, net paaukodami gy
vybę, reikalauja laisvės išpažinti 
savo tikybą?

(Elta)

ANTANAS J. ėAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
ttoodhaven, N.Y. 114214 teL 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)'

A 0. SHALINS-SALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Aw> 
(prie Forsst P’vray SU.), Woodhavsn, N.Y. 11421. Suteikta garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296-2244.

JO8EPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJA8. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

HATTHEW P. BALLA8 FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr-oon- 
dRfcmed. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary PubUc. W 
Orand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-6043.

TĄSOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Ff V patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Queens ir apylin- 
.♦c lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. Adresas: 

MV joe Kasias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
V’C'Odhaven Blvd.).

Kas norčtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko administraciją, 910 VVilloughby Ave%*. Brooklyn, N.Y. 11221.

BUVUS FUNERAL HOME, Mario Tebeeinu Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafsyette SL, Newark, NJ. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary PubUc. 197 Webeter Avė. Cambridge 
Sr-as. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.

■RIMOS ir JUOZO. BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Dėdelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tas užpil
dytas, Mutual Funds—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; MBta- 
dlsniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Wlnter Garden Tavern. 1883 MaA«twi st, 
RidgOerood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
(o, gaodami polaldotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas meleta* prM- 
naine 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 Baking Go. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. -— 43->64 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVED TO LARGER Q U AR TERŠ — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOGO S 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 skaroe Ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patamavimsf 
paruošiant pakietus į Europą. .Užeikite ir įsitikinsite!

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELĖS, knygos, sveikinimų 
atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliam lipinukai, 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
107-04 Jamaica Avė. Richmond Hill, N. Y.

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

(Ateistų metodai):
Mokiniai prievarta yra moko

mi ateizmo. Visų specialybių 
mokytojai yra prievartaujami, 
dėstant savo dalyką, pav. fiziką, 
astronomiją, skelbti ir ateizmą.

Net matematikos pamokose 
turi būti ateizmo elementų.

A. Gulbinskienės ir V. Petro
nio mokytojams skirtoje knyge
lėje “Mokslinis ateistinis auklė
jimas mokyklose” rašoma: “Pa
vyzdžiui, III-IV klasėje galima 
duoti mokiniams apskaičiuoti 
bereikalingas žmonių išlaidas 
bažnyčioms ir kunigams išlaiky-

net Galilėjų, Koperniką ir kt. 
mokslininkus. (T. p., p. 64).

1971 gruodžio 25 d. Prienų 
vidurinėje mokykloje istorijos ir 
visuomenės mokslo mokytoja 
Vaškienė dešimtokus “švietė”, 
pasakodama, kad Marija buvusi 
paleistuvė, Juozapas — dūmelis 
ir t.t.

Uoliai lankantieji bažnyčią 
mokiniai yra bauginami, kad 
charakteristikoje būsią įrašyta 
apie jų tikėjimą ir todėl jie ne
galėsią įstoti į aukštąją mokyklą.

Per visą pokario laikotarpį 
praktikuojama į charakteristikas

SUOMIJA IŠDAVĖ SOVIETAM DU ESTUS

ir konvencijom. Suomija vos vosElta gavo žinią iš Helsinkio, 
kad neseniai Suomijos vyriausy
bė grąžino sovietam du estus, 
kurie perėjo Suomijos sieną Ry
tų Karelijoje (Kuhme), norėdami 
iš ten patekti į Švediją.

Helsinky švedų kalba leidžia
mas laikraštis “Express” (Nr. 
5/1973) įdėjo ilgą straipsnį apie 
pabėgėlio Viktoro Šneiderio, 26 
m. (gimęs Novosibirske, iš
augęs sovietų okup. Lietuvoj), 
epopėją Suomijoj. Straipsnio au
torius Georg C. Emrooth yra

išvengusi didžiausios gėdos pa
saulio akyse.

Laikraštis taip pat daro kar
čius priekaištus Suomijos spau
dai, visuomenei ir organizaci
jom už labai neveiklų Šneiderio 
bylos gynimą.

(Elta)

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

Fasolino
Memorials CO

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines, 
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

“KOMUNISTINIO DARBO 
MOKYKLOS”

ko rugpiūčio 19-29 Beaumont, Ohio. Nuotr. V. Bacevičiaus

Suomijos švedų liaudininkų par
tijos dešiniojo sparno lyderis ir 
Suomijos parlamento narys.

Straipsnis pavadintas “Suomi
jos valstybė laikė padorumo eg
zaminus”. Autorius sako, kad 
Suomijos vyriausybė jau buvo 
nutarusi atiduoti jį sovietam lie
pos 20 d. 14 vai. Tatai buvo ati
dėta, pirma trim dienom, pas
kui neribotam laikui. Ir tik Va
karų Vokietijos intervencijos dė
ka Šneideris sovietam nebuvo 
grąžintas, o galėjo išvykti į Va
karų Vokietiją, kaip jis to norė
jęs.

Straipsnis smarkiai puola tokį 
nehumanišką Suomijos vyriau
sybės nusistatymą, priešingą 
Jungtinių Tautų principam

Okupuotoj Lietuvoj kaimuose 
veikia 477 komunistinio darbo 
mokyklos. Kiekviename rajone 
yra 8-25 mokyklos. Jas šiemet 
lankė daugiau kaip 11 tūkst. 
klausytojų, juos švietė daugiau 
kaip 900 propagandistų. Tokius 
duomenis pateikia liepos 19 
“Valstiečių Laikraštis”. Toliau 
jis rašo: “Daugelyje ūkių komu
nistinio darbo mokyklų klausy
tojai buvo gamybininkai, ko
munistinio darbo spartuoliai 
arba kovojantys už šį garbingą 
vardą žemdirbiai”.

Tai vis komunistiniai spar
tuoliai. Apie nepaprastą darbi
ninkų spaudimą lenktyniauti 
užpildyti ištisi puslapiai visuose 
laikraščiuose. (E)

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:
LĖKTUVAI • « 
VIEŠBUČIAI 
LAIVAI (Grotose) 
.AUTOBUSAIS įdomių vietų 
.lankymas
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Specialios auolaMos:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bufetais)

ORUPtMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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SPAUDOJ

Į Lietuvą per Laisvės Radiją
Niekais nuėjo pastangos gauti 

lietuviškas, latviškas, estiškas 
programas Laisvosios Europos 
radijuje. Nukrypo tada pa
stangos į Laisvės radiją — Ra- 
dio Liberty

Kiek iš paskelbtų informacijų 
galima susekti, šių pastangų žy
mėtini keli etapai: *

1. Iniciatyva kreiptis į Radio 
Liberty priklauso latviam. Jų pa
skatinta, JAV LB centro valdy
ba laišku kreipėsi į RL komite
tą bene 1971 metų pradžioje. At
sakymo susilaukta 1971 bal. 26 
— LR komiteto pirmininkas 
Howland Sargeant priėmė bal- 
tiečių delegaciją. (Joje LB atsto
vavo Aušra Zerr.)

Iš komiteto netrukus susi
laukta palankumo. Komiteto in
formacijos skyrius laišku pra
nešė p. Zerr, kad iš principo 
komitetas pritaria baltiečių 
transliacijom: esą komitetas pa
siūlė įtraukti tokias transliacijas 
į 1974 metų biudžetą. Sąmata 
būsianti pateikta prezidento 
paskirtai “tarptautinių radijo 
transliacijų komisijai”, pirmi
ninkaujamai Milton Eisenho- 
vverio.

2. Eisenhovverio komisija 
buvo sudaryta 1972 rugsėjo 10. 
Jos uždavinys pirmiausia pa
ruošti sprendimą abiem Muen- 
cheno radijų likimui: ar juos pa
likti ar uždaryti. Šen. Fulbrigh- 
tas. varėsi už uždarymą. Lietu
viai tada dėjosi prie akcijos už 
palikimą. Spaudoje buvo pa
skelbtas kun. K. Pugevičiaus 
kreipimasis (1972 spalio 13) laiš
ku į Eisenhowerį su motyvais 
už Laisvosios Europos ir Lais
vės radijų išlaikymą.

Radijai išsilaikė. Kongresas 
paskyrė 50.2 mil. 1974 sąma
toje. (Anksčiau jie gaudavo iš 
C.I.A. sumų).

3. Pateiktoje sąmatoje buvo 
numatytos sumos ir estų, latvių, 
lietuvių kalba programom. Altą. 
Bendruomenė ieškojo šen. Per- 
cy, kongresm. Dervvinskio ir kt. 
paramos. Buvo iškviestas liudyti

(Tęsinys iš praeito nr.) 
II

Žmogaus santykių su Dievu 
klausimas yra tiek pat aktualus 
nūdien mūsų tarpe, kiek ir pats 
Teilhard de Chardin. Laiškai 
Lietuviams šiuo klausimu pa
skelbė net konkursą, ir atspaus
dino du premijuotus straipsnius.

Ponia Gailiūnienė ir panelė 
Eivaitė laimėjo premijas už savo 
straipsnius.

1. Gailiūnienė yra giliai galvo
janti moteris. Jos straipsnis — 
“Dievas sau, aš sau” — yra ver- 

. tingas. Ji pasako daug ' tiesos 
apie žmogaus santykius su Die
vu. Jai galima tačiau prikišti per 
didelį kategoriškumą teigimuo
se. Svarstant gilius ir painius 
klausimus, visada yra reikalin
gas teigimuose santūrumas, kuk
lumas, sąlyginumas. Gailiū
nienė pasirodytų priimtinesnė ir 
įtikinamesnė, jei dažniau var
totų “man atrodo”, “jei neklys
tu”, “yra manoma” ir p.

Autorė teisingai pastebi, jog 
žinoti, kad yra Dievas, nereiškia 

' dar tikėti į jį, kitaip tariant, gali- 
; ma tikėti, kad yra Dievas, bet 
! netikėti į jį, t. y. nepriimti jo 
! tokio, koks jis yra. Blogieji an- 
j gėlai žinojo ir žino, jog Dievas 
; yra, bet jie atsisakė ir atsisako 
! jam tarnauti, nepriima jo kaip sa

vo Viešpaties. Yra tiek ir tiek ir 
blogų žmonių, kurie atsisako 
pripažinti Dievą savo Viešpačiu, 
nors ir žino, kad jis yra.

Kai žmogus atsisako pripažinti 
Dievą savo Viešpačiu, kas jam 
tada belieka? Lieka visa eilė 
galimybių. — Sukilti prieš Die
vą, kovoti prieš jį, jį sunaikinti, 
ne savyje, kadangi tai yra neįma
noma, bet mumyse pačiuose ir

latvių organizacijos pirminin
kas ir bendro pabaltiečių komi
teto narys dr. Spilners. Valsty
bės departamentas pritarė. Ta
čiau “taupymo” motyvais iš są
matos buvo išbrauktos minėtos 
sumos (270,000), valstybės de
partamento atstovui pareiškus 
pageidavimą, kad jos būtų at
statytos 1975 metų sąmatoje.

4. Dr. Spilners laišku prane- į
šė Bendruomenės ir Altos pirmi- ! 
ninkam, kad paskiau esą skirtos ! 
“specialios sumos”, kurios įga- f 
lins programas pradėti nuo Į 
1974 pavasario. |

5. Tuo tarpu iš Muencheno 
praneša, kad ten nuo spalio 5 
RL jau duodama lietuviška pro
grama rusų programos ribose: 
skaitoma iš “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” tris dienas 
per savaitę.

Informacijos nepilnos. Ne
aišku, kas daugiausia kliūva. 
Aišku tik, kad daugiausia pa
lankumo rodo pats RL komite
tas.

O karalius 
nuogas ...

J. Tautos turi didelę šventę Į 
— 25 metų žmogaus teisių dek-_Į. 
laracijos sukaktis. j

Minėjime nebus vieno daly- j 
ko: prisipažinimo, kad tai žo- i 
džiai, žodžiai.

Ir niekas JT nedrįsta pasakyti, Į 
kad tie, kurie pasirašė; chartą ijr'į 
deklaraciją, jas veidmainingai 
laužo. Niekas nedrįsta pabūti 
tuo pasakos vaiku, kuris pasaky
tų, kad karalius yra nuogas.

Gerai, kad Lietuvių Kunigų 
Vienybė memorandum primi
nė J. Tautom apie Žmogaus ir 
Tikėjimo teisių laužymą Lietu
voje. Memorandumas perse
kiojimo nesustabdys, bet tie, ku
rie persekioja ir kurie apie per
sekiojimus tyli, tegul žino, jog 
yra žmonių, matančių, jog J.T. 
karaliai, kurie giriasi savo nau
jais deklaracijų drabužiais, tebė
ra nuogi.

PREL. L. TULABA

pasaulyje. Gailiūnienė nepri
leidžia, kad būtų tokių, kurie ko
votų prieš Dievą. Deja, yra to
kių. Visas anas pragariškas į- 
tūžimas vadinamų bedievių, o 
mūsų laikais komunistų ir net 
komunistinių valstybių prieš 
Bažnyčią ir prieš Dievą aiškiai 
tai mums rodo. Kartais šieji sa
ko, jog esą netikį. Bet šiuo būdu 
jie tik apgaudinėja save ir kitus. 
Kam tada kovotų prieš tą, kurio 
nėra?! Ne. Savo širdyje jie žino, 
kad Dievas yra, bet jie nenori 
nuo jo priklausyti. Jie tada kovo
ja prieš jį, siekia jį užmušti, kad 
pasijustų esą laisvi nuo Dievo ir 
neatsakingi prieš jį.

“Dievas mirė!” — šaukė 
Nietzschės Zaratustra. “Dievas 
mirė!” — ir šiandien daug kas 
šaukia. Bet kaip į Zaratustros 
šauksmą žmonės nekreipė dė
mesio, taip ir nūdien mažai 
kas kreipia dėmesio į Dievo mir
ties skelbėjus. Užmušti Dievą 
yra beprasmis dalykas, nes jis 
prisikelia iš numirusiųjų. Gali
ma sąžinėj kurį laiką nejausti gy
vojo Dievo balso, bet tas balsas 
neišvengiamai pasigirsta vėl. 
Kalbėti žmogui apie Dievo mir
tį, kada žmogus jaučia savyje 
dieviškumą (kada jis jaučia arba 
tokį savo nepajėgumą, kad jam 
reikalingas Dievas, arba tokį sa
vo didumą, kad nori Dievui pri
lygti), reiškia tyruose šaukti.

Kitokios sėkmės sulaukė Nie- 

Koplytėlė prie medžių Santeklių kaime, prie Viekšnių.

tzschės Zaratustra, kai jis žmo
nėm prabilo apie antžmogį, ku
ris savo didumu galįs prilygti 
Dievui ir apsieiti be jo. Labai 
teisingai Gailiūnienė formuluo
ja daugelio žmonių praktišką 
pažiūrą į Dievą: Dievas sau„o aš 
sau! Telaukia manęs Dievas 
danguje, ir teleidžia man laisvai 
tvarkytis žemėje! Jau Dostojevs
kis savo Didžiojo Inkvizitoriaus 
Itų^idoje atskleidė dienos švie
soje šias tamsias žmogaus pre
tenzijas. Didysis Inkvizitorius, 
sutikęs Išganytoją ant Sevilijos 
katedros laiptų, klausė: “Ko tu 
čia,Viešpatie?! Grįžk atgal. Pa
lik mums patiems tvarkytis. 
Mes žemės žmonių gyvenimą 
geriau pažįstame. Tavo mokslas 
ne visada ir'ne visur žemėje gali 
būti sėkmingai pritaikomas. Tu 
pasakei: Ne vien duona yra gy
vas žmogus! — Bet žemės gyve
nimas yra toks, kad duona mes 
galime tau milijonus sielų lai
mėti. Tu skelbei visiems meilę, 
pakentimą ir gerumą, o žmo
nėms reikia bizūno, kad juos ga
lėtum suvaldyti!”

Dostojevskio mintys, Didžiojo 
Inkvizitoriaus teigimai, nėra at
sitiktinis įvykis, nėra paprasta 
fantazija, o yra tikra gyvenimo 
realybė. Yra mintys, kurios glū
di milijonų žmonių galvose; yra 
teigimai, kurie amžiais karto
jami ir yra visur girdimi. Žmo
gus nori savarankiai tvarkyti sa
vo ir žemės gyvenimą. To dar 
negana. Jis drįsta net, kaip Di
dysis Inkvizitorius, prikišti Die

vui, kad jo paskelbtas mokslas 
nesąs praktiškas, nesąs pritaiky
tas žmogaus prigimčiai, todėl 
reikalingas tam tikrų pakeitimų. 
Žmoguje kyla noras koreguoti 
Dievo paveikslą: kalbėti vien 
apie meilės, o ne teisingumo 
Dievą; apie atleidžiantį ir pasi
gaili ntį, o ne baudžiantį Viešpa
tį. Einant šia kryptimi, prieina
ma prie to, kad žmogus prade
da kurti pats sau savo Dievą.

Šiuo keliu, bent netiesiogiai, 
veda ir Teilhard de Chardin vi
suotinės evoliucijos teorija. Juk ' 
jis prileidžia, kad Dievas esąs • 
pačiame evoliucijos vyksme, 
kaip jos atėjimo taškas. Vadina
si, evoliucija tam tikru būdu ku- • 
ria patį Dievą. Iš čia pretenzija ’ 
žmoguje tobulinti Dievo pa
veikslą, jį prisistatyti priimtines-1 
nį, labiau priderintą prie žemės 
gyvenimo, prie žmonių siekimų.-

Gailiūnienė labai teisingai pa
stebėjo, kad Dievą pažinti mes 
galim dalinai protu iš kūrinių ir 
tobulai iš Apreiškimo. Juk Kris
tus yra aiškiai pasakęs: “Niekas 
nepažįsta Sūnaus, vien tik Tė
vas, nei Tėvo, nebent tik Sūnus, 
ir kuriam Sūnus panorės ap
reikšti” (Mt. 11, 27). Dievas yra 
tik tas ir toks, kokį pažįstam 
iš Apreiškimo. Į jį privalom ti
kėti. Jį turim priimti. O ne vaiz
duotis ir kurti Dievą, koks mums 
patiktų. Mūsų sukurtas Dievas 
yra joks Dievas, joks Išgelbėto
jas, yra veikiau stabas.

2. Eivaitės straipsnis žymiai 
skiriasi nuo Gailiūnienės. Ji yra 
labiau subjektyvi. Kalba apie 
Dievą, kokį ji įsivaizduoja ir jau
čia, o ne kokį mes žinom iš Ap
reiškimo. Neabejoju jos gero
mis intencijomis, bet negaliu 
nepasakyti objektyvios tiesos, 
kuriai autorė kai kur aiškiai pra
sižengia. Ji norėjo būti origina- . 
Ii, bet pasirodė neobjektyvi. Ste
biuosi, kad premijos teikėjai ne
atkreipė autorės .dėmesio į rei
kalą paisyti virš visko objekty
vumo, (net jefpuo to turėtų iš
blėsti originalumas.

Eivaitė kalba apie savo vizitą 
Romoj, Šv. Petro bazilikoj. Ji 
spalvingai aprašo, kaip ji Šv. 
Petro bazilikoj rado visko, bet 
nerado Dievo. Norisi klausti: 
ar ji tikrai ieškojo Dievo? Jei 
taip, tai kokio Dievo ji ieškojo? 
Jei būtų ieškojusi Apreiškimo 
Dievo, tai apie jį kalba visas tas 
didingas menas, kuris yra bazili
koj ir kurio autorė nesuprato. 
Jei ji būtų ieškojusi Eucharisti
jos Kristaus, tai jis jai pats bū-

(nukelta į 5 psl.)

ŽUVĖDROS IR ŽMONĖS 
ANT UOLŲ
Dienos 
atostogų krašte 
Kennebunkporte

PAULIUS JURKUS

Didžiajame name, kur kadaise 
buvo gimnazijos klasės, įėjęs 
per trankias duris, rasi nišoje 
bestovintį šv. Antaną. Tai skulp
toriaus Vytauto Kašubos kūri
nys. Jis padarytas specialiai Šv. 
Antano gimnazijai w papuošti. 
Taip ir tiko, kad mokinius pasi
tiktų šv. Antanas su knyga ran
koje. Toje knygoje įrašyti žo
džiai: In scientia et sanetitate.

Statula savo stiliumi primena 
romaninius laikus. Atrodo, lyg ji 
būtų išėjusi iš senos senos ka
tedros ir iš Italijos, Prancūzijos 
ar Ispanijos atkeliavusi į Naująjį 
Pasaulį priminti praeities. Ir ko
kios praeities? Apie tuos lai
kus, kada žmogus mėgo askezę, 
kada dirbo, siekė mokslo ir 
Šventumo.

į tą knygą norėtųsi užrašyti 
kitus žodžius, kurie primintų 
Paduvos vasarą, šventojo maty
tus sodus. Norėtųsi net knygą 
užskleisti. Vasara knygas už- 
skleidžia ir atskleidžia drau
gystę.

Statula stovi nišoje. Švento 
Antano žvilgsnis nukreiptas kaž
kur į tolį, lyg tikrai jis matytų 
karštas Ispanijos ir Italijos vasa
ras. Ant savo- kairės jis laiko pa
sodinęs Kūdikėlį, kuris dešine 
laimina tuos, kurie stovi prie jų 
kojų. Ir Kūdikėlio žvilgsnis 
drauge su Antano žvilgsniu ke
liauja kažkur toli, toli. Į praeitį.

Statula liudija netolimą pra
eitį, kai čia buvo gimnazija. Da
bar pro šalį, pro tą praeitį eina 
vasarotojai, su lengvais vasari
niais drabužiais, su maudymosi 
kostiumais, vakare su gražiais 
drabužiais, kvepėdami brangiais 
kvepalais. Paskui grįžta jie iš 
vakarinių kavinių, restoranų, vė
žių partijų, užgėrę tai, kas tinka 
prie vėžių, atžymėję vardines ir 
gimtadienius. Ir jie praeina laip
tų pasisukimą, koridorių. Jie ir 
nemato šio šventojo, kuris gyve
no kadaise, prieš daugel daugel 
metų ir kuris vargšam darė gera.

Jis čia virto sienos papuošalu, 
su kuriuo apsiprantama, • ku

rio nebematomą. Jei jis stovėtų 
panašiu atveju Ispanijoje ar Ita
lijoje, ir jam būtų atnešta dalis 
vasaros, būtų padėta gėlių. Tie 
kraštai mėgsta šv. Antaną ir su 
juo randa glaudų santykį.

Bet kodėl štai prisiminiau sta
tulą? Kodėl apie ją kalbu? Aš 
visada mėgstu paminklus, visa
da juos jaučiu, užkalbinu juo's. 
Ir jie man daug papasakoja. 
Mėgstu ir šventąjį Antaną, kuris 
iš tokios senos istorijos atėjo iki 
mūsų dienų.

Ir čia, šitame koridoriuje, 
kiek kartų ėjau, visada jaučiau, 
kad čia stovi statula — minčių ir 
jausmų telkinys, gavęs dailinin
ko suteiktą formą, kad čia yra 
sujungta ir praeitis ir dabar
tis.

Duris trinkteli. Koridorius. Iš
muštas medžio lentelėm. Švaru, 
jauku, ramu. Čia kadaise buvo 
klasių kambariai, o dabar įreng
ta puošnūs ir ištaigūs kamba
riai svečiam, su kilimais, vo
niom, dideliais langais į parką.

Koridoriaus gale dešinėje yra 
vienas ar du kambariai vadinami 
provincijolo. Jie palikti provin
cijolo svečiam. Savo ištaigumu 
kambariai pralenkia kitus.

Tokiame viename kambaryje 
čia vasaroja Antanas ir Bronė 
Reventai, iš New Yorko. Dar 
daugiau — iš VVoodhaveno, kur 
gyvena daug lietuvių, kur ir aš 
gyvenu. Mieste skubame, tai su
sitinkame labai retai, kartais vi
suomenės reikalai nuveda į jų 
svetingus namus. Čia jie sutin
kami kasdien. Ties pušim, kur 

visi stovyniuoja po pietų, pasi
vaikščiojimo takuose, pajūryje, 
vakarinėse programose, sve
čiuose.

Jei nori pamatyti aukštą vyrą, 
tai va — Antanas Reventas. At
rodo, kad jis pats išsigando savo 
aukštumo, tai eina truputį pasi
lenkęs.

Jei nori patirti, kas yra lėtu
mas, tai pasek šį aukštą poną, 
kaip jis juda, kaip jis eina. Bus 
malonumas stebėti jo lėtus ir 
plastiškus judesius.

Mes — lyg kvailiai, sten
giamės pavyti žaibus — žaibo 
greitumu griebiame knygas, le
kiame lauk, stengiamės visus 
pavyti ir pralenkti. Skubėdami 
valgome, skubėdami geriame.

Visai kitaip elgiasi Antanas 
Reventas. Jis eina pamažu, lyg 
bijodamas sulamdyti gražius, 
tvarkingus drabužius. Atsistojęs 
kalbėti, pamažu išsitraukia aki
nius, iš lėto juos užsideda ir 
pamažu atskleidžia savo užra
šus. Prie stalo jo šaukštas pama
žu kyla nuo lėkštės į viršų.

Šis ponas pagal savo aukštą 
ūgį yra buvęs aukštas tarnauto
jas Pieno Centre, važinėjęs pre
kybos reikalais po užsienį. Akty
viai ir sumaniai dalyvavo laisvos 
respublikos tvarkyme, nuo 
jaunų dienų buvo šaulys ir kaip 
šaulys dalyvavo žygyje į Klaipė
dą.

Jis dabar pensijoje, bet visada 
užsiėmęs. Nuo seno aktyviai 

reiškiasi Liet. Bendruomenėje, 
vadovauja vienai apylinkei. 
Buvo vienas iš šaulių kuopos or
ganizatorių, ir pirmasis tos kuo
pos pirmininkas. Kai prasidėjo 
Kultūros Židinio statybos reika
lai, ir čia jis įsijungė j darbą; 
dalyvauja bendriniame komi
tete, bingo žaidimu talkoje. Ir 
atostogų krašte jis iš lėto eina į 
pajūrį, baseiną, nuolat maudosi 
ir pajūriais pamariais vaikšto 
toks aukštas aukštas.

Ponia Bronė Reventienė, kuri 
žmogų stebi gudriu ir visa per
matančių žvilgsniu, yra kilus iš 
Panevėžio krašto. Ir ji dalyvauja 
visuomeninėje veikloje, aktyviai 
yra įsijungusi į tokią organiza
ciją, kurios pavadinimas labai il
gas, net sunku atsiminti, — Pa
saulio Lietuvių Katalikių Or
ganizacijų Sąjunga. (Pava
dinimas vertas net premijos, ar 
ne?) Ten ji yra iždininkė. Ji 
turi meno pomėgį. Tuo pačiu 
gudriu visa permatančių žvilgs
niu iš tolo pagauna paveikslą, 
ko jis vertas, ar jis patinka jai. 
Ir jei patinka, — perka. Jų na
muose* yra graži dailininkų ko
lekcija. Šią vasarą nupirko net 
K. Žoromskio peizažą—Kenne- 
bunkporto uostą.

Ponia Bronė mėgsta organi
zuoti pasisvečiavimą vakarais. 
Žiūrėk, tuoj sūris, vaisiai, vynas. 
Mėgsta draugam surengti iš
leistuves. Tai ne tik paįvairina 
atostogų dienas, bet drauge įne
ša daug šilumos i gyvenimą.

Reventai čia atostogauja'ilgo

kai, nes nėra kur skubėti. Visa 
vasara tik jiem priklauso. Po 
kelių savaičių grįžta į Woodha- 
vena, kur gyvena vienuose na
muose su sūnumi. Jie užaugino 
tris sūnus. Visi jie aukšto ūgio, 
visi sukūrę gražias lietuviškas 
šeimas.

Prie šių išleistuvių jungiasi ir 
jų kaimynai Jonas ir Aleksandra 
Pakalkai. Jonas Pakalka, buvęs 
Paramos bendrovės direkto
rius, reiškęsis plačioje Lietuvos 
veikloje, dabar jau pensininkas, 
bet visada budrus, judrus, pa- 
skaitąs laikraščius ir knygas. 
Su juo miela pakalbėti, nuke
liauti į praeitį. Ponia Aleksand
ra, tokia blondinė, su nuolatine 
šypsena, draugijose laikosi ato
kiau, bet ji mėgsta fotografuoti. 
Tuoj atsiranda su aparatu ir 
prisitaikius blyksteli šviesa. Ji 
fotografuoja džiaugsmui ir 
mėgsta tuo džiaugsmu pasidaly
ti su kitais. Spalvotas nuotrau
kas ji visada atsiunčia nuotrau
kos dalyviam.

Štai kartą išsirengėm į vėžius. 
Ir pati patalpa buvo raudona, ir 
vėžiai raudoni ant stalo. Po kak
lais parištos baltos servetėlės su 
vėžiais. Koks tai vaizdas foto 
aparatui, spalvotai filmai. Na, ir 
šaudė ponia į visas puses.

J. ir A. Pakalkai išvyksta anks
čiau į New Yorką. Išvyksta ap
gailėdami, kad jų dienos atosto
gų krašte taip greitai prabėgo. 
Kai jie pasiskelbia išvyksią, po
nia Reventienė tuoj organizuoja 
išleistuves. (Bus daugiau)
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Aleksandra Merker — 
muziejaus kuratorė

Programos vedėja, pristatyda- 
________ __ ma dail. Aleksandrą Merker, pa

tekėti, kitaip aš pražūsiu!” Tai brėžė, kiek daug laiko, darbo, 
daugiau kaip prieš pusšimtį me
tų Adomo Galdiko ištarti žo
džiai, palietę Magdalenos Drau- 
gelytės širdį. Jiedu susituokė.

• Ir nuo to laiko Magdalena rū
pinosi Adomo asmeniu ir jo 
talento išsirutuliojimu. 0 dabar 
ji rūpinasi ir globoja jo palikimą, 
kurio svarba ir garsas siekia ir už 
lietuvybės ribų. Neseniai M. 
Galdikienės rūpesčiu buvo į- 
steigtas Adomo Galdiko muzie
jus.

Adomo Galdiko 
muziejaus atidarymas

Magdalena, tu turi už manęs

Atidarymas
Muziejaus atidarymas įvyko 

spalio 7, sekmadienį, Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų so
dyboj, Putnam, Conn. Prasidėjo 
mišiomis, kurias aukojo kun. S. 
Yla. Pamoksle jis lygino Galdiką 
su Čiurlioniu ir Baltrušaičiu, 
vadindamas jį mistiku. Mišių 
tekste kryžius stovi kaip išgelbė
jimo įrankis. Galdiko tematikoj 
kryžius taip pat stovi centrinėj 
vietoj. Kryžiai kapinaitėse, kry
žiai tarp medžių, kartais kryžius 
pakibęs tarp žemės ir dangaus. 
Net. medžių siluetai kartais iš
reiškia Nukryžiuotąjį išskės
tomis rankomis.

Po mišių visi svečiai, seselių 
pavaišinti skaniais pietumis, 
buvo pakviesti į “Raudon-- 
dvario” salę. Susirinko apie 50 
Žmonių. Jų tarpe buvo ir meni
ninkų: Aleksandra Merker, 
Aleksandra ir Vytautas Kašubai, 
Vytautas Vizgirda, Vytautas Ig
nas ir vėliau atvykęs Vytautas 
Jonynas.

Programai vadovavo sesuo 
Augusta Sereitytė. Ji pirmiausia 
pakvietė kongregacijos vyriau
sią vadovę seserį Margaritą Ba- 
reikaitę, kuri, pasveikinusi sve
čius, pasidžiaugė, kad. Putnamo 
seselių sodyba galėjo surasti pa
talpas ir sudaryti sąlygas šiam 
muziejui įsikurti. Kongregacija 
laikanti sau garbe suteikti globą 
šiam muziejui. Tai padaryti pa
skatino noras, kad šio didžio mū-_ 
sų tautos menininko darbai neiš
sibarstytų po privačius butus, 
bet būtų sudarytos galimybės 
juos išlaikyti vienam telkiny.

Prel. dr. V. Balčiūnas pasvei
kino šią kilnią muziejaus įkūri
mo mintį ir M. Galdikienės dar
bo vaisius. Šios dienos įvykis 
esąs didelio žygio pirmas ofi
cialus žingsnis. Pilnas jo įverti
nimas bus įrašytas Lietuvos ir 
Amerikos istorijų puslapiuose.

Skulptorė keramikė A. Kašu
bienė pasidžiaugė, kad A. Galdi
ko monografija jau atspausdinta 
ir yra pakeliui į Ameriką. Bet 
apgailestavo, kad, vykdama į šį 
atidarymą, negalėjusi jos atvežti. 
Tačiau užtikrino, kad jau tikrai 
greit ją bus galima įsigyti.

Dail. V. Ignas prisiminė, kad 
Freiburge Galdikas buvojo mo
kytoju. Bet arčiau su juo susipa
žinęs tik New Yorke. Pradžioj 
prisibijodavęs jo dėl dailininko 
kalbos aštrumo. Bet, arčiau jį 
pažinęs, pamatė, kad po šiurkš
čiu lukštu slepiasi tėviškai švel
ni širdis ir broliška pagalbos ran
ka, kuri jam daug padėjusi ir ne 
kartą nurodžiusi jo charakterį 
atitinkančią kryptį. “Aš jo ir da
bar pasigendu”, baigė savo 
trumpą žodį Ignas. 

Miškinis, dail. Adomo Galdiko grafika. Sis jo kūrinys buvo 
paskelbtas Naujojoje Romuvoje 1934 balandžio 7 d. numeryje.

rūpesčio ir aukos ji įdėjo, kol 
pati patalpa buvo tinkamai pa
ruošta ir visi paveikslai bei kiti 
eksponatai skoningai ir darniai 
išdėstyti. Dėl to jai dabar tenka 
garbė ir atsakomybė būti Adomo 
Galdiko muziejaus kuratore.

A. Merker savo žodyje pami
nėjo turėjusi progos artimai pa
žinti A. Galdiką kaip žmogų ir 
kaip menininką. Iš jo išmokusi 
virš šiukšlinų gatvių ir tarp ap
dulkėjusių medžių lapų paste
bėti grožį ir jį įvertinti. Galdi
kas turėjo tokią įžvalgumo dova
ną. Jis matė grožį ir mokėjo jį už
fiksuoti ant drobės. Dėl to jo pa
veikslai yra tokie gilūs ir išbaig
ti, žiūrovą gaiviną, pakelią ir už- 
angažuoją.

Šio muziejaus tikslas yra ne 
tik parodyti Galdiko kūrinius ir 
asmenį lietuviam ir kitataučiam, 
bet taip pat duoti progos norin- 
tiem pasirinkti ir įsigyti jo pa
veikslus. Tačiau turės būti veda
mas pirkėjų sąrašas, kad būtų 
žinoma, pas ką ir kokie darbai 
yra. Reikia tikėtis, kad atsiras ir 
tokių, kurie, žinodami, kad yra 
toks muziejus, savo testamen
tuose tuos paveikslus perduos 
atgal muziejaus globai ir jo lan
kytojų džiaugsmui. Sakė neabe
jojant!, jog šiandien Galdikas, 
žvelgdamas iš aukštybių, džiau
giasi, kad jo kruopštaus darbo 
vaisiai rado prieglobstį šioj gam
tos žalumo ir įvairumo aplinkoj.

Viename iš šalutinių kamba
rių yra patalpinti paveikslai, ku
rie periodiškai pakeis dabar iš
kabintuosius. Tai reiškia, kad 
muziejaus lankytojai ras išsta
tytus vis naujus Galdiko kūri
nius.

Magdalena Galdikienė 
kalbėjo paskutinė. Prisipažino, 
kad nelengva buvo apsispręsti, ___ __ _______,______,
ką daryti su Galdiko palikimu, jos, Afrikos ir kitų kraštų liau- 
Net ir kai Putnamo seselės pa- dies skulptūrų miniatūriniai <Jir- 
siūlė jai atvykti pas jas ir įsikurti biniai. Trys šoninės lentynos už

pildytos įvairaus dydžio daili
ninko škicų albumais, kurių 
kiekvienas yra tarsi mažutė ga
lerija. Aplinkui pasieniais sta
liukai, komodėlės, vazos ir kito
kie Galdiko pamėgti įvairių 
kraštų meno dirbiniai.

jų sodyboj, buvo didelis klaustu
kas, ar jos įsivaizduoja, koks di
delis jos kraitis. Bet seselės ne
išsigando. Dėl to pirmoji padė
ka priklauso jom. Tačiau krai
čio atgabenimas į Putnamą buvo 
tik pirmas žingsnis. Paruošti 
muziejų reikėjo ne tik pastogės, 
bet ir sugebėjimo, ryžto ir daug 
darbo. Visa tai ji rado dail. A. 
Merker asmeny. Ne tik didžioji 
“Raudondvario” salė, bet ir dvi 
mažesnės šalia jos turėjo būti 
restauruotos pagal jos planą ir 
nurodymus ir pritaikytos šiai 
naujai paskirčiai. Todėl didžiau
sia padėka priklauso A. Merker. 
Dėkojo ir kitiem, talkinusiem 
šiame darbe. Ypatingą padėką 
pareiškė kun. S. Ylai už mišias 
ir pamokslą. Dėkojo taip pat ir 
visiem atsilankiusiem.

Baigdama prisipažino, kad, 
keliantis iš New Yorko, jai buvo 
sakoma, jog ji laidojanti Galdi
ką, išveždama jo palikimą iš 
miesto į kaimą. Bet, kiek iki šiol 
patyrė, jo darbai čia susilaukia 
daugiau lankytojų negu Brook- 
lyne, ypatingai vasaros metu.

dvi
Muziejus 

apima didžiąją salę ir 
mažesnes greta jos.

Ant salės sienų yra iškabinta 
33 paveikslai. Jie parinkti tokie,

Dail. Adomo Galdiko memorialinės galerijos-muziejaus atidarymo dalyviai spalio 6 Putname. 
Sėdi pirmoje eilėje iš k. sesuo Margarita — vienuolyno vyresnioji, dail. V. Kašuba, 
dail. A. Merker-Vitkauskaitė — muziejaus kuratorė, dail. A. Kašubienė, Magdalena Galdi
kienė, prel. Pr. Juras ir dail. V. Vizgirda.

kurie galimai pilniau gali paro
dyti menininko kūrybinės ska
lės plotį ir nuotaikų įvairumą — 
nuo švelnios ramybės iki šniokš
čiančio audringumo, nuo spalvų 
darnūmo iki tonų subtilumo.

Kita šalutinė saliukė yra to
kios reikšmės, kad visą šį kom
plektą iškelia virš galerijos ribų 
ir padaro muziejum. Čia Galdi
kas yra gyvas. Peržengus slenks
tį, į lankytoją žvelgia pats me
nininkas iš savo atvaizdo. Po 
paveikslu kaba jo daug metų 
vartota paletė. Kita nuotrauka 
vaizduoja Galdiką kuriantį. Ant 
dviejų sienų čia taip pat kaba 
paveikslai. O prie kitų dviejų. 
— lentynos. Žemesnėse — dai
lininko biblioteka: meno srities 
knygos, albumai įvairiomis kal
bomis. Aukštesnėse lentynose 
šalia lietuviškos koplytėlės iš
dėstyti Japonijos, Kinijos, Indi-

Kambario vidury stovi pagrin
dinis ir svarbiausias objektas — 
molbertas, ant kurio pritvirtin
tas neužbaigtas paveikslas. Ant 
molberto, kampo užmestas jo 
darbo apsiaustas, o ant viršuti
nio iškyšulio kaba šiaudinė skry
bėlė, kurią jis mėgo dėvėti tapy
damas. Papėdėj dvi dėžės dažų. 
Šalia keletas teptukų. Vienas iš 
jų yra tas, kuris iškrito daili
ninkui iš rankų ir kurio jis dau
giau nebepakėlė. Ši scena kiek
vieną lankytoją priverčia susi
mąstyti. Atrodo, kad didysis dai
lininkas išėjo tik trumpam, bet 
greit sugrįš. Viskas palikta, kaip 
buvo, ir laukia, kol jis į vieną 
ranką paims paletę, į kitą tep
tuką ir vėl stosis prieš paveiks- 
lė...

Deja, Galdikas prie molberto 
nebesugrįš. Bet šis paveikslas, 
vaizduojąs koplytėlę kapinaitė
se, neliks neužbaigtas. Visi jo 
kūriniai yra dalis jo dvasios po
lėkių, jo estetinių pajutimų, jo 
sielos išgyvenimų. Vienas iš 
mažiausiai suprantamų ir sun
kiausiai perteikiamų išgyveni
mų yra mirtis. Muziejaus lanky'- tikalios linijos kyla į viršų, į 
tojam šis paveikslas yra dar ne
baigtas. Bet Galdikui jis jau 
išbaigtas — pilnai, tobulai, rea
liai ir idealiai. Jis jau nebebi
jo mirties nežinomybės ir ne
abejoja pomirtinio gyvenimo ga
limybėmis. Jis peržengė slenks
tį, perėjo į pilnutinį meilės, 
gėrio ir grožio gyvenimą. Ten 
nebėra nei tikėjimo, nei vilties, 
nei troškimo, nei ilgesio. Tikėji
mas pakeistas žinojimu, viltis iš
sipildymu, troškimas ir ilgesys 
džiaugsmu, o visa vainikuoja to
bula, nesibaigianti meilė . . .

Galdikas gyvena, o jo misti
niai darbai kelia mūsų mintį ten, 
kur jis iškeliavo.

P. Geisčiūnas

Elena Kepalaitė prie savo aliuminijaus vamzdžių skulptūros.
Nuotr. V. Maželio *

Elenos Kepalaitės paroda 
Westchestery, N. Y.

Elena Kepalaitė nuo 1970 
metų visas kūrybines jėgas yra. 
pasukusi į sistemišką minimalią 
skulptūrą. Šios krypties skulptū
ros parodą Elena Kepalaitė buvo 
surengusi 1970 metais Phoenix 
galerijoje New Yorke. Dabar 
nuo spalio 3 iki lapkričio 11 jos 
darbų paroda vyksta Mari galeri
joje Mamaroneck, N. Y.

Elena Kepalaitė savo idėjom 
išreikšti pasirinko sunkiai apval- 
domą medžiagą — aliuminijaus 
vamzdžius. Ji juos lenkia į tau
pias formas — vienetus. Sustaty
ti kartu jie sudaro vieną besi
tęsiančią konstruktyvią visumą, 
kurioje matome įvairių linijų, 
kampų ir sukryžiavimų damų, 
pasikartojantį harmoningą ritmą. 
Medžiaga užsimiršta, lieka tik 
idėja.

Parodoje išstatyta penkiolika 
vienetų. Kai kurios skulptūros 
susideda iš dviejų ar daugiau 
vienetų. Didžiausias darbas 
“Paralelės" yra septynių su pu
se pėdos aukščio. Keturios ver- 

tęstinumą. “Intervalai” yra trijų 
pėdų aukščio. Čia matome 
vamzdžių trikampes formas, su
statytas grupėmis, kuriose 
jaučiasi erdvės ritmiškas užpil
dymas. Tuo tarpu “Intervalas

Dail. Adomo Galdiko mono
grafijos pirmieji egzemplioriai 
jau pasiekė Magdaleną Galdi
kienę. Knyga spausdinta Ro
moje, Italijoje.

Marijos Žukauskienės tapyr 
bos kūrinių paroda rengiama 
lapkričio 17. 18 dienomis Hart
forde, Conn. Bus išstatyta apie 
30 naujausių jos tapybos darbų. 
Parodą rengia Hartfordo ra- 
movėnų skyrius.

C”, pastatytas ant atsispindin
čios plokštės — veidrodžio, 
sudaro galimybes tolimesniam 
intervalų pasikartojimui.

Skulptorė Elena Kepalaitė gy
vena New Yorke nuo 1961 metų. 
Per tą laiką yra dalyvavusi eilė
je bendrų parodų ir surengusi 
aštuonias individualias skulptū
rų parodas Kanadoje, Kaliforni
joje, Pennsylvanijoje ir New 
Yorke. Linkiu Elenai Kepalai- 
tei ir toliau ieškoti naujų formų 
skulptūroje.

Vitolis Dragūnevičius

Elenos Kepalaitės aliuminijaus skulptūra — Intervalai. Jos 
kūrinių paroda vyksta Mari galerijoje Mamaroneck, N. Y.

IŠ DAILĖS 
GYVENIMO

— Dail. Antano Petrikonio 
dailės paroda lapkričio 3-4 į- 
vyks Toronte, Ont., Prisikėlimo 
parapijos parodų salėj.

— Cleveland, Ohio, ruošiamų 
Lietuvių Dienų programoj lap
kričio 11 Naujosios parapijos sa
lėj ruošiama lietuvių dailininkų 
kūrinių, gintaro, medžio dirbi
nių bei lietuviškų audinių paro
da.

— Dail. Viktoro Bričkaus po
mirtinė tapybos bei grafikos kū
rinių paroda vyko Toronte, Ont., 
Prisikėlimo parapijos parodų sa
lėj rugsėjo 22-23 ir rugsėjo 29- 
30. Parodą rengė velionies bi
čiuliai.

— Dail. A. Valeška kuria skal
dyto stiklo vitražą “Nuėmimas 
nuo kryžiaus”. Paskutiniu laiko
tarpiu dail. A. Valeška dau
giau dirba vitražų srityje. Prieš 
tai vienai Kalifornijos bend
rovei, jų reprezentaciniam ofi
sui sukūrė skaldyto stiklo vitra
žą, simbolizuojantį filmus, susi
siekimą, į kompoziciją įjungda
mas sritis, kuriomis bendrovė 
užsiima.

— Lietuvių moterų dailinin
kių sąjunga planuoja didžiulę 
jungtinę parodą Chicagoj 1974 
metais.

— “Naujųjų menų galerija”, 
Vakarų Vokietijoje pasirodžiu
siame veikale, tarp 300 rinktinių 
dabarties dailininkų iš viso pa
saulio yra pristatomas ir lietu
vis dailininkas Kazys Varnelis. 
Knygoje yra atspausdinta viena 
Varnelio paveikslo puslapinė 
nuotrauka. Prof. K. Varnelio 
tapybos darbai pastaraisiais me
tais susilaukė išskirtinio dėme
sio ne tik JAV-bėse ir Kanadoj, 
bet ir Europoj.

— Dail Gabrie-Gabrielavi- 
čius rugsėjo pradžioj surengė sa
vo kūrinių parodą Australijos 
Melboumo universitete. Paroda 
tęsėsi dvi savaites.

— Dail. Pr. ir J. Baltuoniai, 
gyv. Montrealy, Kanadoj, nuo 
birželio 3 per tris mėnesius iš
buvo kelionėj, kurios metu su
ruošė sėkmingas parodas kelio
se vietovėse: Los Angeles Flag- 
staff Art Center (čia jiedu pate
ko ir televizijon), Phoenix, Ari
zonoj, Vancouveryje — Interna
tional Exhibition ir estų išeivių 
kolonijai, Winnipego muzie
juj. Visos šios parodos buvo ap
rašytos spaudoj. Kelionės metu 
prisirinko įvairių medžių šaknų 
ateities darbam ir surado gar
saus Diamond Millow šaknį.

— Elenos Gaputytės, Brita
nijoj gyvenančios skulptorės, 
paroda buvo surengta Londone 
liepos mėnesį. Nuo rugsėjo 24 
iki spalio 13 jos skulptūrų pa
roda vyko “The David Paul 
Gallery” Chichesterio mieste, 
pačiuose Anglijos pietuose.
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PO CHICAGOS 
DANGUM

Jau septintuosius metus vei
kia lietuviškoji televizija. Kas
met surinkti apie 30 tūkstančių 
dol. ir išsilaikyti jai yra tikrai 
sunku. Geraširdžių lietuvių dė
ka tie pinigai ateina įvairiais bū
dais.

Pirmas LTV banketas šių me
tų rudens sezone įvyks lapkričio 
24 Jaunimo Centro didžiojoj sa
lėj. Programoj laukiama netikė
tumų. Tikimasi, LTV žiūrovai 
atsilankys ir parems programos 
klestėjimą.

Tenka džiaugtis LTV progra
mų pagerėjimu. Čia atėjo su 
savo talentais jaunimas ir vyres
nieji. Spalio 14 pirmą kartą pro
gramoj pasirodė naujai sukurtas 
jaunimo orkestras Viltis, globo
jamas muzikos žinovo Algio Mo
desto. Orkestro dalyviai 15-18 
metų amžiaus. Pasirodymą paį
vairino solo dainavimu Irena 
Mažeikaitė, akomponuojant 
Aleksiūnaitei. Toj pačioj progra
moj T. Siutas ir J. Jasaitis pasi
kalbėjo apie Balfo vajų ir jo pa
sekmes.

Kitose LTV programose jau 
rodėsi Al. Stephens vadovau
jamas Aidučių ansamblis, padai
nuodamas įvairių dainų, ir Em. 
Pakštaitės kanklių orkestras, da
lyvaujant su ragu B. Pakštui. 
Vasaros metu buvo kelios prog
ramos, surengtos dr. Jono Ado
mavičiaus ir Kazės Brazdžiony- 
tės. Daugiausia programom 
rūpinosi T. Siutas. Per filmus jis 
perdavė Detroito chorą. Tenka 
pažymėti, kad iki sausio mėne
sio visi sekmadieniai yra užimti 
vis naujų talentų ir organizaci
jų. Todėl jei kas iš toliau nori 
patekti į programą, jau dabar tu
ri kreiptis į LTV, 5845 So. Oak- 
ley, Chicago, 111. Tel. PR 8-2100.

šv. Vardo draugija spalio 14 
Gimimo parapijos salėj turėjo 
susirinkimą. Pranešta, kad iš 
praėjusio pikniko, gauta 3,578 
dol. pelno; valdybos ir susirin
kimo nutarimu 2,500 dol. paskir
ta parapijai.

Balfo skyriai ir rinkėjai visu 
tempu renką aukas. Rengiamasi 
Balfo seimui Clevelande. Pirm. 
M. Rudienė Balfui skyrė visą ra
dijo valandą. Bankininkė F. Pa- 
kel Balfui aukoja ir globoja jo va
jų. Chicagos lietuvių moterų 
klubas per 108 skyriaus pirm. 
Aldoną Daukus aukojo 100 dol. 
V. Šimkus, O. Zailskienė, Bogu- 
šienė ir kiti kalbėjo per radijo 
programas, aukų rinkėjai lanko 
lietuvių namus.

Jaunimo Centre vyksta įvai
rios parodos: jaunimo, audimo, 
keramikos ir kitos. Vyksta ir 
penktadienio vakaronės. Jau dvi 
įvyko: su rašytojais K. Bradū- 
nu ir E. Cinzu. Matėm ir naują 
lietuvių Foto Archyvo filmą 
“Statybą”.

Tėvų Jėzuitų religinės valan
dėlės vyksta per Margutį antra
dienių vakarais ir Sophie Barčus 
programoj penktadieniais 11-12 
vai. Jom vadovauja kun. L. Za
remba. Paskutiniu metu daugiau 
pradėjo reikštis kun. A. Ta
mošaitis.

Jaunimo choras ir oktetas 
repetuoja trečiadieniais. Vado
vauja muz. F. Strolia. Choras jau 
rodėsi viešai ir net lietuviškoj 
televizijoj. Jį globoja tėvai jė
zuitai. Čia daugiausia dirba kun. 
A. Kezys. Oktetas dar tik orga
nizacinėj stadijoj; balsingi jau
nuoliai kviečiami ir laukiami.

Chicagoje sudarytas Vilniaus 650 metų sukakčiai paminėti 
komitetas. Minėjimas bus spalio 21 Jaunimo centre. Iš k.: 
V. Vaitiekūnas, A. Juškevičius, P. Aglinskas, A. Rūgytė, V. 
Šimkus, (pirmininkas), V. Genienė, J. Tamulis, V. Iš gan ai
ris ir J. Vaičienė. Stovi A. Budreckas, J. Kaunas, V. Talat- 
Kelpša, L. Kairys, K. Radvila, P. Eigelis, A. Pakalniškis, 
J. Gasparas, A. Dzirvonas, K. Januška ir K. Petrauskas.

Chicagoje rugsėjo 23 buvo Jaunimo Centro statybos pabaigtuvės. Pamaldos lauke prie 
paminklo žuvusiem dėl Lietuvos laisvės. Nuct. D. Vakarės

Gintaro paroda Buffalo mozaikoje
Buffalo, N. Y., rengiama tauty

bių mozaika — pasirodymas. 
Nors Buffalo gyvena nedaug 
lietuvių, bet jie šioje mozaiko
je dalyvauja su gintarų paroda.

Rugsėjo 28 į Buffalo burmist
ro įstaigą buvo pakviesta lietu
vių atstovė Nora Michalskytė, 
7 metų mergaitė, drauge su kitų 
tautybių vaikais atidaryti vadi
namos Buffalo mozaikos. Nora 
buvo pati jauniausia, pasipuo
šusi lietuviškais tautiniais dra
bužiais. Ji miesto burmistrui 
Stanley Makowski lietuvių var
du įteikė gintarus, o burmistro 
žmonai — rūtelių. Miesto bur
mistro susitikimas su vaikais ir

Grandies ansambly, kaip atro
do, irgi vyksta choro repeticijos. 
Vadovauja muz. J. Mieliulis. 
Tikrai galim džiaugtis, kad yra 
šokančio ir dainuojančio lietu
viško jaunimo.

Bal. Brazdžionis

Parodos kultūros muziejuj
Balzeko lietuvių kultūros 

muziejuj nuo birželio 10 iki lie
pos mėn. pabaigos buvo išstaty
ti amerikietės menininkės Flo- 
rence Ezzel-Stevenson 87 alieji
niai paveikslai. Tai talentinga 
menininkė, tapanti nuo 8 metų
amžiaus. Dabar jai 82-eji metai. . viškas

Liepos — rugpjūčio mėne
siais buvo muziejaus rėmėjų 
moterų vieneto lietuviškų ir ki
tokių lėlių, lovatiesių, staldeng
čių, servetėlių, prijuosčių, mez
ginių ir panašių rankdarbių pa
roda. Kai kurie didesni ekspona
tai tebėra dar ir dabar muziejuj. 
Norintieji gali juos pamatyti.

Nuo rugsėjo pradžios čia vyks
ta įdomi ir savotiškai vertinga 
Vyto Lukoševičiaus autografila- 
telistikos ir kartu pasaulio valdy
tojų paroda. Išstatyta 19 didelio 
formato rėmų. Juose Afrikos, 
Azijos ir kitų šalių senų ir nau
jų nepriklausomų valstybių 
“galvų” (vadų, karalių, prezi
dentų, ministerių pirmininkų, 
generolų) nuotraukos, tų valsty
bių pašto ženklai bei paveikslė
liai su valstybių vadų autentiš
kais parašais. Yra ir Lietuvos bu
vusieji prezidentai.

Visiem tiem dalykam surinkti, 
sutvarkyti, ypač gauti autentiš
kiem “didybių” parašam, reikė
jo keliolikos metų laiko; įdėta 
daug rūpesčio, pastangų ir lėšų.

Parodos pastabų knygoj pilna 
kuo geriausių atsiliepimų apie 
šią parodą.

Visas parodas galima lankyti 
kas dieną 1—4:30 vai. popiet. 
Lankymas nemokamas.

(kp) 

mozaikos atidarymas buvo per
duodamas per televiziją.

Lietuviškų gintarų paroda ati
daryta spalio 16 Buffalo valsty
binės kolegijos bibliotekoje. Pa
roda tęsis iki spalio 31. Čia 
bus išstatyta įvairūs gintaro pa
puošalai — karoliai, apyrankės, 
auskarai, sagtys ir t.t. Šalia lie
tuvių su rankdarbiais dar daly
vauja estai, latviai, serbai, ukrai
niečiai.

Mozaikos metu vyks Niagara 
Frontier Folk Art Council ruoš
tas tautų festivalis. Ten spalio 
21 pasirodė Gintaras, Toronto 
lietuvių tautinių šokių grupė.

Vėliau ši gintarų paroda bus 
perkelta į kitas kolegijas. Va
sario mėnesį ji bus Erie Com- 
munity kolegijoje, Cilla Maria 
kolegijoje ir D’Youville kolegi
joje, kur dirba dr. Antanas Mus
teikis.

Parodos organizatoriai
Šios parodos organizatoriai 

yra jauna lietuviška pora —.. 
Elena ir Tomas Michalskiai.

Elena Michalskienė-Matu- 
sevičiūtė, gimusi Brooklyne, 
Darbininko radakcijai parašė la
bai malonų laišką ir atsiuntė 
visas žinias, laikraščio iškarpą. 
Laiškas parodo, ką reiškia lietu- 

nusiteikimas ir entuziaz
mas. Ji laišką parašė lietuviš
kai. Laiške pasitaiko klaidų, — 
nesudarinamos giminės, pakei
čiamos giminės, pavartojami se
ni iš tėvų girdėti žodžiai,—bet 
tai visai nekliudo. Priešingai, tai 
suteikia laiškui stilių ir parodo, 
kaip dar branginamos ir verti
namos etninės tautų savybės, 
šiuo atveju lietuviškos tradi
cijos.

Jos vyras Tomas Michalskis, 
trečios kartos lietuvis, talkino 
Buffalo mozaikos ruošimo dar
buose. Jis dirba Erie Communi- 
ty kolegijoje, yra dekano pa
vaduotojas, studijavęs kalbas 
Hamburge, Vokietijoje. Jis anks
čiau dėstė kalbas Šv. Juozapo 
kolegijoje, o nuo 1971 metų Erie 
Community kolegijoje.

Elena Michalskienė turi dide
lį gintarų rinkinį. Jai gražius gin
tarus atvežė teta iš Lietuvos, 
kai ji su savo vyru studijų metu 
gyveno Vokietijoje.

Courier Express-Buffalo spa
lio 12 įsidėjo aprašymą apie bū
simą parodą ir Elenos Mihals- 
kienės nuotrauką, kaip ji de
monstruoja gintarus. Nuotrauką 
čia pakartojame.

RELIGINĖS TEMOS ...
(atkelta iš 3 psl.)

tų prabilęs į širdį maldoj, klū
pant prieš altorių Švenčiausio 
Sakramento koplyčioj. Ji šios 
koplyčios nemini ir joj grei
čiausiai neklūpėjo besimelsda
ma. Pats bazilikos aprašymas 
yra aiškiai tendencingas ir neob
jektyvus. Ji matė daug pamink
lų. Bet, užuot grožėjusis menu, 
ji mintijo, jog tai paminklai ge
radariam, ir tuo piktinosi. Gaila, 
kad jai niekas nepaaiškino, jog 
Šv. Petre nėra jokių paminklų 
geradariam, o tik meno kūriniai 
prisiminti įvairiem popiežiam 
ir vienai kitai didžiajai katalikų 
Bažnyčios asmenybei. Ji kalba 
apie šv.. Petro statulą, uždengtą 
stiklu. Bet juk taip nėra. Tik 
Pieta kūrinys, po to, kai prieš šią 
skulptūrą buvo pasikėsinta ir ji 
buvo sužalota, yra nūdien pri

Elena Matusevičiūtė-Michalskienė gintaro oarodoie Buffalo, 
N. Y. Šią nuotrauką įsidėjo Courier Express Buffalo, N. Y. 
spalio 12.

PLIAS VEIKLA BEI
PLANAI ATEIČIAI

Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos centro 
valdyba, jau antri metai veikian
ti Washingtone, prisidėjo prie 
dviejų regioninių suvažiavimų, 
New Yorke ir Kanadoj, kuriuose 
buvo aptartos veikimo formos ir 
pasidalinta patyrimu. Sutvarkyti 
su PLIAS ženkliuku susiję rei
kalai. Netrukus nariai galės įsi
gyti konkursą laimėjusį (archi
tektas A. Arbas) ženkliuką. Da
lis valdybos narių, kaip P. Ma
žeika ir K. Campė, aktyviai dir
ba mokslo simpoziumo rengime.

Yra daug planų ateičiai, tačiau 
vienas paminėtinas iš anksto, 
kad nariai, kurie planuoja atosto
gas žiemos ar pavasario sezone, 
galėtų į tai atsižvelgti. Būtent: 
1974 balandžio 20-28 Juno 
Beach, Florida, PLIAS ruošia 
“elektroninių skaičiavimo ma
šinų pritaikymo inžinierinėm 
problemom konferenciją. Šia 
svarbia tema bus turiningų pa
skaitų, pageidaujantiem bus 
rengiami trumpi programinimo 
kursai. Bus programa poniom 
ir mūsų suvažiavimam tradici
niu tapęs vakaras.

Kas pažįsta Floridą, žino, kad 
Juno Beach yra viena iš malo

dengtas kristalu; bet tai įvyko 
jau po to, kai panelė Eivaitė lan
kėsi Romoj ir bazilikoj.

Neradusi Dievo Šv. Petro ba
zilikoj, autorė jį surado beskrai- 
dydama motociklu ir besigrožė
dama Pietų Italijos grožybėmis. 
Ji surado Dievą jausmais. Bet 
ar tai tikras Dievas? Neužtenka 
Dievą pajusti jausmais. Reikia jį 
pažinti protu ir priimti valia per 
malonę, jausmais patirtas Die
vas dažnai gali būti tik iliuzija, 
tik mūsų pačių kūrinys, o ne Ap
reiškimo Viešpats, kuris vienas 
yra kelias, tiesa ir gyvenimas. 
Prisimena man Salomėja Neris. 
Būdama gimnaziste, ji skendėjo 
savo jausmingame religingume. 
Bet kai jos jausmus užviešpata
vo bernužėlis, ji dainavo: “Be 
bažnyčios, be altorių, be sumai- 
nymo žiedų—žirgai lekia, kur tik 
nori, lekiam lekiam vienu du.” 

niausių jos kurortinių vietų, ne
toli nuo Miami Beach, nepertoli 
nuo Floridos Disneyvvorld. 
Konferencija bazuosis Al. Pili- 
pausko moderniame, prie pat 
paplūdimio esančiame mote
lyje.

Nors laiko dar daug, bet pa
galvoti apie tai verta iš anksto. 
Smulkesnė informacija apie ren
giamą konferenciją bus nariam 
suteikta per skyrių valdybas.

PLIAS centro valdybos 
sekretorius

BRUIMtmES ŽINIOS

Jautienos kepsnio puotą su
rengė Lietuvių postas 154 spalio 
21 Eastern salėj. Žmonių buvo 
pilna salė, buvo atvykusių net iš 
Pennsylvanijos. Buvo įvairių 
laimėjimų. Šokiam grojo orkest
ras.

40 valandų atlaidai įvyko Šv. 
Alfonso bažnyčioje spalio 21-23. 
Atlaiduose žmonių dalyvavo 
daug. Altoriai buvo gražiai pa
puošti. Parapijos mokyklos vai
kai dalyvavo pamaldose.

Juozas Baker-Bakerskis, Dai
nos choro dirigentės vyras, po 
tyrinėjimų ligoninėje, šiomis 
dienomis sveiksta namuose. 
Linkime jam geros sveikatos.

Koncertą rengia Amerikos
Lietuvių Tautinės Sąjungos Bal- 
timorės skyrius. Koncertas bus 
spalio 27 Lietuvių svetainės 
didžiojoj salėj. Pradžia 7:30 v.v. 
Programą atlieka sekstetas iš 
Bostono. Vadovauja muzikas Ju
lius Gaidelis. Šokiam gros nau
jas lietuvių orkestras “Aidai”. 
Veiks loterija, bus įvairių valgių. 
Bilietų galima gauti lietuvių 
svetainėj. Rengėjai kviečia visus 
atsilankyti.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
rengia linksmą Halloween vaka
rą su šokiais. Tai bus spalio 
27, šeštadienį, Šv. Alfonso mo
kyklos salėj. Pradžia 8 v.v. Ren
gimo komitetas kviečia visus na
rius dalyvauti. Įdomiausi

Reikia tikėti ne į tokį Dievą, 
kokį mes pajuntam jausmais, bet 
į tą, kurį pažįstam iš Apreiški
mo.

.Atsiųsta 
paminėti

Stasys Yla — VARDAI IR 
VEIDAI mūsų kultūros istorijo
je. Nuo Mažvydo ligi Skvirecko. 
Išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas 1973. Aplankas dail. Teles
foro Valiaus. Iliustruota nuo
traukomis bei portretais. 348 
psl. Kaina 6 dol.

Autorius, kaip sakoma knygos 
aplanke, “pasirenka iš praėjusio 
puspenkto šimto metų būdingų 
asmenybių ir iš jų nori sužinoti, 
kokia yra lietuviška kultūra. 
Kaip kūrybiškai Stasys Yla pasi
savina Lietuvos praeitį, liudija 
tai, kad jis randa joje visas žmo
gaus dvasinio reiškimosi sritis: 
ir literatūrą, ir auklėjimą, ir reli
ginį gyvenimą, ir politinį gyve
nimą.”

Autoriaus pasirinktieji asme
nys yra šie: Martynas Mažvydas, 
Mikalojus Daukša, Kristijonas 
Donelaitis (čia jie pavadinti raš
tijos pirmūnais), Juozas Arnul- 
fas Giedraitis, Motiejus Valan
čius, Antanas Baranauskas (liau
dies kultūros kėlėjai), Aleksand
ras Dambrauskas- Jakštas, Anta
nas Smetona (kultūros barų de
rintojai), Jonas Mačiulis-Mai
ronis, Jurgis Matulaitis ir Juo
zas Skvireckas (tautos dvasinto- 
jai).

Kun. Jonas Gutauskas, S.T.D., 
Paed. D. — DIEVAS ŠIAN
DIEN. Dievo samprata ir jo bu
vimas. Žmogaus su Dievu ir be 
Dievo likimas. Išleido Krikščio
nis Gyvenime 1973. Knygų 
serija JNr. 9. Kalbą tikrino Vla
das Kulbokas. Įrašus piešė Te
lesforas Valius. Įdėta knygos fi
nansuotojo kun. Vincento Pui
doko nuotrauka. Kieti viršeliai. 
288 psl. Kaina 6 dol.

Autorius knygos pratarmėje 
pasisako: “Šis darbas nėra teolo
ginis traktatas apie Dievą. Ir jis 
nėra skirtas mokytiems teolo
gams ar filosofams, bet papras
tiems krikščionims, šių dienų 
žmonėms, kurie ilgisi ne teo
loginių išvedžiojimų, bet gyvojo 
Dievo.”

Knyga suskirstyta į 13 sky
rių, kurie suąkirstyti dar į sky
relius. Skyriam ir skyreliam 
duoti prasmingi pavadinimai. 
Visa tai pagyvina knygą, ir ji 
lengvai yra skaitoma.

Jonas Gailius — IŠTIESTOS 
RANKOS. Išleido ir iliustravo 
Bičiuliai. Bradford, 1973. Spau
dė Šaltinio spaustuvė Not- 
tinghame, Anglijoj. 236 didelio 
formato puslapiai. Kaina nepa
žymėta.

Cituojant autoriaus žodžius, 
tai “žmogiški svarstymai apie vi
satos Kūrėją ir visų mūsų Tė
vą, apie pasiilgtą gimtąją žemę, 
apie žmogų ir jo buitį”.

Autorius — dar nepriklauso
moj Lietuvoj pasižymėjęs jauni
mo rašytojas, šioj knygoj duodąs 
ir savo tikrąją pavardę — Jonas 
Kuzmickis.

kostiumai ir kaukės bus premi
juojami.

Atgal prie Dievo — Back to 
God pamaldas rengia Lietuvių 
posto 154 letionieriai lapkričio 

4 d. Šv. Alfonso bažnyčioj. Le
gionieriai kviečia visus daly
vauti 8:30 v. mišiose, kurias 
aukos posto kapelionas kun. A. 
Dranginis. Per mišias giedos 
Dainos choras.

Šv. Alfonso parapijos metiniai 
pietūs bus lapkričio 11, sekma
dienį, mokyklos salėj. Pradžia 1 
vai., baigsis 6 vai. Be lietuviškų 
valgių bus ir jautienos ir alu
čio. Šokiam gros orkestras. Veiks 
ir loterija. Visi kviečiami atsilan
kyti.

Jonas Obelinis
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ALGIRDO BRAŽINSKO POSMAI IŠ 
TURKIJOS KALĖJIMO

Vokietijos lietuviukai gražiai 
pasirodė evangelikų suvažiavime

Tai eilėraščiai “Už mylimą 
Baltiją”. Eilėraščiai jaunuolio 
tremtinio, prasiveržusio pro ge
ležinę uždangą ir laisvame kraš
te patekusio į kalėjimą.

Darbininkas (birželio 8) šį Al
girdo Bražinsko-Balto eilėraščių 
rinkinį pavadino reta knygute. 
Reta, sakyčiau, todėl, kad ji ski
riasi nuo kitų to paties žanro 
knygų bent keliais požiūriais.

Vienas iš tų požiūrių gali bū
ti nukreiptas į patį autorių, kuris 
ne tik domina^ bet ir stebina 
skaitytoją savo (asmeniu. Vergi
joj gimęs iry^epatyręs laisvės. 
Liepos 26<jam suėjo 18 metų 
amžiaus. Būdamas 14 metų, jau 
kūrė tragiškai gyvastingus eilė
raščius tremtyje, Turkestane: Aš 
griausiu uolą vergijos . . . Su- 
klupti čionai nevalia ...

Kitas požiūris? Tai tie sukur
tieji eilėraščiai. Taikliai juos 
apibūdina Jurgis Gliaudą: “1973 
metais gegužį mus pasiekė pen
kiolika dramatiškiausių eilėraš
čių iš Turkijos kalėjimo. Tuo pat 
laiku mums gimė jaunas marti
rologijos temų poetas” (Dirva, 
birželio 13).

šio rinkinio eilėraščiai sukurti 
1969-72 metų laikotarpy: Tur
kestane, Lietuvoj, prasiveržiant 
pro geležinę uždangą, Turkijoj.

Keletas eilėraščių iš Tur
kestano tokie vaizdūs, kad, ro
dos, ir patį skaitytoją realiai nu
kelia į dykumą, kurios “tenai 
tiek daug — net krašto nesima
to”. “O ir kančios tenai tiek 
daug — net krašto nesimato”. 
“Žvarbūs vėjai tik pučia smė
liu”. Troškina:

Vandens! Ak, vandens!
Jo nėra . . .
Perdžiūvo lūpos, suskilo.
Vilties!
Ir vilties jau nėra!
O jos reikia . . .

Kun. F. A. Bendoraitis Amazonės upėje su savo jorijaukintais 
indėnais. Nuotr. kun. H. Šulco

KELIONĖ Į AMAZONIJOS Ml SIJAS
Tolimoj vakarinėj Amazonijoj. 

prie pat Bolivijos pasienio, kun. 
Ferdinandas Aleksandras Ben
doraitis, gydytojas, atkakliai ko
voja prieš visokias tropikines li
gas. Per 10 metų laikotarpi jis 
pastatė didelę ligoninę, kurioj 
nemokamai gydomi visi apylin
kės gyventojai; radijo stotį, per 
kurią šviečiami apylinkės žmo
nės; plytų fabriką, kuris tiekia 
medžiagą tvirtai statybai; dar su
organizavo indėnu centrą su me
dicinine priežiūra, su žemes 
ūkio mokykla ir su daugeliu kitų 
dalykų, kurie reikalingi indė
nam integruojantis į baltųjų 
gyvenimą, bet palaikant ir savo 
pačių kultūrą.

Norėdami patalkinti kun. 
Bendoraičiui, iš Sao Paulo lei
domės į kelionę: septyni žmo
nės, iš kurių penki lietuviai.

Iki Campo Grande kelionė 
buvo sklandi. Bet tuoj už Campo 
Grande prasidėjo aviantiūros: 
dėl staigaus lietaus reikėjo au
tobusą stumti per dumblą. Po to 
naktį sugedo motoras, ir reikėjo 
laukti kito. Taip po 20 valandų 
pasiekėm Cuiabą, kur nakvo
jom pas saleziečius. Gerai atsi
gavę, tęsėm kelionę link šiau
rės. Išvažiavom iš ryto 10 vai. 
ir visą dienelę riedėjom per sau
sas Mato Grosso šalis, įmerkti

O štai ir Lietuva (cituojama 
Draugo kultūriniame priede, 
birželio 30):

Vagoj sustojęs kruvinoj, 
Klausausi vyturėlio.
O vyturėlis,kaip seniau, 
Aukštai tikilęs čiulba.
1 r kas supta, kas jo ši rdy — 
Džiaugsmai ar skausmas 

ulba?
Prasiveržimas pro geležinę 

uždangą:
Ateis dienu— sugrius vergijos 

vartai 
(Nebetoli jau tie laikai), 
Ir Geležinio Vilko balsą 
Girdės kalnai^ ir jūros, ir 

laukai.

Kalėjimas Turkijoj:
Aplinkui dulkės, 

pilkumas.
Seniai supilkėjau ir aš!
Tik dvasioje Ii Jco baltumas, 
Kuris manpaguodą atneš.
Kalėjimą laisvoj šaly ir vergi

ją paliktojoj tė'vynėj teisingai 
nusako pora eilučių iš rankraš
čio (į rinkinįjos neįdėtos):

Sunku čiomišaltoj kiaurymėj, 
O dar sunkiais. savoj tėvynėj. 
Be jau suminėtų požiūrių, ku

rie padaro šj rinkinį išskirtinį, 
yra dar vienas. Tai dail. Juozo 
Bagdono iliustracijos, puikiai 
pagaunančios eilėraščių dva
sią ir stiprios nie niškai, teikian
čios rinkiniui ne tik išorinės, 
bet ir vidinės damos.

Rinkinys “Užmylimą Baltiją” 
gražiai išleistas. Įdėta ir auto
riaus nuotrauka. 32 psl. Kaina 2 
dol. Išleido Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Richmond 
Hill skyrius Nev Yorke. Spaudė 
Tėvų Pranciiko nų spaustuvė 
Brooklyne.

“Už mylim^Baltiją” gaunama 
šiuo adresu: J. Sirusas, 85-59 
88St.,Woodhaven,M.Y. 11421.

tiesiog į raudonas dulkes, kurių 
ten yra visur.net ir sriuboj bei 
duonoj restoranuose . . . Taip 
ir riedėjom visą. naktį ir visą 
kitą dieną: vis tie patys sausi 
miškai, tik antrą dieną medžiai 
didėjo, gamta pasidarė žalesnė, 
nes jau siekėm Amazonijos mil
žinus. Taip galu gale po keturių 
dienų pasieta Guajara-Mirim, 
kur mūsų tautietis kun. Bendo- 
raitis gyvena ir dirba.

•o—

taip smagiai 
pat, kitą rytą, 

ligoninėj. Pas 
radom i? Chi-

Jis mus priėmė su neįprastu 
nuoširdumu. Pas idžiaugė jauni
mo entuziazmu, nes su manim 
dar vyko dvi jaunuolės ir vienas 
jaunuolis, kurie 
jautėsi, kad tuoj 
pradėjo darbą 
kun. Bendoraitį 
cagos atvykusį Rimvydą Rapšį, 
kuris (kartu su visa šeima) yra 
geras misionieriaus bičiulis ir 
rėmėjas. Šį susitikimą juokais 
pavadinom Amazonijos lietu
vių kongresu”.Septyni lietuviai 
susitikom Amazonijos miškuose 
tuo pačiu tikslu: praleisti atosto
gas dirbant artimo labui! Gi čia, 
Amazonijoj, to darbo yra visiem 
ir visose srityse.

Po vieneriij m etų radau kun. 
Bendraičių statomą ligoninę žy
miai praplėstą. Tokiu būdu pa
daugėjo joje irdarbų: reikia dak-

Dail. J. Bagdono iliustracija A. Bražinsko knygai

tarų, slaugių, laborantų, reikia 
žmonių virtuvei bei skalbyklai, 
ir pačiai statybai reikia talkos. 
Ligoninė puiki ir švari. Konsul- 
torija ir operacijų salės turi “air- 
conditioningus”. Koridoriai sko
ningai išpuošti. Vienas boli- 
vietis tapytojas savo talentą do
vanoja šitam kilniam tikslui. Jis 
net lietuviškais motyvais išpuo
šė įėjimą: viršum spindi gražus 
Vytis, gi šalia — žavi lietuviš
ka Madona. Koplyčios vitraže 
— šv. Kazimieras. Visa tai de
rinasi su čia esančia nuotaika: 
su džiaugsmu duodama, su šyp
sena padedama. Niekas čia ne
sirūpina uždarbiu: vienintelis 
rūpestis yra sugrąžinti nelai
mingam artimui šypseną, kurią 
jis galėjo per ligą ar nelaimę 
prarasti.

Dabartiniu metu su kun. Ben- 
doraičiu dirba lietuvaitė seselė 
Ksavera Emilija Šakėnaitė. is 
Debeikių valsčiaus. Prieš karą 
ji nuvyko į Prancūziją, kur į- 
stojo į pranciškiečių (Jėzaus Šir
dies) vienuolyną. 1963 atvyko į 
Amazoniją; viršininkės nelabai 
norėjo jos išleisti, bet tuometi
nis Liono vyskupas Msgr. J. 
Villot nuramino visus viršinin
kių sąžinės rūpesčius, nurody
damas skubų aukštesnį tikslą — 
padėti artimui nelaimėj!

Kita talkininkė Čia yra slaugė 
iš Jugoslavijos — Antonia Su- 
hadolmik. Ją čionai trejiem me
tam pasiuntė “Oesterreichi- 
scher E nrivicklu ngshe Ifer- 
dienst” — OEI). Austria.

Dirba dar vienas daktaras bo- 
livietis ir dantų gydytojas dr. 
Piccoli, italų kilmės brazilas.

Progomis atvyksta daktarai iš 
užsienio, kaip neseniai iš Suo
mijos dr. Pirkko \VoalIe ir du 
daktarai iš Šveicarijos, akių spe
cialistai. kurie čia atliko eilę ka
taraktų operacijų. Vieno jų. dr. 
Peter Steiger. vardu 
dinta dabartinė akiu 
rija.

Prie slaugymo dar prisideda 
dvi jaunuolės brazilės ir viena 
bolivietė.

Būtų kilnu ir pravartu, kad 
ir lietuviai daugiau prisidėtume. 
Kaip jau minėta, ligoninei reikia 
daktarų, slaugių, laborantų. Rei
kia talkos virtuvėj ir skalbykloj, 
namų ruošoj ir dar statyboj.

Gali prisidėti visi geros valios 
lietuviai. Amžius nesvarbu. 
Svarbu tik dosnus nusistatymas 
padėti savo artimui, kuriam pa-

konsulto-

Brazilijoje, Sao Paulo mieste liepos 6-15 buvo surengta tre
čioji baltiečių metinė paroda, sutraukusi daug lankytojų. Lie
tuvių skyrių rengė Brazilijos LB. Nuotr. a. Siūlaičio

Kun. Jonas Šulcas (k.) Brazilijoje kalbasi su kun. F. Ben- 
doraičiu, kuris dirba brazilų parapijoje ir kuris pastatė 
radijo stotį.

Trumpai iš Įvairių kraštų
— Liberty radijas nuo spalio 

5 programoje “Pisma i doku- 
menty” kas savaitė duoda 2 va
landų pranešimus lietuviškai 
trumposiom bangom — 17, 25, 
31, 41, 49. Valandos nepastovios 
— kartais 20 vai., kartais 20:30 
trečiadieniais, ketvirtadieniais 
ir penktadieniais. Šiuo metu kal
bama apie religinę padėtį Lietu
voje pagal “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką”. Muen- 
chene girdima telefonu 9222- 
401 arba 9222-411.

— Europos lietuviškųjų studi
jų savaitę kitais metais nutarta 
rengti Šveicarijoje Morschach, 
prie Keturių kantonų ežero. Or
ganizaciniais reikalais rūpinasi 
dr. A. Gerutis, kun. J. Jūraitis ir 
kt. Tai bus jau XXI savaitė. Jubi
liejinė dvidešimtoji šiemet buvo 
Vasario 16 dienos gimnazijoje 
Vokietijoje.

— Janetė Nikitij, Brazilijos 
lietuvaitė, 17 m. amžiaus, “Ne
muno” šokėja ir “Mūsų Lietu
vos” jaunimo puslapių bendra
darbė, laimėjo ketvirtą vietą Sao 
Paulo miesto VII vaikų bevjau- 
nimo olimpijados piešimo var
žybose.

— Australijos lietuvių katali
kų federacijos suvažiavimas į- 
vyks tuoj po Kalėdų švenčių, 
Adelaidėj, Lietuvių katalikų 
centro patalpose. Bus paskaitos, 
pranešimai, diskusijos veiklos 
klausimais, meninė programos 
dalis. Suvažiavimo ruoša rūpina
si kunigai: Ant. Kazlauskas, 
MIC, P. Butkus, P. Bačinskas, 
Pr. Vaseris, Pr. Dauknys ir eilė 
katalikų pasauliečių.

— Melboume sėkmingai vei
kia Lietuvių tautinių šokių gru
pė “Gintaras”. Repeticijas atlie
ka Lietuvių namuose.

galba labai reikalinga.
Dėl pragyvenimo čia nereikia 

rūpintis: dirbančiam kasdienė 
duona užtikrinta!

Dabar atvykusi grupė yra kuk
li pradžia. Puoselėjama viltis, 
Scad su laiku atsiras žymiai dau
giau mūsų tautiečių, norinčių 
talkinti savo tautiečiui, kunigui 
ir daktarui, dirbančiam tolimoj 
Amazonijoj ir turinčiam tikslą 
savo konkrečiu darbščiu gyveni
mu įrodyti, kad Kristaus vynuo
gynas nepripažįsta jokių ribų!

Kun. Hermanas J. Šulcas

Vasario 16 gimnazijos vy
resniųjų mokinių tautinių šokių 
grupė dalyvavo Hesseno evan
gelikų Bažnyčios Gustav-Adolf- 
Werk metiniame suvažiavime 
Lich mieste prie Giesseno, 130 
kilometrų nuo Romuvos. Eks
kursiją organizavo ir jai vado
vavo evangelikų jaunimo ra
telio vadovas mokyt. Fr. Skėrys.

Frankfurter Hof viešbuty įvy
ko simpoziumas sn vokiečių 
evangelikų jaunimu. Tema — 
“Drąsa būti mažuma” (Mut zur 
Minderheit). Trujpus prane
šimus pateikė kun. Berron apie 
evangelikų liuteronų Bažny
čią Argentinoj, kun. Splitta apie 
evangelikus Ispanijoj, mokyt. 
Fr. Skėrys apie lietuvių evange
likų Bažnyčią išeivijoj ir Aureli

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija Romoje yra pradėjusi 
skirti kasmetines premijas už 
mokslo veikalą — 1000 dol., už 
žurnalistinį darbą — 500 dol., už 
religinį veikalą — 500 dol. Šių 
premijų mecenatas ir iniciato
rius kun. dr. Juozas Prunskis nu
tarė tas premijas padidinti ir da
bar jos visos trys bus po 1000 
dol. Ketvirtąją jo kasmetinę pre
miją už visuomeninį darbą skiria 
ir tvarko Pasaulio lietuvių katali
kų bendrija.

— Lietuvių Katalikų Bend-__ Labai gražiai pasirodė Vasario
ruomenės choras Sao Paulo 
mieste, Brazilijoj, specialiu kon
certu spalio 14 minėjo savo 
veiklos 36 metų sukaktį. Cho
ras buvo pradėtas organizuoti
1936 ir pirmą kartą pasirodė
1937 su operete “Kaminkrėtis ir 
malūnininkas”. Chorui vado
vavo muzikai — F. Girdauskas, 
J. Stankūnas, Al. Ambrozaitis, 
J. Strolia, o dabartinis jo vado
vas yra Viktoras Tatariūnas. 
Choro komitetui vadovauja 
pirm. P. Šimonis.

— Virginija Radinaitė, 22 
metų amžiaus, baigminėse var
žybose Sydnėjaus Wentworth 
viešbučio pokylių salėj buvo iš
rinkta į gražiausių Australijos 
merginų pirmą penketuką. Ji at
stovaus Australijai Britanijos 
sostinėj Londone įvyksiančiame 
pasaulio gražuolės “Miss' 
World” konkurse. Televizijos 
žiūrovam V. Radinaitė pasisakė 
esanti lietuvaitė. Ji yra profesio
nalė modeliuotoja, laimėjimo 
baliuje dalyvavusi su savo pa
čios pasisiūta suknele.

— Kolumbijoj išleista knyga 
ispanų kalba apie žmogaus tei
sių pažeidimą okupuotoj Lietu
voj — Las Violaciones. Išleista 
JAV LB, Kolumbijos LB ir kai 
kurių veiklių lietuvių darbuoto
jų rūpesčiu. Vertimas iš anglų 
kalbos atliktas gerai, apipavida
linimas puikus, darbas gražus ir 
švarus. Šio leidinio 4000 egz. 
skiriama ispaniškai kalbančiom 

P. Amerikos tautom. Jis siunti
nėjamas įtakingiem tų kraštų 
politikos, spaudos, mokslo bei 
religijos darbuotojam.

— Živilė Rukšaitė, praėjusį 
pavasarį baigusi York universi
tetą Toronte, dabar dirba lėktu
vų bendrovėj Air Canada. Živi
lei, studijavusiai prancūzų kal
bą, pirmoji darbo bazė yra Mont- 
realis.

— Julijos Švabaitės-Gylienės 
knyga jaunimui “Gabriuko už
rašai” jau spausdinama Draugo 
spaustuvėj Chicagoj.

ja Krivickait^fiš 7 klasės) apie 

Vasario 16 gimnaziją. Po prane
šimų vyko gyvos diskusijos, nes 
vokiečių jaunimas (jo buvo virš 
80 asmenų) domėjosi lietuviais 
evangelikais ir Vasario 16 gim
nazija.

Tame pačiame viešbuty mo
kyt. Fr. Skėrys surengė išeivijoj 
išleistų knygų ir žurnalų mažą 
parodėlę. Buvo išstatyta: dr. 
Martyno Liuterio “Mažasis kate
kizmas” (1947), kun. J. Paupero 
“Martynas Liuteris ir Pilypas 
Melanchtonas” (1948), kun. V. 
Kumatausko “Evangelikų tiky
bos knyga lietuviams tremtyje” 
(1950) ir kiti spaudiniai.

Iškilminga metinė šventė į- 
vyko Buergerhaus didžiojoj sa
lėj. Dalyvavo apie 800 asmenų.

Gimnazijos šokėjus ir vadovą 
maloniai pasveikino Hessėno 
Bažnyčios Gustav-Adolf-Werk 
pirmininkas kun. Zipp iš Gies- 
seno. Mokyt. Skėrys padėkojo 
už pakvietimą ir nušvietė lietu
vių gimnazijos Vakarų Vokietijoj 
prasmę. Kaip padėką už pa
kvietimą ir visų išlaidų padengi
mą, jis įteikė Lich parapijos ku
nigui Roth Tėviškės parapijos 
choro Chicagoj įgiedotas dvi 
plokšteles ir keturias lituanisti
nes knygas vokiečių kalba. Kun. 
Roth, atsidėkodamas už staig
meną, įteikė mokyt. Skėriui vei
kalą apie Martyną Liuterį, pa
veikslų monografiją, išleistą vys
kupo Lilje iš Hannoverio.

16 gimnazijos vyresniųjų moki
nių tautinių šokių grupė, vado
vaujama Raimondos Šreifeldai- 
tės. Už tai susilaukė daug ka
tučių. Ponios domėjosi mūsų 
tautiniais drabužiais ir po pro
gramos juos apžiūrėjo.

Vietinis jaunimas apie valan
dą pabendravo su mūsų 
mokiniais Frankfurter Hof vieš
buty. Čia mūsiškiai ir pavakarie
niavo.

Šokėjai ir ekskursijos vadovas 
namo grįžo laimingi ir paten
kinti.

Vasario 16 gimnazijos moki
nių šokius aprašė vokiečių laik
raščiai Licher Anzeiger ir Gies- 
sener Allgemeine Zeitung.

Fr. Sk.

— Sydnėjaus Lietuvių klube 
baigėsi 1973 metų Australijos 
Baltiečių šachmatų varžybos. 
Varžybas laimėjo lietuviai šach
matininkai ir perėmė iš pernykš
čių laimėtojų latvių pereinamą 
Baltijos taurę. Antra vieta atite
ko estam, trečioji liko latviam.

— Toronto universiteto bib
liotekoj yra apie 300 knygų apie 
Lietuvą, lietuvius bei jų kultū
rą anglų, prancūzų, vokiečių, 
lietuvių, rusų ir kitomis kalbo
mis. Vien skyriuje “Lithuania” 
yra 274 knygos. Kituose skyriuo
se yra dar po keliolika leidinių.

“Lietuva” Belgijoje
Dainų ir šokių ansamblis 

“Lietuva” buvo pasiųstas į Bel
giją kaip Sovietų Sąjungos re
prezentantas. Rugsėjo viduryje 
ansamblis gastroliavo Briusely
je. Įvairūs jo choro ir šokių gru
pės pasirodymai turėjo didelio 
pasisekimo ir esą plačiai aprašy
ti ir gerai įvertinti Belgijos-spau- 
doje. Ansamblio vadovas yra 
Pranas Budrius.

Drauge su ansamblio pasiro
dymu Belgijoje buvusi ir Lietu
vos dirbinių — kilimų, gintaro 
papuošalų, keramikos, grafikos 
paroda. (E)

visur.net
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ARTĖJA B ALFO SEIMAS
Detroito Lietuvių namuose 

rugsėjo 22 buvo susirinkę Balfo 
direktoriai aptarti Balfo seimo ir 
kitų reikalų. Kai kurie atstovai, 
raginami artimo meilės, į šį 
suvažiavimą savo lėšomis vyko 
300 mylių ir daugiau.

Šį Balfo direktorių suvažia
vimą globojo Detroito Balfo 76- 
tasis skyrius. Suvažiavimą ati
darė Balfo direktorių tarybos 
pirmininkas Vladas Selenis.

Pirmininkas pristatė ir spau
dos atstovus: Stasį Garliauską
— Garsas ir radijo valandėlė, 
Antaną Grinių — Dirva, Vladą 
Mingėlą — Darbininkas, Alber
tą Misiūną — Lietuviškos me
lodijos, Alf. Naką — Keleivis ir 
Naujienos, Robertą Selenį — 
Draugas, Kazį Sragauską — foto
grafą.
— Iš 32 Balfo direktorių šiame 
suvažiavime dalyvavo 23 — 14 
asmeniškai ir 9 per pavaduoto
jus. Dalyvavo: Vita Baleišytė, 
Adolfas Baliūnas — jį pavadavo 
Regina Simokaitienė, Dalia Bo- 
belienė, Pranas Bronskis, Kostas 
Čepaitis — jį pavadavo Jonas 
Vinciūnas, Aldona Daukienė, 
Albinas Dzirvonas, Kazys Gai
žutis — jį pavadavo Vincas Ta
mošiūnas, Kostas Januška, Jonas 
Jasaitis, Vytautas Kasniūnas — 
jį pavadavo Antanas Norus, Sta
sys Dzikas — jį pavadavo Sta
sys Šimkus, Juozas Mackevi
čius, kun. Vaclovas Martinkus — 
jį pavadavo kun. Kazimieras Si
maitis, Elzbieta Paurazienė, 
Vladas Pažiūra—jį pavadavo An
tanas Petrauskas, Marija Rudie
nė, Vladas Selenis, Feliksas Se- 
reičikas, Eduardas Skališius—jį 
pavadavo Jonas Litvinas, kun. 
Ansas Trakis — jį pavadavo Ro
žė Ražauskienė, Ona Zails- 
kienė.

Kaip svečiai dalyvavo Vil
niaus krašto lietuvių sąjungos 
pirm. Kazys Veikutis, JAV LB ta
rybos narys Vytautas Kutkus ir 
visuomenininkas Vladas Staš- 
kus.

Balfo centro valdybos pirmi
ninkė Marija Rudienė direkto
rius supažindino su visa Balfo 
bylos eiga. Ramiai išdėsčiusi 
faktus, prašė spaudos atstovų 
tuo klausimu santūriai laikytis ir 
nerašyti to, kas galėtų sukelti 
nemalonių atskambių. Visos jė
gos turi būti nukreiptos ateities 
veiklai ir šalpos darbui.

Diskusijose ir kitų reikalų 
svarstyme ypač išryškintas ne
trukus šaukiamas Balfo seimas. 
Jis įvyks 1973 lapkričio 10 Cle- 
velande, naujuose Lietuvių na-

— Režisorė E. Kudabienė, 
gyvenanti Hamiltone, Kanadoj, 
dirbanti su teatrine grupe Auku
ras, rugsėjo 14 lankėsi Toronte 
ir dalyvavo spaudos priėmime 
St. Lavvrence Centre patalpose. 
Kaip pernai, taip ir šiemet, tauti
nių grupių teatrinė draugija ren
gia teatro festivalį St. Lavvrence 
salėj. Aukuras vaidins anglų kal
ba J. Marcinkevičiaus veikalą 
“Mindaugas”. Režisorė ketina 
kviesti į talką ir jaunuosius To

Iš Waterburio į laidotuves buvo administracijos ir buhalterijosronto lietuvius aktorius.

ir radijo valandėlių atstovai: ii k. Robertas Selenis — Draugo atstovas, Alfonsas Na
kas — Naujienų ir Keleivio atstovas, Vladas Mingėla — Darbininko atstovas, Antanas Grinius 
(mažai tesimato) — Dirvos atstovas, Vacys Urbonas — Lietuviško Balso radijo v. direktorius, 
Albertas Misiūnas — Lietuviškų Melodijų radijo vai. atstovas, inž. Vyt. Klitkus—JAV L.B. ta— 
rybos narys. Toliau Kazys Veikutis ir Vladas Staškus. Nuotr. K. Sragausko

muose. Seimą globos Balfo Cle- 
velando skyrius, vadovaujamas 
Vinco Akelaičio.

Seime galės dalyvauti at
stovai, išrinkti skyriuose nuo 
kiekvienų 25 narių. Skyriai, turį 
mažiau negu 25 narius, siunčia 
1 atstovą. Mažiausias skyrius—7 
nariai. Skyriaus atstovais gali 
būti tik skyrių nariai, skyriuje 
registruoti, valdybos priimti ir 
sumokėję nario mokestį 1 dol. 
metam. Aukojęs 100 dol. ar ir 
daugiau Balfo reikalam, bet ne
sumokėjęs 1 dol. nario mokes
čio negali būti renkamas į sky
riaus atstovus. Atstovų manda
tai turi būti prisiųsti generali
niam sekretoriui 14 dienų prieš 
seimą.

Balfo centro įstaiga privalo tu
rėti savo narių sąrašus su adre
sais. Tuo būdu bus galima nu
statyti teisėtą atstovų skaičių. 
Sąrašuose turi būti nariai, kurie 
yra sumokėję nario mokestį už 
1973 metus.

Pagal įstatų pakeitimą, priim
tą Balfo seimo Detroite 1972 
spalio 28, Balfas turi 32 direk
torius. Šiame seime tiek jų ir bus 
renkama.

Ypatingas dėmesys kreiptinas 
į Balfo rudens vajų, kuris dau
gely vietovių pravedamas spalio 
mėnesį.

Po pietų pertraukos direktorių 
tarybos laikinasis pirmininkas 
Vladas Selenis buvo išrinktas 
pastoviam pareigų ėjimui.

Dabartinę Balfo centro valdy
bą sudaro: Marija Rudienė — 
pirmininkė, Dalia Bobelienė, 
Aldona Daukienė, Jonas Jasaitis 
ir kun. Ansas Trakis — vicepir
mininkai, Albinas 'Dzirvonas — 
generalinis sekretorius, Kostas 
Čepaitis — iždininkas, Vita Ba
leišytė — finansų sekretorė (vie
nintelė samdoma tarnautoja Bal- 
fe).

Vladas Mingėla

Hartford, Conn.
■ Palaidotas Walter Chase

Po ilgos širdies ligos rugsėjo 
29 St. Francis ligoninėj mirė 
ankstesnės kartos lietuvis, žy
mus visuomenininkas, Walter 
Chase (Vladas Čekanauskas). 
Jau kuris laikas jį kankino šir
dies priepuoliai. Paskutiniu lai
ku net 14 kartų vos vos suspė
davo patekti ligoninėn ir kiek 
pratęsti savo gyvenimą. Velionis 
buvo 79 metų amžiaus.

Nors paskutiniu laiku gyveno 
ir dirbo Hartforde, bet palai
dotas Worcestery, Mass., kur gy
vena jo pusseserė. Buvo pa
šarvotas Dirsės laidojimo na
muose. Gedulingos pamaldos 
buvo laikomos Šv. Kazimiero 
bažnyčioj.

Iš Hartfordo laidotuvėse daly
vavo Bronius Vedeikis (pasakė 
atsisveikinimo kalbą LAP klubo 
vardu), Vaclovas Nenortas, Fe
liksas Bočiūnas, Jonas Medonis 
su žmona, Vaitiekūnaitė ir kiti.

Balfo direktoriai, dalyvavę suvažiavime rugsėjo 22 Detroit. Sėdi iš L: Elzbieta Paurazienė, 
Aldona Daukienė, kun. Kazimieras Simaitis, c.v. pirm. Marija Rudienė, direkt. taryb. pirm. 
Vladas Selenis, Dalia Bobelienė ir Albinas Dzirvonas. 2-je eil.: Chicagos aps. Balfo pirm. 
Valerijonas Šimkus, Jonas Litvinas, Kostas Januška, Rožė Ražauskienė, Ona Zailskienė, Fe
liksas Sereičikas, Regina Simokaitienė, Antanas Norus, Juozas Mackevičius ir Jonas Jasaitis. 
3-je eil.: Martynas Stonis, Vita Baleišytė, Jonas Vinciūnas, Pranas Bronskis ir Antanas Pet
rauskas. Nuotr. trūksta: Vinco Tamošiūno. Nuotrauk. K. Sragausko

ĮSPŪDŽIAI IŠ SĄSKRYDŽIO NERINGOJ
Niūrus rugsėjo 22-osios šešta

dienis. Lyja, šalta. Seselė Pal
myra rengiasi priimti svečius 
rėmėjus puikiomis vaišėmis. Ji 
atrodo tokia tikra, kad nustos ly
ti ir pasirodys saulutė. Bet. . . 
vakaras, naktis — o jokių pra
giedrulių.

Sekmadienį nuo ankstaus ryto 
Neringos virtuvėj darbas virte 
verda. Močiutė savo kampe, 
Šaulienė švaistosi lyg šaudyklė, 
seselė susikaupus, kad nepa
mirštų ko išvirti, iškepti ir pa
duoti svečiam. Aukštybėse de
besys grupuojasi, ir pro paliktus 
tarpus saulutė paberia ant Ne
ringos žiupsnelį spindulių. Nuo

A. a. V. Čekanauskas-Chase

nuvykęs dr. Petras Vileišis ir pa
sakė atsisveikinimo kalbą Lietu
vių Bendruomenės vardu. Pas
kutiniu laiku velionis gyveno 
pas Feliksą Bočiūną, kuris jį 
globojo ir gelbėjo ligoj.

Walter Chase (Vladas Čeka
nauskas) gimė 1894 rugsėjo 6 
Meškučių k.. Nedingos valsč., 
Alytaus apskr. Į JAV atvyko 
1913. 1923 baigė geležinkelių 

ežero pradeda rodytis laukia
mieji. Visi renkasi iš toli. Seselė 
Bonifacą vaišina juos kava ir 
duoda truputį užkąsti. Neringa 
vėl atgyja.

Jau ir rašytojas Jankus pasiro
dė — praneša kažkas. Ir Izabe
lė su p. Žmuidzinu . .. Suvažia
vimas jau dabar laikomas pasise
kusiu. Suskamba “varpai”. Lai
kas į pamaldas paviljone.

Mišias aukoja kun. St. Yla. 
Gieda visi. Lekcijas skaito LB 
švietimo tarybos narys Antanas 
Masionis. Pamoksle kun. Yla 
primena, kad mažai žinom apie 
arkivysk. Jurgį Matulaitį ir dėl 

kursus Dodge Railway institute, 
Valparaise, Ind.

Jo lietuviškoji veikla šiame 
krašte reiškėsi labai plačiu mas
tu. 1924-5 jis buvo ALTS centro 
sekretorius ir Sandaros laikraš
čio administratorius, taip pat 
ALTS politinio komiteto pirmi
ninkas; 1929-1930 — Vilniui 
Vaduoti S-gos įgaliotinis JAV 
ir organizatorius; 1919-1920 
Lietuvos Laisvės Sargų Wor- 
cesterio kuopos štabo vedėjas; 
1948-1950 — Tėvynės Mylėtojų 
Dr-jos pirmininkas; nuo 1951 
metų — Lietuvių Bendruome
nės JAV laikinojo organizacinio 
komiteto iždininkas. Bendradar
biavo Amerikos lietuvių spau
doj: Vienybėj Lietuvninkų (nuo 
1916), Lietuvoj (nuo 1928); daž
niausiai pasirašydavo V. M. 
Klausučio slapyvardžiu. Parašė 
ir scenos vaizdelių — “Lenkų 
konspiracija” ir “Kova už 
laisvę”, kurie buvo suvaidinti 
Hartforde ir Worcestery. Atski
rai išspausdinta brošiūra “Mūsų 
Vilnius”, 1930. (Žiūr. L. E. 111 
t., 482 psl.) 

Kaip nusipelniusiam Lietuvai 
ir lietuvių tautai asmeniui Hart
fordo visuomenė Vladui Čeka
nauskui prieš 9-rius metus yra 
surengusi banketą jo 70 metų 
amžiaus proga. Pasakyta jo adre
su daug gražių kalbų, o Tėvynės ’ 
Garsų lietuvių radijo valandos 
vedėjas Al g. Dragūnevičius tu
rėjo su juo pasikalbėjimą, kuris 
dabar, spalio 7, buvo perduo
tas per radiją. Čia velionis pa
sisako apie svarbiausius savo 
gyvenimo tikslus, kuriais ir rū
pinęsis: suaugusiem mokyklų 
JAV-se steigimas, Vilniaus va
davimas; savanorių Lietuvai 
verbavimas; 1935 vykęs į Vilnių 
su tikslu ištirti žemės išpirkimą 
iš subankrotavusių dvarininkų 
ir jos atidavimą lietuviam. Tada 
buvo nuvykęs ir į nepriklauso
mą Lietuvą; dalyvavęs lietuvių 
kongrese. Įspūdžius iš tų laikų 
Lietuvos parsivežęs labai gerus 
ir gražius.

A. a. Walter Chase (Vladai Če
kanauskas) Lietuvos valdžios 
buvo apdovanotas Gedimino or-
dinų.

Ilsėkis, mielas Vladai, Viešpa
ties ramybėj.

Jonas Bernotas 

to kažin ar esam tinkamai pasi
ruošę jo beatifikacijai.

Po pamaldų susirenkama prie 
valgyklos. Netrukus pradedami 
pietūs. Privažiavo daugiau negu 
manyta, bet maisto paruošta 
daug ir įvairaus bei skanaus. Vi
si pasisotina.

Po pietų — atgal į paviljoną 
posėdžiui.

Seselių rėmėjų centro valdy
bos pirmininkas V. Vaitkus pa
prašo prel. V. Balčiūną sukalbė
ti maldą. Įžanginiam žody pir
mininkas pamini šios dienos 
stambesnius aukotojus. Kun. 
Vincas Puidokas, gerasis Nerin
gos dėdė, pažėrė ir vėl 2000 
dol., Dubauskai iš Waterburio 
— 500, Šatai iš Waterburio —50.

Prel. V. Balčiūnas painfor
mavo apie du nelietuvius dva
siškius, vokietį ir italą, besirūpi
nančius arkivysk. J. Matulaičio 
beatifikacija.

Sesuo Margarita, vyresnioji 
vadovė, padarė trumpą praneši
mą iš metinės rėmėjų veiklos. 
Perskaitė centro valdybos narių 
sąrašą su penkiomis naujomis 
pavardėmis.

Antanas Masionis kalbėjo apie 
pašaukimus. Kalba buvo įdomi. 
Prelegentas nieko nesmerkė, 
nebarė, nepatarinėjo, tik iškėlė 
ir išryškino liūdnus faktus. Per 
trisdešimt mergaičių stovyklų 
praėjo daug mergaičių. Kelios 
grįžo tęsti seselių darbo?

Po paskaitos rašytojas Jurgis 
Jankus pasakojo apie savo vieną 
knygą, parašytą ir išleistą Vo
kietijoj. Ji buvus lyg nepastebė
ta. Ir pats autorius pradėjo abe
joti jos vertingumu. Tačiau ki
tiem atrodo, kad knyga yra visiš
kai gera, “išbalansuota ir susu
muota”. Iš tos “užmirštosios” 
knygos vieną gabalą paskaitė 
Izabelė S a v i c k a i t ė-Žmui-
dzinienė. Na, ir skaitė! Nei kny
gos, nei popierėlio, nei pagal
bininkų, kurie pašnibždėtų ... 
Ji viena puikiai vaidino šešis as
menis, ryškiai sukurdama ir 
scenas.

Kitą dalyką, iš savo paskutinės 
knygos “Užkandis”, skaitė pats 
autorius J. Jankus. Visi džiau
gėmės, turėdami prieš akis tikrą 
ir gyvą rašytoją. Šis gabalas bu
vo linksmas, ir prisijuokta iki 
ašarų.

Menininkai buvo įvertinti 
gausiais plojimais.

Sakoma, kad žmogus gyvena 
ne vien duona, bet be duonos 
irgi negyvena — tai iš paviljo
no vėl valgyklom Čia seselė Pal
myra, ką tik turėjo valgomo, vis
ką išdėjo, ir kiekvienas galėjo 
pasisotinti iki grįžimo namo. 
Neatrodė, kad kas labai skubin
tus! ... Čia taip gražu, miela ir 
gera.

Albina Lipčienė

— “Laisvė neįkainojama”, 
lokia antrašte italų dienraštis
“Gazetta dėl Sud” rugsėjo 6 
įdėjo straipsnį, perspausdintą iš 
“Elta-Press”, apie Romo Ka
lantos susideginimą. (E)

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
33-sis metinis suvažiavimas 
įvyks lapkričio 17, šeštadienį, 
9:30 vai. ryto Sheraton Midway 
Motor Inn patalpose, 5400 So. 
Cicero Avė., Chicago, III. 60638. 
Išvakarėse atstovų priėmimas 
Altos patalpose, o sekmadienį 
iškilmingos pamaldos Šv. Kry
žiaus bažnyčioj ir lietuvių 
evangelikų parapijos bažnyčioj.

— “Chicago Tribūne” dien
raštis spalio 5 išspausdino Lie
tuvos konsulės J Daužvardie- 
nės laišką, kuriame ji iškelia su
tarčių su Maskva pavojingumą. 
Sovietai nesilaiko jokių sutar
čių ir net yra suėmę asmenis, 
kurie su jais pasirašė taikos su
tartis. Taip yra įvykę su okupuo
tų tautų asmenimis.

— Dr. Jono Puzino paskaita 
apie Vilnių, iliustruota skaidrė- 

*mis, ruošiama Detroite spalio 
27, šeštadienį, 7 vai. vak. Kul
tūros centre. Ruošia Akademi
nio skautų sąjūdžio Detroito 
skyrius.

— Komp. Broniaus Budriūno 
kantata “Tėviškės namai” ir ke
letas to paties autoriaus dainų 
įrašyta į plokštelę. Visus kūri
nius įdainavo Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos choras, ku
rio vadovas yra pats kompozi
torius. Solo partijas atliko sol. 
Birutė Dabšienė ir sol. Rimtau
tas Dabšys. Fortepionu akompo- 
navo Raimonda Apeikytė ir sim
foninis orkestras. Plokštelės pri
statymas įvyks lapkričio 3 Šv. 
Kazimiero parapijos salėj, Los 
Angeles, Calif.

— Korp! Neo-Lithuania 1973- 
74 m. vyr. valdybą sudaro: pirm. 
Jurgis Lendraitis, vicepirm. 
Audronė Pavilčiūtė, sekr. Elena 
Songinienė, ižd. Br. Kas akai tis, 
arbiter elegantiarum Romas 
Česas.

— Povilas Rutkus, eidamas 75 
m. amžiaus, mirė rugsėjo 16 
Platanos mieste, Argentinoj. 
Anksčiau jis yra dirbęs cirke, 
paskiau sukūręs savo cirką, pa
vadino jį “Kauno” vardu. Su sa
vo cirku yra lankęs daugelį 
Pietų Amerikos valstybių."

— Algirdas Budreckis atsisakė
- iš SLA Pildomosios Tarybos 

sekretoriaus pareigų ir su šeima 
persikėlė gyventi į Quincy, 
Mass. Bostone dirbs draudimo 
srityje.

— Rašytojo Jurgio Jankaus 
literatūros vakaras įvyks spalio 
27 Detroite, Kultūrinio centro 
mažojoj salėj.

— Tautos Fondo reikalam 
rugsėjo mėn. aukojo: 100 dol. 
dr. J. Masilionis, Dayton, Ohio, 
27 dol. A.A. Didžiuliai, Cicero, 
III., po 25 dol. Pr. Karalius, Cle- 
veland, Ohio, V. Akelaitis, Cle- 
veland, Ohio, dr. V. Maurutis, 
Euclid, Ohio, dr. A. Martus, 
Cleveland, Ohio, dr. D. Trima
kas, Westlake, Ohio. (E)

— Algio Rukšėno knygos Day 
of Shame du egzempliorius įsi
gijo savo bibliotekai JAV Coast 
Guard Akademija, New London, 
Conn. Ši akademija yra vienin
telė tos rūšies visoj Amerikoj 
ir ją yra baigę knygoj minimi 
JAV pakrančių sargybos karinin-_ 
kai, tiesiogiai ar netiesiogiai 
atsakingi už Simo Kudirkos iš
davimą.

Kun. Jonas Bakšys, buvęs il
gametis Rochesterio lietuvių pa
rapijos klebonas, ilgesnį laiką 
gyvenęs W. Palm Beach, Fla., 
persikėlė pastoviam gyvenimui 
į poilsio namus Rochester, N. Y. 
Buvę parapiečišd, maloniai su
tikdami buvusį kleboną, jam 
linki dar ilgų ir sveikų metų 
pagyventi savo parapiečių tarpe.

— Kun. Vyt Memėnas su Jo- 
liet, III., vyskupijos delegacija 
dalyvavo katalikų pasauliečių 
suvažiavime spalio 15-19 New 
Orleans, La.

— A. a. Pranas Augaitis, Lie
tuvos kariuomenės savanoris — 
kūrėjas, Australijos lietuviškų 
organizacijų veiklus darbuoto
jas, mirė Melboume ir spalio 1 
palaidotas Fawker kapinėsė:
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Los Angeles,
Prel. J. A. Kučingis, šv. Kaži-

miero lietuvių parapijos klebo
nas, buvo rimčiau sunegalavęs. 
Dr. Richard Mason rūpestingai 
gydant, liga buvo nugalėta. Pre
latas jau stiprėja ir energingai 
žvelgia į ateities darbus.

Lietuvių radijo valandėlės 
vakaras įvyks spalio 27 Šv. Ka
zimiero parapijos salėj.

Vilniaus 650 m.' sukakties 
minėjimas rengiamas spalio 28 
Šv. Kazimiero parapijos salėj. 
Programoj pro f. J. Kuprionio 
paskaita “Vilniaus 650 metai ir 
mūsų rūpesčiai”, aktorė Dalila 
Mackialienė, solistė Janina Če- 
kanauskienė, Los Angeles dra
mos sambūrio “Išlaisvintų mo
terų” grupė, vadovaujama D. 
Mackialienės, Jaunimo ansamb
lio tautinių šokių grupė, vado
vaujama Onos Razutienės. Mi
nėjimą rengia LSS Ramiojo Van
denyno rajonas.

Komp. Br. Budriūno vado
vaujamas Šv. Kazimiero parapi
jos choras įdainavo naują plokš
telę “Tėviškės namai”. Lapkri
čio 3 įvyks jos pristatymas vi
suomenei. Šv. Kazimiero para
pijos salėj įvyksiančioj prog
ramoj dalyvaus rašyt. Alė Rūta, 
solistai Birutė ir Rimtautas Dab- 
šiąi, Janina Čekanauskienė, pia- 

____________________

SAN FRANCISCO, CALIF.
Vedybinė sukaktis

Lila ir Renius Pažemėnai rug
pjūčio 18 šventė sidabrinę vedy
binio gyvenimo sukaktį, su- 
ruošdami linksmą ir jaukų pobū
vį savo namuose. Jie susituokė 
Australijoj, Victoria mieste. Vė
liau gyveno Baltimorėj, Los An
geles, o paskutinius 8 metus — 
Budingame, Calif.

Abu visuomet aktyviai reiš
kėsi lietuviškoj veikloj. Lila ke
letą metų vadovavo Los Angeles 
jaunesniųjų skaučių draugo
vei, o Renius akordeonu talki
no tautinių šokių grupei. Abu 
yra dirbę San Franci s co Lietu
vių Bendruomenės valdyboj; 
Renius 1967 buvo valdybos pir
mininku ir jau kelinti metai yra 
Pavergtų Tautų Komiteto sek
retorium.

Pažemėnai užaugino tris duk
ras: Audrutė lanko gimnaziją, 
Lėlytė studijuoja sociologiją San 
Mateo kolegijoj, o Ramunė Ri- 
ley su vyru ir dviem vaiku
čiais gyvena Muskegon, Wis- 
consin.

Vestuvės
Peter John Pranys ir Deborah 

Louise Haseltine birželio 30 
susituokė First Presbyterian 
bažnyčioj, Mountain View, 
Calif. Sutuoktuvių apeigas at
liko kun. Harry VVooding ir kun. 
P. Manelis.

Petras yra sūnus Augusto ir

JULIJĄ GAIŽUTIENĘ PALYDĖJUS AMŽINYBĖN

Waterburio lietuvių koloniją 
sukrėtė liūdna žinia, kad po 
skausmingos ligos spalio 3 mirė 
a.a. Julija Urbytė-Gaižutienė, il
gametė ir veikli Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos Water- 
burio klubo narė.

Daugeliui vvaterburiečių yra 
žinoma, kiek daug a.a. Julija 
su savo vyru inž. Pranu Gaižu
čiu yra dirbusi šalpos ir kultū
rinių parengimų srityse. Jų erd
vioj sodyboj neretai vykdavo 
LMKF Waterburio klubo gegu
žinės, iš kurių pelno klubas ga
lėjo Siųsti siuntinius į Lietuvą, 
paremti organizacijas vietoj ir 
užjūry bei skirti stambesnes su
mas įvairiem kultūriniam reika
lam.

Savo nuoširdumu a.a. Julija į- 
sigijo daug draugų ir pažinčių. 
Tai liudijo pilna bažnyčia žmo
nių, susirinkusių pasimelsti už 
jos sielą ir palydėti į amžino po
ilsio vietą.

Gedulingas mišias Šv. Juoza
po parapijos bažnyčioj aukojo 
kun. R. Juškauskas, asistuojant 
kun. Balčiūnui ir kun. Ruokiui. 
Mišių metu jausmingai solo pa
giedojo M. Andrikytė ir J. Bra-

Calif.
nistė Raimonda Apeikytė ir 
choras.

Balfo skyriaus valdyba veda 
Ralfo vajų nuo spalio 20 iki 
gruodžio 20. Vajaus balius įvyks 
lapkričio 10 Šv. Kazimiero para
pijos salėj. Programą atliks solis
tė Janina Čekanauskienė ir 
pianistė Raimonda Apeikytė. 
Šiemet Bąlfo skyriaus valdybą 
sudaro: V. Pažiūra — pirm., S. 
Šakienė — sekr., A. Mitkevičius 
— ižd., J. Rukšėnienė ir J. Mo
tiejūnas — nariai.

Antano Gustaičio naujos 
humoro knygos “Saulės šerme
nys” pristatymas įvyks lapkričio 
17 Šv. Kazimiero parapijos salėj.

Kazimieras Prišmantas, Los 
Angeles Lietuvių Bendruome
nės apylinkės pirmininkas bei 
skautų veikėjas, su šeima daly
vavo skautų jubiliejinėj sto
vykloj. Sąžiningai ir energingai 
atlikdamas savo pareigas, K. 
Prišmantas neatsisako vadovavi
mo pareigų ir kitose organizaci
jose.

Antanas Kazilionis, turėjęs 
lietuviškos duonos kepyklą Eli- 
zabeth, N. J., o vėliau ir Chi- 
cago, III., persikėlė gyventi į 
Los Angeles. Tik pusantro bloko 
nuo lietuvių bažnyčios atidarė 
lietuviškos duonos ir kitokių ke
pinių krautuvę. — LŽK.

Marilės Pranių, veiklių San 
Francisco LB narių. Abu jaunie
ji 1972 baigė Foothill kolegiją, 
o Petras dabar studijuoja San 
Jose State universitete. Povestu
vinei kelionei jie vyko į Hava
jus, o grįžę apsigyveno Los 
Alto s.

Viešnagės
Nemažas San Francisco lietu

vių skaičius šią vasarą susilaukė 
svečių iš kitų vietovių.

Eliutę ir Alį Grigaliūnus ap
lankė jos sesuo Rasa ir Tomas 
Čemiai, iš Chicagos, su sūnum 
ir dukra. Visi kartu stovyklavo 
Yosemite ir apvažinėjo S.F. apy
linkes.

Bronė ir Jonas Ankan
čiai, iš Chicagos, svečiavosi pas 
sūnų Romą ir jo šeimą ir ta proga 
pakeliavo po Šiaurės Kalifornija.

Rašytojas Kazys Bradūnas su 
šeima, bekeliaudamas mašina 
po Ameriką, sustojo Berkeley 
pas Danutę Janutienę. Bradūnai 
praleido keletą dienų, susipa
žindami su San Francisco, tada 
traukė į Yosemite ir Colorado.

Studentai Robertas Selenis iš 
Detroito, Jonas Vainius iš New 
Yorko ir Antanas Dambriūnas iš 
Washingtono, D.C., viešėjo pas 
A. ir M. Jazbučius. Visi trys atsi
lankė San Francisco lietuvių 
gegužinėj ir susipažino su vieti
niais lietuviais.

Danutė Janutienė

A. a. Julija Urbytė-Gaižutienė

zauskas, muz. A. Aleksiui paly
dint vargonais.

Šermeninėj a.a. Julijos karstas 
skendo gėlėse ir buvo aplanky
tas daugybės žmonių, o į kapi
nes palydėtas ilgos vilkstinės 
automobilių. Maldas prie kapo 
sukalbėjo kun. J. Ruokis, o gau
sūs palydovai sugiedojo Viešpa
ties angelą.

Atsisveikinimo žodžius prie

LIETUVIŲ FONDO 
PELNO PASKIRSTYMAS

Nuo fondo įsikūrimo iki 1973 
spalio 1 gautas pelnas iš ne
liečiamo pagrindinio kapitalo 
yra paskirstytas: Knygom leisti 
$50,100, Aukštajam lituanistikos 
mokslui $47,967, Mokyklų prie
monėm ir vadovėliam $43,950, 
Kultūrinei veiklai remti $13,615, 
Mokyklinei spaudai ir Jaunimo 
literatūrai 13,650, Lituanistikos 
mokyklom remti $21,885, Jau
nimo veiklai skatinti $16,150, 
Literatūros premijom $9,150, 
Meno premijom $1,000, Lietu
vių spaudai remti $6,000, Lie
tuvių organizacijom remti 
$13,163, Stipendijos lituanisti
kos studijom universitetuose 
$5,375, Mykolo Konstantino 
Čiurlionio filmui $2,500. Iš viso 
$244,505.

LF valdyba

Lietuvoje suimti 
dr. Rudaitis ir stud.

Januškevičiūtė
Š. m. vasarį okupacinė valdžia 

Lietuvoje areštavo med. daktarą 
Izidorių Rudaitį, gegužės 13 d. 
studentę Rūtą Januškevičiūtę. 
Abu areštai siejami su neva po
grindžio veikla ir demonstraci
jomis.

Apie šių asmenų areštą Vlikas 
painformavo Amnesty Inter
national Londone ■ ir prašė 
jiems pagalbos. Panašių areštų 
būna gana dažnai, tik mes 
apie juos neturime žinių. Jei kas 
tik patirtų apie įvykdytus areš
tus ar naujus, prašoma tuojau 
painformuoti Vliką, jei galima 
nurodyti, kur suimtasis yra kali
namas. (Vlikas, 29 West 57th St., 
New York, N.Y. 10019). (Elta)

— Brazilijos valstybės polici-” 
joj, Sao Paulo mieste, tarnauja 
šie lietuviai: Povilas Andriko
nis, I. Aradzenka, Jurgis Garška, 
Antanas Golskis, Juozas Januš- 
kis, Jonas Kalinauskas, Jonas 
Laukaitis, Juozas Lencevičius, 
Antanas Paškevičius, Stasys 
Povilavičius, Reinalda Stalba, 
Juozas Treba.

AUKOS TAUTOS FONDUI,
Waterbury, Conn. liepos mėn. 

mirė Lietuvių Moterų Klubo na
rės vyras a.a. Juozas Gylys. Jam 
atminti vietoje gėlių šermenyse 
atsilankę įteikė savo aukas Tau
tos Fondui:

20 dol. dr. ir p. J. Madeikiai.
Po 10 dol. ponia J. Bajorinas, 

A. Čampės, M. Nagurskis, A. Pe- 
siai, A. Šatkauskai, J. Stapulio- 
nis, J. Taruškai, ponia Kl. Tyš
ka, M. Tonkūnai, V. Vaiteliai, 
P. Valiūnai.

Po 5 dol. J. Brazauskai, A. 
Erminai, M. Gureckai, ponia M. 
Gureckas, J. Išlinskai, ponia E. 
Jasaitis, ponia M. Kudirka, .P. 
Kūrai, ponia V. Laudinskas, M. 
Lisauskai, J. Panarauskai, V. 
Vaitkai, A. Vaišnys, D. Venc- 
lauskaitė.

kapo tarė LMKF VVaterburio 
klubo pirmininkė D. Venclaus- 
kaitė, LB valdybos narys J. Val
kauskas ir O. Tonkūnienė.

Velionės vyrui inž. P. Gaižu- 
čiui, jos dviem sūnum Rimui 
ir Kazimierui, seseriai A. Sun- 
gailienei ir artimiesiem pareikš
ta nuoširdi užuojauta. Palaidota 
spalio 6 Olivet kapinėse, Water- 
town, Conn., kur ilsisi jos moti
nėlė.

A. a. Julija Urbytė-Gaižutienė 
gimė 1915 kovo 23. Kilimo su
valkietė. 1934 baigusi Kybartų 
gimnaziją, įstojo į Kauno Raudo
nojo Kryžiaus gailestingųjų se
serų mokyklą. Ją baigė 1937. 
Tais pačiais metais ištekėjo už 
inž. arch. Pr. Gaižučio ir iki karo 
gyveno Kaune ir Klaipėdoj.

Įsikūrus visai šeimai Water- 
bury, Julija, būdama gabi ir 
energinga, nugalėjusi visus sun
kumus, beaugindama dar paly
ginti mažą šeimą, baigė komp- 
tometrų kursus ir iki mirties dir
bo vyr. sekretore užsakymų sky
riuj didžiojoj Uniroyal bend
rovėj Waterbury.

Ona Tonkūnienė

Los Angeles rugpiūčio 12 prie Šv. Kazimiero parapijos bažny
čios stovi iš k. prel. J. Kučingis, gen. S. Raštikis, T. Sereika, 
Sereikienė, E. Raštikienė, Kuprionienė ir prof. J. Kuprio- 
nis. Nuotr. L. Briedžio

Darbininkui paremti aukojo
Darbininko skaitytojai, pri- 

siųsdami savo prenumeratą, 
kartu prideda auką už kalen
dorių ir šiaip spaudai paremti:

Po 2 dol. aukojo:
Kanada: J. Kareckas, K. Nor

kus, J. Steiblys, T. Vainauskas, 
Hamilton, Ont., V.Vaičiūnas, Is- 
lington, Ont., A. Tamošaitienė, 
Kingston, Ont., J. Jacyna, Lon- 
don, Ont., J. Everlinas, Peter- 
borough, Ont., F. Dauginas, St. 
Catharines, Ont., ktin. L. Kemė
šis, Thessalon, Ont., G. Alekne- 
vičius, S. Dapkus, Nek. Pr. Sese
lės, Toronto, Ont.

Prel. J. Butkus, Roma, Italija.
Apache Jct. Ariz.: J. Medesha, 

Phoenix, Ariz.: kun. A. Valiuš- 
ka, Hot Springs, Ark.: J. Gry
bauskas, K. Marcinkus, dr. Z. 
Minginas.

Kalifornijos valstija: Clare- 
mont: dr. J. Naujokaitis, Loinita: 
A. Prasauskas, Los Angeles: I. 
Bandžiulis, dr. R. Giedraitis, A. 
Sabaliauskas, U. Varnackienė, 
Z. Venclauskas, Passadena: B. 
Kliorė, Valencia: N. Kent, Yucai- 
pa: S. Tiknis.

Denver, Colo.: S. Pliuškonis.
Connecticut valstija:. Ansonia: 

J. Bružauskas, K. Kaminskas, 
kun. P. Sabulis, Bethany: A. Sta- 
roliai, Branford:- J. Saulis, -Brid- 
geport: B. Kuklar, kun. F. Prano
kus, Brookfield: V. Virbickas, 
Cheshire: A. Griskauskienė, 
Groton: Z. Dreslius, B. Karmazi
nas, V. Lileika, Hartford: D. 
Draugelienė, A. Giedraitis, kun. 
J. Matutis, J. Orentas, Z. Pakal
niškis, G. Rutkauskas, A. Vitkus, 
Jevvett City: G. Makštela, 
Mansfeld Center: A. Senn, 
Naugatuck: P. Levendauskas, 
New Britain: A. Miciūnas, J. 
Rukšys, New Canaan:J. Bačians- 
kas, E. Haven: A. Jonynas, New 
Haven: dr. H. Lukaševičius, A. 
Rumskienė, Newington: V. Juo
zukas, Niantic: L. Orentas, Put- 
nam: J. Andrijauskas, V. Errna- 
lavičienė, Quaker Hill: B. Kond- 
ratas, Ridgefield: V. Banelis, 
Simsbury: N. Gust, Southbury; 
Z. Seliokas, Shelton: S. Marci- 
nauskienė, Stamford: V. Stadal- 
ninkas, J. Valiušaitis, Stratford: 
E. Vaitkus, VVarehouse Pt.: P. 
Ulčinskas, Vemon: V. Kubilius, 
Waterbury: Arminienė, I. Kute
lis, J. Puodžiūnas, kun. J. Ruo
kis, D. Skrebutėnas, J. Žemai
taitis, Watertown: W. Vasiliaus
kas, Wethersfield: I. Ruseckie- 
nė, Z. Strazdas.

Jamestown, No. Dak.: V. Ado
maitis, Milford, Del.: dr. V. Avi
žonis, Washington, D.C.: V. Jac
kūnas, R. Viliamienė, dr. T. Žiū
raitis, OP, Avon Park, Fla.: J. 
VVhite, Holiday, Fla.: A. Shea, 
Hollywood, Fla.: V. Borey, F. 
Morkus, R. Paulauskas India- 
lantic: S. Dzikas, Juno Beach: J. 
Jakubauskas, Miami, Fla.: A. 
Kaulakis, kun. J. Razutis. *

Illinois valstija: E. Alton: P. 
Stančius, Chicago: Balzekas mu- 
seum, J. Bičiūnienė, M. Grauži
nis, A. Juodka, P. Krajauskienė, 
M. Krasauskas, Z. Krasauskas, 
M. Liulevičienė, V. Simanavi
čius, A. Švagždienė, Hinsdale: 
I. šienas, Melrose Park: J. Pa- 
žeriūnas, Waukegan: dr. R. Gi- 
niotis.

Beverly Shores, Ind.: J. Ka
valiūnas, Baltimore, Md.: V. 
Frankienė, J. Meidūnas, M. 
Šimkus, Catonsville, Md.: S. 
Kligys, Lanham, Md.: B. Liogys, 
Silver Spring, Md.: A. Puzi- 
nauskas.

Massachusetts valstija: At- 
hol: J. Gailiunas, A. Melaika, 
Bedford: A. Valeika, So. Boston:
J. Bakšys, O. Ulevičienė, Broek-
ton: J. Baškauskas, E. Yacke- 
wicz, R. Jasiūnas, C. Kalishaus- 
kas, Lith. Ntl. League of Ameri- į 
ca, A, Mantautas, P. Petkelis, P. 
Radzevičius, A. Sabaitis, L. Wal- i 
tas, M. Velička, Dorchester: S. 1 
Griežė, K. Plevokas, A. Šku- 
dzinskas, Braintree: T. Alekso
ms, Cambridge: V. Vozbutas, W. 
Quincy: E. Leščinskienė, j
Raynham: M. Rožėnas, West- i 
wood: D. Leveckis, VVorcester: j 
C. Barisas, B. Bliumfieldas, J. 
Gaidis, VVrentham: E. Martišius, ! 
dr. W. VVaitkus, A. VVackell, 
Lynn: B. Kozlowski, Tewksbu- į 
ry: S. Baumel.

Michigan valstija: Detroit: J. j 
Balnionis, kun. V. Kriščiūnevi- i 
čius, A. Lingienė, Grand Ra- į 
pids: J. Ugianskis, Hagar Sho- į 
re s: A. Macarus.

Great Falls. Mont.: kun. J. Pa- j 
tašius, Stockett, Mont.: kun. I. I 
Gedvilą, Nashua, N. H.: D. Va- ■ 
linskis, A. Zautra, P. Žilionis, j 
Salem, N. H.: A. Lesinskas.

New Jersey valstija: Brick j 
Town: R. Šlepetys, Clark: V. 
Adomavičius, Colonia: M. Dar- 
ley, A. Shatas, J. Skudzinskie- 
nė, Delran: B. Karaskienė, E. 
Orange: O. Weyer, Edison: V. 
Kligys. I

Elizabeth: J. Bagdonas, J. Či- Į 
žauskas, J. Dirginčius, J. Grigą- • 
liūnienė, A. Jarmas, A. Juškys, |
K. Kaspariūnas, A. Pocius, kun. Į
J. Pragulbickas, J. Ramas, J. ! 
Šišienė, V. Stakiais, J. Švedas, ;
K. Valužis, M. VVaskienė.

No. Haledon: A. Rubonis, Ir- 
vington: J. Kevett, Kearny: F. 
Karanauskas, Milltovvn: M. Pat- 
rick, Nevvark: F. Elseika, K. 
Graudienė, P. Jasmontas, Ch. 
Šaltenis, P. Zalubas, Nutley: F. 
Rogers, Paterson: S. Augulis, 
A. Rugys, D. Stanaitienė, P. To- 
leikis, J. Valiūnas, Pennsauken: 
J. Gričius, Rahvvay: P. Kaspariū
nas, K. Šeštokas, Red Bank: R. I 
Vizgirda. Somerville: A. Pa- 
dvelskis, Union: G. Janson.

Ohio valstija: Akron: I. Ja
navičius, Cleveland; K. Chuta, 
V. Jokūbaitis, P. Karalius, P. 
Lėlys, dr. A. Nasvytis, V. Palu
binskas, kun. C. Patrick, Day- 
ton: J. Gečas, Lima: F. Smulskis.

Pennsylvania valstija: Allen- 
town: N. Tragus, Clarks Sum- 
mit: J. McGovvan, K. Krivickas, 
Sister M. Joane, Easton: M. Son- 
gailo, J. Zansitis, Erie: V. Silė- 
nas, Gallitzin: J. Yucis, Home- 
stead: W. Butch, Lansdowne: 
A. Klemas, Milan: P. Cinkus.

Philadelphia: B. Antanaitis, V. 
Bigenis, Ch. Cheleden, P. Jakai
tienė, J. Kowrakienė, A. Valai
tienė.

Scranton: M. Arlauskas, B. 
Gustaitis, dr. C. Poteliūnas, K. 
Žiabrauskas.

Pittsburgh: A. Harast, L. Bug- 
dinas, M. Girnius, A. Harast, V. 
Kolyčius, A. Žusinas.

Įvairios valst.: Providence, 
R. I.: V. Chenis, J. Gervelis, K. 
Kriaučiūnas, kun. V. Martinkus, 

J. Perminąs, A. Vaitekūnas.
Charlestovvn Heights, S. Car.: 

dr. G. Skučas, Milan, Tenn.: F. 
Cinkus, San Antonio, Texas: E. 
Antanaitis, Racine, Wisc.: P. 
Petrušaitis.

Padėka aukotojam už įverti
nimą lietuviškos spaudos darbų. 
Darbininko adm.

— Dr. J. Žmuidžinas, Lietu
vos gen. konsulas Kanadoj, pa
rašė istorinį-teisinį veikalą pran
cūzų kalba apie Lenkijos-Lie
tuvos buvusią uniją “Le polono- 
lithuanien commonwealtb”. Tai 
išplėsta autoriaus disertacija, ap
ginta Sorbonos universitete Pa
ryžiuj. Veikalas atiduotas vienai 
mokslinei leidyklai Olandijoj.

— Dana Juzaitytė, dr. Antano, 
ir Kazimieros Juzaičių dukra, 
Philadelphijoj baigė Plymouth- 
Whitemarsh aukštesniąją mo
kyklą pirmąja mokine iš 600 bai
giančiųjų. Ji gavo 1000 dol.
vienkartinę stipendiją. Studijom 
pasirinko Comell universitetą 
New Yorke, gavo 2,500 dol. sti
pendiją ir studijuos biologiją. 
Dana yra baigusi lituanistinę 
šeštadieninę mokyklą, šoko 
“Žilvino” tautinių šokių grupėj, 
dainuoja “Vilties” chore, vado
vauja ateitininkių kvintetui, 
skambina gitara ir pianinu. Nuo 
mažens yra aktyvi ateitininkė. 
Šiuo metu yra moksleivių ateiti
ninkių pirmininkė.

— Dr. K. Ambrazaitis spalio 
10 buvo pagerbtas savo ligoni
nės gydytojų. Pagerbimo iškil
mingoj vakarienėj dalyvavo virš 
150 gydytojų. Dr. Ambrazaičiui 
buvo įteiktas specialus atžymėji- 
mas ir dovanos. Ta proga jis per
davė ligoninės gydytojų prezi
dento pareigas. Ligoninės admi
nistratorius pareiškė, kad tokio 
sėkmingo prezidento ligoninė 
neturėjo per 40 metų. Dr. K. 
Ambrazaitis jau 10 metų yra ra
diologijos direktorium meto
distų ligoninėj, Gary, Ind.

— Sao Paulo lietuviai planuo
ja įsigyti stovyklavietę, kuri kar
tu galėtų būti ir vasarviete. 
Šiam tikslui stengiamasi suda
ryti akcinę bendrovę. Iniciatorių 
grupei vadovauja J. Valavičius, 
J. Bagdžius, R. Mendo ir A. 
Magila.

— Apie muz. Ričardą Urbana
vičių ir jo muzikalius vaikus pa
skelbė straipsnį “The Border 
Morning Mail”, dienraštis Albu- 
ryje, Australijoj. R. Urbanavičius 
Kauno universitete studijavo 
cheminę inžineriją, radijo me
chaniką, dirbo profesoriaus asis
tentu ir chemijos laboratorijos 
eksperimentų demonstruotoju. 
Vokiečių okupacijos metais gro
jo smuiku radijo orkestre, o nuo 
1944 iki karo pabaigos buvo ra
dijo mechaniku Salzburge. Šia 
profesija 10 metų vertėsi ir Aust
ralijoj, kol pagaliau įsigijo foto 
laboratoriją Alburyje. Čia jis iš
garsėjo kaip Alburio simfoninio 
orkestro vadovas, kuriame gro
davo ir du jo sūnūs — čelistas 
Henrikas ir smuikininkas Ričar
das. Dukra Irena yra gitaristė ir 
dainininkė, o sūnus Jonas taip 
pat mokosi groti smuiku.

— Lietuvių fotografų darbų 
paroda ruošiama Lietuvių Foto 
archyvo rūpesčiu Chicagoj. 
Jaunimo centre. Paroda atida
roma lapkričio 16.

— Phoenix, Arizona, LB apy
linkės pirm. Emilija Josen-Ma- 
čemytė, darniai bendradarbiau
dama su valdyba ir visais lietu
viais, išvystė gražią LB veiklą. 
Gegužės mėnesį pravedė rinki
mus į LB tarybą ir seimą. Su
ruošto pikniko pelno dalį pa
skyrė PLB seimui, sportininkų 
išvykai ir kitiem lietuviškiem 
reikalam. Vietos laikraščiam pa
rašė keletą laiškų, kurie buvo at
spausdinti Brežnevo lankymosi 
JAV-se proga. Protesto laiškai 
dėl Brežnevo vizito ir Lietuvos 
okupacijos buvo pasiųsti prez. 
Nixonui ir Arizonos senatoriui 
Fanninui.

— Anatolijus Kairys naujojo 
JAV LB c.v. pirm. Juozo Gai
los yra pakviestas suorganizuoti 
ir pravesti trečiąjį teatro festiva
lį 1974 m. Padėkos dienos sa
vaitgalį.

— “Laisvės Lietuvai!” vardu 
koncertas, rengiamas Chicagos 
Lietuvos vyčių, įvyks lapkričio 
17 Vyčių salėj. Solo dainuos 
Prudencija Bičkienė. Chorui 
diriguos muz. Faustas Strolia. 
Akomponuos Florence Baldac- 
ci. Šokiam gros neolituanų or
kestras.
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Ko New Yorkas laukia iš Lietuvių Fondo?
Lietuvių Bendruomenės New 

Yorko apygardos iniciatyva 
vasario mėnesį rengiama lietu
vių dailės paroda, kuri skiriama. 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventei pagerbti. Jau buvo to
kios keturios parodos, gi 1974 
metų vasario mėn. surengtoji pa
roda bus penktoji.

Šie metai New Yorko lietu
viam ypatingi metai, nes atida
romas Kultūros Židinys. Apie jį 
buvo tiek daug kalbėta, bet štai 
jis baigiamas. Tai lietuviško 
sumanumo, organizuotumo ir 
lietuviško darbo vaisius. Tai do
vana lietuvių tautai. Ir šią dova
ną įteikti tinkamiausia ir pras
mingiausia tik vasario mėnesį, 
mūsų nepriklausomybės šven
tės ribose.

Židinio dedikacijos iškilmės 
ir bus rengiamos tuo metu, gal 
visų pašventinimo aktų pasira
šymas sutaps su pačia Vasario 
16 data. Šios dedikacijos proga 
bus visa eilė programų, skirtų 
atžymėti Židinio pašventinimui 
ir skirtų Lietuvos nepriklauso
mybės šventei pagerbti. Visa su-
jungiama į vieną pynę, į vieną 
vainiką.

Ta proga bus dedikacijos iš
kilmės ir atitinkamas koncertas, 
bus Darbininko redakcijos šven
tė su metiniais iškiliųjų žmo
nių atžymėjimais. Į šventės vai
niką įsijungia ir dailės paroda, 
rengiama Liet. Bendruomenės 
New Yorko apygardos. Iškilmės 
baigiamos nepriklausomybės 
šventės minėjimu, kurį rengia 
Altas.

Tokia iškilminga proga ir 
krypsta akys į Lietuvių Fondą su 
prašymu, kad jis paskirtų 1000 
dol. dailės premijai, kuri būtų 
įteikta New Yorko dailės paro
doje.

Lietuvoje buvo paprotys ru
dens dailės parodoje skirti bent 
kelias premijas. Už Lietuvos ri
bų tų premijų niekas neatgaivi
no. Tuo tarpu rašytojai tuoj po 
karo premiją atgaivino ir išlaikė 
iki dabar. Jau eilė metų, kaip 
tos premijos mecenatu yra Lie
tuvių Fondas. Pati Liet. Rašy
tojų Draugija tvarko paskyrimo 
reikalus.

Lietuvių Fondas šiais 1973 
metais vasario mėnesį paskyrė 
premiją dailei. Premija buvo ati
duota parodai, kuri buvo Čiur
lionio galerijoje Chicagoje. Tai 
buvo pirmas bandymas be jokių 
įsipareigojimų.

Dabar ir prašome, kad Lietu
vių Fondas atkreiptų dėmesį ir 
į kitas lietuviškos kūrybos sritis, 
ne tik į literatūrą. Jei gali skirti 
premiją rašytojam, tai gali skirti 
ir dailininkam, ir muzikam. Pra
šome pratęsti premijos skyrimą 
dailei ir tą premiją padaryti tra
dicinę. Prašome drauge neuž
miršti ir muzikinės kūrybos. 
Muzikai tikrai verti šios pagar
bos ir atžymėjimo.

Aukcijonas East Hardwick, Vermonte. Toks senų daiktu išpardavi
mas — aukcijonas labai madoje visoje Naujojoje Anglijoje, ypač 
Vermonto valstybėje.

Šią dailės premiją prašom 
skirti New Yorko'Kultūros Židi
nyje vykstančiai parodai, nes tuo 
pačiu Lietuvių Fondas pagerbs 
ir atžymės patį Židinį ir visus jo 
statytojus. Kultūros Židinys ir 
buvo statytas, kad čia klestėtų ir 
augtų lietuviškoji kultūra. Pre
mijos paskyrimas būtų lyg ir pri
pažinimas, kad Židinys atlieka 
šias funkcijas.

New Yorke tos vasario mėne
sio parodos pradėtos rengti 
anksčiau nei pačioje Chicagoje. 
Chicagos paroda, rengta šiais 
metais vasario mėn., nors ir 
buvo skelbta, kad gali dalyvauti 
visi dailininkai, sūtelkė dau
gumoje Chicagos dailininkus. 
Tai ir normalu. Ir New Yorke 
rengiamos parodos pirmoje vie
toje sutelkia New Yorko daili
ninkus, o jų yra visas būrys. 
Prisijungia ir apylinkės ir viso 
šio rytinio pakraščio dailininkai.

BRONIAUS STRIKULIO DRAMA
(atkelta iš į psl.)

tų ambasadą (via Gaeta) be į- 
prastų formalumų, lyg į kiną. 
Viename ambasados kambaryje 
vicekonsulas Geraško, pabėgė
lis nepabėgėlis, jo “išgelbėto
jai”, Inturisto atstovas ir rusų 
ekskursijos vadovas bei kiti am
basados tarnautojai. Vicekonsu
las įvadui papasakoja, kad Bro
nius Strikulis yra mechanikas 
specialistas iš Panevėžio. Jis yra 
vienas iš būrio 296 turistų, kurie 
(įvairių šakų specialistai) laivu 
keliauja Viduržemio jūros pa
kraščiais. Kiekvienam kelionė 
atsieina tik po 450 rublių. Šeš
tadienį (X.13) jie atvyko į Nea
polį, o sekmadienį devyniais au- 
topulmanais į Romą. Čia ap
sistojo įvairiuose užmiesčio 
viešbučiuose. “Jie buvo visiškai 
laisvi”, aiškina vicekonsulas, “ir 
štai dėl ko draugas Strikulis pa
teko į bėdą.”

TV aktas: Sov. ambasadoje — 
kalba pats Strikulis

“Šiandien po pietų apie 4 vai. 
stovėjau prie universalinės 
UPIM krautuvės (vertėjas paaiš
kina: netoli Maria Maggiore ba
zilikos). Ten prie manęs priėjo 
keistas tipas, kuris šiek tiek kal
bėjo rusiškai. Pirmiausia jis man 
pasiūlė pornografinių filmus 
paskui sako, kad aš turiu pa
sirašyti kažkokį raštelį, kurį jis, 
išsitraukęs iš kišenės, man pa
kišo.”

(Vicekonsulas tą raštelį žur
nalistams parodo, leidžia nufo
tografuoti, o ten itališkai parašy
ta: “Noriu prašyti politinės glo
bos.)

Strikulis (vis per vertėją) pa
sakoja toliau:

“Aš nenorėjau pasirašyti, nes 
nieko nesupratau. Tas žmogus

Taip susidaro visai gražus jun
ginys.

Prie jų gali prisidėti ir visos 
Amerikos ir Kanados lietuviai 
dailininkai. Ir būtų prasminga, 
kad Kultūros Židinio atidarymo 
proga į parodą jungtųsi kuo 
daugiau lietuvių dailininkų iš 
tolimiausių vietų, šiaip gi New 
Yorko lietuvių dailininkai Chi
cagos parodas sunkiai pasiekia. 
Sunku ir brangu pervežti pa
veikslus. Tad lengviau yra atsi
vežti premiją iš Chicagos, nei 
perkelti paveikslus į Chicagą.

Chicaga ir taip persotinta, 
perkrauta parodomis. Tai premi
ja New Yorkui pravėdintų pačią 
ChicagąirNew Yorką pakeltų.

Tokia puiki proga — Kultū
ros Židinio dedikacijos paroda, 
tegu Lietuvių Fondas parodo 
dėmesį lietuviškai kultūrai, skir
damas dailės premiją, (p.j.) 

palydėjo mane ligi geležinkelių 
stoties, ten parodė raštelį poli
cininkams ir nurodė į mane. 
Policininkai liepė man eiti su 
jais. Vedžiojo po įvairias įstai
gas. Negalėjau nieko suprasti, 
nes niekas nemokėjo rusiškai. 
Pagaliau atėjo vertėjas, tiesa, ne
labai koks. Prašiau leisti pakal
bėti su rusų ambasada. Atsakė, 
kad pirma turiu pasirašyti kažko
kią anketą. Aš pasirašiau neži
nodamas po kuo". Bet ir tada am
basados negalėjau pašaukti. Vė
liau mane paėmė du policinin
kai ir atvedė į stotį. Ten pama
čiau du draugus ir šaukiausi pa
galbos. Jie norėjo mane vestis 
su savim, ir įvyko tas sąmyšis. 
Pagaliau viską išaiškinome.”

V aktas: Sov. ambasadoje, kalba 
vicekonsulas Geraško:

“Tai buvo biauri provokacija. 
Policija manęs atsiprašė, bet, 
manau, vis tiek įteiksime italų 
valdžiai formalų protestą. Kas 
padavė Strikuliui tą raštelį (pats 
Strikulis nemoka lotyniško alfa
beto — jis rašo tik rusiškomis 
raidėmis), norėjo pažuvauti 
drumstame vandenyje. Be to, 
muštynės stotyje. Pupeikis buvo 
sumuštas: gavo smūgį į veidą. 
Klausiau Strikulį, ar jis suprato 
gabenamas į Triestą. Atsakė, ne. 
Jis tik buvo išsigandęs, kad ne
galės daugiau pamatyti žmonos 
ir tėvų, likusių namie. Spręskite 
patys: jei Strikulis jums atrodo 
išsigandęs, jėga verčiamas grįžti 
į Rusiją, tai aš neturiu daugiau 
ko pasakyti”.

Vienas žurnalistas rašo, kad 
Strikulis ambasadoje atrodė lyg 
jautis atvestas į skerdyklą . . .

VI aktas: Sov. ambasadoje kalba 
ekskursijos vadovas Suren- 
Sacharian

Žurnalistų paklaustas, kaip 
kiti ekskursijos dalyviai atsidūrė 
geležinkelio stotyje (juk jie va
žiavo autopulmanais), kai ten at
vyko Strikulis, paaiškino:

“Šį vakarą turėjome grįžti į 
Neapolį. Autobusai laukė kaip 
tik prie stoties. Labai apgailes
tauju, kad taip atsitiko. Mūsų ke
lionė įeina į susitarimų su italų 
valdžia dėl keitimosi turistais. 
Esu ir kitais atvejais buvęs Ita
lijoje ir maniau, kad šis kraštas 
yra palankus rusų turistams. Šis 
įvykis verčia viską pergalvo
ti .. .”

Spaudos konferencijos už
baigai, vicekonsulas iškilmin
gai, pakeltu balsu, lyg Kaifas 
Kristų, klausia:

“Pasakyk viešai: ar tu tikrai 
nenorėjai grįžti į Rusiją?”

Strikulis kvailai nusišypso ir 
tris kartus sušunka: “Niet! Niet! 
Niet!”

VII aktas: Romos policijos vado 
komunikatas

“Tas rusas (faktiškai lietuvis) 
atvyko į centrinę policijos būs
tinę vienas. Jis parodė atsineštą 
raštelį, kuriame itališkai parašy
ta, kad norįs prašyti politinio pa
bėgėlio globos. Vertėjo pagalba 
paaiškėjo, kad jis apsisprendęs 
čia pasilikti ir negrįžti į Rusiją. 
Dėl to nutarta pasiųsti jį į Tries-

Studijų savaitėje Vokietijoje. Iš k. kun. St. Yla, iš Amerikos, 
dr. A. Gerutis, iš Šveicarijos.

Istoriko Oskar Halecki minėjimas
VVhite Plains, N. Y., rugsėjo 

17, sulaukęs 82 m., mirė prof. 
Oskar Halecki. Rugsėjo 20 buvo 
palaidotas Gate of Heaven kapi
nėse, Hawthome, N. J., šalia 
anksčiau mirusios savo žmo
nos.

Nepriklausomoj Lenkijoj jis 
buvo Krokuvos Jogailos univer
siteto prrifėsbrius ir ėjo kitokias 
aukštas pareigas, buvo net Len
kijos ekspertas prie Tautų Są
jungos. Tautos nelaimės metu 
pasitraukė iš tėvynės ir atvyko į 
JAV. Nuo 1944 profesoriavo 
Fordhamo universitete ir vėliau, 
kol išėjo į pensiją, Columbijos 
universitete dėstė Rytų Europos 
istoriją. Per savo netrumpą gy
venimą parašė daug stambių ir 
vertingų istorinių veikalų 
lenkų ir anglų kalbomis. Juose 
plačiai lietė ir Lietuvos istori
ją; nagrinėjo Didžiosios Lietu
vos kunigaikštijos sudėtį, Lietu
vos ir Lenkijos unijas, Jogailos 
brolio Švitrigailos paskutiniųjų 
gyvenimo metų veiklą, du pas
kutinius Jogailaičius, Lenkijos 
istoriją, tautines problemas 
senojoj Lenkijoj, Liublino uni
jos seimą 1569 ir Lenkijos Baž
nyčios istoriją 1000 m. sukak- 
tiėr pYbgži/ Pdskutinis prieš ‘ pat 
mirtį užbaigtas veikalas, Kara
lienė Jadvyga, paliko rankrašty
je.

Prof. O. Halecki savo studi
jose pasižymėjo dideliu istori
nių šaltinių pažinimu ir giliu 
faktų įžvalgumu, dėl to daug į- 
nešė šviesos ir į politinę, kul
tūrinę ir bažnytinę Lietuvos is
toriją. Lietuvos atžvilgiu, tiesa, 
jis nebuvo toks objektyvus, 
kaip H. Paszkiewicz ir J. Och- 
manski, bet daugelį jo klaidingų 
išvadų savo studijose pataisė 
mūsų istorikai prof. A. Šapoka, 
prof. Z. Ivinskis ir kiti. Šiaip
jau jis lietuviam buvo draugiš
kas, palaikė ryšius su mūsų, 
dabar jau mirusiais, istorikais A. 
Šapoka ir ypač Z. Ivinskiu, ku
ris Bonnos universitete dėstė tą 
patį, kaip ir jis, Rytų Europos 
istorijos kursą. Patyręs apie Z. 
Ivinskio mirtį, šio aprašymo au
toriui jis išreiškė užuojautą. 
Konstantinui Jurgėlai, rodos, 
buvo Fordhamo universitete 
doktorato disertacijos globėju ir 
paskui su juo tame pačiame uni
versitete turėjo viešas diskusijas 
apie Lietuvos krikštą. Palaikė 
artimus ryšius su to paties uni
versiteto profesoriais A. Vašiu ir 
V. Jaškevičium, SJ.

Jam mirus, Lenkų Mokslo In
stitutas ir Kosčiuško Fundacija 
spalio 20 tos pačios Kosčiuškos 
Fundacijos salėj New Yorke su
ruošė minėjimą, į kurį buvo pa

tą, kur yra speciali komisija, ga
lutinai sprendžianti tokius klau
simus.

Antrą kartą atgabentas į polici
ją su palydovais, jų akivaizdoje 
pasirašė pareiškimą, kad jis atsi
sakąs prašytos globos. Dėl to at
leistas drauge su palydovais. Ta
čiau aktuose liko du svarbūs do
kumentai: prašymas suteikti po
litinio pabėgėlio globą ir tos glo- 
l>os atsisakymas. Policija griež
tai paneigia rusų ambasados mi
nimą atsiprašymą ir prideda, kad 
tokio atsiprašymo nebus, nes įsi
tikinusi, kad nėra už ką atsi
prašyti”.

Drama baigta. Uždanga nusi
leidžia, ir viskas aptemsta. Skai
tytojai išvadas tepasidaro patys. 
Čia paduoti tik nuogi faktai. 

kviestas ir mūsų ministeris Vac
lovas Sidzikauskas, kuris, būda
mas sutrukdytas kitų pareigų, 
delegavo dr. Viktorą Gidžiūną 
jame dalyvauti, kuris tame mi
nėjime jo ir Liet. Kat. Mokslo 
Akademijos vardu pasakė trum
pą kalbą, išreikšdamas užuo
jautą lenkų istorikam ir visai 
lenkų tautai dėl garsaus jų isto
riko mirties ir iškeldamas prof. 
O. Halecki nuopelnius Lietu
vos istorijos srityje. Minėjime 
dalyvavo visų istorinių ir mokslo 
organizacijų, prie kurių jis pri
klausė, ir universitetų, kuriuose 
dėstė, atstovai, o taip pat lietu
vių ir ukrainiečių delegatai. Bu
vo net 14 kalbėtojų ir daug svei
kinimų raštu. Visas minėjimas 
su rimtu, bet trumpu smuiko ir 
piano koncertu truko pustrečios 
valandos.

Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

Hartford, Conn.
Kariuomenės šventė — 

koncertas
LVS Ramovės Hartfordo sky

rius rengiasi Lietuvos kariuome
nės atkūrimo tradiciniam .minė
jimui. Minėjimas įvyks lapkričio 
18, sekmadienį. Prasidės 9 vai. 
ryto iškilmingomis pamaldomis 
Švč. Trejybės bažnyčioj. Pamal
dų metu giedos Hartfordo Aido 
choras, vadovaujamas muz. Jur
gio Petkaičio.

3 vai. popiet minėjimas bus 
tęsiamas Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klube, 227 Lawrence St., 
Hartforde. Po atidaromo
jo žodžio, himnų ir savanorių 
pagerbimo įvyks koncertas. 
Koncerto programą atliks solistė 
Irena Stankūnaitė ir solistas 
Liudas Stukas.

Laukiam, kad į garbingos 
mūsų kariuomenės atkūrimo mi
nėjimą ir koncertą visuomenė 
gausiai atsilankytų. Ypač lau
kiam moksleivių ir studentų, ku
riem įėjimas į koncertą nemoka
mas.

Ta pačia proga LAP klube 
vyks dail. M. Žukauskienės me
no paroda. Ji prasidės lapkri
čio 17, šeštadienį, 1 vai. popiet 
ir tęsis iki 10 vai. vakaro. Lap
kričio 18, sekmadienį, lankymo 
valandos — nuo 10 ryto iki 6 
vai. vakaro. Oficialus parodos 
atidarymas — lapkričio 17, šeš
tadienį, 7 vai. vak.

Nepraleiskim progos pagerbti 
žuvusius už Lietuvos laisvę, pa
siklausyti solistų nuotaikingų 
dainų ir pasigrožėti meno pa
veikslais.

R.

— L. B. Hartfordo apylinkės 
valdyba nuoširdžiai visus kvie
čia į savo metinį balių-šokius 
lapkričio 3, šeštadienį, 7 vai. 
vak., Lietuvių klube, 227 Law- 
rence St., Hartford, Conn. Pro
gramą atliks Clevelando vyrų 
oktetas ir solistė I. Grigaliū- 
naitė. šokių metu veiks lietu
viškų skanėstų bufetas, bus lo
terija ir kitos staigmenos. Stalus 
galima užsakyti dešimčiai ar ma
žesniam asmenų skaičiui, nes 
bus ir mažesnių stalų. Prašom 
nedelsiant užsakyti stalus pas 
valdybos narius ar pirmininką 
R. Grajauską, tel. 688-1552. 
Kviečiame ir tuos, kurie nori tik 
programą išgirsti. Jiems bus spe
cialios vietos. LB Hartfordo 
apylinkės valdyba.

am*
— Lietuvių Kunigų Vienybė, 

kurios pirmininkas yra prel. 
Jonas Balkūnas, išleido anglų 
kalba Lietuvos Katalikų Kroni
kos Nr. 4. Ruošiasi išleisti visus 
šešis Kronikos numerius lietu
vių ir anglų kalbomis. Vertinda
ma šį didelį Kunigų Vienybės 
užsimojimą, Vliko Taryba spalio 
11 posėdyje leidėjam paskyrė 
250 dol. subsidiją. (E)

— Aktorė Z. Arlauskaitė-Mik- 
šienė, eidama 85-tus metus, po 
ilgos ir sunkios ligos spalio 2 

*'*• mirė Detroite. Atsisveikinimo 
akademiją spalio 4 vedė Šaulių

* Sąjungos pirm. Vincas Tamošiū
nas. Velionė buvo gimusi 1889
rugpiūčio 28 Šiauliuose. 1908 
šalia mokytojos darbo Rygoj 
pradėjo vaidinti Giedros draugi
jos teatre. Yra vaidinusi Petrapi
ly, Varpo draugijos teatre Šiau
liuose, Vilniaus dramos teatre ir 
Kauno valstybiniame dramos 
teatre. Vokietijoj su vaidintojų 
grupe aplankė eilę tremtinių 
stovyklų. Detroite yra pastačiusi 
apie pusšimtį veikalų.

— Ateities literatūros fondo 
nariai korespondenciniu balsa
vimu patvirtino fondo valdybą 
kitų metų kadencijai. Valdybą 
sudaro: K. Keblys — pirminin
kas, M. Bajorūnienė — reikalų 
vedėja, J. Udrienė — sekretorė, 
V. Kleiza, R. Kriaučiūnas ir V. 
Skrupskelytė — nariai. Praeitais 
metais fondui priklausė 78 na
riai. Fondo nariu gali būti kiek
vienas, įmokėjęs 20 dol. metinį 
įnašą. Kreiptis į fondo sekretorę 
adresu: 24675 Thomdyke, 
Southfield, Mich. 48075.

• — Varpo choras Toronte ir
• vėl buvo netekęs chorvedžio, kai 
! muz. A. Ambrozaitis išvyko pa- 
! stoviam apsigyvenimui į Kings- 
! ton, Ont. Nauju choro dirigentu

pakviestas jaunas muzikas Jonas 
Govėdas. Choras lapkričio 9 
koncertuoja Clevelande.

— Melboume buvo suruoštas 
Lietuvių vyrų okteto koncertas. 
Šia proga buvo pristatyta naujai 
išleista okteto įdainuota plokš
telė — Kur banguoja Nemu
nėlis.

— Draugo romano konkurso 
vertinimo komisija sudaryta 
New Yorke. Ją sudaro: Leonar
das Andriekus, Juozas Brazaitis, 
Paulius Jurkus, Nelė Mazalaitė 
ir Pranas Naujokaitis.

— Hamilton, Ont., Kanadoj, 
baigtas statyti naujas teatras 
“Hamilton Place”. Jo statyba at
siėjo 11 milijonų dolerių. Visas 
miestas ruošėsi iškilmingam ati
darymui rugsėjo 22. Rugsėjo 24- 
25 pasirodė įvairios miesto me
ninės jėgos programoj, pavadin
toj “Miesto šeima”. Lietuviam 
atstovavo Gyvataro tautinių šo
kių grupė. Ryšium su tuo pasi
rodymu buvo padarytas filmas, 
kuris bus rodomas vėliau rudenį 
per 19 stotį (educational TV). 
Iš lietuvių programos rengėjai 
pasirinko ir nufilmavo Aštuony- 
tį. Rugsėjo 18 per Hamiltono te
levizijos 11 stotį Jolanta Jokūby- 
naitė demonstravo lietuvių tau
tinius drabužius, aiškino jų au
dimą, raštų bei spalvų derinius, 
demonstravo gintarą ir aiškino jo 
atsiradimą.

— Živilė ir Stasys K. Rudžiai 
susilaukė pirmgimės dukrelės, 
kuri spalio 6 buvo pakrikštyta 
Madison, Tenn. Šv. Juozapo
bažnyčioje Audros-Lizos var
dais. Krikšto tėvais buvo Živi
lės sesuo Jūratė ir Stasio brolis 
Rimas. Senelis S. Rudys džiau
giasi pirmąja anūke, o močiutė 
Elzb. Pauliukonienė didžiuojasi 
jau devintąja.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: V. A. Sniečkus, Riviera 
Beach, Fla., A. Bortweck, Lake 
Worth, Fla., W. Račius, Los An
geles, Calif., C. Bagdonas, New 
Port Richey, Fla., J. Laučka, 
Bethesda, Md. Kitiem užsakė: 
A. Ignaitis, Brooklyn, N. Y., — 
sūnui R. Ignaičiui, Boston 
Mass. Sveikinam naujus skaity
tojus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem metam 
tik 7 dol.
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DAR GAUNAMOS ŠIOS 
KNYGOS:

Prie krepšinio lentos. Maironio Lituanistinė mokykla iškylauja parke. Nuotr. G. Peniko

LAUKO TENISAS RYTUOSE
Rytų sporto apygardoj lauko 

tenisas yra pažangos kely, susi-- 
domėjimas, bent New Yorke ir 
apylinkėse, didėja. Dėl to 1973 
Rytų pirmenybėse jau 39 daly
viai, daugiausia iš New Yorko ir 
New Jersey.

Gausi jaunių grupė — berniu
kų * ir mergaičių. Jie, jos nėra 
tik kukliai pradedantieji — su
geba ir šiek tiek daugiau. Jei 
1972 pirmenybėse pasirodė ke
letas, kurie, atrodo, tik ta proga 
pamosikavo rakete ir po to grei
tai dingo, tai kiti, kitos netin
gėjo treniruotis ir tikrai pamėgo 
tenisą. Daug reikšmės turi tė
vai, jų paskata — kai kurie vy
resnieji patys žaidžia su savuoju 
atžalynu, sudaro jiems sąlygas ir 
žiemą mankštintis uždarose pa
talpose.

Kaip sakoma, tenisas savyje 
turi daug grožio, yra malonus 
akiai, padeda išvystyti visapu
sį kūno balansą. Tenisas teikia 
pasitikėjimo,s drąsos, išmoko 
greitai galvoti; spręsti ir planuo
ti. Tai žaidimas, kurį gali prakti
kuoti nuo mažumės (kai ūgis pri
lygsta teniso tinklui) iki gilios 
senatvės.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių diena

Bostono Lietuvių Bendruo
menės apygarda, kurią sudaro 
Bostono, Brocktono ir Worceste- 
rio apylinkės, rugsėjo 23 Wor- 
cestery surengė Lietuvių dieną. 
Šios šventės šeimininkai buvo 
LĘ Worcesterio apylinkės val
dyba, kurios pirmininkas yra 
V. Židžiūnas.

•Praėjusiais metais surengtoji 
tokia pat pirmoji šventė sutrau
kė labai daug žmonių. Šiemet 
šventės šeimininkai buvo trupu
tį'nusivylę, nes buvo šaltoka ir 
protarpiais lijo. Tačiau staiga 
oras atšilo, ir pasidarė puikiau
sia diena.

Šventė pradėta mišiomis už 
Lietuvą. Aušros Vartų bažny
čioj jas aukojo klebonas kun. A. 
Volungis, Šv. Kazimiero bažny
čioj — kun. J. Budzeika, MIC. 
Jie pasakė ir pamokslus.

•Tolimesnė šventės dalis buvo 
perkelta į Maironio Parką. Ten 

’ visi galėjo pasistiprinti pietu
mis, o paskui įvyko oficialus 
Lietuvių dienos atidarymas.

LB valdybos narys ir jaunimo 
reikalų vadovas R. Jakubauskas 
pakvietė Worcesterio LB apy
linkės pirm. V. Židžiūną, kuris 
pasveikino susirinkusius, pa
dėkojo už gausų dalyvavimą ir 
pristatė Bostono apygardos LB 
pirmininką A. Škudzinską.

Lietuvių Labdaros Maironio 
Parko draugija įtaisė labai aukš
tus metalinius stulpus Amerikos 
ir Lietuvos vėliavom. Naująsias 
vėliavas pašventino Šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. 
A. Miciūnas, MIC.
’ Vėliavom iškelti buvo pa
kviesti Bostono apygardos LB 
pirm. A. Škudzinskas ir Lietu
vių Labdaros Maironio Parko 
pirm. K. Adomavičius. Jas įteikė 
Worcesterio LB apylinkės sek
retorė I. Markevičienė ir pa-

Per paskutiniuosius keletą 
metų tenisas JAV smarkiai išpo
puliarėjo. Nęw Yorko lietuviai 
tari į ką žvelgti: Vitas Gerulai
tis, 19, jau yra profesionalas, o jo 
sesxio, Rūta Gerulaitytė, 17, ky
lanti žaidikė Rytuose. Jų pasie- 
hmai traukia ir kitus mūsų jau
nuosius į teniso aikštę.

O kaip su vyresniaisiais? Bent 
vyrų gr. daug veteranų (buvę 
krepšininkai, lengvatlečiai, 
tinklininkai). Jei, kaip Arturas 
Cenfeldas sako, jų pirmieji ju
desiai su rakete buvo kampuoti, 
dažnai priminė uodų vaikymą 
nuo savęs, o sviedinius per tink
lu daužė, lyg mėtytų runkelius, 
tai tokie dalykai jau praeitis. Į- 
;udę kitose šakose, veteranai 
netruko išdailinti ir savo suge
bėjimus tenise. Tokie, vyresnie
ji, tenisą žaidžią jau.antrąją de- 
iiirrtį metų, dar ilgai bus kietas 
rieSutas naujom, jaunesnėm pa
jėgom, kurių yį& dar stinga.

* t . r* • * . *

Gaila, šiemet nepasirodė 1972 
Rytų meisteris Petruševičius su 
pora kitų žaidikų iš Baltimorės. 
Vyrų B gr. New Yorko frontą

•engimų vadovė T. Jakubaus- 
Lie nė.
Turėjom garbingą svečią, 

žymų visuomenės veikėją, clr. 
Petrą Vileišį. Jis vaizdžiai papa
sakojo apie Helsinkio įvykius, 
kuriuos teko jam pačiam pergy
venti ir net atsidurti kalėjime 
kartu su kitais lietuvių, latvių ir 
estų atstovais. Ragino visus vie- 
niragai tęsti kovą už Lietuvos iš
laisvinimą. Garbingasis svečias 
sakėsi esąs susižavėjęs Maironio 
Parku ir jo vadovybės tvarka.
Meninę dalį atliko Bostono ir 

kVorcesterio tautinių šokių sam
būriai. Bostono sambūriui 
vadovauja O. Ivaškienė, Wor- 
cesterio — L. Pauliukonytė. 
kVorcesterio tautinių šokių gru
pės mergaitės pašoko Gyvatarą ir 
Linelius; Bostono vyresniųjų 
;mpė — Čigonėlį ir Subatėlę, 
mergaitės — Blezdingėlę, mažų
jų grupė — Suktinį.
Vos spėjo šokėjai išeiti iš aikš

tės, ją tuoj užpildė jaunučių 
Bostono ir New Yorko krepšinio 
komandos. Vyko kietos rungty
nės. Laimėjo New Yorkas. Po to 
vyko tinklinio varžybos tarp lie
tuvių ir latvių komandų. Laimė
tojam įteiktos dovanos. Jas pa
aukojo: krepširiio laimėtojų 
komandai — Brocktono Lietu
viu Sandaros klubas, tinklinio 
laimėtojų komandai — So. Bos- 
noto Lietuvių Piliečių draugija.
Vėliau jaunimas galėjo pasi

šokti.

Gražios lietuviškos vestuvės
Lietuvių Labdaros Maironio 

Parko Draugijos pirmininkas 
Kazys Adomavičius liepos 7 su
kūrė lietuvišką šeimos židinį su 
Teresėle Ciginskaite. Juos su
tuokė klebonas kun. A. Miciū
nas, MIC, Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioj. Jis pasakė ir pa
mokslą. Mišias koncelebravo 

pralaužė vienas dalyvis iš kitur 
— Dambriūnas (Washingtono 
Vėjas).

Rytų apygardos 1973 pirmųjų 
dviejų vietų laimėtojai (jie gavo 
po taurę):

Vyrų A gr. 1. Pr. Gvildys, 2. 
Arūnas; vyrų B gr. 1. Jasaitis, 
2. Vebeliūnienė; vyrų dvejetas
1. Cenfeldas (N.J.) - Grajaus
kas, 2. Andrulis III — D. Sla
vinskas (abu New Jersey).

Moterų gr. 1. Vebeliūnienė,
2. Cerkeliūnienė.

Jaunių gr. 1. S. Labutis, 2. 
Paulius Gvildys; mergaičių gr. 
1. Jasaitytė, 2. G. Vebeliūnaitė; 
jaunių mišrus dvejetas 1. S. La- 
butis-Jasaitytė, 2. St. Birutis-G. 
Vebeliūnaitė.

Dvi dienas, spalio 6-7, rung
tyniauta Nevvarko West Side 
parko aikštėse. Šeštadienio va
kare Rytų sporto apygardos va
dovas Pranas Gvildys savo na
muose Staten Island dalyvius 
buvo pakvietęs vaišių. Vyresnie
ji ir jaunieji praleido jaukų vaka
rą ir, ilgai dalinosi pirmenybių 
patirtim bei įspūdžiais. Vienas 
iš tų vakarų, kur smagiai jautėsi 
ir laimėję, ir pralaimėję. Visus 
jungė skaidri lietuviška, sportiš
ka nuotaika, kuri pakėlė iš kas
dienybės. K. Ck.

trys kunigai — A. Miciūnas, 
J. Bakanas ir A. Jankauskas. Gie
dojo solistė Daiva Mongirdaitė 
iš Bostono. Vargonais palydėjo 
vargonininkė L. Kapurch.

Jaunąją prie altoriaus atve
dė jos brolis; juos palydėjo pa
jauniai. Jaunajai asistavo Olga 
Keršytė. Vyriausias pajaunys Al
gis Glodas atlydėjo jaunąjį. Ki
ti pajauniai:’P. Babickas ir pane
lė Kasky, Irena ir E. Markevi- 
čiai. Pati mažiausia pajaunė, 
gėlių mergaitė, buvo L. Marke
vičiūtė.

Bažnyčia buvo pilna žmonių 
— Kazio ir Teresėlės giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Maironio Parke įvyko vestuvi
nė puota. Svečiai pripildė abi 
didžiąsias salės. Atsilankė ir 
miesto burmistras (geras lietu
vių bičiulis) T. Early su žmona.

Puotą pradėjo LB apylinkės 
valdybos narys ir jaunimo rei
kalų vedėjas R. Jakubauskas.

Jaunieji gavo daug sveikini
mų raštu ir žodžiu. Maironio 

^Parko vardu sveikino vicepirm.
J. Pipiras, skautų vardu (įteikda
mas dovaną — lietuvišką kry
žių) — vyriausias skautininkas 
P. Molis, Dr. V. Kudirkos šau
lių kuopos vardu — pirm. A. 
Zenkus (su kuopos nare Pajė- 
diene įteikdamas du lietuviš
kus rankšluosčius), Meno Mėgė
jų Ratelio vardu — vicepirm. S. 
Valinskas (su sekr. E. Gorodec- 
kiene įteikdamas Lietuvos line
lių staltiesę).

Jaunosios mamytė E. Cigins- 
kienė ir jaunojo dėdė P. Ala- 
vošius pasitiko jaunuosius prie 
durų su duona ir druska.

Jaunasis padėkojo visiem pri- 
sidėjusiem prie vaišių paruoši
mo, ypatingai Parko šeimininkei 
E. Kauševičienei, visų reikalų 
vedėjui Kauševičiui ir neišse
miamos energijos talkininkui 
vyriausiam pajauniui A. Glodui. 
Kvietė visus vaišintis ir links
mintis.

-o-

& SPORTAS
LAK — SHAMROCK 1:2 (0:0)

Mūsų futbolininkai vėl pasi
metė, šį kartą Throggs Neck 
stadiono dulkėse, ir nelabai gar
bingai pralošė prieš airių klubą. 
Teisėjo šališkumas buvo gana 
ryškus, bet tas nepateisina žai
dėjų nesportiško elgesio. Pasi- 
kartojant tokiem įvykiam, lyga 
gali laikinai arba visiškai su
spenduoti mūsų komandą.

Pirmam puslaiky žaidimas

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.

Jaunasis yra Suvalkijos lygu
mų sūnus, marijampolietis, au
gęs ir mokęsis Lietuvoj, pergy
venęs okupacijų ir karo žiau
rumus. Po karo gyveno sto
vykloj, Vokietijoj, anglų zonoj. 
Iš ten emigravo į Angliją. Po 
šešerių metų atvyko į JAV ir ap
sigyveno Worcestery. Čia greitai 
įsijungė į lietuvišką veiklą. Jį 
randam ne tik Lietuvių Labda
ros Draugijoj, bet ir Lietuvių 
Piliečių Klube, ir vyčių 26-ojoj 
kuopoj, ir Šv. Kazimiero parapi
jos vyrų klube. Buvo ir Meno 
Mėgėjų Ratelio pirmininku; da
bar yra jo garbės narys.

Jaunoji yra gimus, augus ir 
mokiusis Worcestery. Puikiai 
kalba lietuviškai. Dirba Sočiai 
Security įstaigoj ir su didžiausia 
simpatija patarnauja lietuviam. 
Be kitų organizacijų, ją randam 
ir vyčių 26-ojoj kuopoj, kurią 
įsteigė ir kurios pirmuoju pirmi
ninku buvo jos a.a. tėvelis.

Džiaugiamės, kad jaunieji 
Adomavičiai pasilieka gyventi 
Worcestery. Povestuvinei ke
lionei buvo išvykę į Venecuelą.

J.M.

I
 General Centractors į 

Do The Complete Job Ž

Beildieg RENOVATIONS & J

REMODELINS J

SMALL KOMES M APT. BUIUIMS 5 
EVERYTNIMG IK OME CONTRACT į

FiHy Uconsad t Inured įFREE ESTIMATES j 

| CALL 858-3846 >
S 195 Coliebū SI, Bklyn. į

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, privedusj prie Lietu
vos nepriklausomybės su
žlugdymo. Kaina 15 dol. 
Gaunama ir Darbininko ad 
fninistracijoj.

DEXTER PARK 
H PHARMACY K 
•P Wm. AnaataM, B. 8. “ 

77-01 JAMAICA A\£nUg 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11411 
WE DELIVER 

Mkhigan 14130 

buvo gana lygus ir baigėsi 0:0 
pasekme. Po pertraukos mūsiš
kiai padarė porą gražių praėji
mų, bet niekaip nesugebėjo ka
muolio įsprausti į vartus. Tik 
vienas Šileikis rado būdą ir, 
Budreckui pasimaišius vartinin
kui po akim, įkabino aukštą ka
muolį į priešininko vartus. Po to 
sekė du priešo įvarčiai, pašali
nimas vieno mūsų žaidėjo, gin
čai ir kitoki nesusipratimai. Čia 
ypač išryškėjo stoka tinkamo ko
mandos vadovo, kurio, berods; 
dabar iš viso neturime.

Šį sekmadienį LAK pirmoji 
komanda žais savo aikštėje, Kis- 
sena Park Corridor prieš Coarks- 
town klubą. Galbūt “namie” žai
džiant, bus geresnė laimė.

Alg. Š.

BOE’S LIGHT MOVING 
Reasonable Rates 
105 Nostrand Avė. 

852-8039
We Take Pride in our Work

BENNIE’S PROFĘSSIONAL 
FLOOR SERVICE

Waxing, Staining, Sanding, Laying 24 
Hour Service. Phone 365-8934 

Call Anytime

PAY/LESS CONSTRUCTION 
COMPANY

Pelntina, Plaeterlnp, Ptumblnp, Carpentry, WeB 
Panellng and Paper Henglng and TVIng. Al Typee 
of Home Constructton Wo<fc, Save 10% of Job H 
you mention ttiie paper. Cal 212 402-9113. Mr. 

Ralpb Brueche.

BAKER Y, 85% retail, Gross $170,000 
Year. Estab. 50 Yrs. $20,000. Cash 
Down, Balance on Terms. Retirihg. 
Broad River Bakery, 126 New Canaan 
Avė., Nonvalk, Conn. (203) 847-3052.

McLaren construction
We Do Everything and Anything in 

the Construction Field. Quality 
Workmanship 

3239 Golden Avė. Bronx. 
Call 231-3567 or 323-4763

BILL EDNEY CARPENTER 
Roofing — Sldlng — Guttara 

110 Lyona Avenue, Nernrk, N. J.
Call201 923-1128 or 9102

N.Y.’s Bamitihil Graene CountyT^ 

irS“THEVIAVEHETO”
VIATHEJHRUWAY!

Lmtury accommodations. Continenta 
ęuisine — Ali sports, swimming — 4«y 
camp for the bambinos — Music tnd 
entertainment 7 dayi a weefc Sony 
fiiBy booked for Labor Day. Low. Iow 
rates 9/5 to 12/18. ExceUent Hunting 
iCeuntryBeauty.

Heated Pool!
RESERVE N0W!

KY. Diroct Km (212) 582-5143 or 
___ (518)589-5000.

tvfllascfo 
italia

ĮĮjĮj ty

AMERICAN DAY INC.

100 Franldln TurnpHce M«hwah, NJ. 
SALES — SERVICE PARTS 529-2054 

Ambassador, Javelln Matador, Amx 
Hornet G remi i n

Largo Selectlon of Uaed Care 
Cuatomer Protection Pian

I ae^-- ~ ■ i. ■ ■ ■
I NEW YORK_  Lietuvos atsiminimų radijo valanda.šeštadieniais nuo 4 iki 5 vai.
Į WEVD 1330 kil._ AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Forte
I Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565.

Jdroey — Llthoanta" - Jį
’ WKWT-Wf, MA mar -r- aagtų kaltis, psr Seton Hali Univ. radijo M4*t 

Mr. dr. JokSMs Btnkaa, Bo. Onngs, NJ. 07079.

mm T0RK — Lafete 2ferya, Befcpttj ir angių kalbomis at^Omdafe 
vaL ryto WHBI 10M m banga. Vjpdtjaa Romas Kasys, TW 4-12M 

M-U Mth FL, MMdte VUlaga, N.T. 11379.

Boarom, VORČESTER, BROČKTON, Mase. — Vatejas P. VIMInia, 173 
Astkor St, Broektoo, Maat, tol. JU.8-7909; nt bangomis 107J ne. WBXL 
MM kfi. Msdfcrd, Mase, oakmadtaniais nuo‘11-12 ^d>

i BOSTON, MASS. — Ved*jaa Stop. MliilaM, 1380 kflocyeh» ir m 
j MLT banga aakmaMsniaia nuo 1-1:30 vai. M>. — M2 E. Broadway, Soste 
I R*ten,Maas.0aiŽ7 Tel. 268-0488.

L I TA S
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. 114W

VADOVAUJA V. VEBEUŪNAS

(212) 441-6799

Litas Travel Service, 
87-18 Lefferts Blv., Richmond Hill, N. Y. 11418 

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SERVICE

Open all Year
COFFEE SHOP GIFT SHOP 
Phone: TTYt- 595-23tfT

Dehvood Lodge
Off Raute ĮSI
MOUNTAINHOMK, Pa. 1UU

Fully Eąuipped 
JtouMkeaping Cottagei Motai 
Ovemight Accomodations Avail. 
86-Foot Pool. All Recr. Ficilities

WYCHWOOD 
TRANSPORTATION INC. 

Limoualnaa or Care 
To all Airport Terminais 

Exacutiva Tranaportation, Wadding 
Sarvlca 2504 Plainf Md Avanua, Scotch 

Plains, N. J. 201 232-7900

FOX’S CHEVRON STATION

Op«n 7 Day> • W»»k
Denarai Auto Repai". Hoad Senlca, Tlrea, 

Batterfea and Acceesorles
M Maln St, Sough Bound Brook, N. J.

Cal 201 4W-»705

RAY’S V1LLAGE
Dell Open 7 Daya a Week, Freah Cold Cut*

Sandarlchea to Oo, FuM Line of GroctrlM and 
Frocen Foods. Catorlng to SmaN PartlM 257 Laurai 

Avenue Weet Keneburg, N. J.
Call 201 7B7.3tM . .. , .

CATERING

* Bachetor Parties 
e SHOWERS 
o Office Parties

Meetlngs, etc.

COLLEGE INN
7103 Perk Avė., Guttonberg, N. J.

201 869-9507
Plaasa call aftar 12 Noon
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KINGWOOD, N. J.
Paminėtas N. Kulbokienės

<. gimtadienis
Elenos ir Jurgio Sirusų ūky

je, Kingwood, N. J., buvo gra
žiai paminėtas Natalijos Kulbo
kienės 85-asis gimtadienis.

Tai įvyko rugsėjo 23, sekma
dienį.

Nežiūrint gražaus amžiaus, N. 
Kulbokienė yra judri ir veikli. 
Ilgametė Moterų Vienybės ir 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos-Richmond Hill skyriaus 
narė, lietuviškos veiklos rėmė
ja. Nors pati yra ankstesnės kar
tos lietuvė emigrantė, bet moka 
gražiai sugyventi ir su naujais 
emigrantais; jų tarpe turi daug 
artimų draugų.

Į jos pagerbimą atsilankė ir 
gražiais žodžiais palinkėjo lai
mingų ateities dienų šie jos 
draugai: E. J. Šneideraičiai, P. J. 
Šimėnai, V. S. Abraičiai, V. E. 
Čekai, A. I. Vakseliai, P. Mačiu
laitis, Gruzdžiai (iš Philadel- 
phijos), J. Bagdonas, Budraitie
nė, Šveikauskienė ir kiti.

Irena Vakselienė visų vardu 
jubiliatei įteikė gintarinį meda
lioną ir prisegė gražią orchidė
ją. Sugiedota Ilgiausių metų.

Padėkos žodį N. Kulbokienė 
tarė labai trumpą: “Aš labai retai 
šluostau ašaras, bet šį kartą jos 
man rieda kaip žirniai. Nelauk
tai, netikėtai patyriau tiek daug 
džiaugsmo, kurio nemoku iš
reikšti žodžiais.”

Emilija Šneideraitienė ir E. 
Sirusienė svečius pavaišino ska
niais valgiais.

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. Mustei
kio 4.50 dol.

PADĖKA I
A.A. Salomėja Juškevičiūtė-Chainas. mūsų mylima ; 

duktė, sesuo ir motina tragiškai žuvo savo biznyje 1973 j 
rugsėjo 2. Buvo palaidota rugsėjo 5 Hot Springs. Arkan- j 
sas, Kalvarijos kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie užprašė mišias už • 
jos sielą ir kurie aukojo mišioms. Taip pat dėkojame • 
visiems, kurie prisiuntė gėlių ir pareiškė mums toje ' 
skaudžioje valandoje užuojautas žodžiu, laiškais ir spau- J 
doje.

Dėkojame visiems lankiusiems koplyčioje, dalyvavo- j 
siems pamaldose, palydėjusiems į kapines, užprašiu- * 
siems mišias, aukojusiems labdaringiems tikslams, at- j 
siuntusiems gėles.

Dėkojame visiems karsto nešėjams ponams: V Jučui. š 
B. Mažeikai, Pamataičiui, J. Kalvėnui. J. Kczii.ri i r" P j
Petrulioniui. j

Taip pat nuoširdžiai dėkojame kun. Petrui Patlabai. į
parašiusiam taip gražų straipsnį apie Velionę i Draugą.

Visiems nuoširdus ačiū! f

Dėkingi: Edvardas, Eleonora, Vytautas. Dalia. |
Regina Juškevičiai ir duktė Donna.

Kingwood, N. J., E. ir J. Sirusų namuose rugsėjo 23 buvo pa
minėta Natalijos Kulbokienės 85 metų sukaktis. Sėdi iš k. P. 
Šimėnienė, N. Kulbokienė, O. Budraitienė, E. Sirusienė, E. 
Šneideraitienė, stovi A. Vakselis, V. Abraitis, L Vakselienė, V. 
Gruzdys, A. Gruzdienė, E. Čekienė, P. Mačiulaitis, p. Svei- 
kauskienė, S. Abraitienė, J. Šneideraitis, J. Šimėnas.

APREIŠKIMO PARAPIJOS ŽINIOS

PAMINKLAS SESERIAI NIKODEMAI

Spalio 28, sekmadieni. i:30 
šventinamas paminklas seseriai 
Nikodemai. Pradžioje -bus pa
maldos Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Giesmes giedo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muziko Algirdo Kačanausko. 
Bus ir pamokslas. Po to aikšte
lėje prieš bažnyčią bus šventi na
mas paminklas.

Jurgis Krasnickas, V. Liulevi- 
čius 4 dol.
Gyvenimas ir darbai, V . Šmai- 

žienės eilėraščiai. 3 dol.
Vardai ir veidai mūsų kultū

ros istorijoje, S. Ylos. 6 dol.
Kreiptis į Darbininko admi

nistraciją. - '
i

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.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
Ženklelis Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi- 
ųami ant vokų. 106 ženklelių 
už 1 dol. Platintojam nuolai
da. Kryptis: Darbininkas, 

Willoughby Avė.,
BrvoMyn, N.Y., 11221

Paminklą pašventins klebo
nas kun. Pr. Raugalas, dalyvaus 
ir vyskupo įgaliotinis kun. W. 
Cullen, laukiama ir miesto bei 
visuomeninių organizacijų at

stovų.
Po šventinimo apeigų žemuti

nėje parapijos salėje bus vaišės 
visiem.

Tas paminklas yra akmuo, ku
riame iškalta atskleista Evange
lija. Šiai Evangelijos šviesai ir 
tarnavo sesuo Nikodemą, Ap
reiškimo parapijai skirdama 
savo vienuoliško gyvenimo 50 
metų.

Sesuo Nikodemą — Anelė Ab
romaitytė, buvo gimusi 1889 
sausio 30 Skovaglių kaime, 
Simno parapijoje. Į Ameriką at
vyko 1909, į domininkonių vie
nuolyną įstojo 1914 rugpjūčio 
15, amžinuosius įžadus padarė 
1923 rugsėjo 1. Vienuole išbuvo 
57 metus.

Visą savo vienuoliško gyve
nimo laiką paskyrė Apreiškimo 
parapijai. Tuo metu (1914) Ap
reiškimo parapija kūrėsi, perim
dama iš vokiečių bažnyčią ir mo
kyklą. Sesuo parapijos mokyklo
je dėstė bendrinius dalykus ir 
lietuvių kalbą. Ji išauklėjo bent 
kelias kartas Amerikoje gimusių 
lietuvių, įdiegdama jiem religiją 
ir supažindindama su Lietu
va. Šalia darbo mokykloje ji uo
liai tarnavo bažnyčiai, ypatingai 
mėgo puošti altorius.

Whist party bus šeštadienį, 
spalio 27, dieną anksčiau, nei 
buvo skelbta. Pradžia 8 v.v. Vie
ta — parapijos salė, 492 East 
Seventh Street. Ruošia Elena 
Simonavičiūtė. Pelnas skiriamas 
parapijai.

Lietuvos vyčių N. Anglijos ap
skrities suvažiavimas buvo 
spalio 7 Providence,. R. L, lietu
vių Šv. Kazimiero parapijoje. 
Išrinkta nauja valdyba: dvasios 
vadas kun. Albinas Janiūnas, 
pirmininkas Albertas Jaritis, I- 
mas vicepirm. Aleksandras Auk
le, II-ras vicepirm. Andriejus 
Bizinkauskas iš Brocktono, III- 
čias vicepirmininkas Juozas Sa- 
kaitis iŠ Worcesterio, iždininkė 
Darata Sinkevičiūtė iš VVorces- 
terio, sekretorės — Virginija 
Markūnaitė iš So. Bostono ir 
Elena Sereikis iš Providence, 
R. L, knygų prižiūrėtojai — Syl- 
via Shukis iš Brocktono ir James 
Rogers iš Westfield, Lietuvos 
reikalų komiteto pirmininkas 
Richard Hirst iš So. Bostono, 
ritualo komisijos nariai: Laury
nas Švelnis, Juozas Sakaitis ir 
Mary' Minkus, sporto komiteto

Būdama senutė, jau gyveno 
Rožančiaus Karalienės ligonių 
namuose, Amityville, prie 
Brooklyno. Sulaukusi 83 metų 
amžiaus, mirė 1972 kovo 16. 
Palaidota vienuolyno kapinėse 
prie Rožančiaus Karalienės 
namų.

Velionė buvo kilni lietuvė 
patriotė, nuoširdi Evangelijos 
šviesos skleidėja visų žmonių 
tarpe, tad ir buvo mylima ir ger
biama visų, kas tik lankė Ap
reiškimo parapijos bažnyčią. 
Taip ir dabar prie jos pamink
lo statymo visi prisidėjo ir visi 
kviečiami atsilankyti, ypatingai 
tie, kurie buvo jos mokiniai, ku
rie ją arčiau pažino.

Mirusiųjų kunigų, lietuvių 
vyskupų ir vietos vyskupų bei 
kūriigų prisiminimas rengiamas 
lapkričio 11. Bus koncelebraci- 
nės mišios ir pamaldos.

LKM S-gos 29 kuopa iš savo 
surengtų pietų pelno parapijai 
paskyrė 100 dol. auką. Kuopos 
susirinkimas buvo spalio 21. Pa
sveikino dvasios vadą kun. A. 
Račkauską gimtadienio proga, 
pasveikino ir kun. VI. Budrecką, 
kuris buvo atsilankęs į susirin
kimą ir kuris taip pat minėjo 
gimtadienį. Kuopa užprašė mi
šias už mirusias nares, pasky
rė Liet. Religinei Šalpai 25 dol. 
auką (kaip ir kasmet) ir paža
dėjo uoliai dalyvauti Persekio
jamos Bažnyčios minėjimo kon
certe, kuris bus gruodžio 16.

pirmininkai — Elena Gailius ir 
Jonas Norinkevičius iš DOrches- 
terioprie informacijos direkto
riaus ({>ublic relations) Juozas 

White-Vaitkevičius iš So. Bos
tono. *

Metiisė vakarienė — Novem- 
beifest ir Šokiai bus. lapkričio 
17, JeStadienį, Lietuvių piliečių 
draugijos salėje So. ^Bostone. 
RuoJia Lietuvos vyčių Algirdo 
17 kuopa So. Bostone. Pirminin
kas Jonais Olevičius prašo visus 
iš anbto įsigyti bilietus. Dar ga
lima gausti bilietų pas Oną Whi- 
te ir Marijoną Mickevičienę. 
Pelnas skiriamas šv. Petro lietu
vių parapijos mokyklos gradu- 
anty stipendijom.

Marija Kalvaitienė ir p. Bi
liūnienė iš Cape Cod kartu 
su maldininkų grupe keliauja 
po'iuropą. Aplankė Romą, Grai
kiją, o iš Šv. Žemės atsiuntė 
sveikinimus. Iš Palestinos iš
skrido į Liurdą ir Airiją.

Nukryžiuotojo Jėzaus Seserys 
tęsia jubiliejinius metus su arfos 
rečitaliu spalio 28, sekmadienį, 
3 vai. popiet Kard. Spellmano 
gimnazijos salėj, 738 Court St., 
Braitone. Gros Anne-Mar- 
guerite Michaud, virtuozė iš 
Rhode Island, 21 m. artistė duos 
Bacho, De Falla, Schuberto vei
kalų, o taip pat K. V. Banaičio 
suharmonizuotų lietuviškų liau
dies melodijų. Įėjimas nemoka
mas, Publika kviečiama daly
vauti. Išlaidas padengs vienas 
seselių rėmėjų.

Kun. A Kontautui ir kun. A. 
JaniOnui, švenčiantiem 25 metų 
kunigystės sukaktį, Lietuvos vy
čių N. Anglijos apskritis surengė 
pagerbimą spalio 14 Maironio 
parke Vorcesteryje. Dalyvavo 
per Siustą svečių iš įvairių vieto
vių. Vaašės pradėtos malda, ku
rią sukalbėjo Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun. Antanas 
Miciūaas. Apie kun. A. Janiū
ną kalbėjo domininkonas kun. 
prolA. Jurgelaitis, kuris dėsto 
ispanų kalbą ir literatūrą Provi
dence Kolegijoje. Apie kun. A. 
Kortatą kalbėjo Šv. Juozapo 
parapijos klebonas kun. J. Žu- 
romskis iš Lowell, Mass. Vyčių 
vardu kalbėjo Jonas Ulevičius. 
Savo p»adėkos kalboje abu su
kaktuvininkai prisiminė drau
gystę kunigų seminarijoje, ku
rią jie abu kartu lankė. Kun. A. 
Janitoas perskaitė P. Žičkaus 
straipsnį iš laikraščių apie vyčių 
surengtą kelionę ir gintaro dedi
kaciją bei pamaldas Pušų kate
droje. Pabaigos maldą sukalbėjo

KROEHLER miegama ar sėdima 
sofa prideda naujus miegamojo 
patogumus! Kiekviena sofa yra 
pagaminta Jūsų salonui papuoš
ti — kiekviena pagaminta iš pui
kių, parinktų, pastovių medžiagų. 
Kroehler kokybė užtikrina ilgametį 
pasitenkinimų. Visos su Tri-Lux 
polyurethane gumos matracais. 
Taip pat pasirinkimas ir kitų ga
minių. O taip pat pasirinkimas 
SCHRAGER*S 

prel. V. Balčiūnas. Visam pager
bimui vadovavo Albertas Jarai- 
tis. Taip pat dalyvavo yyčiųt^ 
įkūrėjo dukra dr. Phylis Nork&- 
naitė-Cimies.

Dr. Veronika Boderick-Budre- . 
vičiūtė, kuri turi savo gydymo 
kabinetą So. Bostone, spalio l-4 ’ 7 
dalyvavo moksliniame sųvaŽia^ . - 
vime “American Ačademy. 
Family Physicians”, Denver, j 
Colorado. Dalyvavo per 3500 ’ 
gydytojų. Suvažiavimo metu jai 
buvo suteiktas “Fellowship Tn 
Academy of Family Phy
sicians”. Ši gydytojų organizaci
ja savo didumu yra antroji viso
je Amerikoje. Jos centras yra 
Kansas City. Dr. Veronikos 
Boderick medicinine pagalba 
naudojasi labai daug lietuvių.

Juozas Bakšys, ilgametis So. 
Bostono gyventojas, praeitą sa
vaitę susituokė su Gražina, kuri 
tik šią vasarą su reikalais buvo 
atvykusi iš Lietuvos. Vestuvių 
vaišės buvo spalio 13 Tautinės 
Sąjungos namuose So. Bostone. 
J. Bakšys yra Tautinės Sąjungos 
žmogus, tos Sąjungos namų val
dytojas ir kultūrinių subatva- 
karių komiteto narys. Pokylį pra
vedė Petras Viščinis, pasakyta 
daug sveikinimo kalbų.

Lituanistinės mokyklos ban
ketas įvyks lapkričio 3 Lietuvių 
piliečių draugijos salėje So. Bos
tone. Pradžia 7 v.v.

Sandaros moterų klubo ban
ketas ir našlių pagerbimas lap
kričio 4 Stepono Dariaus posto 
patalpose.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo 56 metų sukakties minėji
mas - kariuomenės šventė lap
kričio 25 Lietuvių piliečių drau
gijos salėje. Rengia ramovėnai.

Lituanistiė)nės mokyklos 
banketas

Bostono lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas nuoširdžiai 
kviečia visus Bostono ir apylin
kės lietuvius dalyvauti jo rengia
mame metiniame bankete pa
remti lituanistinei mokyklai.

Banketas įvyks lapkričio 3, 
šeštadienį, 6:30 vai. vak., So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
III aukšto salėj.

Programą atliks Bostono vyrų 
sekstetas, vadovaujamas komp; 
JuIižtYtš Gaidelio. Prie progra- -• 
mos — šampanas, gera vakarie
nė, šokiai prie puikaus orkestro 
ir kiti įvairumai.

Auka — 6 dol. asmeniui. Dėl 
bilietų ir rezervacijų skambinti 
Irenai Vidugirienei, tel 899-63 
76, ar Romai Štuopienei, tel. 1- 
784-5287.

Žiemos Ekskursija į Lietuvą
Išvyksta 1973 m. gruodžio 21 dieną — grįžta 

1974 sausio 4 dieną

15 dienų (Vilniuje 5, Kaune 1, Rygoje 5, 
Leningrade 2. ir Helsinkyje 2)

Iš Bostono ir New Yorko
Kaina tik $696.00

Vykstantiem iš Chicagos — $100.00 daugiau 
iš Clevelando — $74.00 daugiau

Grupėje dalyvių skaičius ribotas 
NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos 
reikalu kreipkitės į:

TRA N S-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 2666764

Savininkė: Aldona Adomonienė

A.A.

Jonui Janušui
mirus Lietuvoje, jo sūnui, dailininkui Česlovui Janušui, 
giliausią užuojautą reiškia

Sofija ir Stasys Vaikiai

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

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.),

New York City Tai.: TR 9-0400
Atidarė kasdien iki 8 vai. 

antrad. ir šeštad. iki 6 vai.
Mokėjimo^ sąlygos pagal pirkėjo pageidavimu

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam į Lietuvą.

(Polyester-Knlts yardas 2.50, Polyester Cotton 2 
yardal už 1 dol.)

AMERICAN FABRICS 
55-35 Myrtle Avo. (Putnam kampas) 

Rldgowood, N. Y. 11227 Tol. 456-5046 
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam) 
Kam pirkti M svetimų, jei gaunam pas savus 

Monika Macsžlnskaltė, aav.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
BMftoraotae isss

460 Wwt Brosdtfsy, South Boston MsssschusoHs 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus 
auhodW. ANctašAtD, frivNiint

to Beako Orektortų ttfyfeje ym Man 3. GriftaMk MMh 
a a atirnmtnįsfs gakm sodksIMtt ir fiotuvMtesl 6 TkUu AMk 
in 6&S3ML0M.

COTUUBCT DMUfeND KA.TBI

įBofftea/e—• 1 yMrTennD^k — 6%« 
Nottooa/e — S% • 1 yearTam Depokt —

*
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Vilniaus miesto 650 metų su
kakties minėjimas rengiamas šį 
sekmadienį, spalio 28, Kolumbo 
vyčių salėje 86-22 85 St., Wood- 
havene. Minėjimą rengia spe
cialus komitetas. Paskaitą apie 
Vilniaus miesto istoriją ir jo 
reikšmę Lietuvos gyvenime 
skaitys prof. J. Puzinas, buvęs 
Vilniaus universiteto Humanita
rinių mokslų fakulteto dekanas. 
Paulius Jurkus paskaitys apy
braižą — Praeitis kalba į mus. 
Jonas Rūtenis paskaitys poemos 
ištraukas — Sostinė. Irena Veb- 
laitienė, dailiojo žodžio meni
ninkė, kuri praves visą progra
mą, padeklamuos Vilniui skirtų 
eilėraščių. Po visos programos 
kavutė. Visi kviečiami atsilanky
ti į šią gražią ir kultūringą po
pietę, nukeliauti į Vilniaus pra
eitį ir iš jos pro gražius rūmus, 
bažnyčias ir vienuolynus, pro 
sodus, universiteto rūmus ir ka
vinaites ateiti iki dabar. Minė
jimo pradžia 4 v. popiet.

Vytauto Didžiojo Universiteto 
50 metų sukakties minėjimas 
rengiamas lapkričio 4, sekma
dienį, 4 v. popiet Carnegie En- 
dowment salėje Manhattane. 
Universitetas išugdė lietuviš
kąją inteligentiją, atsikūrusiai 
Lietuvos respublikai lietuvius 
mokytojus, gydytojus, advoka
tus, inžinierius, įvairių rūšių 
specialistus, kurie savo talentu 
ir sumanumu stiprino ir puošė 
Lietuvą. Su universiteto pradžia 
prasideda ir naujas lietuviškos 
kultūros augimas — .nuostabus 
dinamizmas. Tad verta ir pras
minga atžymėti jo sukaktį.

Programoje bus prof. Jono Pu- 
zino paskaita, A. Nasvytytės- 
Augustinavičienės paskaita, bus 
rodomos skaidrės iš universiteto 
gyvenimo, bus surengta ir paro
dėlė įvairių eksponatų, surištų 
su universitetu. Po akademinės 
dalies — kavutė. 
(Žiūr. skelbimą).

N. Y. Filatelistų draugija iš
leido naują savo draugijos biu- 
letenį-spalio mėn. numerį. Biu
letenyje sutelkta daug medžia
gos apie Lietuvos pašto ženklus, 
skelbiami išpardavimai, apra
šomos atskiros ženklų laidos. 
Biuletenį redaguoja Walter E. 
Norton, gyvenąs Philadelphijo- 
je, New Yorke redaktoriumi yra 
Kazimieras Matuzas.

New Yorko Kultūros Židinys, 
kurio taip seniai visi laukiame, 
bus visuomenės naudojimui ati
darytas šeštadienį, gruodžio 1, 
su šauniu baliumi. Baliaus pra
džia — 7 vai. vakaro. Numaty
ta kokteiliai, šaltas užkandis, 
trumpa atidarymo dalis, šilta 
vakarienė ir šokiai, grojant pir
mos klasės orkestrui. Paįvairini
mui tarpe šokių numatyta leng
vo turinio programa. Bilietą — 
pakvietimą į balių — gaus kiek
vienas, šiuo metu paaukodamas 
Židiniui įrengti 75 ar daugiau

dolerių auką. Jaunimas, papigin
ta kaina, irgi kviečiamas į balių, 
nes žemutinėje kavinės saljėje 
bus ir jaunimui pritaikyti šokiai. 
Visi kviečiami iš anksto užsisa
kyti stalus, vakarais skambi
nant J- Vytuvienei 846-2980.

New Yorko vyrų choras Per
kūnas lapkričio 10 koncertuoja 
lietuvių dienoje Clevelande. 
Choro dešimtmetis dėl Kultūros 
Židinio baliaus nukeltas į sausio 
19.

New Jersey lietuviam Naujų
jų Metų sutikimą rengia Liet. 
Bendruomenės apylinkė lietu
vių parapijos salėje Newarke.

Lietuvos vyčių 41 kuopagruo- 
džio 9 Apreiškimo parapijos sa
lėje rengia vaidinimą, kon
certą ir šokius.

Liet. Fronto Bičiulių New 
Yorko sambūrio susirinkimas 
buvo spalio 20 Kultūros Židiny
je. Apie Europos lietuvių studi
jų savaitę vaizdžiai ir sistemin
gai papasakojo inž. A. Sabalis, 
,iškeldamas savaitės vedamąsias 
idėjas ir ryškiuosius momentus. 
Dr. Br. Radzivanas padarė pra
nešimą apie LFB studijų savai
tę Dainavoje, pasikalbėta eina
maisiais reikalais ir apie dail. J. 
Juodžio rengiamą parodą. Patal
pos buvo nekūrentos ir šaltos, 
tai pabaigoje nebuvo nei kavu
tės, nei pabendravimo.

Lietuvių evangelikų parapija 
spalio 28, sekmadienį, 1 vai., 
popiet mini savo parapijos įstei
gimo 22 metų sukaktį. Minėji
mas bus evangelikų parapijos 
salėje, 91 St. Woodhavene, kur 
paprastai vyksta visas parapijos 
gyvenimas. Kun. P. Dagis, dide
lis ekumeninio sąjūdžio bičiulis, 
kviečia atsilankyti visus, nežiū
rint jų religijos. Po visų apeigų 
bus kavutė, ir tada visi keliaus į 
Vilniaus miesto 650 metų su
kakties minėjimą, kuris rengia
mas tame pačiame VVoodhave
ne. (Evangelikų parapija įsteig
ta 1951 spalio 28.)

Kas turi knygą — Jeronimo 
Cicėno “Vilnius tarp audrų”, 
prašomas jį padovanoti ar par
duoti. Knyga reikalinga kitatau
čiui, kuris rašo mokslinį darbą. 
Knygą siųsti į Darbininko redak
ciją.

Žymiojo pianisto Andriaus 
Kuprevičiaus koncertas rengia
mas lapkričio 10 Town Hali sa
lėje. Pradžia 5 vai. Bilietus plati
na Liet. Moterų Klubų Federa
cijos New Yorko klubas. Jie 
kviečia visą lietuvišką visuo
menę kuo gausiausiai atsilanky
ti į koncertą. Pelnas skiriamas 
Kultūros Židinio statybai.

VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETO MINĖJIMAS

Naujų Metų sutikimą pirmą 
kartą naujoje Kultūros Židinio 
salėje rengia LB New Yorko 
apygarda ir apylinkės gruodžio 
31, pirmadienį. New Yorko ir 
kaimyninių apylinkių lietuvių 
visuomenė jau dabar kviečiama 
užsisakyti stalus pas: K. Bačaus- 
ką (visą dieną), 84-55 86th Avė., 
Woodhaven, N. Y. 11421, tel.: 
846-5543; V. Padvarietį (vaka
rais), 87-40 127th St., Richmond 
Hill, N. Y. 11418, tel.: 847-5619, 
A. Radzivanienę (visą dieną), 
84-16 UOth St., Richmond Hill, 
N. Y. 11418, tel.: 441-9720.

lapkričio 4, sekmadienį,

Carnegie Endowment International Center, 345 East 
46 Street, Mahhattan, N. Y.
1. Prof. dr. Jono Puzino paskaita — “Vytauto Didžiojo 

tautinei

Parengimų kalendorius vėl at
gaivinamas Darbininke. Jis bus 
dedamas vieną kartą per mė
nesį. Parengimus pranešti Dar
bininko redakcijai.

paskaita 
Vytauto

3.

4.

5.

Universiteto vaidmuo lietuvių 
kultūrai”.

2. Aldonos Nasvytytės-Augustinavičienės
— “Studentų asmenybės ugdymas 
Didžiojo Universitete.”

Vytauto Didžiojo Universiteto vaizdai skaidrėse, 
redagavo Paulius Jurkus, fotografavo 
Vytautas Augustinas ir Romualdas Kisielius

Parodėlė iš akademinio gyvenimo. Parodą tvarko 
dr. Marija Žukauskienė.

Minėjimas paįvairinamas muzika, kurią atrinko ir 
į garsines juostas įrašė muzikas Vytautas 
Strolla.
Po programos — kavutė.

Ponios prašomos pasipuošti tautiniais drabužiais, 
baigę Vytauto Didžiojo Universitetą ar jį lankę kvie
čiami dalyvauti su korporacijos spalvomis.

Išlaidoms padengti aukojama ne mažiau 5 dol., 
studentams ir moksleiviams įėjimas nemokamas.

Atskiri kvietimai nebus siuntinėjami.
Pradžia 4 v. popiet.
Visus maloniai atsilankyti kviečia

Lake VVorth, Fla. Ada ir And
riejus Skučai, kurie anksčiau 
gyveno Plainfield, N. J., persi
kėlę į Floridą, prisiuntė dar 100 
dol. lietuvių Kultūros Židiniui 
New Yorke, įrašydami savo ar
timuosius, Marijoną, Matą ir 
Juozą Gerves. 1969 buvo paau
koję 100 dol., įrašydami giminai
čius Oną ir Joną Mikalavičius, 
1972 m. su šimtine įrašė Joną 
ir Magdaleną Gerves. Kad ir toli 
gyvendami, bet jau paaukojo 
300 dol. pranciškonų statybom. 
Geradariam Skučam miela pa
dėka už aukas. Ta pačia proga 
gilią padėką reiškia T. P. Baniū- 
nas, Darbininko adm., kuris pp. 
Skučų pastogėj galėjo praleisti 
poilsiui tinkamas atostogas. Ge
radariam Skučam tenka palin
kėti gražių ir sveikų metų Lake 
Worth, Floridoj.

VASYLIŪNŲ 
koncertas

Spalio 27, šeštadienį, 5:15 
vai. Carnegie Recital Hali New 
Yorke bus kamerinės muzikos 
koncertas. Koncertuos smuiki
ninkas Izidorius Vasyliūnas ir 
pianistas dr. Vytenis M. Vasyliū
nas. Dalyvaus ir klarnetistas 
David Mott. Koncerto rengėjas 
— Norman J. Seaman, surengęs 
koncertus daugeliui lietuvių 
menininkų.

Prisimindami bei pagerbdami 
didžiojo Lietuvos kompozito
riaus Kazio Viktoro Banaičio 
mirties dešimtmetį, Vasyliūnai 
visą šio koncerto programą ski
ria jo kūrybai. Bus atlikta altu 
(viola) ir fortepionu jo Rapsodi- 
nė sonata h moli, Lietuvos idi
lijos, trio smuikui, klarnetui ir 
fortepionui ir Sonata d moli 
smuikui ir fortepionui.

Bilietus platinti paprašyta Ire
na Banaitienė. Taip pat jų gali
ma gauti salės kasoj, 154 West 
57th St., New York City. Stu
dentam bilietų kainos papigin
tos. Laukiama gausaus newyor- 
kiečių bei New Yorko apylinkių 
lietuvių ir jų svečių atsilan
kymo.

Rengimo Komitetas
VVoodhavene parduodamas 

vienos šeimos namas, iš 9 kam
barių — modemiškai įrengtas su 
dviem garažais lietuvių gyv. ra
jone už labai prieinamą kainą. 
Tel. VI 7-6096.

Pigiai parduodama visai ne
vartota ligoniui kėdė (Wheel- 
chair). Tel. 538-3040.

rengia
spalio — October 27, 1973

HALLOVVEEN ŠOKIUS
•u Rock Band

KUR: Masonic Hali 
82-21 114 St. 
(prie Jamaica Avė.) 
Richmond Hill, N. Y.

Gražiame Bergen Beach rajo
ne arti jūros parduodamas ge
rame stovyje pusiau mūrinis 4 
miegamųjų namas (High 
Ranch). Šildymas karštu oru. Že
mės plotas 35x110 pėdų aptver- 

“ tas dažymo nereikalaujančia 
aliuminijaus tvora. Prašoma 
75,000 dol. Skambinti 471-5909 
arba 441-4712.

KADA: spalio-Očtober 27, 
šeštadienį, 8 vai. vak.

Išnuomojami du butai Rich- 
mond Hill rajone, vienas 5 kam
barių, kitas 6 kambarių. Skam
binti tel. 846-6498.

KAM: visiems

auka $2.50 karčios vaišės

Išnuomojamas 6 kambarių bu
tas Cypress Hills rajone Binok
ly ne, antram aukšte, naujai atre
montuotas. Patogus šeimai su 
dviem vaikais. Skambinti tel 
647-1160 po 5 PM.

Ne taip seniai užpildėme di
džiulę armėnų salę New Yorke, 
kai Židinio statyba buvo kritiš
koje padėty. Dabar Židinys jau 
baigiamas, tik padėkime jam at
sistoti ant kojų. Visos mūsų orga
nizacijos, kurios naudojosi ir da-

bar daug kartų naudosis Kultū
ros Židinio patalpomis, prašo
mos suorganizuoti ir užsakyti 
baliui bent po vieną stalą. Ba
liaus pąjamos duos galimybę vi
siem rasti pastogę Kultūros Židi
nyje. Apšviestas automobiliam 
pastatyti kiemas, erdvi salė, vai
šingos šeimininkės ir džiaugs
minga nuotaika pasitiks visus, 
atėjusius į Židinio atidarymo ba
lių. Todėl gruodžio pirmą ruoš
kimės pirmą kart įžengti į mūsų 
naują lietuvišką centrą ir kartu 
pasidžiaugti nuveikto darbo vai
siais.

PRAŠOME PATARIMO
LB VVoodhaveno apylinkės 

ribose gyvena apie 2000 lietu
vių. Tikim, kad daugumas jų sie
lojasi lietuvybės išlaikymo ir 
Lietuvos laisvės reikalais ir pri
taria LB idėjai.

Apylinkės valdyba iki šiol dar 
nepajėgė sudaryti veiksmingo 
ryšio su savo apylinkės lietu
viais, nes neturi aktyvios ad
resų kortotekos. Būtų idealu to
kią kartoteką susidaryti, einant 
asmeniškai iš namų į namus. Bet 
kur gauti to brangaus laiko, kai 
daug jo sunaudojama užsidirbti 
pragyvenimui? Todėl su Darbi-

Pavardė ir vardas ..............

Vaikų vardai ir amžius... 

Dirbantis ar pensininkas 

Adreas .................................

Alg. Š.

ninko pagalba kreipiamės į vi
sus Woodhaveno lietuvius, pra
šydami užpildyti čia paruoštą 
adreso lapelį ar bent patarti 
mum, kokiu Įritu būdu susidaryti 
tinkamą kartoteką.

Pasinaudodami šia proga, dė
kojam jau prisiuntusiem savo 
tautinio solidarumo įnašą. Lau; 
kiam ir tikim, kad ir visi kiti 
prisius savo metinę auką.

Šeima aukoja bent 5 dol., 
pavieniai asmenys — bent 3, 
pensininkai — bent 1 dol.

Prašom užsisakyti ir Pasaulio 
Lietuvį. Prenumerata—-2 dol.

Tel.:

Užpildžius siųsti:
LB Woodhaven Apylinkės Valdyba 

86-34 91 St., Woodhaven, N. Y. 11421 
Čekį rašyti: LB VVoodhaveno Apylinkės Valdyba

Su geriausiais linkėjimais
Aloyzas Balsys

Valdybos pirmininkas

Lietuvos Sostinės
VILNIAUg 650 pĮETŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAS — AKADEMIJA ~
įvyks spalio 28, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kolumbo vyčių salėje, 86-22 85 Street 

V/oodhaven, N. Y.

PROGRAMOJE:

Prof. J. Puzino paskaita apie Vilnių 
ir jo svarbą Lietuvai

P. Jurkaus — Praeitis kalba į mus — apybraiža
Meninėj daly — J. Rūtenis, Ir. Vebialtlenė 

Salė bus papuošta mūsų dailininkų 
paveikslais Vilniaus temomis 

Pabaigoj — pasižmonėjimas prie kavos

Visi kviečiami atvykti

Auka $3.— Studentam Ir moksleiviam $1.50

Minėįimui Rengti Komitetas 
Pirmininkas dr. B. Nemickas

KULTŪROS ŽIDINIO ATIDARYMO BALIUS

K A D A? —
Gruodžio 1 d., ieitadlenį, 7 v.v.

KUR? —
Naujose Kultūros Židinio patalpose, 361 Hlghland Blvd., Brooktyn, N.Y.

KAS GALĖS DALYVAUTI? —
Visi, paaukoję Kultūros Židinio vidaus įrengimui 75 dol. ar daugiau nuo i. m. 
spalio 4 d. Iki lapkričio 24 d.

KOKIU ADRESU SIŲSTI AUKAS? —
FRANCISCAN FATHERS
Buildlng Fund
361 Hlghland Blvd.
Brooklyn, N. Y. 11207

KOKIA PROGRAMA? —
7 v.v. koktolls,
8 v.v. puota su iampanu 
trumpa oficiali dalis 
linksma meninė programa 
lokiai, grojant puikiam orkestrui

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS 
VIETAS PRAŠOM REZERVUOTIS IŠ ANKSTO: 

p. J. VYTUVIENĖ, tol. VI 9-2990 
p. A. RADZIVANIENĖ, tai. 441-9720


