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—————————————————————
— Simas Kudirka, jo motina 

Marija, žmona Genė, duktė 
Jolita ir sūnus Evaldukas yra 
gavę vizas išvykti iš okupuotos 
Lietuvos. Atvykimo data dar 
tiksliai nežinoma. Lėktuvo bi
lietų išlaidas apmokėjo JAV 
Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdyba.

— Pirmoji Kanados lietuvių 
dainų ir tautinių šokių šventė 
rengiama Hamiltone 1975 spalio
12. Baigiamas spausdinti šven
tės repertuaras, kuris netrukus 
bus išsiuntinėtas visom tautinių 
šokių grupėm ir visiem choram.

— Washingtone, D.C., spa
lio 5 lankantis Australijos mi- 
nisteriui pirmininkui Whitlam ir 
užs. reikalų ministeriui Wille- 
see, su viršum 100 latvių, lietu
vių ir estų demonstravo prieš 
Australijos darbiečių partijos va
dus sąryšy su jų pripažinimu 
Baltijos kraštų Sovietam. De
monstracijos pradėtos prie Aust
ralijos ambasados, vėliau tęsėsi 
prie australų oro linijos (fan
tas pastato.

— Simo Kudirkos fondui au
kų rinkimas Detroite pradėtas 
rugsėjo 29. Kreipimasis jau yra 
sulaukęs dėmesio ir vietos lietu
vių tarpe. Aukų rinkimas tę
siamas toliau.

— Jonas Urbonas, Pabaltiečių 
Komiteto Detroite pirmininkas, 
šiomis dienomis gavo iš sekre
toriaus Kissingerio asistento Ca- 
rol C. Laise laišką, kuriame iš
dėstoma JAV politika: nesiki
šimas į kitų valstybių vidaus rei
kalus, organizavimas glaudesnio 
kultūrinių ryšių palaikymo, 
nepripažinimas teritorinių pasi
keitimų rytų Europoj, prekybi
nių ir mokslinių santykių geri
nimas.
— Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apygardos apylinkių skai
čius padidėjo iki penkių. Rug
sėjo 26 Cape Cod lietuviai susi
organizavo į naują LB apylinkę, 
kurios valdybą sudaro pirm. My
kolas Biliūnas, vicepirm. Jonas 
Mikalauskas, sekr. Eduardas 
Jansonas, ižd. Elena Mineikie
nė. Apylinkę organizuojant, 
iniciatoriais buvo apygardos 
pirm. A. Škudzinskas, LB tary
bos narys J. Kapočius, M. Bi
liūnas ir kt. Šia proga krašto 
valdyba, sveikindama naują apy
linkę, palinkėjo sėkmės.

— Jungtinių Tautų XIX visuo
tinės sesijos darbuose jau ket
virtus metus iš eilės dalyvauja 
Vytautas Zenkevičius, kaip So
vietų .Sąjungos delegacijos na
rys. Save jis tituluoja sovieti
nės Lietuvos “užsienio reikalų” 
ministrės Leokadijos Diržins- 
kaitės-Piliušenkos pavaduo
toju. Iš tikrųjų jie abu neturi jo
kios galios ir tarnauja tik Mask
vos propagandai, stengdamiesi 
sudaryti tariamo nepriklausomo 
tvarkymosi vaizdą.

— Bronius Mickevičius, Mi- 
chigan City, Ind., E. Eidėnienė, 
Dės Plaines, III., ir Liet. Karių 
Veteranų S-gos “Ramovė” Hart
fordo skyrius yra stambiausi Si
mo Kudirkos Fondo aukotojai, 
paaukoję po $100. Kiti stam
besni aukotojai — Ant. Jucėnas, 
Hartford, Conn, ir Petras Indrei- 
ka, Chicago, III., paskyrė po $50. 
Aukas prašome siųsti šiuo ad
resu — Simas Kudirka Fund, 
c/o Liberty Federal Savings & 
Loan Assn. 202 N. Broad St. 
Philadelphia, Pa. 19102.

— III Teatro Festivalio žyme
nų įteikimo vakaras įvyksta 
gruodžio 1 Jaunimo Centro di
džiojoj salėj. Šiame festivaly nu
tarta skirti 5 žymenis (“Oska
rus”). Jų tvarka bus paskelbta 
vėliau ir žymiai skirsis nuo I ir 
II festivalių tvarkos.
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ĮSPŪDŽIAI IŠ PABALTIJO
The Washington Post bendra

darbis Peter Osnos aplankė Vil
nių, Rygą ir Taliną. Savo įspū
džius jis aprašė trijuose laikraš
čio numeriuose.

Straipsnis iš Vilniaus (rugsėjo 
6) pavadintas “Environment Ru- 
les — Strict in Lithuania”. Ja
me rašoma:

“Pernai Vilniaus fabrikai su
leido didėlį kiekį užteršto van
dens į Neries upę. Ar tai buvo 
padaryta per neapsižiūrėjimą, ar 
per nerūpestingumą, neaišku. 
Aišku tik, kad miesto savi
valdybės departamentas, kurio 
žinioj yra vandenų priežiūra, 
savo uždavinio neatliko. Dėl to 
buvo užteršta upė, žuvo tūkstan
čiai žuvų ir pavojun pastatyta 
gyventojų sveikata. Apie tai 
buvo pranešta gamtos apsaugos 
komitetui. Jis vandens apsaugos 
departamentą nubaudė 71,000 
rublių (beveik 100,000 dol.) pa
bauda, kuri yra laikoma didžiau
sia lig šiol žinoma bauda už 
gamtos apsaugos taisyklių pažei
dimą.”

Laikraštis toliau pastebi, kad 
Lietuvos gamtos apsaugos įsta
tymai ir jų vykdymas Sovietų 
Sąjungoj laikomi pavyzdingais ir 
vadinamosios respublikos juos 
seka. — Kodėl taip atsiti
ko? — klausia laikraštis. Ir atsa
ko: — Taip yra dėl to, kad visa 
vykdomoji galia yra sukoncent
ruota vienoj įstaigoj — 1957 
įsteigtame gamtos apsaugos ko
mitete. Tas komitetas yra atsa
kingas tiesiogiai vadinamajam 
ministerių kabinetui; tai prąjktiš- 
kai duoda jam laisvas rankas.

Straipsnis baigiamas: “Visoj 
Sov. Sąjungoj lietuviai yra žino
mi savo gera stiliaus nuovoka. 
Net ir tokie, kaip įprasta Sov. 
Sąjungoj, barakinio tipo gyvena
mieji namai Lietuvoj atrodo ge
riau. Jie papuošti gėlynais ir 
medžiais, gyventojų rūpestingai 
prižiūrimi. Neapleidžiami ir 
priemiesčiai”.
Rygos įspūdžių straipsnis (rug

sėjo 10) labiausiai liečia darbo 
jėgos trūkumą Pabaltijo respub
likose. Gimimų skaičius tuose 
kraštuose esąs smarkiai suma
žėjęs. “Net Lietuvoj, kur tebėra 
stiprios katalikiškos tradicijos, 
gimimų skaičius tiek kritęs, kad 
nebedaroma jokių didesnių eko
nominių planų”. Algirdas Bra
zauskas, Gosplano vicepirmi
ninkas, pasakęs; “Imigracijos 
mes neskatinam. Susitvarkysim 
su savo natūraliu prieaugliu”.

Iš visų trijų Pabaltijo kraštų 
tragiškiausia esanti Latvijos 
padėtis, kur gimimų skaičius 
esąs labai žemas, beveik kaip 
1940. Tai verčia importuoti dar
bo jėgą iš kitur. Ta pati ten
dencija pastebima Lietuvoj ir 
Estijoj, kur stengiamasi kaip 
galima produktyviau išnaudoti 
nuosavas priemones ir darbo jė
gą. Taip, pvz., Estijoj nuo 1970 
leidžiama dirbti į pensiją išėju- 
siem vyram po 60 m. ir mote
rim po 55 m., nenustojant savo 
uždirbtos pensijos.

Talino įspūdžių straipsnyje 
(rugsėjo 13), pavadintame “Bal- 
tic Nations Moving Peasants In
to Settlements”, nagrinėjama 
viensėdžių panaikinimo ir ūki
ninkų į bendras gyvenvietes 
perkėlimo problema. “Nuo vi
duramžių užsilikęs gyvenimo 
stilius keičiasi, gal būt, visam 
laikui, kai žmonės palieka savo 
medinius viensėdžių namus.” 
Latvijoj, kur paliečiama 200,000 
šeimų, tas planas vykdomas 
greičiausiu tempu, o Lietuvoj 
ir Estijoj iškėlimo iš viensėdžių 
tempas yra lėtesnis.

Seni kaimo namai Pabaltijy 
buvę nugriauti arba paversti va
sarnamiais. Lietuvoj, kur, atro
do, labiausiai suprantama, kad 

vyksta didžiulis istoriškas pasi
keitimas, neseniai buvo atidary
tas 6000 akrų “etnografiškas par
kas”, kur surinkti pavyzdžiai 
tradicinių Lietuvos kaimo namų 
su įdomiais rėžiniais, langais ir 
darželiais. Lietuvos pareigūnai 
aplamai, atrodo, stengiasi būti 
“humaniški”, kiek įmanoma. 
Perkėlimo tempas čia yra lėtes
nis; dar viensėdžiuose gyve
nančias 240,000 šeimų numato
ma perkelti ne anksčiau kaip 
apie 1990 metus. (Elta)

Triukšmas galįs pakenkti . . .
Žinomas Londono laikraštis 

The Times rugpiūčio 28 iš
spausdino straipsnį, pavadintą 
“Triukšmas gali pakenkti so
vietų žydam”. Jame Norman

Toronto baltiečių jaunimas demonstruoja prieš Australijos vyriausybės nutarimą pripažinti 
Pabaltijo valstybes Sov. Sąjungai. Nuotr. St. Dabkaus

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA INFORMUOJA
Šen. Hruska apie Am. lietuvių 

kongresą
Labai prielankiai apie Ame

rikos lietuvių kongresą atsiliepė 
jame dalyvavęs ir bankete 
pasakęs kalbą šen. R. L. Hrus
ka (resp. iš Nebraskos). Altai 
atsiųstame laiške jis rašo: “Pla
tus daugelio vietų atstovavi
mas, o taip pat ir įspūdingi 
pasiektieji laimėjimai tokios 
daugybės dalyvavusių žmonių 
man metėsi į akis su dideliu 
ryškumu. Linkiu jūsų organiza
cijai sėkmingo darbo ir toliau 
bei ilgo gyvavimo.”

Ypač senatoriui padarė didelį 
įspūdį banketo programos ve
dėja filmų žvaigždė Rūta Kli
mo nytė: “Šeštadienio vakaro 
programa buvo nepaprasta. Tik
rai jos dvasia ir esmė jungėsi 
su programos vedėja. Ji yra nuo
stabi. Tai labai įspūdinga asme
nybė. Galima buvo jausti pasi
didžiavimą ir džiaugsmą visu 
pobūviu, turint ją kaip simbolį 
gerųjų dalykų, kurie gali būti 
pasiekiami su talentu, ištverme 
ir nuostabios tautybės bruožais.”

Lietuviai naujame filme
Stambius filmus paruošianti 

britų bendrovė Thames TV ren
gia naują filmą apie centri
nės Europos imigrantus JAV- 
ėse. Filme bus skirta vieta ir 
Chicagos lietuviam. Bendrovė 
spalio pradžioj atsiuntė į Chica- 
gą savo atstovę Susan McCo- 
nachy, kurios uždavinys parinkti 
žmones,sūkuriais pasikalbėjimai 
bus įjungti į filmą. Ta brite lan
kėsi Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro patalpose ir tarėsi dėl 
parinkimo lietuvių tam filmavi
mui. Filmavimas daromas spalio 
pabaigoj.

SOSTINIŲ
Davies aprašo suvaržymus So
vietų Sąjungoj užsienio turistam 
ir patiem Sov. Sąjungos pilie
čiam, norintiem keliauti ar per
sikelti gyventi į kitus kraštus. 
Žydų padėtis, rašo autorius, So
vietų Sąjungoj esanti žymiai 
geresnė negu kitų tautinių gru
pių. Kaip pavyzdį nurodo kata
likus ir lietuvius, kurių ti
kybinės ir tautinės bėdos yra žy
miai didesnės. Žydam sovietai 
padarė nuolaidas vien tik dėl ge
rų santykių su JAV. Tačiau so
vietų valdžia gerai žino, kad tai 
gali užgauti kitų tautinių grupių 
interesus. Todėl esą pavojinga 
kelti per didelį triukšmą dėl žy
dų, nes tai gali priversti sovie
tų valdžią suvaržyti išvažia
vimus. (Elta)

Ukrainietės susirūpino 
lietuvės laisve

Iš Lietuvos pabėgusio A. Jur- 
gučio žmona, likusi Lietuvoj, 
okupantų pareigūnam įteikė.raš
tą, kad ji nori išvykti gyventi 
su vyru, ypač dėl to, kad jos 
pasaulėžiūra skiriasi nuo ateis
tinio marksizmo. Okupantų į- 
staigos tą aktyvią kovotoją dėl 
teisių išvykti pas vyrą privertė 
pasitraukti iš tarnybos. Jai ne
perdavė poros tuzinų vyro siųs
tųjų laiškų.

Patyrusios apie tai, Chicagos 
ukrainietės šį reikalą pasiryžo 
iškelti ukrainiečių moterų suva
žiavimuose Philadelphijoj ir 
New Yorke, paskelbti ukrainie
čių spaudoj, ieškoti Pasaulio 
Moterų Federacijos užtarimo 
šiai lietuvei, taip ryžtingai ir at
virai stojusiai kovon dėl savo tei
sių.

Šiuo reikalu labai susirūpino 
ir Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Chicagos klubas, vado
vaujamas K. Leonaitienės, ir 
pats centras, vadovaujamas I. 
Banaitienės, kuri telefonu kal
bėjosi su Jurgutiene Lietuvoj. 
Tas pasikalbėjimas buvo per
duotas per Forum radiją Chica- 
goj. Moterų federacija tuo reika
lu veikia Washingtone bei per 
visą milijonus narių turinčią Pa
saulio Moterų Federaciją.

Atstovų rūmų nario protestas
Atstovų rūmų narys Frank 

Annunzio rugsėjo 17 pasakė kal
bą, pasmerkdamas Australijos ir 
Naujosios Zelandijos paskelbtą 
Baltijos valstybių įjungimo į 
Sovietų Sąjungą pripažinimą. 
Toji kalba ir, jo pasiūlymu, lat
vių, estų ir lietuvių protesto raš-

Ryšium su Australijos minis- 
terio pirmininko E. Gough 
AVhitlam viešnagė JAV-ėse, JAV 
LB ryšininkas prie Valstybės de
partamento Algimantas Gurec- 
kas LB krašto valdybos buvo 
įgaliotas prašyti su juo pasima
tymo, jam besilankant Washing- 
tone. Ambasados pareigūnam 
delsiant atsakyti ir iš jų pa
reiškimų jaučiant juos turint 
aukštesniųjų instancijų duotus 

nurodymus vengti kalbėtis su 
baltiečių atstovais, spalio 4 A. 
Gureckas nuvyko į Australijos 
ambasadą su tikslu įteikti LB 
memorandumą ambasadoj be
viešinčiam ministeriui pirmi
ninkui. Deja, ministeris pirmi
ninkas atsisakė su LB atstovu 
pasimatyti. Memorandumo pri
imti buvo atsiųstas ambasados 
patarėjas M. J. McKeowm.

Įteiktame memorandume iš
reikštas protestas dėl Australijos 
vyriausybės įvykdyto Pabaltijo 
valstybių aneksijos pripažinimo 
ir “pasmerktas šis pasipiktinimą 
keliąs, neteisėtas ir negarbingas 
elgesys”. Paminima, kad nors 
Pabaltijo tautom jau ilgesnį lai
ką tenka nešti Molotovo-Rib- 

tas išspausdinti “Congressional 
Record”.

Savo atsiųstame Amerikos 
Lietuvių Tarybai laiške Fr. An- 
nunzio rašo: “Kaip matote, aš 
protestavau prieš tą liūdną 
veiksmą, nes aš jaučiu, kaip ir 
jūs jaučiate, kad neteisėtas ir 
barbariškas Sovietų imperializ
mo užkariavimas niekada neturi 
būti pateisinamas tokiu pripaži
nimu.”

Skleidžiama J. Ereto knyga
Batuno pirmininkui Kęstučiui 

Miklui paprašius, Amerikos Lie
tuvių Taryba jam nusiuntė 200 
egz. prof. J. Ereto knygos “The

(nukelta į 2 psl.)

Kur siunčiamas Lietuvos jaunimas?
Iš Vilniuj leidžiamos sovieti

nės spaudos matyti, kad šiemet 
Lietuvos jaunimas vasaros sun
kaus darbo prievoles atliko pla
čiai išbarstytas po Sovietiją ir net 
užsienius. Rugpiūčio 24 So- 
vietskaja Litva deda didesnį ap
rašymą, pavadintą “Studentai 
grįžta namo”. Rašo Jonas Ivaška, 
respublikinių studentų statybi
nių vienetų viršininkas. Į įvairias 
vietas buvo išsiųsti 164 stu
dentų statybininkų vienetai, ku
riuose paprastai būna vaikinai ir 
mergaitės. Keletas tų vienetų 
dirbo Lietuvoj. Jie dirbo pramo
nės, žemės ūkio ir kultūros pa
statų statybos darbus: Širvinto
se statė tvartus, Marijampolėj — 
universalinę krautuvę.

Daug statybininkų vienetų 
dirbo Sibire — Jakutijoj ir Jakut- 
sko mieste. Čia jie statė valdžios 
įstaigų pastatus, gyvenamus na
mus, taisė gatves. Iš viso Jakuti
joj lietuviai studentai atliko sta- 

bentropo paktu okupanto už
krautą jungą, lietuviai, latviai ir 
estai niekada nėra priėmę sovie
tų okupacijos kaip teisėtos ir 
galutinės. Lietuvių tauta 1941 
metų sukilimu, 1944-1952 metų 
partizaniniu karu, o paskuti
niuoju laiku demonstracijomis 
ir 1972 metų susideginimais 
rodo norą būti laisva. Po Romo 
Kalantos susideginimo buvo 
jaunimo demonstracijos; jom 
numalšinti buvo atsiųsti saugu
mo daliniai iš Sovietų Sąjungos. 
Dabartinėmis dienomis tautinė 
rezistencija prieš Sovietų Są
jungą didėja ir intensyvėja. 
Memorandumas baigiamas ra
ginant Australijos vyriausybę 
pasisakyti už laisvę, teisingu
mą ir tautų apsisprendimą, at
šaukiant nevykusį Pabaltijo 
valstybių aneksijos pripažinimą.

Po pasimatymo su M. J. Mc 
Keowm A. Gureckas nuvyko į 
Naujosios Zelandijos ambasadą, 
kur buvo priimtas ministerio ti
tulą turinčio R.B. Atkins. Jam 
įteiktas naujajam N. Zelandijos 
ministeriui pirmininkui skirtas 
memorandumas. Memorandu
mas turinio atžvilgiu panašus 
į skirtąjį Australijos ministeriui 
pirmininkui. Pokalbio su Aust
ralijos ambasados pareigūnu 
metu jaustas diplomatinis šal
tumas. N. Zelandijos ministeris 
priėmė LB atstovą kur kas šil
čiau. Vyriausybės elgesys nebu
vo nė vieno pareigūno nei prieš
taraujamas, nei ginamas. Paža
dėta memorandume ir pokalbio 
metu pareikštas mintis per
duoti savo kraštų vyriausybėm. 
Australijos atstovas įteikė A. Gu- 
reckui Pabaltijo klausimu am
basados paruoštą oficialią me
džiagą ir E.G. VVhitlam su
teikto atsakymo tekstą į už
klausimą spaudos konferencijos 
Jungtinėse Tautose metu spalio 
1.

LB Inf.

ŠILUVOS MARIJOS 
KOPLYČIA 
UŽDARYTA

Visi Amerikos lietuviai infor
muojami, kad Šiluvos Mergelės 
Marijos koplyčia Tautinėj Ne
kalto Prasidėjimo šventovėj Wa- 
shingtone yra uždaryta ir bus už
daryta maždaug vienerius me
tus. Pasiteiravus šventovės ad
ministracijoj, kun. Layton paaiš
kino, jog Šiluvos koplyčia užda
ryta dėl šventovės vidaus už
baigiamųjų darbų. Toj šven
tovės daly dedamos marmuro 
plokštelės ir kiti pagražinimai. 
Jo manymu, tie darbai truks apie 
vienerius metus. Tuo būdu Ši
luvos Mergelės Marijos koply
čia turėtų būti atidaryta kitų me
tų rugsėjo ar spalio mėnesį.

Dėl tos priežasties lietuviai, 
kurie buvo numatę ruošti pili
grimines keliones į Washingto- 
ną Šiluvos Mergelės Marijos 
garbei, turėtų susilaikyti. Maž
daug vienerių metų laikotarpy 
koplyčioj nebus jokių pamaldų 
ar adoracijų; nebus galima jos 
net apžiūrėti.

tybos darbų daugiau kaip už tris 
milijonus rublių. Kiti vienetai 
dirbo panašius darbus Smo
lensko, Krymo ir kitose srityse. 
Penkiolika jaunimo darbo dali
nių buvo išsiųsta į Lenkiją, 
Vengriją, Čekoslovakiją. Šių ša
lių studentai dirbo Lietuvoje.'

Rugpiūčio 30 Komjaunimo 
Tiesa rašo: “Iki Ulagano tarybi
nio ūkio kalnų Altajuje — 
5000 kilometrų. Jame jau trečius 
metus Klaipėdos rajono moky
tojai buvo įkūrę darbo ir poilsio 
stovyklą. Stovyklos vadovas, 
Gargždų pirmosios vidurinės 
mokyklos mokytojas Bronius 
Kalvaitis ir Priekulės vaikų mu
zikos mokyklos direktorius Vi- 
toldas Rimkus čia atvyksta nebe 
pirmą kartą. Sudėjus kartu dirbo 
17 pedagogų” . . .“Klaipėdie
čiai tarybiniame ūkyje pastatė 
800 vienetų avidę, kurią komisija 
įvertino labai gerai”. (Elta)
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PAŽINK!M SAVO TAUTOS 
DIDŽIUOSIUS

Bostone rengiamas Matulaičio minėjimas
“Tais metais, kai Lietuva at

kūrė savo valstybę su sostine 
Vilniuje, iškilo vienas jautrus 
klausimas: kas bus sostinės vys 
kupu? Šis vyskupų sostas buvo 
reikšmingas tuo, kad jo valdyto
jai buvo laikomi lyg nevaini
kuoti Lietuvos primai. Jie vai
dino pirmaeilį vaidmenį ir Lie
tuvos valstybės gyvenime . . . 
Lietuvos Tarybai parūpo, kad į 
šį sostą patektų visais atžvil
giais pranašus dvasiškis ir kartu 
geras, susipratęs lietuvis. Tuo 
reikalu buvo daroma žygių pas 
Vatikano atstovus ir, laimei, gau
tas pritarimas kandidatui, kuriuo 
buvo parinktas Jurgis Matulai
tis. Jo paskyrimas vyskupu bu
vo praneštas 1918 lapkričio 
22 . . . Ingresas į Vilniaus vysku
pų sostą buvo atliktas dar tais 
pačiais metais gruodžio 8 . . . 
Šis faktas duoda progos grįž
ti prie Matulaičio asmens ir kelti 
klausimą, kuo gi jis buvo pra
našus”.

Apie šį didį ir kilnų mūsų 
tautos vyrą plačiau išgirsime iš 
kun. Stasio Ylos, kurio žodžius 
čia paėmėme iš vieno anksty
vesnio jo rašinio (1958), minint 
ano reikšmingo įvykio 50 metų 
sukaktį. Prof. Stasys Yla kalbės 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio, 
Dievo Tarno, minėjime Bostone 
spalio 27. Prieš dvejus metus už
baigtas paruošiamasis Matu
laičio beatifikacijos tyrinėjimas, 
trukęs visą dvidešimtį metų 
(1953-72). Dabar laukiama 
Šventojo Sosto tolimesnio 
sprendimo. Turėtume padidinti 
savo pastangas ir maldas, kad su
lauktume naujo savo tautos 
šventojo.

Arkivyskupui Jurgiui Matulai
čiui mirus (1927), tuo metu bu
vęs Lietuvos prezidentas An
tanas Smetona, kurio gimimo ir 
mirties sukaktis šiemet minime, 
yra taip apie velionį atsiliepęs: 
“Jis buvo didelis visuomenės 
organizatorius, 
organizavimas, 
mas, rikiavimas
damoji mintis žymėjo arkivysku
po Jurgio gyvenimą”. Iš tikrųjų, 
paskutiniai arkivyskupo žo
džiai, tartum koks viso jo gyve
nimo testamentas, buvo ištarti: 
Rikiuokitės, pasišvęskite! Var
gu, ar kurie kiti žodžiai gali bū
ti mum dabar aktualesni, kai 
esame pabirę po visą pasaulį, 
o tėvynėje draskomi ir skaldomi. 
Mum tegali padėti suglaustos 
gretos ir ištvermingas pasiauko
jimas, kaip mus skatina savo pa
vyzdžiu didžiosios mūsų tau-

tos asmenybės. Geriau jas pažin
kime, kol savo tarpe dar turime 
jų amžininkų.

-o-
Arkivysk. Jurgis Matulaitis 

buvo gimęs 1871 balandžio 13, 
1899 baigė Petrapilio dv. aka
demiją, kaip gabiausias stu
dentas, 1902 Šveicarijoj gavo 
aukščiausiu pažymiu daktaro- 
laipsnį, 1907 pakviestas į Pet
rapilio dv. akademiją profeso
rium ir dėstė anuo metu labai 
modernų dalyką — sociologiją, 
po 4 metų išrenkamas tos akade
mijos vicerektorium.

1918-1925 pirmas nepriklau
somos Lietuvos Vilniaus vys
kupas. Konsekruotas Kauno ka
tedroj 1918 gruodžio 1. 1925 
gruodžio mėn. buvo paskirtas 

Apaštališku Vizitatorium Lie
tuvai. Įtemptai dirbdamas per 9 
mėn. sutvarkė Lietuvos bažny
tinės provincijos įsteigimą, pa
ruošė su Sv. Sostu konkordato 
projektą ir k. Dar 1909 atgaivi
no Marijonų vienuoliją, o 1918 
spalio 15 įsteigė grynai lietuviš
ką mergaičių vienuoliją, kurios 
šaka taip gražiai veikia Ameri
koj ir Kanadoj, žinoma Putnamo 
Seselių vardu. Jis mirė po apen
dicito operacijos 1927 sausio 27 
Kaune. Jo mirtis sujaudino visą 
Lietuvą. Laidotuvėse dalyvavo 
didžiulė minia žmonių, priešaky 
su tuometine Lietuvos vyriausy-

Antanas Terleckas su šeima. Apie jo teismą okupuotoj 
Lietuvoj buvo rašoma Darbininko nr. 41, psl. 2.

be. Prezidentas A. Smetona pa
sakė turiningą atsisveikinimo 
žodį.

Tuoj po J. Matulaičio mirties 
sklido žmonėse jo šventumo 
garsas. Jau 1939 generalinė ma
rijonų kapitula nutarė pradėti jM 
beatifikacijos bylą, tačiau dei 
karo aplinkybių ta byla oficialiai 
pradėta tik 1953 balandžio 21. 
Dabar jau apklausinėti liudinin
kai, gyveną Romoj, Amerikoj 
(Brooklyne, Buffalo, Scrantone), 
Šveicarijoj ir Belgijoj. Viso ap
klausinėta 22 liudininkai. Su
rinkti jo įvairūs raštai — diser
tacija, konstitucijos, straipsniai 
žurnaluose, laiškai, dienoraščiai 
ir k. — sudaro 28 tomus.

Gal tai pirmutinis lietuvis, . 
apie kurio gyvenimą, darbus ir 
veiklą renka medžiagą kitatau
čiai įvairiose pasaulio dalyse. 
Mum belieka prie to tik prisi
dėti, kad toji byla greičiau lai
mingai pasibaigtų — ir arkivysk. 
J. Matulaitis kuo greičiau pa
siektų altoriaus garbę.

Dievo Tarno Jurgio Matu
laičio minėjimą Bostone spalio 
27, sekmadienį, rengia Bosto
no, Brocktono ir apylinkių Put
namo seserų rėmėjai. Mišios 
bus Šv. Petro bažnyčioje 3 vai. 
popiet. Paskaita ir koncertas 4 
vai. Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje, 368 W. Broadvvay, South 
Boston. Paskaitą skaitys prof. 
kun. St. Yla, koncerto programą 
atliks solistė Gina Čapkaus- 
kienė. Po koncerto vaišės. Visus 
maloniai kviečia atsilankyti N.P. 
M. Seserų Rėmėjai.

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

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

. MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Llcensed Manager and Notary 
Public. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus, 
pilnas patarnavimas įdedant naujas aalls. Aptarnaujam Oueens Ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

• ______________________ (

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Newark, N. J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus 
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių 
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Ave
nue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax

• užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

, VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
(Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

—— ■ I —— ' -— ■ - "

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

Visuomenės 
jos tvarky- 
štai kokia ve-

HAMILTON, 
ONTARIO

Katalikių moterų 25 metų 

sukaktis
Šį rudenį sueina 25 metai, kai 

Hamiltone įsisteigė Kanados 
Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos skyrius, aktyviai daly
vaująs kolonijos gyvenime. Su
kaktis bus paminėta lapkričio 
17 specialiai tam reikalui skir
tom mišiom Aušros Vartų bažny
čioj. Iškilmingas aktas, koncer-

tas ir vakarienė bus Jaunimo 
Centro patalpose.

Koncerto programą atliks iš 
Chicagos pakviesti solistai Pru- 
dencija Bičkienė ir Jonas Vazne- 
lis, abu Hamiltone labai mielai 
laukiami. Šiuo plačiai žinomų 
solistų koncertu Hamiltono lie
tuviai pradės šio sezono kultū
rinių parengimų eilę. Dainos, 
šokio ir dramos menas čia at
stovaujamas neeilinių vietinių 
pajėgų. Pernai Gyvataro šokėjai 
lankė lietuvius Pietų Amerikoj, 
o šią vasarą Aido dainininkės, 
turėjo progos koncertuoti Ro-

HARTFORD,
CONN.

ALT informacija
(atkelta iš 1 psl.)

Forgotten Balts”. Ši knyga vo
kiškai buvo išleista Europoj, 
anglišką jos vertimą išleido Altą, 
ispaniško vertimo mecenatas yra 
prof. B. Vitkus, prancūzišku ver
timu rūpinasi inž. A. Venskus, 
mecenatas dr. L. Kriaučeliūnas, 
o itališka laida rūpinasi grupė 
ateitininkų sendraugių, kuriuos 
organizuoja kun. A. Stašys.

Laisvės Kudirkai ir kitiem
Šen. Jesse Helms kongrese 

pasidžiaugė, kad yra tvirtų vil
čių, jog Simas Kudirka ir jo moti
na galės emigruoti Amerikon. 
Toliau jis kalbėjo: “Mūsų 
džiaugsmas negalės būti pilnas, 
mūsų kova nelaikytina laimėta, 
kol Sovietų Sąjungos emigraci
nė politika nebus pastoviai ir vi
suotinai pakeista, suteikiant 
judėjimo laisvę kiekvienam, ku
ris tik norėtų išvykti iš kieto 
komunizmo glėbio. Kol Sovietų 
Sąjunga savo gyventojus laikys 
uždarytus, ar teroru, ar mokes
čiais, mes garsiai kelsime balsą 
prieš tą beprincipišką diktatūriš- 
ką taktiką, kuri taip charakte
ringa Sovietų valdymo būdui.”

Lietuvių Karių Veteranų 
movės Hartfordo skyrius iš savo 
iždo paskyrė Simo Kudirkos 
Fondui 100 dol. auką. O šie sky
riaus nariai suaukojo dar 278 
dol. Aukojo:

100 dol. — LKVS Ramovės 
Hartfordo skyrius.

50 dol. — Antanas Jucėnas.
Po 10 dol. — Antanas Moc

kus, Petras Simanauskas, Jonas 
Šimanskis, Antanas Adomaitis, 
Algimantas Dragūnevičius, Vin
cas Juralis, Vytautas Saiminin- 
kas, Pranas Špakauskas, Kazys 
Zavickas, Pranas Kidulius, Juo
zas Bakšys, Leonas Lėvė, Bene
diktas Dapkus, Elena Polekaus- 
kienė.

Po 5 dol. — Jonas Žilys, An
tanas Ramanauskas, Venclovas 
Nonertas, Stepas Zabulis, Jonas 
Dapkus, Jonas Kružinauskas, Jo
nas Janušauskas, Valerijonas 
Balčiūnas, kun. Juozas Matutis, 
Vytautas Trečiokas, Alfonsas 
Stankaitis, Elena Krasauskienė, 
Ada Ūstjanauskienė, Gintautas 
Mockus.

Po 3 dol. — Antanas Kuprys, 
Pranas Stankus, Bronius Kriš
čiūnas.

Po 2 dol. — Zigmas Strazdas,

Ra-

Jurgis Petkaitis, Vytautas Raške- 
vičius,

Po 1 dol. — Matas Palubins
kas, Edmundas Vaitkus, Kazys 
Mikalauskas.

Visiem aukotojam JAV LB 
krašto valdyba taria nuoširdi^ 
ačiū.

moj ir jų klausėsi pats popie
žius, labai gražiai jas priėmęs.

Šioj nedidelėj Kanados lie
tuvių kolonijoj yra daug lietu
viškam darbui atsidavusių 
žmonių, per daugelį metų šiam 
reikalui aukojančių savo laisva
laikį ir sugebėjimus. Tačiau vi
sus jungiančioji jėga yra, be abe
jonės, Aušros Vartų parapijos į- 
steigėjas ir Jaunimo Centro or
ganizatorius prel. Juozas Ta- 
darauskas, uoliai tvarkąs parapi
ją ir visada jautrus visom lietu
viškom organizacijom. Šią vasa
rą Vatikanas prel. Tadarauskui 
suteikė dar vieną paaukštinimą, 
suteikdamas Šv. Sosto prelato . 
titulą.

A.Z.

— N. Kutkutė Iš Rochdale su 
pagyrimu baigė Karalienės Elž
bietos kolegijoj Londone mik
robiologijos studijas. Kutkutė 
gražiai kalba lietuviškai, daly
vauja jaunimo veikloj.

PODAROGIFTS, INC. 
primena, kad 

dabar pats tinkamiausias laikas siųsti 
DOVANAS SAVO GIMINĖMS 

į Lietuvą ir USSR Kalėdų šventėms:

MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIMO MAŠINAS, 
TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMAS 

MAŠINAS, BALDUS.
Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius laikrodžius ir 

maisto produktus.

Didžiulis automobilių pasirinkimas, pavyzdžiui,

ŽIGULI VAZ 2101
ŽIGULI VAZ 2102-Station VVagon
ŽIGULI VAZ 2103-Naujas Modelis
MOSKVIČ 408-IE
MOSKVIČ 412-IE
MOSKVIČ - Station VVagon-426,427
ZAPOROŽEC ZAZ-968
ZAPOROŽEC ZAZ 968-E

PODAROGIFTS, INC.
Yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DOVANI- 
NIUS CERTIFIKATUS per VNESHPOSYLTORGĄ be 
jokių tarpininkų ir t.t.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SLfrERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — Im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuvisKam rajone — lietuviška gėlių 
parduotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454—9527; vakare: 
835-4149. 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikla 

. Darbininko spaudos kioskas. .

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

NEVV YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel. 
(212) 229-9134.
BOSTON, MASS.—WLYN1360 Ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. M In
kus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.

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

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam į Lietuvą.

(Polyester-Knits yardas 2.50, 
Arnel Jersey jardas 89 c. )

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

Ridgewood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046 
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam) 
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus 

Monika Macežlnskaitė, sav.

i’ JUOZAS T 
j 1900 t 19Uj\

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)
Middlė Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—-3150

— Tai yra mūsų vienintelę vieta 
Gausi parodų salė

Daugelis domisi Lietuva
Į centrinę Amerikos Lietu

vių Tarybos būstinę daugelis, 
ypač studentų, kreipiasi, ieško
dami informacijų apie Lietuvą. 
Paskutiniu metu kreipėsi stu
dentė K. Hobner iš Baltimorės, 
E. Koncevičiūtė iš Evanstono, 
G. Burns iš Centrai Islip, N.Y., 
ir eilė kitų.

MIRĖ
VINCAS ALKSNINIS

Spalio 20 Ashford, Conn., 
mirė Vincas Alksninis, ankstes
nės lietuvių kartos veikėjas, a.a. 
Vaclovo Alksninio brolis.

Velionis buvo gimęs 1885 rug
piūčio 26 Šventežerio valsčiu
je, į JKmeriką atvyko 1905. Nuo 
1908 plačiai dalyvavo Amerikos 
lietuvių spaudoje, rašė Vieny
bėje ir kitur, pasirašydamas A. 
Kamblaičio slapyvardžiu. 1928- 
39 buvo ALT Sandaros Connec- 
tieuto apskrities pirmininkas, 
1938-39 jos centro vicepirmi
ninkas.

Nuliūdime paliko žmoną 
Liudviką, sūnus Algirdą ir Kęs
tutį, dukrą Aldoną Clemmer.

PODAROGIFTS, INC.
Yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiuntimo 
įrodymus, atitinkančius jos susitarimą suVNESHPOSYL- 
TORGU.

Klijentų patogumui užsakymus priima šios su mumis 
bendradarbiaujančios firmos:

Cosmos Parcels Express Corp.,
488 Madison Avė., N.Y., N.Y. 10022 

Globė Parcel Service, Ine.
723 VValnut St., Philadelphla, Pa. 19106

Package Express & Travel Agency, 
1776 B’way, N.Y., N. Y. 10019

arba mūsų pagrindinė kontora

PODAROGIFTS, Ine.
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 Ir 28 g-vės) NEW YORK, N.Y. 10001 

TEL.: (212) 685-4537

Lietuviška 
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

e Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas 
e Kelionės į visus pasaulio kontinentus 
e Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
. VIEŠBUČIAI

LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Kas nutiko Chicagoje?
it l-i'f ■ ■ • j 7 ' •<'«!' . I Ji ’ '■ ' '■ K"! ) IC ’ ' * '• v ' " T

1 xLaikraščiuose prabėgo aprašy-' sūomenę, drumsčia rimtą da'rb%, 
rriai, kaip Chicagoje vyko Ame- ardd lietuvišką bendruomeninį

gyvenimą. Sunku būtų tikėti, 
. kad jįs turi šaltininkų, kurie, taip 
pat nogėtų nušnekėti. Tu draugų 
tarpe jis galėtų vadintis kuę tik 
nori; kad ir prezidentu ar kara
liumi. Anapus jo šalininkų ribos 

'jis yra tikrai kenksmingas liėtu- 
Vyzdžiu gali pasekti ir kiti kraŠ- viŠkai bendruomenėlė 1
tai, (

Ne visi laikraščiai išryškino 
vieną faktą. Kiti gal ir nesuprato, 
gal ir nepastebėjo. Bet faktas lie
ka faktu, kad tame kongrese bu
vo vienas ir labai apgailėtinas 
reiškinys.

O atsitiko gi taip! Sveikinimų 
metu vienas pasveikino tokiu ti
tulu: Jungtinių Amerikos Valsty
bių Lietuvių Bendruomenės ta
rybos pirmininkas!- . •<., .

Kas čia tokio? — paklaus ne ponai žmonės, 'aš' ė'sif Lietuvių 
Fondo pirmininkas, kitur prisi
statys kaip Balfo pirmi- 
ninkaSj. ĄJtos pirmininkas, Vli
ko pirmininkas, Susivienijimo 
(vieno ir kito) pirmininkas.

Nueis į kokią Marąuette Par
ko kleboniją ir sakys: kanaunin
kai brangieji, aš esu vyskupas, 
kardinolas, uždekite man žva
kes, vargonais dūduokite.

Ar ne 'linksma, ar ne juo
kinga? Ir kam leidžiame juoktis 
iš savęs, kam toleruojame tokius, 
kurie ateina ir “nušneka”, suar
do mūsų darnų gyvenimą?

rikos lietuvių kongresas, praė
jęs su visu deramu rimtumu,, 

t rezoliucijomis, skatinęs visus 
"jungtis ryžtingai kovai dėl Lie
tuvos nepriklausomybės, nes 
toji kova dabar sunkėja, — tokios 
Australijos ar N. Zelandijos pa-

vienas. Bet tas žmogus visai nė
ra net tarybos narys; nėra nė 

, rinktas, neturi jokių įgaliojimų.
Jis pats ėmė ir “susapnavo”: 
pasidarė pirmininku ir išėjęs pa
sveikino.

Kaip tai suprasti? Galima ir 
nutylėti. Kartais ir nutylima. Štai 
vieną kartą New Yorke po vie
nos paskaitos pilietis ėmė ir 
paklausė visai nei šio, nei to. 
Publika nereagavo, nes visi ži
nojo, kas tas žmogus. “Ne visi 
namie”; kaip sako žmonės. Ne
buvo nei jokio incidento, nei

klausimas nieko nepalietė, gąlętų atsakyk daktarai psdc^ųsjt-
rai. O gal juos kas paskatina? 
Paskatina tik ne lietuvių tautos 
draugai, o priešai, kurie nori, 
kad Lietuvių Bendruomenė su
byrėtų, kad lietuviai būtų iš
sisklaidę, nieko nesugebą, kad 
jie nekovotų dėl savo pavergtos 
tautos laisvės. Tada bus lengva 
pravesti visus pripažinimus, 
visus prijungimus ir visas oku
pacijas paversti išlaisvinimo žy
giais.
/ Amerikos Lietuvių Taryba

taip sau buvo kvailas.
' Bet nejaugi anas'ponas, ku
ris išėjo ir pasveikino, pasivadi
no LB tarybos pirmininku, būtų 
ėmęs ir susirgęs ir nušne
kėjęs? Nejaugi ir jam “ne visi 
namie”? Tokius žmones, kurie 
nušneka, paprastai išveža į spe
cialią ligoninę ir ten mėgina ati
taisyti jų logiką, atvesti į gyve
nimo tvarką, kad nenušnekėtų.

Kodėl aname kongrese niekas 
nereagavo, nedemaskavo jo 
kiedėjimų? Už tokį nušnekėjimą įiuvo šio kongreso rengėjas. Jai 
reikėjo tikrai išvežti į anuos na- ir tęnl<a pareįga pirmiausia 
mus, kad jį pagydytų. Toks nu- griebtis priemonių, kad panašūs 
šnekąs žmogus yra tikrai ligonis išsišokėliai nenaikintų mūsų 
ir pavojingas, nes jis klaidina vi- lietuviško gyvenimo.
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Todėl iftyla klausimas, koclėl 
mėgina jį užmaskuoti, uždengti 
lapu. Reikalas jau nėra toks 
męnkas. Tik pagalvokime, j$i to
kius ; išsišokimus toleruosima, 
kas atsitiks. Tokie “nušneką”, 
savo iniciatyvos pagauti ar kitų 
paskatinti, eis į kitus susirinki
mus ir ten pasidarys daugybės 
organizacijų prezidentais, pir
mininkais, tarybų pirmininkais. 
Ateis į Lietuvių; Fondž) ir sakys:
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Raymond Schmittleino vardas 
daigeliui lietuvių yra gerai 
pažįstamas dar nuo 1934-38 me
tų, kuomet jis dėstė prancūzų 
kalbą Vytauto Didžiojo Univer
sitete Kaune. Nuo to laiko su 
velioniu užsimezgė ir mano 
asmeninė pažintis, o vėliau ir ar
tima draugystė.

Jis mirė š. m. rugsėjo 29 
Colmar ligoninėje. Prancūzijoje. 
Su Schmittleino mirtimi mes," 
lietuviai,1 netekome vieno iš 
nuoširdžiausių ' draugų Pran
cūzijoje. Jo nuoširdumas Lietu
vai ir 'lietuviam^ buvo įrodytas 
darbais, globa mum ėsant di- 
džiOjdjė tremties nelaimėje Vo
kietijoje, kur jis buvo prancūzų 
okupacinės žonos aukštas pa
reigūnas— tos zonos švietimo 
direktorius generolo laipsnyje.

Per- Šią jo globą ir malonę 
litetuviai prancūzų zonoje buvo 
privilegijuotoje padėtyje. Jo 
dėka Tiubingeno universitete 
buVO’ įkurta baltų katedra, kur 
profesoriavo A? Salys ir Pr. Skar
džius. J® ’ dėka -į patį ■ universi
tetą buvo priimta per 230 lietu
vių sKidėntųJ Jo dėka buvo Į- 
kurta Freiburgo meno mokykla, savo įžangos žodyje jau prancū

ziškai išdėstydavo, kad ta didvy
rių žemė davė Lenkijai Jogailai- 
čių dinastiją, Adomą Mickevi
čių, Prancūzijai Milašių, Ameri
kai Kosciušką, o pasauliui Mi
kalojų Čiurlionį.

Todėl dabar aš jo mirtį sutin
ku su giliu sielvartu ir liūdesiu. 
Netekti mūsų tautai tokio dide
lio ir nuoširdaus asmens, taip 
retų ir ištikimų Lietuvai draugų 
svetimųjų tarpe — visa tai yra 
tikrai didelė širdgėla, kuri palie-

turėjusi- > 16' profesūros narių, 
kurie Viši buvo lietuviai. Jo dė
ka 'tafi’ėFreiburgo mokyklai buvo 
parūpintos ' patalpos, ' mokslo 
kuklios priemonės, profesūrai 
buvo'-gaulas leidimas pirkti pro
duktus ir gėrimus prancūzų eko- 
ndrrfatuose. 'Tai buvo tos pri
vilegijos lietuviam, kurios labai 
1'ėh'gvinO studijų diefias nualin
toje -Vokietijoje.

Jo dėka buvo rengiamos paro
dos, gaunami leidimai važinėti

Raymond Schmittlein su dail. V. K. Jonynu (k.) jo atsilankymo Nevv Yorke proga.
Nuotr. V. Maželio

SCHMITTLEINO NETEKUS

Vokietijoje ir Prancūzijoje, buvo 
gaunami popieriaus leidimai 
knygom spausdinti. Prancūzų 
zonoje įsikūrė ir Čiurlionio an
samblis, nes ir jis pajuto R. 
Schmittleino globą. Septyniem 
Freiburgo mokyklos studentam 
buvo išrūpinta metinės stipen
dijos, kurios buvo mokamos iš 
prancūzų iždo.

Tai yra nepamirštami faktai, 
kurie ne tik anuo metu, bet ir 
dar dabar tebejaučiami mūsų 
kultūrinių dirvonų laukuose.

Tiesa, Schmittleinas tikėjo, 
kad tremties metas, nežiūrint 
kaip kietas jis bebūtų, turi daug 
palankesnę ir prasmingesnę 
misiją kultūriniuose sektoriuo
se nei neaiškiuose politiniuose 
baruose. Tad jis neabejodamas 
angažavusi globoti lietuvių dai
lininkų parodas, dažnai jas ati
darydamas ir lietuviškai pra
bildamas “Lietuva tėvynė mū
sų, tu didvyrių žemė’’. Vėliau 

ka neužpildomą prarają. Manau, 
kad ir didžiųjų žmonių tėvynė 
Prancūzija nelengvai užgydys 
šią žaizdą. Schmittleinas ir Pran
cūzijai neliko skolingas. Jis be 
profesoriavimo Kaune dar vado
vavo Prancūzų Institutui Lat
vijoje, o 1942 mes jį randame 
Prancūzijos ambasadoj Maskvoj, 
kur iškovojo pripažinimą de 
Gaulle laisvosios Prancūzijos jė
gom. Karo metu pulkininko 
laipsnyje dalyvavo kovose Itali
joje, Prancūzijoje ir Vokietijoje. 
Po karo buvo išrinktas kaip de- 
golistas į parlamentą, kuriame 
vadovavo degolistų partijai ir 
vienu metu (1955) buvo preky- 
bo s ministeris.

Be savo oficialių valstybinių 
pareigų Schmittleinas niekad 
nenustojo domėtis lietuvių kal
ba, istorija ir Napoleono karių 
žygiu per Lietuvą. Bendradar
biavo ir rašė šiais klausimais lie
tuvių spaudoje Karde, Židinyje, 
Mūsų Žinyne bei vokiečių ir 
prancūzų spaudoje, liesdamas 
su Lietuva susijusias problemas 
bei istoriją.

Man steigiant Freiburgo dai
lės institutą, teko patirti jo dide
lę bičiulystę, nes instituto 
egzistencija buvo Schmittlei
no globoje. Tuo laiku aš 
iliustravau Schmittleino reda
guotą Prosper Merimee novelę 
“Lokys”. Schmittleinas parašė 
plačius komentarus, kuriuose

. ■ * i * i

nedviprasmiškai pasisakė apie 
Vilniaus istorinę priklausomybę 
Lietuvai. Schmittleino globoja
mas dar iliustravau Goethe’s 
“Mainzo apgulimą” (knyga 
buvo išleista su mano spalvotom 
litografijos iliustracijom), dirbau 
prancūzų aukštajame komisąria- 
te kaip kultūrinių reikalų pata
rėjas ir dėsčiau Mainzo vokie
čių meno ir architektūros aukšr 
tojoje mokykloje. Pagaliau jau 
praeityje ir mano sukurtų paišto 
ženklų ciklai (13 ženklų), kurie 
apėmė prancūzų ir Saaro 
kraštą. , , ,!

Su dėkingumu lenkiu savo ži
lą galvą prieš šį nuostabų 
Lietuvos draugą. Kartu dairausi 
aplinkui — kas jį pavaduos?. 
Kas kitas tęs šią nuostabią staty
bą tilto, kuriuo keliaudamos tau
tos ir žmonės randa kultūrinių 
vertybių prasmingumą ir meiję 
vieni kitiem.

V.K.Jonynas
! I 
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Schmittleinas labai daug pa-; 

dėjo Vyriausiam Lietuvos Išlais
vinimo Komitetui įsikurti Pfull- 
ingene privačiuose namuose. I , 

Vliko atstovai, būdavo, paly-, 
ginti, dažni Schmittleino* 
lankytojai Baden Badene įvai
riais reikalais ir visada rasdavo; 
jo nuoširdų palankumą ir Lietu-; 
vos bei lietuvių tremtinių Vo~ 
kietijoje reikalų supratimą. O 
vieną kartą Baltų Tarybos susi-' 
rinkimo dalyvius jis išgelbėjo iš 
tikros bėdos. Tuebingene susi
rinkusią Baltų Tarybą kažkas į- 
skundė prancūzų vietiniam sau
gumui, kad vykstąs nelegalus 
susirinkimas. Prancūzų saugu
mo pareigūnai įsibrovė į Tary
bos susirinkimą, areštavo jo da
lyvius, grasindami perduoti 
Tuebingene esančiai sovietų re
patriacijos komisijai. Tik prikal
binus žandarų vyresnįjį, kad, 
leistų susirišti su gen. Schmitt- 
leinu, visas reikalas baigėsi be- 
jokių pasėkų. (Elta)

— Kazys Tautkus, Melrose 
Parko LB Talkos Lietuvai ko
misijos narys, politiniais klau
simais daug rašąs lietuviškoj 
periodinėj spaudoj, kreipėsi į 
JAV prezidentą Pabaltijo vals
tybių laisvės reikalu. Į laišką 
atsakė Valstybės sekretoriaus 
padėjėjas C.C. Laise, pabrėž
damas, kad JAV nežada pripa
žinti jėga įvykdytos Pabaltijo 
valstybių inkorporacijos į Sovie
tų Sąjungą ar atsisakyti remti jų 
žmonių laisvą apsisprendimą 
nepriklausomai valdytis.

TAUPI ŠEIMININKĖ
Spaudai paruošė dipl. agr. I. Sinkevičiūtės
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Nuplautą ir sukapotą gabalais triušieną sudėti į verdantį van
denį ir virti su prieskoninėmis daržovėmis. Virimo pabaigoje paj 
sūdoma.

Išvirta mėsa pakepinama įkaitintuose riebaluose (svieste). 
Duodant į stalą, mėsa sudedama į pusdubenį, palaistoma keptu
vėje likusiu sviestu, sumaišytu su grietine. Šalia sudedama kep-' 
tos bulvės.

Atskirai duodama bruknių košė.

Troškinta triušiena

.-djg i
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Nuplautą, nusausintą ir sukapotą gabalais kartu su kau-) 
lais triušieną pabarstyti druska ir pipirais. Gabalai pavoliojami’ 
džiuvėsėliuose, apkepami riebaluose, sudedami į prikaistuvį^ 
pabarstomi smulkiomis riebaluose paspirgintomis daržovėmis; 
Viskas užpilama karštu vandeniu ar sultiniu, kad mėsą pusiau 
apsemtų, uždengiamas puodas ir troškinama. Baigiant troškinti, 
įdedama grietinės ir, jei reikia, druskos pagal skonį. Vietoje 
grietinės galima imti daugiau riebalų.

Troškinant triušienos šlauneles ir juosmens dalį, prismaigs
toma lašinukų, apkepinama riebaluose ir po to troškinama.

Prie troškintos triušienos tinka virtos bulvės. Jos sudeda
mos šalia mėsos. Atskirai duodama bruknių košė ar salotos.

i 
?PAUKŠTIENA

Paukštiena yra skani, lengvai virškinama ir daug pilnaverčių 
baltymų turinti mėsa. Paukštienos riebalai pasižymi žema lydy
mosi temperatūra, todėl organizmas juos gerai įsisavina. Kai ku
rių paukščių mėsa (žąsų ir ančių) turi iki 45-55 procentų riebalų.

Paukštienos kokybė priklauso nuo paukščio amžiaus, veislės 
ir nupenėjimo. Jaunų paukščių mėsa yra minkštesnė, sultingesnė
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ir lengviau Virškinama, bet turi mažiau riebalų ir mineralinių me
džiagų. Kepant ji greitai suminkštėja. Senų paukščių mėsa yra 
kietesnė, turi daugiau jungiamojo audinio, mineralinių ir ekstrak- 
tyvinių medžiagų. Ji suminkštėja tik ilgiau verdant bei troškinant. 
Iš jos gaminamos skanios ir maistingos sriubos.

Paukštiena gali būti naminių ir laukinių paukščių. Iš nami
nių paukščių daugiausia vartojama vištų, žąsų, ančių ir kalakutų 

ė mėsa, o laukinių — kurapkų, tetervinų, laukinių žąsų bei ančių 
ir kitų smulkesnių paukščių.

Paukštienos gaminimas
Naminiai paukščiai, gaminami valgiui, kepami, troškinami ir 

tverdami. Laukiniai paukščiai tik’ kepami, kartais troškinami.
Viščiukai kepami ir troškinami, virti netinka. Vištos ir ka

lakutai iki 1-1,5 metų tinka kepti ir troškinti; senesni troškinami 
įir verdami. Gaidžiai kepti tinka iki 10 mėn., senesni troškinami 
ir verdami. Vištų mėsa minkštesnė — sultingesnė. Antys ir žą
sys jaunos kepamos, senesnės — troškinamos ir verdamos.

Kepimas. Ruošiamas kepti paukštis pagal reikalą plaunamas 
šaltu ar šiltu vandeniu. Jei mėsa šlapia, nušluostoma, nes sau
sa greičiau įkaista ir gražiau apkepa. Jei kepsnį reikia pervež
ti arba stalan nepiaustytą duoti, prieš kepant suteikiama apvales
nė forma.’ Sparnai ir kojos surišama.
j Riebių, penėtų paukščių riebalų dalis nuimama. Liesi aptepami 
riebalais (geriausia sviestu) arba aprišami plonomis lašinių 
skiaute lė'niiš;

Taip paruošti paukščiai dedami į keptuvę, ir kepti, kol iš 
visų pusių gražiai apkeps. Tada įpilti stiklinę karšto vandens ar 
sultinio, pridėti piaustytą morką, petražolę, keletą pipirų ir, karš
tį sumažinus, kepti, kas 10-15 minučių palaistant kepimo metu 
susidariusiomis sultimis. Kad kepsnys neapdegtų, reikia indą už
dengti.

Kepant riebius paukščius, ištirpsta daug riebalų. Kad rie
balai be reikalo nedegtų, jie reikia nusemti, paliekant tik pa
dažui.

Viščiukai kepami 30-40 minučių; vištos ir antys 1-1,5 vai., 
kalakutai ir žąsys — 2-2,5 vai. Jei, pajudinus kaulelį, mėsa at- 
šoksta, kepsnys iškepęs.

Troškinimas. Paukštiena troškinama dažniausiai gabalais, 
su kaulais ar be kaulų. Kad nesviltų, indo dugnas išklojamas plo
nomis lašinių skiautelėmis arba žaliomis daržovėmis. Į indą mė
sa dedama kartu su prieskoniais ir vandeniu, kurio reikia tiek, 
kad tik apsemtų paukštieną. Gerai uždengta paukštiena troškina- 

ina ant lengvos ugnies. Troškinimui geriau tinka stori indai.
Troškinta paukštiena į stalą duodama su padažu; salotos 

atskirai. Priedai dedami kartu prie mėsos arba atskirai.
Virimas. Norint išvirti skanesnę sriubą, paukštiena supiaus- 

toina ir dedama į šaltą vandenį. Jei norima, kad paukštiena būtų 
skanesnė, ji smulkiai nepiaustoma; užtenka perpus perplauti 
išilgai ar skersai ir dėti iš karto į verdantį vandenį. Nuo kait
rios mėsos paviršius greit susitraukia, ir ne taip veikiai išteka iš 
vidaus sultys.

Sriuboje virta paukštiena duodama į stalą su įvairiais pada
žais, daržovių ar miltų priedais, įvairiomis salotomis ir t.t. Sriu
bos verdamos su daržovėmis, miltiniais produktais, vaisiais, per
trintos, sultiniai ir jukos. Skaniausia juka yra žąsų ir ančių kraujo..

Paukštienos piaustymas
Karštą kepsnį į stalą reikia duoti supiaustytą. Tik jaunų viš

čiukų ir smulkių laukinių paukščių kepsniai nepiaustomi. Pa
prastai vištų kepsniai piaustomi į 8-10 dalių, žąsų — į 12 dalių,- 
o kalakutų — iki 24 dalių. Kepsnį piaustyti aštriu peiliu, per
kertant kaulus kapojimo peiliu. Gražiausiai paukštieną galimą 
padalinti vartojant specialias mėsai kirpti žirkles.

Piaustant kepsnį, pirmiausia reikia atidalinti šlauneles ir 
sparnelius, tada šonus perplauti išilgai, paukštį padalinti į prie
kinę ir nugarinę dalį ir jas supiaustyti gabalais. Priekinę dalį rei
kia gražiai supiaustyti vienodo dydžio gabalais tiek vienoje, tiek 
ir kitoje pusėje, nesumaišant jų tarpusavyje.

Sudedant kepsnį į pusdubenį, gabalus reikia sudėti taip, kaip 
kepsnys atrodė nepiaustytas. Pirmiau sudėti nugarinės dalies 
gabalus (oda į viršų). Kad pasidarytų reikiamas iškilimas, po 
jais dar galima padėti dalį karštų priedų, kurie duodami prie keps
nio. Ant jų tvarkingai sudėti priekinės dalies gabalus ta pat tvar
ka, kaip buvo paukštyje. Sparnus ir šlauneles dėti atitinkamose 
vietose iš šonų. Po to kepsnį keletą minučių įstatyti į vidutinio 
karštumo krosnį, kad mėsa sušiltų. Duodant į stalą, palaistyti tir
pytu sviestu, viršų papuošti petražolėmis ir šalia sudėti karštus 
priedus.

Salotas ir kitus šaltus priedus prie kepsnio duoti atskirai 
salotinėje. ,;-

Kepsnį galima ir paprasčiau sutvarkyti: supiaustytus gaba
lus sudėti eilėmis į pusdubenį, o greta jų — karštus priedus.

'A

(Bus daugiau)
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NATALIJOS JASIUKYNAITĖS PARODA
Šiuo metu, nuo spalio 14 iki 

28, The Pen and Brush Gal- 
leries, 16 East lOth Street 
Manhattane, vyksta dailininkės 

Natalijos Jasiukynaitės paroda. 
Parodos proga priėmimas buvo 
surengtas spalio 20. Visi svečiai 
buvo pavaišinti šampanu. Pri
ėmime dalyvavo nemaža ameri
kiečių ir lietuvių.

Kas toji Natalija?
Dailininkė nėra per daug pa

žįstama lietuviam, nors ji su sa
vo darbais yra dalyvavusi bend
rinėse didžiosiose parodose, 
rengtose vasario mėnesį. Spe
cialiai lietuviam ji nėra surengu
si ir parodos. Ji rengia savo pa- 
rpdas Manhattane, miesto cent
re, nes yra įsitraukusi į ameri
kiečių dailininkų gyvenimą. Įsi
traukė todėl, kad su jais susi
bičiuliavo ir čia ilgą laiką gy
vena.

Ji yra suvalkietė, iš Pilviškių. 
Namuose buvo septyni vaikai, 
4 berniukai ir 3 mergaitės. Visi 
siekė mokslo. Berniukai buvo 
njokytojai, merginos — gai
lestingos seserys. Vienas jos 
brolis Juozas Jasiukynas buvo 
dailininkas Lietuvoje, moky
tojas, dabar išėjęs į pensiją. Bro
lis Petras irgi gerai piešęs, iš
emigravęs į Argentiną, jau mi
ręs.
, Natalija Lietuvoje baigė “Sau
lės” draugijos mokytojų kursus 
ir jauna atvyko į JAV. Tai buvo 
1924 metai. Metus praleidusi 
New Havene, atsikėlė į New 
Yorką, kur pastoviai ir dabar gy

fe

Pavasaris, dail. J. Sodaičio paveikslas, akrilis.

vena. Pradžioje dirbo sekreto
rės darbus, paskui ji pastebėjo, 
kad mėgsta piešti drabužius, 
kad sugeba piešti ir sukurti 
moterų drabužius. Taip ji baigė 
specialią mokyklą ir pradėjo 
šioje srityje dirbti, kaip moterų 
madų piešėja, jų kūrėja. Darbas 
buvo gerai apmokamas. Atsirado 
ir daugiau laiko. Tada ji ėmė 
studijuoti meną. Mokėsi Metro
politan meno mokykloje. Vis la
biau įsitraukė į tapybą.

Jau 1933 metais dalyvavo 
bendrinėje parodoje. Ji buvo pa
minėta spaudoje, pagirta už jos 
spalvinį jautrumą. Nuo tada ji 
aktyviai reiškėsi amerikiečių 
dailės gyvenime, dalyvavo 
bendrinėse parodose, yra lai
mėjusi pažymėjimų, atžymėjimų 
lapų. Viena pati yra surengusi 
apie 13 parodų. Šioje The Pen 
and Brush galerijoje ši paroda 
yra jau šešta.

Vieną kartą dalyvavo Dalias 
Texas, tarptautinėje parodoje ir 
ten atstovavo lietuviam ir pačiai 
Lietuvai.

Atvykusi iš Lietuvos senokai, 
čia sugebėjo atsikviesti ir savo 
dvi seseris — Marijoną ir Če- 
sę, kurių pirma gyvena Brook
lyne, o kita— Iowa valstybėje.

Priklauso bent keliom ameri
kiečių dailininkų organizacijom, 
turi savo namuose studiją ir taip 
pat su kitom keliom moterim 
bendrą studiją.

Kas toje parodoje išstatyta?
Dailininkė tapo aliejumi, ant 

drobės. Jos paveikslai sudaro 

tris grupes — portretai, gėlės 
ir gamtovaizdžiai.

Dominuoja gamtovaizdžiai.
Yra iš New Yorko miesto, 

iš parko vaizdų, šiaip gamtos 
įvairių motyvų. Yra keletas ir jū
ros vaizdų, net su buriniais lai
vais. Yra ir lietuviškom temom 
gamtovaizdžių.

Antroje vietoje eina gėlių 
vazos. Tai įvairiausių rūšių gė
lės. Sustatytos ant staliuko prieš 
įvairius tamsesnius fonus.

Portretai yra trečioje vietoje. 
Žmonės vaizduojami su ranko
mis, o dažnai ir pilna figūra. Iš 
lietuvių nutapyti tik prel. J. 
Balkūnas ir prof. J. Stukas.

Kas charakteringa jos menui?
Reikia atsiminti, kad ji susi

formavo ir augo tarp 1930-40 
metų, augo iš amerikietiškos 
mokyklos New Yorko mieste. 
Drauge ji turėjo ir paliktos tėvy
nės nostalgiją, subtilų lietuviš
ką gamtos ir žmogaus pajauti
mą. Visa tai ir susijungė į jos 
vientisą ir savitą dailininkės 
braižą.

Ji yra realistė, labai realiai nu
tapo ir žmones ir gėles. Tapy
dama gamtą, mėgsta impresio
nistiniu būdu ištirpinti kontūri
nes linijas. Paveikslai pasižymi 
spalvingumu. Dominuoja pas ją 
raudoni tonai ir melsvi tonai. 
Ir tai būdinga visai jos tapybai. 
Labai mėgsta paveikslo centre 
organizuoti šiltus, raudonus, 
įvairaus atspalvio tonus, o pa
kraščiai apjungiami išbarstytais 
melsvais, mėlynais ir kartais net 
aštriai mėlynais tonais.

Truputį kitaip tapo portretą. 
Į veidą sutelkia daugiausia dė
mesio. Veido traktavimas prime-

JUOZO SODAIČIO PARODOJE
Spalio 5 ir 6 dienomis Kul

tūros Židinio mažojoje salėje 
buvo surengta dail. Juozo So

daičio paveikslų parodą. Rengė
jos buvo D.L.K. Birutės Draugi
jos New Yorko skyrius. Atidary
mas buvo šeštadienio vakarą. 
Draugijos pirmininkė M. Kli- 
večkienė ir vadovavo atidary
mui. Kalbėjo dail. Jonas Rūte
nis, pabaigoje visiem padėkojo 
J. Sodaitis. Į atidarymą atsilan
kė per šimtas žmonių. Nemaža 
lankytojų buvo ir kitą dieną. 
Parduota 12 paveikslų. Viso 
buvo išstatyta apie 40.

-o-
Juozas Sodaitis pradėjo tapyti 

prieš kokią 12 metų. Atėjo ne
drąsiai, pamažu įgydamas vis 
daugiau technikos. Jis yra pada
ręs labai gražią pažangą, už savo 
darbus yra laimėjęs premijų, sti
pendijų. Ir ši jo paroda techni
kiniu atžvilgiu buvo jau gerai 
subalansuota ir padaryta.

Paroda buvo sudėta iš dviejų 
dalių. Viena dalis buvo lietuviš

Natalija Jasiukynaitė prie savo darbų.

na Renoirą, kur vyrauja rausvi 
minkšti tonai. Jautriai pada
romos akys. Akim gal daugiausia 
ir skiriama dėmesio. Rausvais 
virpančiais tonais atbaigiamas 
pats veidas. Drabužių klostys 
jau traktuojamos paprasčiau, 
daug kur apibendrinama, ne- 
beieškoma spalvinio jautrumo. 
Paveikslo fonas irgi labai pa
prastas, dažniausiai vieno bend

kos tematikos paveikslai, sukurti 
grafiniu būdu. Tai lyg spalypta 
grafika, bet ne grafika, nes ari 
likta ne grafiškom priemo
nėm. Spalvos čia uždėtos lygiais, 
plotais, visai nesistengiant tą 
plotą praturtinti, prakalbinti ko
kiu šešėliu, įdrėskimu, nubėgi- 
mu. Tai labai dekoratyvi tapyba, 
kur ieškoma gryno spalvos in
tensyvumo.

Šiuose paveiksluose, kaip ir 
grafikoje, paliekama labai daug 
balto, paliekama dažnai aplinkui 
balta juosta, kuri primintų pas- 
partą. Nudažomos tik pagrindi
nės figūros, ornamentai, o vi
sas fonas paliekamas baltas. li
tai teikia grafinį įspūdį. Padary
ta gana švariai, patraukliai. Pa
veikslai pasidaro lyg kokie de
koratyvūs plakatai. (Jų daugiau
sia ir išpirko).

Šie paveikslai savo išteką turi 
grafiko Arūno Tarabildos kūry
boje. Tai buvo jaunas ir talen
tingas grafikas, dailininkų Tara- 
bildų sūnus, miręs jaunas. Jis 

ro tono įvairus atspalviai suor
ganizuoti pagal bendrą paveiks
lo kompoziciją.

1 -o-
Kas turi progos tegu aplanko 

jos parodą, kur susipažins ir su 
pačia dailininke, kalbančia gra
žia suvalkiečių tarme. Drauge 
susipažins ir su jos menu. Paro
dą galima lankyti nuo 1 vai. iki 5 
v. popiet, (p.j.) 

sukūrė juodą-baltą grafiką, kuri 
yra tokia monumentali ir labai 
lietuviška. Ši grafika ir padarė 
Sodaičiui lemiamos įtakos, pa
suko jį, į lietuvišką tematiką, 
p^yfšo ne viepą jųintį, traktavi
mų būdą. Jis sukūrė visą eilę 
toįcįų^ lietuviškų dekoratyvinių 
spalvotų paveikslų. Pirmieji 
buvo didesnėje Tarabildos įta
koje. Dabar jau atsipalaiduoja ir 
pats mėgina spręsti užmanytas 
temas, pabrėždamas idilišką 
nuotaiką.

Šie visi lietuviškos temos de
koratyvūs darbai galėtų būti 
atlikti ir grafikos priemonėmis.

Antrą, daug didesnę parodos 
dalį sudarė tapybiniai J. Sodai- 
čio darbai. Tai buvo naturmor- 
tai, gamtovaizdžiai. Jau čia ne
bėra plokščio traktavimo, jau čia 
tapybiškai sprendžiamos įvai
rios kompozicinės problemos. 
Grafikos elementų ir čia jau
čiama, pvz. mėgsta tamsia 
spalva apvesti pagrindinius 
daiktų kontūrus, ypač tai pa-' 
brėžiama vaisių naturmortuose.

Dominuoja šilti tonai. Pa
veiksluose centras suorganizuo-

IŠ DAILĖS 
GYVENIMO

— Dail. Romas Viesulas su 
žmona Jūra ir sūnumi Tauru šią 
vasarą viešėjo Romoj, Italijoj, 
kur dailininkas dėstė vasaros se
mestrą Temple universitete. Va
saros gale Viesulai grįžta Phila- 
delphijon. Šį rudenį dailinin
kas pakviestas dalyvauti tarptau
tinėj grafikos Bienalėj, Sego- 
vijoj, Ispanijoj.

— Amerikiečių dailininkų 
draugija “The Allied Artists of 
America” savo 61-moje metinėj 
parodoj paskirs dail. Povilo Pu- 
zino vardo 150 dol. premiją už 
aliejinės tapybos paveikslą. Ja 
norima pagerbti velionį lietuvį 
dailininką, kuris, gyvas būda
mas, veikliai reiškėsi šioj daili
ninkų organizacijoj. Paroda 
vyksta spalio 31 - lapkričio 17 
National Academy galerijoj, 
1083 Fifth Avenue, Manhattane.

— Dail. VI. Vaitiekūno dailės 
paroda įvyks lapkričio 2-3 Det

roite, naujojoj parapijos salėj. 
Ruošia skautų tuntas “Baltija”.

— R. Žiūraitienės paveikslai 
ir V. Balsienės keramikos darbai 
bus išstatyti Anapilio salėj, To
ronto priemiesty, lapkričio 3-4 
rengiamoj parodoj. Rengia Ana
pilio Moterų Būrelis.

— Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitės proga šią vasarą 
liepos 26-rugp. 7 Luzernoje bu
vo lietuvių dailininkų paroda. 
Joj dalyvavo tapytojai: Juzė 
Katiliūtė — Ženeva, Gabrielius 
Stanulis — Ženeva, Pranas Gai
lius — Paryžius, Vytautas Ka
siulis — Paryžius, Tadas Burba 
—Muenchenas, Evaldas Rob- 

- bertas — Hamm, Eugenijus 
Budrys — Gotland, Švedija, ir 
skulptorius Adomas Raudys — 
Paryžius.

— Hanaviškių suvažiavimo 
proga Chicagoj, Čiurlionio gale
rijoj specialiai surengtoj pa? 
rodoj dalyvavo 17 dailininkų. 
Išstatyti 44 grafikos, tapybos bei 
skulptūros darbai.

jamas daugiausia iš šiltų žė
rinčių tonų, aplinkui jau kom
ponuojamos šaltos spalvos. Na
turmortuose kartais pabrėžia
mos stiprios šaltos spalvos, 
ypač mėlyna spalva. Šiaip visa 
paroda turėjo skaisčiai ir pa
traukliai žėrinčias spalvas. Jau
čiasi darbo švarumas ir giedri 
nuotaika.

Sodaičio stilių galėtume pava
dinti ekspresionistiniu, nes pa
veikslo dalys apibendrinamos, 
ieškoma vidinės logikos ir min
ties.

-o-
Paroda padarė malonų ir gra

žų įspūdį. Belieka palinkėti tik 
dirbti ir dirbti, įveikti sunkias 
techniškas kliūtis, koncentruotis 
į tematinį aiškumą, ryškinti sa
vitą braižą, (p.j.)

APIE VASARĄ PRIE MARIŲ
Į,,3 Į PAULIUS JURKUS

Dar ir šiandien kvepia gale
rijų dažnai — aliejus, lakas. 
Kvepia vašku ir sakais, degan
čiom žvakėm, kurios mėgstamos 
kurorto mieste. Pažįsti tas gale
rijas, jų langus, jų meną žinai. 
Dalis čia laikosi pastoviai, o kita 
dalis, pamėginusi laimę, pasi
traukia. Pernai buvo tokia di
delė galerija atsidariusi buvu
sioje vaisių krautuvėje. Švais
tėsi teptuku jaunas dailininkas, 
bet vasara jį patį sušvaistė. Ne
išsilaikė. Šiemet neatsidarė.

Einant paupiu, yra ten kelios 
pastovios galerijos. Vienas daili
ninkas tapo jūros vaizdus, saulė
leidžius, tapo su romantine nuo
taika ir patraukliai. Kitas irgi 
mėgsta jūrą, bet ta jūra nėra jū
ra, ji išgalvota, nepajausta. Bet 
— juk laisvė visiem tapyti tai, 
ką jis mato ir jaučia!

Artėjant į jūrą, netoli Colony 
viešbučio, yra bent dvi aukštos 
klasės galerijos. Ten sudėta vi
sokiausio modernaus meno. At
ranka gera, gerai prižiūrima. 
Tuo keliu prasirita turtingos ma
šinos. Jom ir skiriamas šis 
menas.

Kiekviename kelyje, kuris iš
eina iš miesto, vis rasi kokią 
galeriją. Vienoje vietoje galerija 
padaryta iš bažnyčios. Ir čia ne
stinga turistų.

Pavažiavus į pietus, yra Ogun- 
quit miestelis, kur galerijų dar 
tirščiau. Ten yra ir gražus mu
ziejus ant vandens kranto, tiesiai 
ant jūros akmenų. Kai dienos ap
niukę ir lietingos, čia pilna 
turistų. Tokia mada — domė

tis daile, nusipirkti kokį pa
veiksliuką, kuris primintų vasa
rą ir jūrą. Tokie nebran
gūs paveikslai, piešiniai tušu 
turi gerą pasisekimą. Vaizduoja 
jie laivus, vėžiam gaudyti spąs
tus, prieplaukas, senus pajūrio 
namus, visa, kas kvepia jūra. 
Čia nemaža dailininkų atosto
gauja, prisitaikydami prie praei
nančių skonių, prie viešbučių 
informacijų jie net užsidirba sau 
vasaros pragyvenimą.

Didžioji galerija vienuolyne

Ir Kennebunkporto pranciš
konų vienuolynas yra plačiai ži
nomas kaip retas meno centras, 

ištisas rinkinys, puikiausia ga
lerija. Vasaros metu čia įsuka 
gražios atviros mašinos. Tos ma
šinos tuoj sulėtina greitį, prieš 
akis prasiveria tiek daug naujų 
neįprastų daiktų.

Pirmiausia visi sustoja ties 
tuo egzotišku paminklu, kuris 
yra atsiradęs iš pasaulinės paro
dos New Yorke. Kaip žinome, 
prie Vatikano paviljono buvo 
padarytas dail. V. K. Jonyno rel
jefas. Parodą uždarius, tas relje
fas buvo pervežtas į Kenne- 
bunkportą, prie miško buvo pa
statyta speciali cementinė siena, 
ir prie jos buvo pritvirtintas. 
Ten vaizduojama kenčianti, ko
vojanti ir triumfuojanti Bažny
čia. Žaliame miško fone pa
minklas taip skaisčiai ir patrauk
liai atrodo, kad mašinos sustoja 
ir išsodino savo keleivius. Ir jie 
fotografuoja ir toliau pėsti lan
ko šią vienuolyno galeriją.

Labai patraukliai atrodo vie
nuolyno koplyčia. Pats namas 
angliško stiliaus, pastatytas soli
džiai, išmuštas juodu ąžuolu. 
Ir staiga tame juodume atsive
ria šviesi moderni koplyčia su 
spalvotais skaldyto stiklo vitra
žais. Du pasauliai — konser
vatyvi praeitis ir modernioji da
bartis čia labai gražiai suderin
ta. Abu taikiai sugyvena ir pa
slaptingai kuždasi. Pasiklausyk, 

apie ką ten kalba tie du stiliai, 
— apie Dievo garbę! Kairė
je šone yra koplytėlė su Že
maičių Kalvarijos Madona, 
kuri pavadinta Lietuvos Mado
na. Čia yra ir daugiau altorių, 
nes vasaros metu atostogauja 
kunigai ir vienuolyne ir kitur 
apylinkėje. Jie atvyksta čia į 
vienuolyną mišių laikyti ir tas 
mišias laiko šioje koplyčioje.

Visi čia praeina tyliai, jautriai 
nusiteikę, nes visada žiburiuoja 
degančios votyvinės žvakės. Ir 
jos duoda savitą egzotinį kva
pą. Šviečia vitražų langai, švie
čia žvakės. Aplinkui ramu, ramu.

Tada tyliai praveri duris į ki
tą kambarį — tai vadinamasis se
nienų kambarys, sena graži 
biblioteka. Ir kokie čia paveiks
lai gražūs, kokios vazos! Net 
dvasią sulaiko ta neįprasta nuo
taika, ramybė, už lango besisu
panti vijoklio šakelė ir tie pa
veikslai. Jie priklauso seniesiem 
šių ištaigių namų šeimininkam, 
kurie buvo dideli turtuoliai ir 
kurie pardavė šiuos namus su 
visu jų turtu, su šiom knygom 
ir paveikslais.

Viršum židinio yra vienas di
delis paveikslas, kuris vaizduoja 
sekmadienį lyg mažam Belgijos 
miestelyje, lyg Prancūzijoje. 
Prie bažnytėlės daugybė žmo
nių šnekučiuojasi, sėdi pieve

lėje. Ir kokia šventiška nuo
taika! Dailininko taip patrauk
liai padaryta, kad visi ilgai stebi 
šį paveikslą.

Viršum durų kabo žuvėdros. 
Skrenda per bangas. Ir aiškiai 
išskaitai pavardę — Wyeth. Tai 
garsaus dailininko Andrew Wy- 
eth tėvas, taip pat dailininkas 
Newell Wyeth.

Yra vienas didelis paveikslas, 
kuris vaizduoja Čigones moteris 
vakarinėje saulėje, vienas nuo
stabus saulėleidis ir vienas 
ežero paveikslas, kaip per 
audringą vąndėnį plaukia laive
lis. Gal tai Reinas su savo aukš- 
tąis krantais, , o gal ir koks eže
ras. Kas žino? Paveikslas patrau
kia savo nuotaika.

Čia yra ir lietuviškų ekspo
natų, lietuviškos lėlės, dail. Ka
zimiero Žoromskio paveikslas. 
Yra ir kitų įdomių daiktų, ku
riuos smalsiai apžiūri.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, šio vienuolyno viršinin
kas, pats nuolat telkiąs meną, 
čia senienų kambarį aptvarkė, 
kad būtų daugiau ritmo, kad 
nebūtų perkrauta. Čia yra ir vie
nas spinta, kurią visi su smalsu
mu apžiūri. Atvežta ji tikriau
siai iš Ispanijos, su daugybe sta
tutėlių, gražiai ornamentuotų 
stalčių. Tarnavo ji kokiam di

dikui kaip raštinės pagelbinė 
spinta su daugybe skyrių. Gal ir 
brangenybės buvo sudėtos.

Išeidamas iš šios vienuoly
no šventovės ir galerijos, paste
bėsi dešinėje pusėje praviras 
duris. Ir čia lyg svečių kamba
rys, lyg pokalbiam kambarys. 
Čia randi labai daug knygų. 
Spinta prie spintos. Šalia suor
ganizuotas gražus kampas, su 
lengvais baldais, didele dekora
tyvia vaza, paveikslais.

Išeidamas dar peržvelgi ir Šv. 
Antano koplytėlės vitražus. Ir 
štai vėl esi aikštėje. Ir čia atvira
me lauke matai keistus ir egzo
tiškus pastatus — tai Liurdo 
grota, tai Kryžiaus Keliai. Visi 
lietuvių architektų ir skulpto
rių kūriniai, pastatyti jau se
nokai, prieš keliolika metų.

Šiame galerijų krašte, daili
ninkų krašte, staiga yra išstaty
ti lietuviai dailininkai. Niekas ir 
nepagalvoja, kad tai pati ištai
giausia ir gražiausia lietuviška 
galerija. Kur kitur rasti tiek lie
tuviško meno turto, taip harmo
ningai sujungto į viena, taip sko
ningai atidengto visiem turis
tam. Ir turistų vasarą čia praei
na labai ir labai daug. Ir jie 
visi turi progos čia susipažinti 
su lietuvių kūrėjų menu.

(Bus daugiau)
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PHILADELPHIJOJ
Gerai organizuotas minėjimas

Tautinės S-gos vietos skyrius 
spalio 5 suruošė iškilų ir gerai 
organizuotiį pirmojo Lietuvos 
prezidento Antano Smetonos 
100 metų gimimo sukakties mi
nėjimą.

Minėjimas įvyko viename iš 
gražiausių Philadelphijos vieš
bučių.

Akademija
Ji prasidėjo punktualiai. 

Trumpą įvadinį žodį tarė sky
riaus pirmininkas V. Matonis ir 
pakvietė V. Majauskienę vesti 
programos.

Kun. K. Sakalauskui sukal
bėjus maldą, sol. O. Šalčiūnienė 
sugiedojo Amerikos himną. Lie
tuvos himną giedojo visa salė. 
Abiem himnam akomponavo 
Antanas Smetona (Lietuvos pre
zidento vaikaitis).

Gen. konsului A. Simučiui 
dėl svarbių priežasčių negalėjus 
atvykti, buvo perskaitytas jo pri
siųstas sveikinimas. Trumpą, 
bet turiningą, nuosaikų ir 
giedrą sveikinimo žodį pasakė 
ALTS-gos pirmininkė E. Če- 
kienė. Šiltu ir nuoširdžiu žodžiu 
minėjimą sveikino Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos 
narys R. Česonis.

V. Majauskienė su įsijautimu 
ir gražia dikcija perskaitė rašy
tojo J. Rūtenio poetinį kūrinį 
“Pro Patria”, skirtą prezidentui 
Antanui Smetonai pagerbti.

Pagrindinis akademijos taškas 
buvo prof. A. Augustinavičienės 
paskaita. Gal tiksliau ją būtų 
vadinti vaizdais ir mintimis iš 
prezidento A. Smetonos gyveni
mo, nes ji pateikė atskirų epizo
dų bei nusiteikimų pynę. Jos žo
dis buvo sklandus, lakus, su 
poetiniu įsijautimu. Ir tai su
prantama. Būdama artima Sme
tonų šeimai, ji galėjo asmeniš
kai prezidento gyvenimą ste
bėti, atmintyje fiksuoti ir klausy
tojam autentiškai perduoti. Ne 
su visais prelegentės teigimais 
būtų galima sutikti, bet reikia 
pripažinti, kad ji gyvai, tempe
ramentingai Atskleidė daug vaiz
dų'iš prez. A. Smetonos gyveni
mo, ir klausytojam buvo miela 
tai išgirsti.

Po paskaitos buvo meninė 
dalis, kurią atliko pianistas An
tanas Smetona, prezidento vai
kaitis. Jis paskambino šiuos kū
rinius: “Itališkas koncertas” — 
Bacho, “Mėnesienos sonata” — 
Beethoveno, “Du preliudai” — 
M. K. Čiurlionio ir “Baladė G- 
moll” — Chopino. Apie jo, 
kaip pianisto, pajėgumą jau 
daug sykių lietuviškoj spaudoj 
buvo pasisakyta, ir šis pasirody
mas liudija, kad tai yra stipri 
muzikinė jėga. Jo išorinis ramu
mas ir vidinis susitelkimas jau
tėsi visame jo skambinime. Ma
lonu buvo jį pirmą kartą matyti 
Philadelphijoj, ir nuoširdžiai 
norisi jam palinkėti didžiausios 
sėkmės ateityje.

Akademijoj buvo vartojama tik 
lietuvių kalba. Dalyvių buvo 
apie 300.

Banketas
Bankete prie garbės stalo sė

dėjo : klebonas kun. J. Degu
tis, LTS-gos pirmininkė E. Če- 
kienė su vyru, prof. A.Augus- 
tinavičienė, pianistas A. Smeto
na, banketo vedėjas adv. S. Man

Popiečių talkininkų pobūvyje spalio 21 Kultūros Židinyje. Iš kairės A. Strazdis, E. Ur- 
belienė, Brolis Tomas, OFM, A. Minsawitchienė, Br. Bobelis, A. Matulaitis, J. Kregždienė, 
dr. M. Matulaitienė, D. Šilbajorienė. Nuotr. P. Bivainio

kąs su žmona, J. Kavaliauskas 
su žmona ir LTS vietos skyrius 
pirm. V. Matonis su žmona. Kaž
kodėl nebuvo pakviesti prie gar
bės stalo kun. K. Sakalauskas 
ir LB centro valdybos atstovas 
R. Česonis.

Kun. J. Degučiui sukalbėjus 
maldą, banketo vedėjas pasakė 
kalbą, apibūdinančią pirmojo 
Lietuvos prezidento asmenį ir 
jo šakotą veiklą.

Antrasis kalbėtojas buvo J. Ka
valiauskas. Jo kalbos turinys be
veik nelietė sukaktuvininko, o 
išsiliejo į savo asmeniškų įvykių 
atpasakojimą.

Patiekalai buvo geri. Geram 
orkestrui grojant, buvo gražiai 
pasilinksminta.

Daugiau negu stebėtina, kad į 
banketą nebuvo įsileista lietu
vių kalba. Tik malda buvo su
kalbėta lietuviškai. Visa kita 
buvo angliška, nors dalyviai aka
demijoj ir bankete buvo tie pa-

Pamaldos
Sekmadienį, spalio 6, Šv. 

Andriejaus parapijos bažnyčioj 
vyko iškilmingos pamaldos už 
prezidento A. Smetonos vėlę. 
Dalyvavo daug žmonių. Buvo 

ir svečių iš Clevelando.
Pamaldos prasidėjo iškilmin

ga procesija, kurioj su vėliavo
mis dalyvavo skautai, ramovė- 
nai, neolituanai ir Tautinės S- 
gos vietos skyrius. Pasigesta 
ateitininkų.

Altoriaus aukas nešė T. S-gos 
vietos skyriaus nariai. Lektorius 
buvo Vyt. Volertas. Kun. K. Sa
kalauskas pasakė gerą, su Seno
jo Testamento mintimis surištą, 
pamokslą. Giedojo Vilties cho
ras ir solistė O Pliuško- 
nienė.

-o-
Minėjimas paliko gražius ir 

mielus prisiminimus. Rengėjam 
priklauso nuoširdžiausia pa
dėka. Gražus reiškinys, kad aka
demijoj, bankete ir bažnyčioj da
lyvavo visų srovių žmonės.

Vilties choras be dirigento
Šešis mėnesius sirgęs, muz. 

Leonas Kaulinis grįžo į savo dar
bovietę. Nors nėra pilnai pasvei
kęs ir gal dar ilgai ligos pėd
sakai bus jaučiami, bet reikia 
gyventi, o pagrindas yra tik fi
zinis darbas. Susirgęs turėjo nu
traukti ir Vilties choro dirigavi
mą. Choristai laukia grįžtančio 
dirigento ir vis dar gieda bažny
čioj, nors sumažintu sąstatu. Bet 
ar ilgai taip tęstis galės?

Tuo reikalu teko pasikalbėti 
su pačiu dirigentu Leonu Kau
liniu. Iš jo išgirdau gana liūd
nus pasisakymus. Čia atpasako- 
ju jo žodžius:

“Daug ir ilgus metus dirbau 
su choru. Su juo buvau suau
gęs ir jaučiau, lyg jis būtų 
mano dalis. Bet, sunkių ligų iš
vargintas, senatvės naštos sle
giamas ir įvairių nemalonumų 
skaudžiai nugairintas, pasijutau 
išsekęs dvasiškai ir fiziškai. Pra
dėjau ieškoti poilsio. Tai pagrin
dinės priežastys mano pasitrau
kimo iš muzikinio gyvenimo, 
taigi ir iš dirigento pareigų Vil
ties chore. Šio savo sprendimo 
niekur negarsinau, tik jaučiau 
pareigą apie tai pranešti klebo
nui kun. J. Degučiui ir choro 
pirmininkui.”

Toliau pokalbio netęsiau, nes 
žodis buvo tartas apgalvotai, o 
argumentai gana svarūs. Min
tyse ieškojau galimybių, kaip tą 
reikalą išlyginti.

Žvelgiant lietuvių visuome
nės akimis, šis reikalas yra labai 
rimtas. Turėdami chorą apie 25 
metus, mes jį dažnai nuvertin- 
davom, nesisielojom jo rūpes
čiais, į jo parengimus lankėmės 
gana santūriai. Kai jo neturėsim, 
pamatysim, kokia didelė spraga 
atsiras mūsų kultūriniam gyve
nime. Juk ir lietuviškos pamal
dos be lietuviškos giesmės bus 
daug skurdesnės.

Netvirtinu, bet manau, kad 
rasti kitą dirigentą su tokia kant
rybe, taktu ir ištverme bus sun
ku, o gal neįmanoma.

Šias mintis viešumon iškeliu 
norėdamas jas padaryti mūsų 
kolonijos šių dienų rūpesčių 
centru, nes jos liečia visus mus. 
Šiam reikalui išsamiai apsvars
tyti turėtų imtis iniciatyvos cho
ras ir LB apylinkės valdyba.

Birutė Pūkelevičiūtė 
Philadelphijoj 

Lapkričio 2 LB Philadelphijos 
ir N. J. Pietryčių apylinkės ruo
šia literatūros vakarą, kurio pro
gramą atliks poetė, romanistė, 
aktorė ir režisorė Birutė Pūke
levičiūtė.

Sąmoningai pabrėžiam jos ša
kotus meninius sugebėjimus, 
kuriuos ji yra tvirtai paliudijusi 
savo darbais.

Žinom, su kokio pajėgumo 
menininke tame parengime su
sitiksim. Ypač džiugu, kad dai
liajam žodžiui pagaliau atsirado 
diena ir Philadelphijoj (jis čia la
bai retas svečias). Džiugu, kad 
visa tai perduos kūrybinga ak
torė.

Parengimas turėtų sutraukti 
gausų lietuvių būrį.

Kalbant apie kitus parengimus
Nors dar nepaskelbta, bet at

rodo, kad ir šiais metais ramo- 
vėnai rengs kariuomenės šven
tės minėjimą, skautai — lietu- ’ 
viškas kūčias, mokykla — Ka
lėdų eglutę, ir gal dar daugiau 
bus parengimų.

Visa tai nuteikia gana malo
niai, ir norisi nors sugestijų fori 
ma pateikti keletą minčių.

Šios mintys neliečia labdaros 
organizacijų, kurių pagrindinis 
tikslas yra sutelkti lėšų. Kalba
ma apie kultūrines organizaci
jas, kurių pagrindinis tikslas 
yra auklėti visuomenę, kelti jos 
kultūrinį lygį. Bėda, kai jų pa
rengimų turiniu virsta norimas 
gauti “pelnas”. Atsimintina, kad 
menko lygio ir blogai organi
zuoti parengimai mažina ir gali
mą “pelną”. Nors Philadelphi
joj šios ligos simptomai dar ne
jaučiami, bet reikia būti labai 
apdairiem, kad nesusigundy- 
tume.

Artėja mūsų didysis parengi
mas — Vasario 16-osios minėji
mas. Jau laikas šį klausimą ne 
tik svarstyt, bet ir sudaryt platų, 
kompetentingą minėjimo komi
tetą. Jo sudėtis — ne atsitikti
nai atsiųstų asmenų grupė, bet 
veiklūs organizacijų nariai. Jei 
pačią minėjimo programą su
planuoti dar ir nevėlu, tai aukų 
rinkimo vajui reikia daug dau
giau laiko, kad jis būtų planin
gas ir visus pasiekiąs.

Gal kiek atokiau stovi kitas, 
Amerikos 200 metų nepriklauso
mybės, minėjimas. Senoj Ameri-

A.L.T.S-gos centro valdybos pirmininkė Emilija Čekienė taria 
sveikinimo žodį prez. A. Smetonos 100 metų gimimo su
kakties minėjime Philadelphijoje, Pa. Nuotr. K. Čikoto

kos sostinėj Philadelphijoj jis 
bus plačios apimties. Atrodo, bus 
angažuotos ir tautinės grupės. 
Kuo lietuviai galės prisidėti? 
Gal dar per anksti tai svarsty
ti, bet reikia budėti, kad kurią 
dieną nebūtų per vėlu.

me-

sa-

Balfo veikla
Rugsėjo 29 įvyko Balfo 

tinis susirinkimas. Buvo išrinkta 
nauja valdyba: kun. K. Sakalaus
kas, O. Kreivėnienė, V. Šopys, 
Y. Matonienė, K. Čikotas, J. Lu
kas ir H. Misliauskas. Į revizi
jos koiiiišiją išrinkti: :Špakafūš- 
■kieri^/P'. ’M i t alk s i r y Mat < ūi i s.

* MėtirtiS Balfo vajus vyksta 
Spalib 1 ir lapkričio mėnesiais. 
Norima lapkričio paskutinę
vaitę suruošti Balfo veiklos 30 
metų minėjimą.'

Mūsų mirusieji
Rugsėjo 20 mirė teisininkas 

Petras Jonkus. Buvo gimęs 1897 
vasario 22 Liepojoj. Ten baigė 
pradžios mokyklą ir gimnaziją. 
Pirmojo pasaulinio karo metu 
pasitraukęs į Rusiją, 1920 
grįžo į Lietuvą ir įsijungė į 
valstybės kūrimo darbą. 1927, 
baigęs VDU teisės studijas, pra
dėjo teisininko darbą įvairiose 
vietovėse. Paskiausiai buvo 
Panevėžio ir vėliau Šiaulių apy
gardų teisėju. Pasitraukęs į va
karus, ilgesnį laiką gyveno In- 
golstadto stovykloj. Amerikoj vi
są laiką gyveno Philadelphijoj 
ir pragyveno iš fiziškai sunkaus 
darbo.

Velionis buvo taikaus, ramaus 
būdo žmogus. Mėgo saikingą 
humorą. Lietuvos laisvės reika
lu buvo principingas ir nesilei
do į jokius kompromisus. Ilgesnį 
laiką buvo surakintas ligos. Pa
liko giliai liūdinčius žmoną Vla- 
dislavą, posūnį Vyt. Bagdonavi
čių ir jo šeimą.

<,-0- , !

Rugsėjo 24 mirė ekonomistas 
Vladas Norkus.Buvo gimęs 1900 
birželio 27. Baigęs Šiauliuose 
gimnaziją, studijavo VDU eko
nomiją. Baigęs studijas, dirbo 
kooperacijos banke. Vėliau per
ėjo dirbti,į ligonių kasas. Pasku
tinis jo darbas Lietuvoj buvo 
Vilniuj. Pasitraukęs į vakarus, 
kurį laiką, gyveno Landshute, o 
vėliau — Fellbacho stovykloj. 
Emigravęs į Ameriką, visą laiką 
gyveno Philadelphijoj. Pradžioj 
dirbo fizinį darbą, kiek vėliau 
administracinį, 
leido, dalyvavo 
veikloj.

Kol sveikata 
kultūrinėj LB

aukštos kultu-Velionis buvo
ros, didelio takto ir principin
gas žmogus. Paliko giliam liūde
sy žmoną Ireną, brolį, tris seseris 
ir daug giminių.

Palaidotas Prisikėlimo ka
pinėse, Pennsylvanijoj. (j.

BALTIMORE, MD.

Mergaičių choras Aidas iš Ha
miltono spalio 12 koncertavo 
Baltimorėje. Gražios lietuvaitės 
visus sužavėjo savo gražiomis 
dainomis. Tai pavyzdys visiem, 
kad reikia didžiuotis savo lietu
viškumu, kad reikia jungtis į lie
tuvišką veikimą ir tokiu būdu 
išlaikyti lietuvybę. Po koncerto 
buvo šokiai ir užkandžiai. Cho
ristės linksmai praleido laiką. 
Tikimės, kad jos nepamirš mūsų 
gražaus priėmimo Baltimorėje.

40 valandų atlaidai Šv. Alfon
so bažnyčioje prasidėjo spalio 
20 iškilmingomis mišiomis, bai
gėsi spalio 22, antradienį, 7 v.v. 
mišiomis ir procesija. Per pa
maldas giedojo didysis choras, 
mokyklos vaikai dalyvavo pro
cesijoje.

Hallovveen vakarą rengia Šv. 
Alfonso suaugusių klubas spalio 
26 Šv. Alfonso mokyklos salėje. 
Pradžia 8 v.v. Šokiam gros or
kestras. Bus premijuojami gra
žiausi kostiumai ir kaukės. Ren
gimo komitetas kviečia visus 
gausiai atsilankyti.

Jautienos kepsnių pietus su
rengė Lietuvių posto 154 legio
nieriai spalio 20, sekmadienį, 
gražioje Eastern Center salėje. 
Be jautienos buvo ir kitų val
gių. Buvo šokiai, loterija. Pra
sidėjo 1 vai. ir baigėsi 6 v.v.

Specialios pamaldos “atgal 
prie Dievo” — Back to God — 
bus lapkričio 3, sekmadienį, 
Šv. Alfonso bažnyčioje. Jas ren
gia Lietuvių postas 154 ir jų 
padėjėjos. Legionieriai susi
rinks prie bažnyčios 8:15 v. ryto 
su vėliavomis ir žygiuos į baž
nyčią. Mišias aukos jų kapelio
nas kun. A. Dranginis. Giedos 
vyrų choras Daina.

Lietuvių svetainės 
lapkričio 3 lietuvių 
kambariuose rengia 
kepsnių balių. Prašom bilietus 
iš anksto įsigyti pas šėrininkus 
ir prie baro svetainėje. Be jau
tienos bus ir kitokių valgių. Šo
kiam gros orkestras, bus lote
rija. Pradžia 1 vai., baigsis 6 v.v. 
Pelnas skiriamas lietuvių svetai
nės naudai. Visi kviečiami.

Jonas Obelinis

šėrininkai 
svetainės 
jautienos

— Jonas Dėmė (Demereckis), 
gyvenąs Phoenix, Arizona, Simo 
Kudirkos reikalu yra parašęs as
meniškus laiškus 21 JAV senato
riui. Atsakymus, pažadančius 
paramą, yra gavęs iš H. 
Humphrey, E. Muskie, B. Gold- 
water, J. Javits ir kt. Gautuo
sius laiškus J. Dėmė prisiuntė 
JAV LB krašto valdybai; jie su 
kita Kudirkos bylos dokumen
tacija yra LB visuomeninių rei
kalų tarybos narės Daivos 
Kezienės žinioj.

Atsiųsta 
paminėti

JOURNAL OF BALTIC 
STUDIES. Volume IV, Num- 
ber 4, Winter 1973. Redakto- 

; rius Arvids Ziedonis, Jr. 104 
Į psl.
i Žurnalą leidžia Association
• for the Advancement of Baltic 
i Studies, Ine. Šios draugijos di- 
Į rektorių tarybą sudaro estai, 
j latviai ir lietuviai. Nariai už 
j 12 dol. metinį mokestį gauna 
■ ir šį žurnalą, kuris spausdi- 
i namas metų ketvirčiais, anglų 
įkalba.
* Tarp šio numerio straipsnių 
į bei apžvalgų autorių randami 
: ir šie lietuviai: Rimvydas Šil- 
' bajoris, Jonas P. Balys, Leo- 
j nas Sabaliūnas, Anatole C. Ma- 
j tūlis.

LIETUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS KRONIKA. Po
grindžio leidinys. Nr. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7. 1972-1973. Išleido L.K. 
Religinės Šalpos Rėmėjai. Fi
nansavo prel. Juozas A. Kara
lius. Viršelis ir iliustracijos — 
Pauliaus Jurkaus. Spaudė My
kolo Morkūno spaustuvė, Chica- 
go, 111. 1974. Tiražas — 5000 
egz. 336 psl. Kaina — 2.50 
dol. minkštais viršeliais, 3.50 
dol. kietais viršeliais. Gaunama 
pas platintojus arba pas leidėjus 
— 6825 So. Talman Avė., Chi- 
cago, III. 60629.

Laisvą pasaulį pasiekusi Lie
tuvos pogrindy leidžiama Kroni
ka čia pateikiama nepasirašiusio 
redaktoriaus gražiai sureda
guotu leidiniu.

“LKB Kronika”, sakoma leidi
nio pradžioj, “pasižymi ramiu, 
konkrečiu — su datom, vietom, 
pavardėm — tiesiog protokoli
niu informavimu. Toks objekty
vus informavimas yra vertinga 
dokumentinė medžiaga vaizdui 
apie religinę, bažnytinę ir tau
tinę padėtį Lietuvoje — apie 
padėtį septinto — aštunto de
šimtmečių sąvartoje, kada eina 
kova dėl Žmogaus.”

SĖJA. Tautinės demokratinės 
minties laikraštis. 1974. Nr. 1-2. 
Leidžia Varpininkų Leidinių 
Fondas. Redaktorius Liudvikas 
Šmulkštys. Redakcinė kolegija: 
Z. Dailidka, K. Karvelis, V. Sruo
gienė, Administratorius Juozas 
Urbelis, 1649 N. Broadvvay, Mel- 
rose Park, III. 60160. Straipsnių 
antraštės ir užsklandos dail. Bro
niaus Murino. 96 psl. Eina 4 
kartus per metus. Metinė prenu
merata 5 dol. Atskiro numerio 
kaina 1.50 dol.

Šio numerio viršelyje — Jono 
Kardelio portretas, sukurtas dail. 
Br. Murino. Straipsniai: Vienin
gai švęskime Lietuvos valstybi
nę šventę, V. Sruogienė — Dė
mesio Lietuvos praeičiai, Prano 
Čepėno 75 metų sukaktis, Ne 
“pamaiva”, bet “dialoginin- 
kas” — Lietuvio ryšys su lietu
viu nė katro nepalauš, P. Joni
kas — Prof. Prano Skardžiaus 
nuopelnai, S. Baltūsis — Lietu
vos teismai, Kazys Karvelis — 
Ar sugrįš lietuvių liaudies kul- 

į tūra į kaimą, V. Sruogienė — Jur- 
j gis Baltrušaitis, Albinas Rimka, 
j Jurgio Savickio Šeimos tragedi
ja, Z. Dailidka — Mano ketu- 
! riolika metų, Vincas Vaitie- 
: kūnas — Žemėtvarkininkas ir 
j kraštotyrininkas Feliksas Dau
gėla, Dr. K. Grinius — Demo
kratijos idėjų kritika, V. Sruo
gienė — Parapsichologija NKVD 
tarnyboje, J. Kutra — Studentų 
Varpo Draugijos veiklos atsimi
nimai. Yra šie skyriai: Iš mūsų 
veiklos, Žmonės, darbai ir die
nos, Gyvenimo pamaivos, Laiš
kai, Knygos ir žurnalai. Be to, 
dar — Paskutiniųjų Birutės No- 
vickienės laiškų ištraukos ir Jo
no Kardelio atsiminimai.
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k Redaguoja Maironio Aukštesniosios mokyklos mokiniai. Me- 
džiagą siųsti Jolytai Gudelytei, 116-18 85 Avė., Richmond
Hill, N. Y. 11418

SEPTINTOKAI KELIAUJA
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MANO ĮDOMIAUSIA 
KELIONĖ

Pernai mūsų šeima išvažiavo į 
tolimą kelionę aplankyti draugų, 
kurie gyvena St. Louis, Mis- 
souri. Ten susipažinau su dviem 
mergaitėm: Laura Rūtenyte ir 
Dalia Alksninyte. Mes ten pabu
vom keletą dienų. Man buvo la
bai smagu ir gaila išvažiuoti, 
bet turėjom keliauti toliau.

Mes važiavom per įvairius 
miestus iki Denyer, Colorado, 
kur mūsų laukė kiti draugai. 
Mes aplankėm tiltą per Royal 
Gorge tarpukalnę, kuri skyrė 
du didžiausius kalnus. Vėliau 
keliavom į didžiausią kalną Mt. 
Evans netoli Denver miesto. 
Nuvažiavom į Luvland Pass, kur 
eina riba tarp Rytų ir Vakarų 
Amerikos. Užsukom ir į Airforce 
Academy. Ten gyvena aviacijos 
kariūnai. Iš visų pastatų man la
biausiai patiko koplyčia.

Pabuvę pas mūsų gerus drau
gus ir aplankę visas gražias Co
lorado vietas, išvažiavom į Salt 
Lake City, Utah. Ten buvom 
neilgai. Pasimaudėm Great Salt 
Lake ežere ir važiavom į Yellow- 
stone Park, VVyoming. Mes 
nakvojom dideliam senoviškam 
viešbuty, kuris vadinosi Old 
Faithfull Inn. Mes matėm geize
rius — karšto vandens šaltinius, 
kur vanduo trykšta aukštai į orą. 
Aš labai norėjau pamatyti meš
kas, bet jų Yellovvstone Parke 
nebuvo.

Iš ten važiavom į South Da- 
kotą, kur aplankėm Mt. Rushmo- 
rę. IS^tėm,uolosej.iškaltas ketu
rių prezidentų galvas.

Kelionės pabaigai nuva
žiavom į tautinę stovyklą, kur 
skautiškai praleidau visą savaitę.

Laura Naronytė, VII sk. mok.

Mano įdomiausioji kelionė
Kelionės rytą kėlėmės labai 

anksti, nes norėjome pirmą die
ną toli nuvažiuoti. Mes važiavo
me į Floridą. Kennedy Erdvės 
Centrą pasiekėm trečios dienos 
popietėj. Kelionėj užtrukom il
giau negu buvom planavę, nes 
S. Carolinoj sugedo mašina ir 
turėjom laukti, kol ją pataisė.

Daug buvau skaitęs apie Erd
vės Centrą, bet tenai buvo dar į- 
domiau negu tikėjaus. Mus nu
vedė į kontrolės centrą, į kurį 
įeiti reikia pro šešių pėdų sto
rumo duris!

Tą patį vakarą pasiekėm Ft. 
Lauderdale, kur ir apsistojom. 
Kiekvieną rytą praleidom 
baseine arba jūroj. Po pietų 
važiuodavom apžiūrinėti Flori
dos įžymybių: Seaųuarium, 
Lion Country Safari, Jungle 
Queen Cruise ir daugiau.

Grįždami namo, beveik visą 
dieną praleidom Walt Disney 
World. Ten įdomu jauniem ir se
niem.

Valandėlė berniukų stovykloje Neringoje. Nuotr. Lino Vaitkaus

Nors parvažiavom pavargę, 
bet parsivežėm prisiminimų 
daugeliui metų.

Arūnas Gudaitis

NANTUCKET SALOJE
Vieną rytą mano tėvelis, se

sutė ir aš išvažiavom su dvira
čiais į uostą. Nusipirkom bilie
tus į Nantucket salą ir stojom į 
eilę prie laivo.

Kai atėjo mūsų eilė, į vežėm 
dviračius į laivą ir suradom vie
tą atsisėsti. Laivas pradėjo ju
dėti, ir mes išplaukėm. Reikėjo 
plaukti dvi valandas. Buvo gra
žu. Jūra buvo rami, aplink skrai
dė daug alkanų žuvėdrų.

Pasirodė sala, ir greit prie jos 
priplaukėm. Lipdami iš laivo, 
atsiėmėm dviračius. Jais išvaži- 
nėjorn pusę salos. Oras buvo 
grynas, ir mum buvo smagu va
žiuoti. Aplankėm salos seniausią 
namą. Jame buvo daug senų 
baldų, ir buvo labai įdomu.

Gražiame restorane pavalgėm 
priešpiečius. Po to aplankėm 
banginių medžioklės (whaling) 
muziejų. Ten buvo daug įvai
rių įrankių ir laivų, naudotų 
banginiam gaudyti.

Paskiau pradėjom važiuoti į 
kitą salos galą, į vieną mažą 
miestelį. Kelias buvo įruoštas 
specialiai dviračiam. Pakeliui 
pamatėm gražią valgyklą ir su
stojom pietų. Pagaliau privažia
vom miestelį. Aplankėm pajūrį, 
apžiūrėjom gatveles ir namus. 
Tai buvo gražus miestelis.

Grįžtant iš miestelio, mus už
puolė lietus. Mūsų dviračių 
stabdžiai neveikė, turėjom atsar
giai važiuoti. Mes kiaurai peršla- 
pom. Pagaliau atvažiavom į uos
tą ir krautuvėje nusipirkom liet
palčius. Prie uosto restorane pa
valgėm skanios karštos sriubos. 
Laivas vėlavo, ir visi rūpinosi. 
Pagaliau jis atplaukė pilnas 
žmonių. Vis lijo, buvo tamsu. 
Kai pasiekėm uostą ir radom lau
kiančią mamytę, laimingi grį
žom namo.

Rūta Dragūnevičiūtė, 
VII sk. mok.

NUOTYKIS MŪSŲ LAIVE

Neseniai mes nusipirkom lai
vą. Tai dvidešimt šešių pėdų 
laivas, kuriame gali nakvoti pen
ki žmonės.

Vientį sekmadienio popietę 
mano tėveliai, sesutė, draugas 
Tomas ir aš išplaukėm laivu. 
Mes plaukėm skersai Long Is- 
land Sound pas p. Janušus. Pa
buvę tenai, plaukėm namo.

Staiga laivas sudrebėjo, lyg 
sprogus kam viduje. Sumažinom 
greitį, bet laivas vis drebėjo. 
Atsigręžę pamatėm didelį me
džio gabalą. Jis tikriausiai už

kliudė mūsų propelerį. Mano tė
tis nutarė pamaži plaukti toliau. 
Vidury Long Island Sound 
pastebėjom, kad drebėjimas at
laisvino vieną sraigtą, ir vanduo 
pradėjo sunktis į laivą. Jau buvo 
devinta valanda vakaro ir visai 
tamsu. Skylė buvo maždaug 
vieno colio diametro, ir mudu 
su Tomu laikėm užkišę pirštu.

Tuo metu tėvas per radiją šau
kėsi pakrančių sargybos (Coast 
Guard) pagalbos. Netrukus atvy
ko didelis laivas, kuris turėjo 
mus įtraukti į uostą. Sargybi
niai užkišo skylę mūsų laive va
ta. Prisiartinus prie mūsų uosto, 
pakrančių sargyba atsiuntė ma
žesnį vilkiką, kuris mus įtraukė 
į mūsų nuolatinę vietą.

Ten paaiškėjo, kad propeleris 
buvo sulenktas, todėl laivas taip 
drebėjo. Kitą dieną laivas buvo 
iškeltas iš vandens.

Mudviem su Tomu kelionė 
buvo labai įdomi.

Paulius Gudelis, VII sk. mok.

KELIONĖ Į SPORTO 
ŠVENTĘ TORONTE

Aš esu daug keliavusi, bet 
paskutinė kelionė į Torontą 
buvo įdomiausia. Prieš išvažiuo
jant Ne\v Yorke buvo gana šilta, 
ir mes susipakavom lengvus rū
bus.

Rinkomės penktadienio vaka
rą 8 vai. Židinyje. Mes atvažia
vom į Židinį automobiliu ir pa
statėm jį prie Židinio.

Autobusas išvažiavo 8:40 vai. 
Mes turėjom miegoti autobuse, 
nes šeštadienį jau turėjo vykti 
varžybos. Kai kurie visai neuž
migo. Kiti miegojo susirietę sė
dynėse. Po kurio laiko mes atsi- 
gulėm ant grindų, bet buvo labai 
nepatogu ir šalta. Tada pama
tėm, kad lentynos lagaminam 
sudėti nebuvo prikrautos. Mes 
užlipom į lentyną ir užmigom.

Šeštadienį vyko teniso ir leng
vosios atletikos varžybos. Aš da
lyvavau abejose. New Yorko 
komandos laimėjo daug varžybų 
ir gavo taurę.

Šeštadienio vakare buvo šo
kiai jaunimui ir senimui. Buvo 
smagu, nors buvo labai šalta, 
o mes nebuvom tokiam orui pa
siruošę.

Sekmadienį buvo taip pat šal
ta. Nuvažiavom į teniso aikštę 
moterų rungtynėm. New Yorkas 
ir tas rungtynes laimėjo.

Kai aš su mama ir drauge nu
važiavom prie autobuso, jau mū
sų laukė. Susėdom ir išva
žiavom. Ir autobuse buvo šalta. 
Vėl miegojom ant lentynos. Su
grįžom per 10 valandų, nes šo
feris baisiai greitai važiavo.

Sugrįžę į New Yorką, nu- 
stebom, nes ir čia jau buvo šalta. 
Skubėjom į automobilį, bet jo 
nebuvo. Tik, sugrįžusios namo 
su kitais sportininkais, pama-

Parke iškylauja Maironio lituanistinės mokyklos vaikai. Nuotr. P. Švitros

tėm, kad tėtis buvo automobilį 
parvežęs namo. Skubėjom į šil
tas lovas ir tuoj užmigom.
Rima Vebeliūnaitė, VII sk. mok.

Niagara
Įdomiausia mano kelionė 

buvo į Dainavą. Važiavom maši
na, tai matėm daug įdomių vietų 
ir labai gražių vaizdų.

Viena iš įdomiausių vietų 
buvo Niagaros krioklys (Niagara 
Falls). Ten buvo daug įdomių 
dalykų. Apsivilkę lietpalčiais, 
ėjom per visokius urvus, kurie 
vedė po kriokliu. Po to plaukėm 
laivu, kuris priplaukia prie pat 
Niagaros krioklio. Jis vadinasi 
“Lady of the Mist”. Vėliau bu
vom užlipę į labai aukštą bokš
tą Kanados pusėje. Ten buvo la
bai įdomu, nes galėjai matyti 
labai toli į Amerikos ir į Kana
dos pusę. Iš to bokšto matėm 
kelis Didžiuosius ežerus.

Kitą dieną mes turėjom va
žiuoti į Dainavą. Grįždami iš 
Dainavos, Niagarą pasiekėm 
naktį. Buvo labai gražu, kai 
kriokliai buvo apšviesti įvairio
mis spalvomis.

Tomas Ivaška, VII sk. mok.

KUR GIMĖ 
TĖVELIAI

Rašo III sk. mokiniai

Mano mamytė gimė Vilniuje. 
Vilnius yra Lietuvos sostinė ir 
labai senas miestas. Jame yra 
Gedimino pilies griuvėsiai. Ku
nigaikštis Gediminas įkūrė Vil
nių. Mano tėtė gimė Panevė
žy. Tas miestas yra prie Nevė
žio upės. Jame yra daug fabri
kų: cukraus, mielių, maisto ir 
kitų.

Darius Montvila

Mano tėtė gimė ir augo Mo- 
kolų kaime, Marijampolės ap
skrityje, ant Šešupės kranto. Ten 
buvo labai gražu ir gera gyventi. 
Tėtė labai norėtų grįžti į savo 
namus. Ten dabar pikti rusai ir 
nieko neleidžia. Marijampolėj 
gyvena mano močiutė.

Lina Kidolytė

Mano tėvelis gimė Kaune. Per 
vidurį Kauno teka upė, kuri yra 
pavadinta Nemunas. Per Nemu
ną yra labai ilgas tiltas, kuris 
atsidaro per vidurį. Po juo dideli 
laivai plaukia.

A n d r i u s J a n u ša s

Mano mamytė gimė Lietuvoj, 
Kybartuose, prie Vokietijos sie
nos. Miestelis mažas, bet švarus.

Vytautas Šidlauskas

Mano tėtukas gimė Klaipė
doje. Klaipėda yra didžiausias 
Lietuvos uostas. Visi dideli lai
vai galėdavo ten atplaukti. Klai
pėda yra prie Baltijos jūros.

Dainius Liaukas

Mano mama gimė Juodkran
tėje. Juodkrantė yra Neringoje. 
Ten yra labai daug smėlio, ir 
labai gražu. Yra daug pušų ir el
nių. Pajūryje galima rasti gin
taro.

Matas Reventas

JIS UŽSIDĖJO ANTRĄ BATĄ IR IŠĖJO . ..

Bato medžioklė
Jonas atvyko į miestą pirkti 

naujų batų. Jis nuėjo į labai gerą 
krautuvę. Ten jis nusipirko labai 
gražius juodus batus, įsidėjo į 
maišą ir ėjo namo. Jonas ėjo 
skersai gatvę. Jis paslydo, iš 
maišo iškrito vienas batas ir nu
riedėjo į atidarytą kanalizacijos 
angą (manhole). Jonas įlindo į tą 
angą. Žiūri — bato nėra. Tada 
jis pastebėjo, kad kitas žmogus 
su tuo batu išėjo per kitą skylę. 
Jonas sekė žmogų iki požeminio 
traukinio. Tas įlipo į traukinį, 
jonas taip pat. Staiga tas žmogus 
pašoko ir išmetė batą per lan
gą. Jonas supykęs iššoko per 
traukinio galą ant bėgių. Bet bu
vo per vėlu. Šiukšlininkas jau 
buvo paėmęs batą ir su kitom 
šiukšlėm įdėjęs į sunkvežimį. 
Jonas sekė tą sunkvežimį iki 
šiukšlyno. Kai sunkvežimis iš
metė šiukšles, Jonas dvi valan
das ieškojo to bato. Pagaliau jis 
atrado. Tada jis užsidėjo antrą 
batą ir išėjo.

Paulius Gudelis, 7 sk. mok.

Vieną rytą
Vieną rytą Algis atsikėlė ir ne

galėjo surasti savo bato. Jis ieš
kojo visur, bet negalėjo jo suras
ti. Jis nežinojo, kad jo batas buvo 
pas batsiuvį. Jis nuėjo pas sesu
tę ir klausė: ‘‘Ar tu nematei ma
no rudo bato?” Sesutė žinojo, 
bet nepasakė. Algis nusiminęs 
nuėjo pas broliuką ir paklausė: 
“Ar tu nežinai, kur mano rudas 
batas?” Broliukas nežinojo. Al
gis negalėjo paklausti mamytės, 
nes ji buvo išėjusi. Jis nežino
jo, kad ji buvo pas batsiuvį. 
Ji turėjo nunešti Algiuko rudą 
batą pas batsiuvį, nes batas buvo 
suplyšęs. Jau buvo devinta va
landa, ir Algio pirma pamoka 
turėjo prasidėti už penkių minu
čių. Staiga mamytė įėjo per du
ris ir atnešė Algio batą. Tada Al
gis užsidėjo antrą batą ir išėjo.

Laura Naronytė, 7 sk. mok.

Batu krautuvėje
Jonas važiavo su mama į krau

tuvę. Mama jam sakė išsirinkti 
porą batų, kol jinai žiūri sukne
lės. Jonas jautėsi labai išdidus, 
kad pats gali eiti į krautuvę ir 
išsirinkti porą batų. Jis daug 
kartų buvo šioje krautuvėje, tai 
jam nebuvo problema surasti ba
tų skyrių.

Jis ilgai žiūrėjo į visus batus. 
Ar jam pirkti rudus, juodus ar

EGLĖS
Eglės labai gražios.
Jos aukštos ir jos mažos.
Man jos labai patinka.
Jos žalios, kad ir sninga.

Adrija Nemickaitė, V sk. mok.

RUDUO
Ruduo ateina ir vėl praeina.
Lapai krenta, varnos skrenda.
Krenta lapai ant takelio
Ir padengia mano kelią.

Rūta Sperauskaitė, V sk. mok.

Jau vasara praėjo,
Ir mokykla prasidėjo.
Eisiu mokyklon, nepaklysiu,
Nes ten aš skaitysiu ir rašysiu. 

Rūta Bobelytė, V sk. mok. 

mėlynus? Oi, kaip jis norėjo, kad 
jo mama būtų ten ir padėtų 
išsirinkti pore batų. Bet jis žino
jo, kad jo mama norėjo, kad jis 
pats išsirinktų batus. Priėjo pri
ėjo batų pardavėjas ir pasisiūlė 
padėti. Jonas pasakė, kad jis nori 
mokyklinių batų. Pardavėjas jį 
nuvedė prie stalo, kur visi mo
kykliniai batai buvo sudėti. Jo
nas ilgai žiūrėjo ir pagaliau pasi
rinko porą juodų batų. Pardavė
jas atnešė jo dydžio batus. Jo
nas užsidėjo vieną. Batas buvo 
labai patogus. Pardavėjas sakė, 
kad gerai tinka. Jonas sumokė
jo už batus septynis dolerius. 
Jis užsidėjo antrą batą ir išėjo.

Rūta Dragūnevičiūtė,
7 sk. niok.

Medžiotojas
Vieną kartą gyveno labai ne

turtingas senis. Jis turėjo tik vie
ną porą batų. Vieną dieną jis 
ėjo medžioti. Jis buvo miške' 
dvylika valandų ir nieko nėnti- 
šovė. Miške jis pamatė mažą 
namuką. Ten jis pernakvojo. 
Rytą jis vėl ėjo medžioti. Jis 
ėjo per visiį mišką ir nepamatė 
nė vieno žvėries. Nuliūdęs jis 
nuėjo namo. Tada jis pamatė, 
kad jis turėjo tik vieną batą. 
Senis labai nuliūdo ir greitai bė- 
go į mišką ieškoti antro bato. Tik 
tada jis atsiminė, kad vakar jis 
paliko batą tame namelyje. Jis 
nuėjo tenai, ir ten buvo batas. 
Jis užsidėjo antrąbatą ir išėjo.

Lyda Kiaunytė, 7 sk. mok.

Nauji batai
Vaikas su mama išvažiavo 

pirkti naujų batų. Toj krautuvėj 
buvo visokių batų: baltų, juodų, 
rudų ir dar raudonų. Berniukas 
užsidėjo raudoną batą. Jis buvo 
per didelis. Jis užsidėjo rudą, 
tas buvo per mažas. Balti batai 
jam buvo negražūs. Tada jis už
sidėjo juodą batą. Juodas batas 
buvo minkštas, gražus ir pato
gus. Jis pavaikščiojo pažiūrėti, 
ar niekur nespaudžia. Tie batai 
buvo padaryti iš tikros odos ir 
kainavo 15 dol. Pardavėjas sakė, 
kad šiuos batus nešios 5 metus. 
Vaikas norėjo tų batų, bet mama 
sakė, kad jie per brangūs. Ber
niukas jų labai norėjo. Pagaliau 
vaikas įtikino mamą, kad batai 
buvo g geri. Jie sumokėjo už 
batus. Paskui jis užsidėjo antrą 
batą ir išėjo.

Darius Kudžma, 7 sk. mk.

Sapnas
Vieną naktį Petras sapnavo 

apie svarbų krepšinio žaidimą, 
kuris turėjo įvykti tą dieną spor
to šventėje. Labai daug žmonių 
žiūrėjo jo komandos žaidimą. 
Jo komanda laimėjo du žaidi
mus, ir reikėjo žaisti trečią pir
mai vietai laimėti. Petras labai 
jaudinosi, kada tėvelis, mama ir 
abu broliukai atėjo. Žaidimas 
nesisekė. Buvo likusios tik trys 
minutės iki galo, ir taškai buvo 
dvidešimt prieš dešimt. Tada 
leido Petrui eiti žaisti. Petras 
įmetė 15 taškų, ir jo komanda 
laimėjo. Susijaudinęs Petras už
sidėjo vieną batą, tada užsidėjo 
antrą batą ir išėjo.

Rita Uogytė, 7 sk. mok.
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PAVERGTA LIETUVA AMERIKIEČIŲ 
ŽURNALISTO AKIMIS
Amerikiečių žurnalisto Murray Seeger 
įspūdžiai iš lankymosi komunistų pavergtoje 
Lietuvoje

“Pavergtuose lietuviuose yra 
didelis ir nepaprastas noras at
sikratyti komunistinės vergijos”, 
kalbėjo lietuviam, latviam ir es
tam Los Angeles Times dien
raščio užsienio korespondentas 
Murray Seeger, kuriam Rezoliu
cijom Remti Komiteto vadovybė 
spalio 7 Los Angeles Hilton 
viešbutyje surengė pagerbimą. 
Šis amerikiečių laikraštininkas 
praleido arti trejetas metų So
vietų Sąjungoje ir keletą dienų 
pavergtoje Lietuvoje. Jis su 
žmona, būdamas Lietuvos sosti
nėje Vilniuje, parašė iš ten pui
kų straipsnį apie pavergtą kraš
tą ir pavergtųjų rūpesčius bei 
vargus, kuris buvo paskelbtas 
Los Angeles Times dienraštyje 
ir eilėje kitų didžiųjų krašto 
dienraščių. Jis taip pat lankėsi 
Rygoje ir Taline ir iš Latvijos 
ir Estijos sostinių parašė straips
nius, kuriuose lietė ir Lietuvą.

Amerikiečių užsienio ko
respondento Murray Seeger pa
gerbime buvo susirinkęs gražus 
būrys lietuvių, latvių ir estų. 
Po vakarienės oficialioji dalis 
buvo labai trumpa. Rezoliu
cijom Remti Komiteto pirminin
kas Leonardas Valiukas tarė 
trumpą žodį, padėkodamas jam 
už jo skirtą dėmesį Pabaltijo 
kraštam ir įteikdamas dovaną jo 
žmonai (lietuvišką staltiesę) ir 
laikraštininkui Murray Seeger 
“plaąue” su atitinkamu įrašu. 
Los Angeles Times dienraščio 
užsienio korespondentas skyrė 
savo įvadinėm mintim ir atsaky
mam į klausimus virš poros va
landų laiko. Viena lietuvė, kuri 
neseniai lankėsi pavergtoje Lie
tuvoje, kalbėjo: “Jis iki detalių 
susipažinęs su pavergtos Lietu
vos problemomis ir pavergtųjų 
rūpesčiais ir vargais. Aš, lietuvė, 
nebūčiau galėjusi viso to geriau 
ir pilniau papasakoti šio paren
gimo dalyviam”.

Latviją ir Estiją jam buvę 
lengviau pasiekti; į Lietuvą jo iš 
karto sovietai neįleidę. Valsty
bės Departamentui padarius 
spaudimą į sovietus, komunistai 
nusileidę ir davę jam sutikimą 
nuvykti į pavergtą Lietuvą. Jis 
komunistų pavergtoje Lietuvoje 
visiem prisistatydavęs kaip 
amerikiečių žurnalistas, ir lietu
viai su juo noriai kalbėdavęsi 
ir duodavę jam turimų informa
cijų apie pavergtą kraštą ir visas 
pavergtųjų problemas. Kalbėjęs 
su lietuviais angliškai ar rusiš
kai (korespondentas Murray 
Seeger moka neblogai rusų kal
bą; jis yra anglų kilmės; protes
tantas).

Senesnieji lietuviai esą užda
resni; jaunoji karta atverianti be 
baimės visą savo širdį. Anot lie
tuvių jaunosios kartos, jie, jau
nieji lietuviai, norį tvarkytis 
savarankiai ir nepriklausomai; 
jie norį Lietuvai pilnos laisvės ir 
nepriklausomybės; jie nekenčiu 
rusų ateivių ir komunistų lete
nos pavergtame krašte. Anot 
Murray Seeger, Katalikų Bažny
čia Lietuvoje esanti milžiniška 
jėga kraštui išsilaikyti ir even
tualiai atgauti laisvę ir nepri
klausomybę. Tos jėgos latviai ir 
estai neturį.

Pavergtieji lietuviai prašę jo 

Los Angeles Šv. Kazimiero šeštadieninės mokyklos moky
tojų kursų abiturientai su savo mokyklos vadovybe ir dės
tytojais. Iš d. sėdi mokyt. A. Dūdienė, mokyklos vedėjas ir 
kursų iniciatorius Vladas Pažiūra, prof. E. Juodeikienė. li
ję eilėje stovi naujieji mokytojai (iš d.): Jūratė Pažėraitė, 
Ramona Alseikaitė, Algis Mikuckis, Vilija ir Vaidilutė Butky- 
tės ir Ilona Bužėnaitė. Trūksta Juozo Spirausko. Nuo šių 
metų rudens jie visi toje pačioje mokykloje pradėjo mo
kytojauti. Nuotr. Vyt. Fledžinsko

ir visų kitų laisvųjų duoti kiek 
galima daugiau žinių laisvajam 
pasauliui apie pavergtuosius ir 
visus jų rūpesčius bei vargus. Ir 
čia Los Angeles Times dien
raščio užsienio korespondentas 
Murray Seeger kalbėjo: “Parašv- 
tumėm daugiau apie pavergtą 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, jei 
gautumėm apie tuos kraštus 
naujos informacijos. Tos infor
macijos mūsuose nepaprastai 
stokoja. Siųskite mum visa 
(išvertę į anglų kalbą!), ką tik 
naujėsnio^gaunate iš už geleži
nės uždangos. Tą informaciją vi
sad savo straipsniuose panaudo
sime”. Laikraštininkas Murray 
Seeger bus kurį laiką priskirtas 
prie Los Angeles Times dienraš
čio Washingtono biuro. Jo ad
resas šiuo metu yra: Mr. Mur
ray Seeger, Los Angeles Times, 
Washington Bureau, 1700 Penn- 
sylvania Avė., N. W., Room 730, 
VVashington, D.C. 20006. Lietu
viai, turį ką nors naujesnio bei 
įdomesnio pavergtos Lietuvos 
bei lietuvių klausimais, kviečia
mi pasiųsti laikraštininkui Mur
ray Seeger originalų kopijas 
ir vertimus į anglų kalbą. Jis už 
tai bus visiem dėkingas. Anot jo, 
tos informacijos amerikiečių 
laikraštininkuose esąs tikras 
badas.

Kaip laisvieji galėtų padėti 
pavergtiesiem? Anot jo, palaiky
tini visi galimi ryšiai su paverg
taisiais; parodytina jiem, kad jų 
laisvieji esą nepamiršę; padėti 
pavergtiesiem visais galimais 
būdais; duotina jiem visos gali
mos informacijos apie Vakarų 
pasaulį (jos jie trokšte trokštą). 
Pavergtosios Lietuvos ir kitų pa
vergtųjų kraštų ateitis nesanti 
jau taip tamsi. Pavergtieji kraš
tai atgausią laisvę ir nepriklau
somybę. Kaip greitai, anot jo, 
sunku būtų pranašauti. Net Ru
sijos disidentai esą už pavergtų
jų kraštų laisvę ir nepriklauso
mybę.

Vienas iš pagerbimo dalyvių 
klausė: “Ar planuojate vėl kada 
nors vykti kaip užsienio ko
respondentas į Sovietų Sąjun
gą?” Anot laikraštininko Mur
ray Seeger, tokių planų artimai 
ateičiai neturįs. Šiuo metu rašąs 
knygą apie Sovietų Sąjungą ir 
įspūdžius ten. Jis manąs, kad so
vietai jam nebeduotų leidimo 
vėl būti ten Los Angeles Times 
dienraščio korespondentu. Jo 
žmona ir sūnus pakėlę nemaža 
vargo per tuos trejetą metų 
Maskvoje ir kelionėse po So
vietų Sąjungą ir pavergtuosius 
kraštus. Šeima galinti jam “ne
beduoti” leidimo.

P.P.

LOS ANGELES 
Šeštadieninės mokyklos 

reikalu
Paskutiniu metu dėl Los An

geles Šv. Kazimiero parapijos 
šeštadieninės mokyklos buvo ki
lę neaiškumai: kam ši mokykla 
priklauso ir kas turi teisę ją tvar
kyti? Todėl parapijos vadovybė 
mato reikalą viešai paskelbti 
šios mokyklos gaires bei nuosta
tus:

1. Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos šeštadieninė mokykla 

yra parapijos institucija. Jos 
oficialus vardas: Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos šešta
dieninė mokykla.

2. Ši mokykla yra religinė- 
tautinė įstaiga ir, kas liečia 
bendradarbiavimą su okup. Lie
tuva, ji laikosi Clevelando, Ohio, 
bendriniu lietuviškų veiksnių 
-direktyvų bei nutarimų.

3. Parapijos vadovybė skiria 
mokyklos vedėją arba tėvų pri
statytą tvirtina.

4. Vedėjas artimai bendradar
biauja su parapijos vadovybe, 
tvarko mokyklos reikalus, skiria 
ir atleidžia mokytojus, nustato 
programą ir prižiūri jos vykdy
mą. Šaukia mokytojų posėdžius 
ir informuoja tėvus.

5. Prie mokyklos veikitr ir tė
vų komitetas, kurio tikslas yra 
rūpintis ūkiniais ir finansiniais 
mokyklos reikalais, bendra
darbiauja su parapijos vadovy
be, mokyklos vedėju bei moky
tojų posėdžiuose, pareiškia savo 
ir tėvų pageidavimus mokyklą 
liečiančiais reikalais.
6. Mokykla laikosi Liet. Bend

ruomenės Švietimo T-bos nu
statytos programos ir tvarkos tai
syklių, kol jos neprieštarauja 
šios mokyklos nuostatam.

Prel. J. A. Kučingis, 
klebonas

Naujas leidinys
Netrukus iš spaudos išeis 

Andriaus Norimo romanas 
“Miršta tik žmonės.” Tai jau ket
virtoji autoriaus knyga JAV. 
Prieš tai buvo išleista jo nove
lės “Naujas veidas”, apysaka 
“Man silpna” ir premijuotoji 
jaunimui apysaka “Be namų”. 
Be to, Draugo atkarpose praėjo 
romanas “Rytai-Vakarai”. Ro
maną leidžia L.K.V.S-gos Ra
movė Los Angeles skyrius, 
spausdina “Vilties” leidykla 
Clevelande. Knygai viršelį su
kūrė dail. M. Žymantienė-Bir- 
žiškaitė.

Nepriklausomybės kovų lai
kais vienos šeimos istorija tę
siasi iki bolševikų oku
pacijos metu vedamų partiza
ninių kovų. Romanas išplėstas 
iš premijuotas novelės “Alytis”. 
Veiksmas vyksta Kaune, Dzūki
joje ir Marijampolėje.

Prenumeratomis ir aukomis 
surinkti pasiryžę reikiamą sumą, 
Los Angeles ramovėnai vis dar 
priima prenumeratas. Kiekvie
nas 5 dol. užsakymas artina 
spausdinimo pabaigą. Mecena- 
tų-rėmėjų sąrašas nuo lapkričio 
1 bus uždarytas, tačiau ir toliau 
prenumeratos bus priimamos. 
Čekius ar perlaidas siųsti Ra
movės skyriaus pirmininkui A. 
Mironui, 4422 Oakwood Avė., 
Los Angeles, Calif. 90004.

Los Angeles ramovėnai di- 
džiuosis šiuo savo žygiu, o lite
ratūros mėgėjam bus pateikta 
dar viena knyga iš anų mūsų 
tautai nelemtų laikų.

k.

Trumpai
Balfo aukų rinkimo vajų pa

skelbė ir Los Angeles Balfo sky
rius. Vajus pradėtas spalio 15 ir 
tęsis iki gruodžio 15. Aukos 
įteikiamos Balfo valdybos na
riam, arba sekmadieniais rinkė
jam mokyklos kieme.

Lietuvių Radijo valandėlės 
balius įvyks spalio 25, šeštadie
nį, Šv. Kazimiero parapijos sa
lėj. Baliuje, pavadintame “Ru
dens gėrybių” vardu, bus ir 
dviguba meno programa. Šo
kiam gros Latvalos orkestras.

Pianisto Manigirdo Motekai- 
čio koncertas įvyks lapkričio 17, 
sekmadienį, Santa Monica Wo- 
men’s Club salėj, Santa Monica, 
Calif. Pirničį pianisto koncertą 
Californijoj rengia vietos ateiti
ninkai.

Moterų žurnalo “Moteris” 
naudai rengiama lietuvių meni
ninkių paroda lapkričio 17 Šv. 
Kazimiero parapijos salėj. 
Šioj parodoj bus išstatyti lietu
vių dailininkių paveikslai, anks
čiau įsigyti Los Angeles lietu
vių.

Prel. J. A. Kučingis, Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas, rug
sėjo 29 pakrikštijo du naujus pa- 
rapiečius. Adv. Alberto J. ir 
Cyntijos J. Tarvydų dukrai 
duotas Wendy L. vardas. Krikš
to tėvais buvo prof. Kazys La
banauskas ir Betty Kiršnis. Albi
no K. ir Inos Janušauskaitės

Rezoliucijom remti komiteto darbuotojai su amerikiečių laik- ; 
raštininku Murray Seeger. Iš k. E. Arbas, dr. J. Žmuidzinas, ! 
Murray Seeger, J. Kojelis ir L. Valiukas. Laikraštininko Į
pagerbimą suorganizavo Rezoliucijom Remti komitetas spalio
7 Los Angeles Hilton viešbutyje. Nuotr. L. Kanto

į
PO CHICAGOS DANGUM

Lietuvių Opera spalio 11 Jau
nimo Centro kavinėj turėjo kul
tūrinę vakaronę. Ją pradėjęs 
kun. A. Kezys, S.J., jai vesti pa
kvietė Vytautą Radžiu. Vedėjas 
pasveikino gausų būrį svečių 
ir pakvietė Balį Chomskį, kuris 
savo pokalby apžvelgė lietuvių 
statytas operas, pailiustruoda- 
damas jas ištraukomis. Viena iš 
operų buvo K. V. Banaičio “Jū
ratė ir Kastytis”; ji yra įgrota į 
plokšteles ir kelis kartus trans
liuota amerikiečių didžiųjų ra
dijo stočių. V. Radžius pristatė 
naują operą — G. Donizetti 
“Meilės eleksyras”; ji bus stato
ma 1975 balandžio 19, 20 ir 26. 
Buvo pristatyti lietuvių visuo
menei ir solistai, mecenatai, re- 
žisoriai ir dirigentai. Vakaronėj 
dalyvavo apie pusantro šimto as
menų: operos solistai, choristai, 
mecenatai, muzikai, spaudos, 
radijo ir televizijos atstovai.

Anastazijos Tamošaitienės 
dailės darbų paroda vyko Jau
nimo Centre spalio 11-20. Buvo 
išstatyta 26 kilimai — gobelenai 
ir 15 tapybos paveikslų. Paroda 
buvo gausiai lankoma.

Žemės ūkio akademijos 50 m. 
sukaktuvės spalio 12 pradėtos 
pamaldomis Jėzuitų koplyčioj. 
Po pamaldų prie paminklo buvo 
pagerbti mirusieji. Padėtas vai
nikas, uždegtas aukuras, pasa
kyta kalbų. Jaunimo Centro salėj 
sveikinimo kalbas pasakė vysk. 
V. Brizgys, Lietuvos generalinė 
konsule J. Daužvardienė, prof. 
J. Meškauskas, dr. S. Jankaus
kas, V. Žemaitis. Paskaitą skaitė 
agr. A. Šantaras. Programai va
dovavo dr. A. Virbickas. Progra
ma baigta giesme Gaudeamus.

Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinė savo 20 metų veiklos su
kaktį paminės Marąuette Parke 
spalio 27. Bus vėliavų pakėli
mas, pamaldos bažnyčioj, o po 
pietų parapijos salėj akademija 
su menine dalim, kurią atliks 
šaulių moterų ir vyrų oktetai.

Lituanikos skautų tunto sida
brinės sukaktuvės vyks Jaunimo 
Centre lapkričio 9, šeštadienį, 
7 v.v. Bus įdomi meninė skau
tiška programa ir vakarienė.

J. Kaunas

26 TAUTYBĖS 
JAUNIMO CENTRE

Į Jaunimo Centro kavinės pa
talpas spalio 2 susirinko gražus 
skaičius atstovų ir svečių daly
vauti Illinois respublikonų tau
tinių grupių tarybos mėnesi
niam posėdy.

Susirinkimo šeimininkai šį 
kartą buvo Illinois Lietuvių 
Respublikonų Lyga. Buvo sten
giamasi svečius priimti su įpras
tu lietuvišku vaišingumu. Kavi
nė buvo papuošta gėlėmis, šalia 
garbės stalo stovėjo Amerikos 
vėliava, neseniai dovanota Lie
tuvių Respublikonų Lygai kon- 

— Sekų pirmgimis sūnus gavo 
Vaido Jono vardą. Krikšto tė
vais buvo Mindaugas Pętokas ir 
Dalia Wallace.

Stasys Kutavičius, gyvenąs 
Anglijoj, buvo atvykęs į Los An
geles kelių savaičių atostogų ir 
buvo sustojęs pas savo pažįsta
mus p. Sturonus.

Emilijus Budvilaitis, 62 m. 
amžiaus, spalio 3 savo bute ras
tas negyvas. Jis buvo prezidento 
Antano Smetonos apsaugos pa
lydovas, puikus lietuvis. Spalio 
6 palaidotas Forest Lawn ka
pinėse. — L.Ž.K. 

gresmano Robert Hanrahan, ir 
mūsų trispalvė. Ant stalo buvo 
visų tautinių grupių mažytės vė
liavėlės. Svečius registravo ir po 
Jaunimo Centrą vedžiojo jauni
mas, pasipuošęs tautiniais dra
bužiais. Svečiai turėjo progos 
pamatyti kai kurias patalpas, ap
lankyti meno parodą ir susidary
ti nors mažą vaizdą apie Jauni
mo Centro veiklą.

Susirinkimą atidarė tarybos 
prezidentas Joseph Zukowski. 
Po priesaikos vėliavai buvo 
skaitomas praėjusio susirinkimo 
protokolas. Įdomu buvo girdėti, 
jog lietuviai respublikonai ne tik 
politikuoja, bet išnaudoja kiek
vieną progą ir lietuvių intere
sam. Protokole buvo paminėta, 
jog, lietuvių delegacijai pasiū
lius, buvo priimta rezoliucija pa
siųsti laiškus visų 26 tautinių 
grupių vardu Australijos ir Nau
josios Zelandijos ambasado
riam, o laiškų kopijas valstybės 
sekretoriui Henry Kissinger, 
protestuojant prieš pripažinimą 
Pabaltijo valstybių inkorpora
vimo į Sovietų Sąjungą. Tarp ki
tų nutarimų buvo malonu girdė
ti tarybos padėką lietuvių tauti
nių šokių grupei Sūkuriui už 
dalyvavimą respublikonų kon
vencijoj šią vasarą Springfielde,
III.

Tarybos pirmininko pakvies
tas, posėdžio dalyvius ir sve
čius lietuvių vardu pasveikino 
Anatolijus Milūnas. Jis trumpai 
apibūdino Jaunįmo Centre 
vykstančią veiklą ir lietuvių tau
tinės grupės dedamas pastangas 
išlaikyti savo jaunimą lietuvišką. 
Pakvietė svečius grįžti netrukus 
atgal ir arčiau susipažinti su lie
tuviais.

Susirinkime dalyvavo eilė 
kandidatų į įvairius postus: 
George M. Burditt — į senatą, 
Peter B. Bensinger — į Cook 
County šerifus, Gari R. Harison
— į Cook County tarybos pre
zidento postą, Kazimieras Oksas
— į Sanitarinio distrikto patikė
tinius, John F. Miaso — į Cook 
County komisionierius, Hell- 
mut Stolle — į Illinois atstovų 
rūmus. Visi kandidatai iškėlė 
gražių minčių ir prašė paramos 
bei patarimų jų rinkiminėj veik
loj. Diskusijų metu buvo iškel
ta eilė pasiūlymų ir klausimų 
kandidatam. Latvių atstovas V. 
Korsts atkreipė kandidatų dė
mesį į tai, jog Centrinis Ameri
kos Respublikonų Komitetas 
pilnai neįvertina tautinių grupių 
darbo ir jų įnašo į partijos veik
lą. zAlgis Regis patarė kandida
tam geriau susipažinti su klausi
mais, kurie yra svarbūs tautinėm 
grupėm, o Jonas Vasaitis apgai
lestavo, jog etninių grupių studi
jų įstatymas yra apeitas, paskirti 
pinigai apkarpyti ir bendrai 
mažai kas su tuo įstatymu yra 
susipažinę.

Po diskusijų svečiai buvo pa
kviesti prie gražiai paruošto vai
šių stalo.

Stebėtina, kad kandida- 
. tai, kurie paprastai vis skuba į 
kitą susirinkimą, šį kartą mielai 
svečiavosi, vaišinosi ir reiškė 
gražius komplimentus lietuvių 
tautinei grupei. Tai tikrai sudarė 
daug džiaugsmo šio susirinkimo 
šeimininkam — Illinois Lietu
vių Respublikonų Lygai, nes vėl 
buvo sugebėta tinkamai lietu
viam atstovauti ir pasidalinti su 
kitais visų lietuvių atsiekimais ir 
lietuvių grupės Chicagoj pasi

didžiavimu— Jaunimo Centru.
ALRIL
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— A. a. Kazimiero Čibiro, 
mirusio Urugvajuj, palaikai 
buvo patalpinti Ed. Jusio pan
teone. Jis buvo labai iškilmin
gai palaidotas. Tuo rūpinosi Lie
tuvos atstovybė.

— Vilius ir Edna Bražėnai, 
gyveną Ft. Mayers, Florida, ne 
tik pristato Lietuvos pavergimą 
ir jos žmonių kančias amerikie
čių spaudoj, bet taip pat palaiko 
artimą kontaktą su mūsų sieki
mam pritariančiais JAV Senato 
ir Atstovų Rūmų nariais. Birže
lio tragiškųjų sukakčių proga, 
kaip rodo JAV LB informacijos 
tarybos gauti Bražėnų laiškų 
nuorašai, jie kreipėsi į JAV sena
torių E. J. Gurney, šen. C.T. 
Curtis kongresmanus E.J. Der- 
winski, D. Fuqua, L.A. Bufalis,
C.E. Bennett, W. Cappell, C.W. 
Young, J.A. Haley, P.G. Rogers, 
J. H. Burke. Tai daugiausia 
Floridos valstijos atstovai. Prieš 
išsikeliant gyventi į Floridą, V. 
Bražėnas buvo JAV LB Connec- 
tieut apygardos pirmininkas.

— Kazys Veikutis, Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos centro 
valdybos pirmininkas, laišku pa
dėkojo JAV LB visuomeninių 
reikalų tarybai už jos nario Al
gimanto Gurecko LB vardu pa
siųstą protesto laišką anglų kal
ba leidžiamo lenkų žurnalo Per- 
spectives redakcijai. Laišku LB 
protestuota prieš žurnalo skilty
se vykdomą Vilniaus krašto savi- 
nimąsi. Žurnalo redakcija prašy
ta ateity gerbti Lietuvos valsty
bės suverenumą ir jos teritorinį 
integralumą su sostine Vilnium.

— VVestfield, Mass., Lietuvos 
vyčių 30 kuopa ruošia savo 40 
metų veiklos minėjimą lapkri
čio 2. Išvyka įvyks Holiday Inn, 
Holyoke. Gros šokių muzika. 
Vakarienės pradžia 8 vai. vak.

— Kun. J. Žebris nelaimingai 
žuvo 1915 New Britaine. Šis 
šaunus ir darbštus dvasiškis pri
klausė prie ankstesnės imigraci
jos kartos didžiųjų asmenybių. 
Kun. Vincas Valkavičius pasiry
žo šį kilnų lietuvį įamžinti ir 
tam tikslui renka visokią me
džiagą. Kas turi kun. Žebrio 
laiškų, nuotraukų ar šiaip žinių 
apie jo gimines, malonėkite pra
nešti adresu: kun. V. Valkavi
čius, 12 Plant Avė. Hudson, MA 
01749.

— Kamerinis koncertas, atlie
kamas Chicagos lietuvių trio: 
Povilas Mariukas — smuikas, 
Petras Armonas — violončelė, 
Manigirdas Motekaitis — forte
pijonas, įvyks Chicagoj, Jauni
mo Centre, spalio 27. Koncertą 
rengia Šatrija.

— Lietuvių žurnalistų sąjun
gos naujus valdomuosius or
ganus nariai rinks koresponden- 
ciniu būdu. Chicagoj sudaryta 
rinkiminė komisija, į kurią įeina 
žurnalistai Balys Chomskis, Juo
zas Toliušis ir Jonas Kaunas.

— Studentų Ateitininkų Są
jungos suvažiavimas įvyks To
ronte lapkričio 8-10.

— Per Tautos Fondą Lietuvos 
laisvinimo reikalam rugsėjo 
mėn. gausiau aukojo: 100 dol. 
dr. Juozas Masilionis, St. Peters- 
burg, Fla., po 25 dol. aukojo J. 
Jankauskas, St. Petersburg, Fla., 
ir Vyt. Juodka, Chicago, III. Au
koję virš 25 dol. gali visūs me
tus gauti nemokamai Eltos biu
letenius. Tautos Fondui siunčia
mas aukas galima nurašyti nuo 
pajamų mokesčių. (E)

— Nauji Darbininko skaityto
jai: G. Gliaudys, Jr. — Ft. 
Huachuca, Arizona, D. Garbus, 
Williamston, Mass. Užsakė ki
tiem: J. Čepukienė, Middle 
Village, N. Y. — J. Gražiui, 
Verdun, Que., Canada, S. Jau- 
dzemienė, Omaha, Nebr. — J.T. 
Jaudzemiui, Lincoln, Nebr., B. 
Giržadas, Brooklyn, N.Y. — sū
nui V. Giržadui, Shoreham, N.Y. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 8 
dol. Atnaujinant prenumeratą 
visiem 10 dol. metam.



8 • DARBININKAS • 1974 spalio 25, nr. 43

t

v

VYČIŲ LIETUVOS REIKALŲ 
KOMITETO PRANEŠIMAS
VYČIŲ LIETUVOS REIKALŲ 
KOMITETO PRANEŠIMAS

TRUPUTIS ISTORIJOS

(SANTRAUKA)
Centro valdybos L.R. Komite

to naujasis pirmininkas dr. De
nis Mažeika yra išsiuntinėjęs 
visiem nariam pranešimą, pri
mindamas, kad dar nevėlu vy
čiam reaguoti laiškais į įvairius 
įvykius ir spaudoje pasirodžiu
sius pasisakymus, liečiančius 
Lietuvos laisvinimo darbą.

Dr. D. Mažeika primena, kad, 
rašydami šiais klausimais laiš
kus, mes kelsime Lietuvos vardą 
amerikiečių spaudoje ir visuo
menės tarpe. Simo Kudirkos rei
kalu dr. D. Mažeika rašo: “Ra
ginti Amerikos vyriausybės 
pareigūnus bei Kongreso narius 
energingiau tvarkyti Simo Ku
dirkos atvykimo reikalą tol, kol 
jis atvyks į JAV. Iki šiol yra vi
sa eilė rezoliucijų Kongrese, 
kuriomis reikalaujama leisti at
vykti Simui Kudirkai ir jo šei
mai į JAV. Tom rezoliucijom 
pravesti reikalinga nuolatinė 
akcija.”

Dr. Mažeika pastebi, kad New 
Yorko ir New Jersey spaudoje 
pasirodė straipsniai apie Simą 
Kudirką ir jo kovą pasiekti lais
vę. Jų redaktoriam vertėtų nu
siųsti padėkos laiškus. Štai tie 
laikraščiai:

Straipsnius patalpino rug
piūčio 29 — Newark Star Led- 
ger, Star Ledger Plaza, Newark, 
N.J. .

Rugpiūčio 30 — Buffalo
Evening News, One News Pla
za, Buffalo, N. Y.

Rugpiūčio 31 — Buffalo Cou- 
rier—Express, Main & Goodell 
St., Buffalo, N.Y.

Kiti laikraščiai:
Ne.w York Daily News, 220 

E. 42nd St., New York City, 
N. Y. 10017.

New York Times,229 W. 43 
rd St., New York City, N.Y. 
10036.

Vyčiai raginami rašyti protes
to laiškus Australijos ir Nau
josios Zelandijos vyriausybėm 
ir reikalauti atšaukti Sovietų 
okupacijos pripažinimą Latvi
jos, Estijos ir Lietuvos valsty
bėse. Laiškus rašyti:

H. E. Sir Patrick Shaw, Em- 
bassy of Australia, 1601 Massa
chusetts Avė., N.W., Washing- 
ton, D.C. 20036.

Ambassador Lloyd White, 
Embassy of New Zealand, 19 
Observatory Circle, 1 
Washington D.C. 20008.

New Yorko miesto bibliotekoje dedikuojant Ma.tyno Radtkės memorialinę lentą kalba tos 
bibliotekos prezidentas Richard W. Couper. Iš k. Regina Rūta Žymantaitė, Nastutė 
Umbrazaitė, Eglė Žilionytė, Giedrė Kumpikaitė, Birutė Radzivanienė, dr. Marija Žu
kauskienė, Aldona Mackevičienė, Malvina Klivečkienė. Nuotr. Binkins

Laiškai vyčių vardu šiuo ir 
Simo Kudirkos reikalu nusiųsti 
redakcijom ir buvo patalpinti: 
rugpiūčio 29 Buffalo Evening 
News ir rugsėjo 7 Buffalo Cour- 
rier-Express laikraščiuose.

Kiti straipsniai, už kuriuos 
reikėtų padėkoti, pasirodė šių 
miestelių spaudoje: Martins 
Ferry ir Bellaire, Ohio, Time- 
Leader rugpiūčio 19. Buvo apra
šytas tarptautinis kasyklų ir pra
monės festivalis (įvyko rugsėjo
19-22) Cadiz, Ohio, miestelyje. 
Buvo paminėta, kad dalyvaus 
tautinių šokių grupė Grandinėlė 
iš Cleveland, Ohio, ir patalpinta 
grupės nuotrauka.

Gegužės mėnesio Nr. 6 Jour- 
nal of the xA.merican Medical 
Association (AMA, Chicago, III.) 
International Comments sky
riuje yra vyriausiojo redakto
riaus straipsnis, pavadintas 
“Curious Developments in 
Lithuania” (Įdomūs įvykiai Lie
tuvoje). Ten rašoma, kokią įta
ką padarė lietuvių laisvės kovos 
įvykiai pereitais metais ir kiek 
palietė Sovietų represijos ir po
litiniai spaudimai į sveikatos, 
labdaros ir į kitas institucijas 
pavergtoje Lietuvoje.

Penktas tomas rinkinio “The 
Family Creative AVorkshop” 
(platinamas Time-Life Books 
bendrovės) nesenai patalpino 
straipsnį apie lietuviškus mar
gučius. Dr. Mažeikos pastango
mis šis straipsnis buvo leistas 
perspausdinti Vytyje. Pagei
dautina, kad vyčiai rašytų leidė
jui padėkos laiškus: Allen D. 
Bragdon, Publisher & Editor in 
Chief, The Family Creative 
Workshop, 300 East 40th St., 
New York City, N.Y. 10016.

Vyčių Lietuvos Reikalų Komi
teto darbas remiasi veiklia para
ma visų vyčių ir jų bendradar
bių. Pastebėję kokį straispnį 
ar žinutę amerikiečių spaudoje 
ar leidiniuose, prašomi tuoj nu
siųsti dr. D. Mažeikai. Tuo būdu 
padėka ar pastaba ar pataisa ati
tinkamai reaguota bus ne vieno 
kurio asmens, bet platesnės vi
suomenės iš visos Amerikos. 
Kiekviena vyčių kuopa rašo laiš
kus ne tik spaudai, bet ir be
veik visiem valdžios atstovam. 
Visi, kurie prisideda prie laiš
kų rašymo, pavieniai ar organi
zuotai, prašomi siųsti, kiek laiš
kų išsiųsta, kam ir gautus atsa
kymus šiuo adresu: Denis G.

Gausesnė lietuvių emigracija 
į Ameriką, daugumos manymu, 
prasidėjo po lietuvių-lenkų ant
rojo sukilimo 1863, Muravjovo 
gadynės, prasidėjusios 1865, 
dvieju Lietuvoje badmečių 1868 
ir 1870. Ypatingai lietuvius pa
veikė Rusijos įvestas ilgametis 
priverstinis kareiviavimas 1874. 
Tokios buvo svarbiausios prie
žastys tos pirmosios gausesnės 
lietuvių emigracijos. Jos ir pri

vertė ieškoti prieglobsties ar 
“vandravot, sau laimės paieš
koti”.

Dauguma tų išeivių buvo be
raščiai, paprasti žemės ūkio dar
bininkai. Tai buvo daugiausia 
jauni vyrai ir jaunos merginos. 
Šių pastarųjų skaičius pradžioje 
buvo daug mažesnis. Tuo laiku 
daug žadantis ir viliojantis kraš
tas buvo Amerika.

Atvykę į šį kraštą ir nemokė
dami vietos kalbos, lietuviai 
pasijuto vieniši ir norom neno
rom pradėjo bičiuliautis su len
kais, nes galėjo su jais susikal
bėti — jei ne lenkiškai, tai ru
siškai. Tos bičiulystės pasėko
je lietuviai daugelyje vietų pa
dėjo lenkam steigti draugijas ir 
parapijas. Lenkai, nors palaikė 
ryšius su lietuviais, bet visuo
met laikė save aukščiau už lietu
vius ir lietuvių “mužikiškai” 
kalbai lygių teisių nedavė. Iš 
kitos pusės, vietos gyventojai 
lietuvius įžeidinėjo, vadindavo 
juos “polak” ir dažnai išstumda
vo lietuvius iš geresnio darbo. 
Lietuviai kentė, bet kartu gai
vino savyje viltį susilaukti ge
resnių laikų. Daugelis galvojo, 
kad, užsidirbęs daugiau pini
gų, grįš į Lietuvą.

Laikai negerėjo ir Lietuvoje. 
Kasmet gausesnė emigracijos 
banga didino lietuvių skaičių 
^Amerikoje. Padidėjus emigraci
jai, lietuviškoji dvasia stipriau 
pradėjo reikštis. 1875 New Yor
ke jau buvo įsteigta lietuvių 
Šv. Kazimiero draugija. Lietuvių 
tautinis atbudimas ypatingai pa
kilo kun. A. Burbai atvykus į šį 
kraštą.

Grynai lietuviškos dvasios

Mažeika, M.D., 56 Lovering 
Avė., Buffalo, N.Y. 14216.

Daugelis vyčių pasireiškia ne 
tik laiškų rašyme, bet ir lietuvių 
visuomeninėje bei politinėje 
veikloje; pvz., jų rasime Vlike, 
Altoje, Bendruomenėje, parapi
jų choruose ir kitose lietuvių 
organizacijose. Matome vyčius 
viešose demonstracijose, reika
laujant Lietuvai laisvės, protes
tuojant prieš religijos perseiioji- 
mą pavergtoje Lietuvoje, rei
kalaujant išleisti iš vergijos Si
mą Kudirką. Paskutiniuoju laiku 
veikliai dalyvavo demonstracijo
se prieš Australijos ministerį 
pirmininką Whitlam, atvykusį į 
Jungtinių Tautų posėdį. Dalyva
vo delegacijoje, kuri aplankė 
^Australų atstovybę prie Jungti
nių Tautų. Vyčiam teko dalyvau
ti New Yorke paminklinės len
tos atidaryme dideliam ir dos
niam aukotojui lietuviui Martin 
Radtke, paaukojusiam nemažą 
sumą pinigų New Yorko biblio
tekai.

Draugijos
Kun. F.

1924 tu drau-

pirmosios draugijos pradėjo 
steigtis Pennsylvanijos valstijo
je, o vėliau ir kitų valstijų lietu
vių kolonijose. Pradžioje tos 
draugijos buvo savišalpos po
būdžio, pasivadinusios šventųjų 
vardais. Savo globėjo šventę 
kiekviena draugija iškilmingai 
švęsdavo bažnyčioje. Metinė 
(velykinė) išpažintis buvo kiek
vienam nariui griežtai privalo
ma. Kitas tų draugijų tikslas bu
vo narių tarpe palaikyti lietu
viškumą ir kelti lietuvių vardą 
kitataučių tarpe. Taip per ilges
nį laiką kai kuriose vietose tos 
draugijos padėjo steigti lietuviš
kas parapijas, pavadindamos 
savo globėjo šventojo vardu.

Tų draugijų reikšmė Ameriko
je tikėjimo jrrtautiškumo atžvil
giu buvo didelė, 
augo ir stiprėjo. 
Kemėšis 1_,_ - 
gijų priskaitė iki vieno tūkstan
čio. Narių jos turėjo apie 
120,000, o turto — daugiau kaip 
tris milijonus dolerių.

Pradžioje gryna jaunimo or
ganizacija, kuri apjungtų visą 
lietuvių katalikų jaunimą, iki 
1910 beveik niekas nesidomėjo. 
Tiesa, jau veikė vietinio pobū
džio klubai, paskiri jaunimo 
sambūriai. Be to, didesnėse lie
tuvių kolonijose steigėsi vadina
mos kareivių draugijos: Šv. Ka
zimiero karalaičio, Šv. Jurgio ar 
kito kurio šventojo, arba kurio 
nors Lietuvos kunigaikščio var
du. Nariais buvo priimami svei
ki, gerai atrodantys jaunuoliai. 
Kiekviena tokia kareivių drau
gija turėjo skirtingą uniformą, 
su antpečiais, žibančiais kardais 
arba šautuvais, aukštomis kepu
rėmis su stačiais ašutiniais ku
tais ir t.t.

Savo ar kitą šventę švenčiant, 
draugija išeidavo į paradą ir 
atrodė savo puošniais drabužiais 
kaip kokia karališka gvardija. 
Clevelande viena tokia draugi
ja išnuomodavo kiekvienam 
nariui baltą arklį ir jodavo į 
paradą. Beveik kiekviena tokia 
draugija Didžiojo Šeštadienio 
naktį su pilnom uniformųpi pa
kaitomis budėdavo bažnyčioje 
prie Kristaus karsto, o Velykų 
rytą visi nariai dalyvaudavo pri
sikėlimo procesijoje ir mišiose. 
Per pakylėjimą prisikėlusiam 
Kristui garbę atiduodavo aukš
tyn iškeltais kardais.

Draugijos viršila buvo daž
niausiai tarnavęs rusų kariuome
nėje. Kuriam specifiniam reika
lui tokios draugijos buvo steigia
mos — niekas negali pasakyti. 
Manoma, kad visos jos steigėsi 
padėti Lietuvai laisvę atgauti. 
Daugelis tikėjo, kad jos bus pa
šauktos kovai už protėvių krašto 
laisvę. Todėl iš anksto turėjusios 
tam ruoštis ir savo narius moky
ti kareiviškos eisenos ir pagrin
dinių kareiviams dalykų. Taigi, 
esant tokiam dideliam skaičiui 
draugijų ir klubų, berods, nebu
vo nė reikalo vienos 
katalikiškojo jaunimo 
cijos.

Atvykę į Ameriką, 
laisvę ir, pagyvenę, susipažinę 
su aplinkybėmis, sustojo kryžke
lėje. Pasukimas dešinėn buvo 
siauras, nelygus, sunkus eiti. 
Šis kelias buvo Kristaus mokslu 
ir tėvynės meile grįstas. Gi pa
sukimas kairėn buvo platus, ly
gus, pigus, žibučiais išpuoštas, 
malonumais viliojąs. Šis kelias 
buvo nevaržomas.

xA.pie tai bus vėliau parašyta 
šiame puslapyje.

centrinės 
organiza-

visi rado

NEW YORKO VYČIŲ IŠVYKA 
Į AMSTERDAM, N.Y.

Lapkričio 3, sekmadienį, 
įvyks Lietuvos vyčių Vidurio ?At- 
lanto apskrities suvažiavimas 
Amsterdame, N. Y. Suvažiavimo 
šeimininkai yra Amsterdamo 
vyčių 100-ji kuopa.

Panašus suvažiavimas Am
sterdame įvyko prieš porą metų. 
Tada šeimininkais buvo toji pat 
kuopa, kurios nuoširdumu bei 
vaišingumu buvo sužavėti su
važiavę svečiai. Šiais metais su
važiuos žymiai didesnis žmo
nių būrys. Suvažiuoja kuopų at- 
stogai ir eiliniai nariai, ir jų 
draugai, ir pažįstami.

Ekskursinis autobusas išvyks
ta 8:30 ryto lapkričio 4 nuo

Birutė Radzivanienė, L. vyčių 41 kuopos narė, prie me
morialinės Martyno Radtkės lentos N.Y. miesto bibliotekoj. 
Nuotr. Binkins.

NAUJOSIOS ANGLIJOS
VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Naujosios Anglijos Lietuvos 
vyčiai savo rudens suvažiavimą 
turėjo rugsėjo 27 Worcestery. 
Mišios buvo 11 vai. Aušros Var
tų parapijos bažnyčioje. Už 
gyvus ir mirusius organizacijos 
narius mišias aukojo kun. Bark- 
nys. Jis pasakė ir pamokslą.

Po pamaldų buvo pietūs. Tuoj 
prasidėjo ir suvažiavimo posė- 
c^s. Pirmininkavo Albėrtąs Jari- 
tis, maldą sukalbėjo kūn. Bark- 
nys. Sugiedota Amerikos, Lie
tuvos ir vyčių himnai. Pianu 
palydėjo Ann Bendre. Perskaity
ti įvairių vietovių veiklos prane
šimai ir tartasi ateities veiklos 
klausimais.

Po oficialios dalies vienas vy
tis, kuris lankėsi Lietuvoje, pa
rodė savo susuktą filmą. Buvo 
daug įdomių momentų iš gyve
nimo mieste ir kaime. Kun. Al
binas Janiūnas rodė filmą iš 
maldininkų išvykos į Pušų ka
tedrą. Išvyką rengė vyčiai.

Suvažiavimo delegatus sveiki
no Aušros Vartų klebonas kun. 
Alfonsas Volungis, Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas kun. An
tanas Miciūnas, MIC.

Suvažiavimas pasveikino nau
ją vyčių skyrių nr. 141 iš Brid- 
geport, Conn. To skyriaus pirmi
ninke yra ponia Trainis, jos 
vyras Alfonsas Trainis yra iždi
ninkas.

Išrinkta nauja valdyba: pirm. 
^Albertas G. Jaritis iš So. Bosto
no, dvasios vadas kun. ^Albinas 
Janiūnas iš So. Bostono, vice- 
pirm. Rita Pinkus iš AVorces- 
terio, vicepirm. Susan Boroskas 
iš Brocktono, vicepirm. John 
Stoškus iš Providence, R. I., sek- 
ret. Helen Seraichekas iš Pro
vidence, R. I., korespondentas 
Virginia Markūnas iš So. Bosto-

Švč. Trejybės lietuvių parapijos, 
New York Avė. ir Adams St. 
kampo, Newark, N. J. ir 9 v ai. 
ryto nuo x4ušros Vartų lietuvių 
parapijos, Broome St., prie Hol- 
land tunelio New Yorke. Grįž
ta tą patį vakarą. Vietas autobu
se reikia užsakyti nedelsiant 
pas Loretą Stukienę, tel.: (201) 
232-5565. Vietų skaičius yra ri
botas, todėl prašom pasiskubin
ti. Kelionė ten ir atgal kainuo
ja tik 8 dol. Sumokėti reikia iš 
anksto.

Suvažiavime bus renkama 
nauja apskrities valdyba ir bus 
aptariami planai ateinančiam 

(nukelta i 9 psl.) 

no, ižd. Dorothy Sinkavich iš 
Worcesterio, patikėtiniai: James 
Rogers iš Westfield, Bernard 
Minkus iš Westfield, atstovas 
lietuviškiem reikalam Frederick 
Hirst iš So. Bostono, apeigų rei
kalam Ann Miller iš Worces- 
ter, lietuvių kultūriniam reika
lam Mary Minkus iš Westfield, 
ryšių palaikymui Joseph Whitę 
iš So. Bostono, sporto komitetas: 
Helen Gilius iš Worcester, John 
Norinkavich iš So. Bostono.

Priimtos rezoliucijos, kuriose 
protestuojama prieš Australijos 
ir N. Zelandijos pripažinimą, 
kad Baltijos kraštai yra įjungti į 
Sov. Sąjungą.

Suvažiavimas baigtas malda, 
kurią sukalbėjo kun. A. Janiūnas.

Vyčių 41-os kuopos 
ateities planai

Kiekviena organizacija ir jos 
vietiniai padaliniai turi rūpintis 
savo ateitimi. Tuo jau susirūpi
no Brooklyn-Queens 41-ji kuo
pa, buvusi senjorų kuopa. Dabar 
ši kuopa persiorganizavo į regu
liarią kuopą, kuri priima įvai
raus amžiaus narius. Jau anks
čiau keli nariai buvusios jaunes
niosios 41-os kuopos perėjo į 
senjorų kuopą; jaunesnioji 41-ji 
kuopa vėliau persiorganizavo į 
Maspeth 100-ją reguliarią kuo
pą, kuri taip pat priima narius 
įvairaus amžiaus.

Kuopos komisija, susidedanti 
iš kun. St. Railos, ^Antano Ma
žeikos, Antano Šavelskio, Emili
jos Sandanavičienės, Birutės ir 
Vytauto Radzivanų, susirinko 
Apreiškimo parapijos klebo
nijoje spalio 8. Plačiai kalbėta, 

„ kokios galimybės būtų, kad gali
ma būtų įtraukti naujus įvairaus 
amžiaus narius. Taip pat svarsty
ta, kokia turėtų būti kuopos 
veikla, kuri sudomintų abi am
žiaus grupes, 
trumpu laiku 
p oje atsiras 
ir naujų veikimo planų . Ypa
tingai kviečiami tie, kurie 
dėl vienokių ar kitokių priežas
čių buvo pasitraukę, anksčiau 
priklausę prie jaunesniųjų 41-os 
kuopos narių. Jie prašomi grįž
ti atgal ir prisijungti prie vytiško 
gyvenimo. Kuopos veikla ateity
je bus taikoma jaunesniajai kar
tai ir jos prieaugliui. Tada kuopa 
tikrai taps šeimos kuopa, ku
rioje kiekvienas šeimos narys,. 
nuo kūdikio iki močiutės, rastų 
sau atitinkamą lietuvišką aplin
ką.

Tikimasi, kad 
41 - j o j ek u o 
naujų veidų
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LIETUVIŠKOS FILATELIJOS
PARODA

New Yorko Lietuvių Filatelis
tų D-ja įsikūrė prieš 20 metų. 
Per tą laikotarpį daug nuveikė. 
Prasidėjo viskas šiaurioj dirvoj; 
šiandien apima platų lauką tyri
nėjimų, vis daugiau surištų su 
Lietuvos atsikūrimo istorija.

N. Y. Filatelistų D-ja yra gana 
plačiai žinoma, nes ryšiai savai
me atsiranda per filatelinę spau
dą ne tik Amerikoj, bet kitose 
pasaulio dalyse. Pirmąjį plyšį 
geležinėj uždangoj, atitvėrusioj 
nuo pasaulio mūsų Lietuvą, pa
darė filatelistai, pirmieji susi
siekdami, nepaisydami perspėji
mų, persekiojimų ir konfiskavi-

- mo.
Išdygus Kultūros Židiniui ir 

atsiradus tinkamom patalpom, 
N. Y. Filatelistų D-ja turi progą 
išeiti dabar į lietuvių visuome
nę, ne vien tarp amerikiečių 
ar kur nors Miunchene tarptau
tinėj parodoj parodyti šią sritį, 
kuri tarp lietuvių buvo mažiau
siai puoselėjama, o juk yra mili
jonai rinkėjų. Ar tas Lietuvos 
pašto ženklelis, tas mažas popie
rėlis, nebyloja visą laiką apie 
Nepriklausomą Lietuvą ir jos 
žmonių aspiracijas? Patys lie
tuviai niekada negalėjo taip gra
žiai apibūdinti pirmųjų Nepri
klausomos Lietuvos pašto ženk
lų, kaip paskelbė viena preky
binė firma: “Niekas nesakys, 
kad šie ženklai yra patrauklūs, 
betgi jie yra labai reti. Jeigu jūs 
pasiskaitysit Lietuvos istoriją, 
pastebėsit, jog šie ženklai bu
vo kaip laisvės simbolis lietu
viam. Ženklai labai primityvūs, 
tai tiesa, bet atminkit, kad Šalis 
kūrėsi iš karo griuvėsių . . .” 
Arba vėl apie paskutinius, 1940 
metais išleistus: “Jie lyg nori 
byloti, kad žmonės nenustotų 
tikėję į Dievą ir kovotų už lais
vę. Piešiniai pavaizduoja Vytį, 
angelą, motiną ir vaiką ir Lais
vės Varpą.”

Tad sekmadienį, spalio 27, 
Kultūros Židinio žemutinėj salėj 
nuo i vai. iki 5 vai. popiet bus 
išstatyti N. Y. Filatelistų D-jos 
narių eksponatai gana plačia for
ma. Kiek patalpų sąlygos leis, 
numatoma išstatyti, be pagrindi

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl greitesnio 
siuntinių aptarnavimo

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS 
ir mes viską atliksime.

SIUNTINIAI, DOVANOS
į Lietuvą ir USSR

Sena patikima firma
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skaičių, 
tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą. Jei ne, tai prašome 
pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs būsite dėkingas 
mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215-925-3455

Centrinės įstaigos New Yorke:

240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10001 
Tel.: (212) 725-2449

Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St. , WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224 — 3206 Eastern Avė. DI 2-2374
SO. BOSTON. Mass. 02127 — 390 West Broadvvay AN 8-8764
CHICAGO, III. 60622 —- 2242.. Qhicąflo Avė. BĘJl-778&
CLEVELAND, Ohio 44119- 877 E. 185th Street 486-1836
DETROIT, Mich. 48210 — 6460 Michigan Avė. TA 5-7560
ELIZABĖTH, N.J. 07201 — 956a Elizabeth Avė. 354-7608
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campau Avė. 365-6350

VINELAND, N.J. 08360 — Parish Hali, West Landis Avė. 609-696-9796
413-0177LOS ANGELES, Cal. 90026 — 2841 Sunset Blvd.

MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418 — 2422 Centrai Avė. NE 
NEW BRITAIN, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadovv Avė. 
OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street 
PARMA, Ohio 44134 5432 Statė Road
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122 — 1236 9th Avenue 
ŠEATTLĖ, Wash. 98125 11551 6th Place, N.E.
SOUTH RIVER, N.J. 08882 — 168 Whitehead Avc. 
WORCESTER, Mass. 01604 — 82 Harrison St.
TRENTON, N.J. 08611 — 730 Liberty Street

nių Lietuvos pašto ženklų:
L Bandomųjų ir projektinių 

ženklų pavyzdžiai ir kai kurių 
dailininkų pašto ženklų pieši
niai.

2. Dariaus ir Girėno vežti 
vokai su specialiai išleistais 
ženklais, lakūnų parašais ant vo
kų. Foto nuotrauka šiam trans
atlantiniam skridimui remti ko
miteto Floyd Bennett Field ae
rodrome, kur be žinomų mum 
asmenų, yra ir inž. Antanas Ma
žeika, šio komiteto sekretorius, 
kurio iniciatyva ir sumanymu 
šie ženklai buvo išleisti papil
dyti pajamas skridimui. Antrojo 
skridimo vokai, vežti F. Vait
kaus, su jo parašu.

3. Šiais laikais labai išpopulia
rėjęs cepelinais vežtas paštas. 
Buvo ir iš Lietuvos, bet labai 
mažai.

4. Įvairiom progom išleisti vo
kai su atitinkamais pašto ženk
lais, kaip skautų stovyklos, Eu
ropos krepšinio pirmenybėm ir 
kt.

5. Nežinomo amerikiečio rin
kinys su dailiai išbrėžtais albu
mo lapų rėmais ir ženklų apra
šymais. Pavyzdys susipažinusio 
su Lietuva.

6. Numizmatikos skyrius su 
senovės kunigaikščių Lietuvos 
ir Nepriklausomos Lietuvos pi
nigais.

7. Lietuvos patriarcho daktaro 
Jono Basanavičiaus siųstas atvir
laiškis iš Vilniaus į Kauną su 
dviem pirmaisiais 10 skatikų 
pašto ženklais tą pačią 1918 
gruodžio 27, kai tie ženklai bu
vo išleisti.

8. N. Y. Filatelistų D-jos biu
leteniai spalvotais viršeliais, 
puošiančiais leidinius ir išski
riančiais juos iš visų kitų orga
nizacijų leidinių (nuopelnas dai
lininko Česlovo Janušo, kuris 
sugestionavo vadinamąjį “šilk 
screen” spaudos procesą ir pa
dėjo jį įgyvendinti). Biuleteniai 
siunčiami visom garsiom filate- 

linėm bibliotekom, kaip Col-

FR 9-8712
788-2545
224-0829
731-8577
749-3033 

GR 1-3712 
BA 5-5923 
OR 4-3930 
LO 4-7981

EM 3-5556
257-2113
798-3347

LY 9-9163 

lectors Club New Yorke, Royal 
Philatelic Society Londone ir 
kt.

9. Lankytojai, kurie domėtų
si pamatyti savo vietovių paštų 
antspaudus, galės tai padaryti 
paprašius narius, kurie turi su
rinkę netoli tūkstančio paskirų 
paštų ir agentūrų antspaudų.

Plati ir įdomi ši šaka, Lietuvos 
pašto ženklų rinkimas. Kur dar 
Rusijos imperijos ženklai, kursa
vę Lietuvoj nuo pereito šimtme
čio vidurio, kai tokie tik atsira
do, atpažįstami tik antspaudų 
numeracijom? Kur sovietų oku
pacijos, vokiečių okupacijos per 
pirmą pasaulinį karą ir antrą? 
Lietuva istorijos kaleidoskope.

K.M.

STASIUI BALSIUI
— 75 METAI!

Apreiškimo parapijos artumo
je visi yra matę malonų žmogų, 
kuris nuolat šypsosi, maloniai 
pasikalba, pajuokauja. Gyvena 
netoliese, tame pačiame name, 
kur gyvena ir Sandanavičių šei
ma. Tas namas yra kieme, lyg 
kokioje užuovėjoje nuo visų 
Brooklyno triukšmų ir kasdie
nybės.

Tas malonus žmogus yra Sta
sys Balsys. Toje bažnyčioje daž
nai pasirodo ir Aloyzas Balsys, 
paskaito kaip lektorius, garsiai 
užgieda. Bet jiedu visai ne gi
minės, ne broliai. Net ne iš to 
paties krašto. Aloyzas Balsys že
maitis, o šis — suvalkietis.

Stasys Balsys yra gimnazijos 
mokytojas, dėstęs fiziką, mate
matiką, baigęs gamtos mokslų 
fakultetą Kauno universitete. 
Bet apie tai jis dabar nekalba. 
Jis kalba apie namų dažymą, 
langų tvarkymą. Mielai jis pa
gelbsti daug kam. Gražiai išdažo 
kambarius. Išdažė ir Apreiškimo 
parapijos kleboniją. Dirba pa
mažu, neskubėdamas. Ir ko sku
bėti, kad laiko turi, kai esi pen
sininkas.

Vieną kartą'jis pasirodė redak
cijos laiptuose. Neskubėda
mas išsitraukė matą ir išmatavo 
langus. “Uždėsime venecišką 
pritemdymą ant langų”, — pasa
kė jis ir išėjo. Paskui pasirodė 
benešąs tuos langų pritem- 
dymus. .Ateina užsimetęs ant pe
ties. Ir taip pradėjo dirbti, kal
ti, pakabinti labai gražiai sutvar
kytus, išvalytus veneciškus pri- 
temdymus.

Ir kam skubėti, laiko turiu, — 
vis pasako ir, pajuokavęs su ad
ministratorium Tėv. Petru, 
išeina.

Šis pensininkas štai sulaukė 
75 metų amžiaus! Sulaukia spa
lio 26. Ar kas iš jo daugybės 
buvusių mokinių prisimins šį 
mielą mokytoją, besišypsantį 
tvarkingą pedagogą?!

-o-
Gimė jis 1899 spalio 26 Stoš

kų kaime, Žvirgždaičių valsčiu-

IŠVYKA Į AMSTERDAM, N.Y.
(atkelta iš 8 psl.)

seimui, kuris įvyks 1975 vasa
rą New Yorke. Po posėdžių 
Amsterdamo vyčiai numato 
trumpą programėlę.

Šiame suvažiavime dalyvaus 
naujoji Scranton, Pa., kuopa, 
kuri jau dalyvavo paskutiniame 
suvažiavime. Dabar dalyvaus 
atstovai visai naujos Syracuse 
N. Y. miesto kuopos.

Vyčiai maloniai kviečia daly
vauti suvažiavime visus, kurie 
notėtų susipažinti su vyčių veik
la, pabendrauti su senais ir nau
jais vyčiais.

-o-
L. vyčių centro valdyba ren

kasi posėdžio spalio 26 Kent 
Statė Universitete, Ohio.

KULTŪROS ŽIDINIUI 
IŠLAIKYTI BALIUS

Lapkričio16d. 7 v.v.
Kiekvienas, paaukojęs 50 dol. nuo liepos 1 
iki lapkričio 16, gauna:

1 — Pakvietimą į balių,
2 — Rezervuotą bilietą į Metropolitan operos 
solistės Maralin NISKA koncertą,

Montrealio Aušros Vartų choras koncertuoja Kultūros Židinyje spalio 13. Chorui diri
guoja Mme Madeleine D. Roch. Koncerto aprašymas bus kitam Darb. numeryje muzikos x 
skyriuje. Nuotr. V. Maželio ' > t'i ■ /

je, Šakių apskrityje. Tai gražioji 
Zanavykija. Jo tėviškėje buvo ir 
Šešupė! Tėvai buvo pasiturin
tys ūkininkai. Iš devynių vaikų 
išaugo septyni. Jis buvo trečias 
vaikas šeimoje. Šeimoje buvo ir 
vienas kunigas, tai ketvirtas sū
nus Vaclovas, kurį bolševikai 
nužudė su kitais dviem kuni
gais, Petriku ir Dabrila, Buda
vonės miške, Bartininkų vals
čiuje, Vilkaviškio apskrityje.

Į gimnaziją
Į Vilkaviškio gimnaziją Stasys 

iškeliavo 1913 metais. Po metų 
prasidėjo karas ir mokslą nutrau
kė. Karo audrai praėjus, jis lan
kė Marijampolės gimnaziją. Čia 
organizavosi ateitininkai. Su da
bartiniu vysk. V. Brizgiu, dr. 
A. Kuču, V. Akeliu sudarė pir
mutinės kuopos branduolį.

Sąlygos privertė persikelti į 
Kudirkos Naumiesčio gimna
ziją. Ten susitiko su dr. Pranu 
Dielininkaičiu, dr. J. Zubricku, 
veikliais ateitininkais.

Vėl grįžo į Vilkaviškio gimna
ziją ir ją baigė 1924. Tais pačiais 
metais, globojant St. Pušiui-Ša- 
kelei, įstojo į Kauno universite
te. Pradžioje studijavo medici
ną, bet jį traukė mokytojo dar
bas, todėl ir perėjo į matemati
kos-gamtos mokslų fakultetą.

Dar jis pats studijavo uni
versitete, kai jį 1927 pakvietė 
mokytojauti į Kybartų Žiburio 
gimnaziją. Ten mokytojauda
mas, baigė studijas universitete 
ir čia liko visą laiką mokyti 
jaunimo. Čia jam teko pergyven
ti ir pirmąją bolševikų okupaci
ją. Teko būti net nedėkingose 
gimnazijos inspektoriaus pa
reigose, koordinuoti visą gyve
nimą, kad nenukentėtų mokyto
jai. Okupavus vokiečiam Lietu
vą, jis laikinai ėjo gimnazijos di
rektoriaus pareigas. Paskui di
rektoriumi buvo paskirtas L. Če
pulis. Balsys ir toliau liko in
spektoriumi.

Jo pastangų ir sumanumo 
dėka buvo atremontuoti gimna
zijos pastatai. Savo mokinių jis 
buvo gerbiamas ir mylimas, nes 
jis suprato jaunimą, skatino juos 
gerai mokytis, pasirengti įvai
riom profesijom, kad būtų nau
dingesni žmonės Lietuvai.

1944 pasitraukė į Vakarus, 
apsigyveno Vokietijoje, Augs-

NEW YORKE
Laikrodis vėl atsukamas vieną 

valandą atgal naktį iš šeštadie
nio į sekmadienį (iš spalio 26 
į spalio 27).

Regina Rūta Žymantaitė vado
vaus Laisvės Žiburio koncerto 
programai šį šeštadienį Kultū
ros Židinyje.

Juozas Nakas šokių metu šį 
šeštadienį Kultūros Židinyje 
dainuos su Černienko orkestru.

Davis Ciurle (Čiurlys), 69 me
tų amžiaus, mirė spalio 16. Pa
liko nuliūdusius žmoną Jennie, 
dvi dukteris ir penkis vaikai
čius. Buvo pašarvotas Haven 
Hill šermeninėj, 104-38 Jamaica 
Avė., Richmond Hill. Palaidotas 
spalio 18, penktadienį, Cypress 
Hills kapinėse, po mišių Holy 
Child Jesus bažnyčioj.

burge. Ir čia buvo mokytoju 
lietuvių gimnazijoje. Į JAV atvy
ko 1949. Įsikūrė Brooklyne ir 
ėmėsi fizinio darbo. Dirbo fab
rike naktinėje pamainoje, tai lie
tuviškoje veikloje nebuvo kada 
dalyvauti. Bet jis įsijungė į Lie
tuvos vyčius, kurie jam priminė 
ateitininkus Lietuvoje. Vyčių 
veiklą jis nekartą parėmė auko
mis. Priklauso ir ateitinin
kam sendraugiam ir Lietuvių 
Bendruomenei.

Į pensiją išėjo 1964. Dabar jis 
atsivėrė lietuviškam gyveni
mui, mielai pagelbsti bažny
čiai ir kitom lietuviškom insti
tucijom, už tai neimdamas jokio 
atlyginimo.

-o-
Visi jo bičiuliai ir buvę jo 

mokiniai sveikina sukaktuvinin
ką ir linki jam dar ilgus ilgus 
metus šypsotis ir gera skleisti 
aplink save, (d.)

Kultūros Židinio parengimų

KALENDORIUS
Spalio 26 — skautų sueigos.
Spalio 26 — Laisvės Žiburio 

koncertas.
Spalio 27 — Lietuvių Filate

listų draugijos paroda mažojoje 
salėje.

Spalio 27 — šaulių susirinki
mas 4 v. popiet.

Lapkričio 2 ir 3 — dail. Jad
vygos Paukštienės paroda. Ren
gia L. M. K. Federacija.

Lapkričio 3 rezervuota skau
tam akademikam.

Lapkričio 9-10 — Atlanto Ra
jono skautų suvažiavimas.

Lapkričio 9 — Gintaro an
samblio koncertas. Rengia skau
tai.

Lapkričio 10 — arkivysk. J. 
Skvirecko minėjimas mažojoje 
salėje. Rengia Liet. Kat. Mokslo 
Akademija. Pradžia 3:30 vai.

Lapkričio 16 — Kultūros Ži
dinio balius.

Lapkričio 23 — gen. kon
sulo A. Simučio pagerbimas.

Gruodžio 1 — Šventųjų Metų 
minėjimas — koncertas 4 v. po
piet.

3 — Galimybę laimėti 2 asmenim savaitės 
atostogas Nassau ar Puerto Rico ir kelionę 
lėktuvu.

4 — Atleidimo nuo mokesčių pažymėjimą.

Auką prašom siųsti: Franciscan Fathers Bldg.
Fund, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207

Vargonininkų-muzikų sąjun
gos centro valdybos posėdis bu
vo spalio 20. Svarstyta daintj 
šventės rengimo reikalai/'kaip 
paminėti M. K. Čiurlionio šim
to metų gimimo sukaktį ir kiti 
reikalai.

N. Y. Dailininkų Sąjungos 
visuotinis narių susirinkimas 
įvyko spalio 20 dail. V. K. Jo
nyno studijoje. Apie dabartinę 
okupuotos Lietuvos skulptūrą 
kalbėjo Vytautas Kašuba, apie 
dabarties dailės būklę Lietuvoje 
kalbėjo V. K. Jonynas. Iš pir
mininko pareigų pasitraukė 
Albinas Elskus, kuris sąjungai 
vadovavo bent keletą metų. Iš
rinkta nauja valdyba: pirminin
kas V. K. Jonynas, vicepinn. 
Aleksandra Kašubienė, sekreto
rė Vida Krištolaitytė. Susirinki
mas nutarė pakviesti nariais į 
sąjungą: Juozą Bagdoną, Graž
vydą Botyrių, Paulių Jurkų, 
Giedrę Montvilienę, Joną Rūte- 
nį, Juozą Sodaitį, Vytą Saba
liauską, Zenoną Ūselį, Mariją 
Žukauskienę. Sąjunga nutarė 
surengti M. K. Čiurlionio mi
nėjimą.

Moterų Vienybė spalio 20 su
rengė savo mirusių narių prisi
minimą ir pagerbimą. Buvo mi
šios Maspetho lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Po mišių pietūs V. 
Belecko svetainėje. Kalbėjo 
prel. J. Balkūnas apie lietuvę 
moterį kovotoją dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir lietuviškos 
kultūros.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje Visų Šventųjų 
šventėje mišios aukojamos 7:30, 
8, 9.,. 12:15 ir 4 v. popiet. Po 
paskutiniųjų mišių (popiet) bus 
Vėlinių dienos procesija ir mal
dos už mirusius. Pamokslą pa
sakys kun. V. Pikturna. Vėlinių 
dieną, šeštadienį, bus šešerios 
mišios, pirmosios 7:30, o pasku
tinės 9 v. iš ryto. Už sielas tų, 
kurių vardai sužymėti lapeliuo
se, bus giedamos egzekvijos 
ir aukojamos giedotos mišios 
kiekvieną penktadienį lapkričio 
mėn. 8:30 v. iš ryto.

Kun. Antanas Petrauskas lap
kričio 2 mini 65-tą gimtadienį. 
Po sunkios operacijos sveikata 
eina stipryn.

Studentai ateitininkai ir 
akademikai skautai spalio 20 su
rengė bendrą iškyla į Bear 
Mountain parką. Gražus būrys 
lietuvių studentų praleido 
linksmai laiką miškingoje gam
toje. Laužas, žaidimai ir draugiš
kumas sudaro šios iškylos prog
ramą. Visi yra dėkingi šios iš
kylos organizatorei Marytei Ma
tulaitytei. Gaila, kad studentų 
ateitininkų mažai dalyvavo.

Yra atspausdinti keturių rūšių 
dail. V. Igno grafikos atvirukai. 
Tinka Kalėdų sveikinimam 
ar šiaip laiškam. Galima įsigy
ti Juozo Andriušio įstaigoj. 87- 
09 Jamaica Avė., Woodhaven, 
N. Y. 11421. 12 atvirukų su vo
kais kainuoja 2 dol. 30 c.



E. Zikaraitė N.Y.,
A. Katinaitė N.Y.,
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TORONTO PIRMENYBIŲ 
PASEKMĖS

Šiaurės , Amerikos lietuvių 
tarpapygardinės lengv. atletikos 
varžybos rugsėjo 21 Toronte su
traukė nemažą skaičių dalyvių ir 
pateikė keletą naujų ŠALFAS 
Sąjungos rekordų. Daugiausia jų 
pasiekta moterų-mergaičių gru
pėse (5 nauji rekordai) ir 2 ber- 
niųkų grupęję. . ,

Pirmenybėse dalyvavo visos 
keturios sporto apygardos, kurių 
vardus, patogumo dėlei, su- 
tnirnpinsim: Vakarų — Chic., 
Vidurio — Clev., Kanados — 
Kan. ir Rytų. į Kadangi šis laikraš
tis, pasiekia daugiausia rytų pa
kraščio skaitytojus, Rytų apygar
dos dalyviai bus išvardinti ir 
niiestaįs, o kit;ų apygardų — tik
rai pirmųjų vietų pasekmės. Mo
tę rim duodant .pirmenybę, pra
dėsim nuo magiausiųjų.

Mergaičių C grupė (iki 14 m.)
— 100 m: I v. K. Jakštytė Chic., 
13.5 (naujas žaidynių rekordas); 
Rytų dalyviai: E. Zikaraitė N.Y.
— III v., R. Reventaitė N.Y. — 
IV v. 200 m: I v. D. Gasiū- 
naitė Kan., 35.1, II v. R. Ve- 
beliūriaitė N.Y., III v. R. Reven
taitė N.Y. 800 m: I v. A. Kati
naitė N. Y., 3:08.0, IIv. D. Gvil- 
dytė N.Y.; kitos apygardos neda
lyvavo. Į tolį: I v. K. Jakštytė 
Chic., 14’ 11 3/4”; Rytai: R. 
Vebeliūnaitė N.Y. — III v., R. 
Reventaitė N.Y. — IV v. Į aukš
tį: I v. A. Kaušaitė Chic., 3’ 10”,
11 v. A. Katinaitė N.Y. Rutulys: I 
v. K. jakštytė Chic., 35’ 8” (nau
jas rekordas), II v. A. Katinai
tė N.Y., III v. E. Zikaraitė N.Y. 
Diskas: I v. 
59’ 1”, II v.

51’ 9”.
Mergaičių B grupė (iki 16 

iri.) — 100 m: 1 v. R. Maže- 
lytę Clev., 13.7, II v. D. Didžba- 
lytė N.J., 13.8, IV v. I. Majaus- 
kaitė Phila. 200 m.: I v. R. Ma- 
želytė Clev., 29.3; Rytai: D. 
Didžbalytė N.J. — III v. 800 
m.: I v. D. Miškinytė Clev., 
2:41..8 (naujas rekordas); kitos 
apygardos nedalyvavo. Į aukštį:
I v. R. Maželytė Clev., 4’ 7”. 
Į tolį: I v? D. Didžbalytė N.J., 
14’ 4 1/2”, IV v. K. Saiminin- 
kaitė Hart. Rutulys: I v. R. Mo
tiejūnaitė Clev., 30’ 11”; Rytai: 
R. Jauniškytė Bost. — IV v., 
B. Bivainytė N.Y. — V v. Dis
kas: Iv. J. Lukošiūtė Kan., 
86’ 4” (naujas rekordas); Rytai: 
R. Jaunuškytė Bost. — III v., B. 
Bivainytė N.Y. — IV v.

Moterų grupė (nuo 16 m.)
— 100 m: I v. R. Čyvaitė 
Clev., 12.9; Rytai: L. Radikaitė 
Phila. — III v., R. Galinytė N.Y. 
—IV v. 200 m: I v. R. Čyvaitė 
Clev., 27.6, II v. L. Radikaitė 
Phila. 800 m: I v. S. Banevi
čiūtė Hart., 3:41.6 (be kompeti- 
cijosŲĮ tolį: I v; R. čyvaitė Clev. 
17’ 8 1/2” (naujas rekordas),
II v. K.; Sąirnininkaįtė Hart., III 
v. I. Majauskaitė Phila., IV v. 
R. Galinytė N.Y. Šuolio į aukštį 
moterų grupėj nebuvo. Rutulys:
I v. J. Staškūnaitė Clev., 28’ 8”,
II v. D. Vaičekauskaitė N. Y.,
III v. S. Banevieiūtė Hart. Dis
kas: I v. J. Staškūnaitė Clev., 
101’ 4”, II v. D. Vaičekauskai- 
tė^'-N. Y., III v. S. Banevičiūtė 
Hart.
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Moterų klasėj iškiliausia spor
tininkė — Clevelando Žaibo 
Rita čyvaitė, laimėjusi tris pir
mąsias vietas ir pasiekusi nau
ją šuolio į tolį rekordą. Čyvai- 
tei be to priklauso ligšioliniai 
tnoterų grupės rekordai: 100 
jn —U%5. (1971 ir 72) ir 200 
|n — 26.0 (1971), o mergaičių 
B grupės 100 m •— 12.8 (1970), 
20O m — 27.8Ą1970) ir į tolį — 
46’7” (1970). Čyvaitės rekordų 
irgi niekas dar nepagerino. Mer
gaičių C grupėj labai gerą ateitį 
žada Chicagos K. Jakštytė, taip 
pat laimėjusi tris pirmąsias vie
tas ir tarpe jų pagerinusi du nau
jus rekordus. Mergaičių B gru
pėj spindėjo Clevelando R. 
Maželytė bei D. Miškinytė ir 
New Jersey D. Didžbalytė. 4x 
100 estafetėje merg. C grupėj 
pirmą vietą laimėjo Rytai (R. 
Reventaitė, R. Vebeliūnaitė, D. 
Gvildytė, ir E. Zikaraitė) 67.0, 
PI v. Kanada. Merg. B. esta
fetėj I v. Chicaga, 60.3, II v. 
Rytai (I. Majauskaitė, S. Saimi- 
ninkaitė, L. Radikaitė ir D. 
Didžbalytė) 60.8. Motėm grupėj

estafetės bėgimas neįvyko.
Vyriškose grupėse, nors da

lyvių buvo daug, pasekmės bu
vo kiek silpnesnės. Praeityje 
įvykusios varžybos yra pateiku
sios daug geresnius davinius. 
Buvo pasiekti tiktai du nauji 
rekordai, iš kurių 1500 m bė
gimas C klasėje buvo vykdo
mas tiktai pirmą kartą. Berniu
kų C grupė — 100 m: I v. R. Čes- 
navičius N.Y., 15.3, III v. J. 
Didžbalis N. J. 16.0. 400 m: 
I v. A. Kleinas Bost., 64.5 (nau
jas žaidynių rekordas). VIII v. J. 
Didžbalis N.J. 1500 m: I v. A. 
Kleinas Bost., 5:05.5 (pirmą kar
tą šiose žaidynėse). Į tolį: I v. 
F. Gutauskas Kan., 12’7 1/2”; 
Rytai: A. Kleinas Bost. — III v., 
J. Didžbalis N.J. — VI v. Į aukš
tį:! v. F. Gutauskas Kan., 4’0”; 
Rytai: P. Gvildys N.Y. — IV v., 
V. Lora N.Y. — V v. Rutulys:
I v. V. Martinkus Clev., 26’3”,
II v. R. Česnavičius N.Y. IV 
v. P. Gvildys N.Y. Diskas: I v. 
L. Jonikas Clev., 74’9”, II v. R. 
Česnavičius N.Y., 74’5”, V v. P. 
Gvildys N.Y. Berniukų B grupė 
— 100 m: I v. E. Petruševi
čius Kan. 12.8, II v. A. Šimkus 
Bost, III v. J. Matulaitis N.Y., 
IV v. T. Lora N.Y. 400 m:
I v. P. Grajauskas Kan. 58.5; 
Rytai: V. Rygelis N.J. — IV v., 
T. Lora N.Y. — V v., R. Rogers 
N. j. _ VI v. 1500 m: I v. A. Va
laitis N.Y., 5:01.2, II v. V. Ryge
lis N.J.; kitos apygardos nedaly
vavo. B grupės 1500 distanci
jos rekordas (4:57.5) buvo pa
siektas A. Rajecko N.Y. 1973 
Washingtone. Į aukštį: I v. A. 
Šimkus Bost., 5’1”, IV v. R. Ro
gers N. J. Į tolį: I v. P. Gra
jauskas Kan., 17’ 3 1/2”, II v. J. 
Matulaitis N. Y., III v. A. Valai
tis N.Y., IV v. D. Kleinas Bost. 
Diskas: I v. J. Riekus Kan., 
115’0”, II v. A. Valaitis N.Y.,
III v. D. Kleinas Bost., IV v. 
T. Lora N.Y. Rutulys: I v. E. Pet
ruševičius Kan. 38’11”; Rytai: 
D. Kleinas Bost. — IV v., J. Ma
tulaitis N.Y. — V v., R. Rogers 
N. J. — VI v. Vyrų grupė: — 
100 m: I v. A. Tumosa Kan. 
12.0; Rytai: R. Ignaitis N. Y. —
IV v., P. Šilbajoris N. Y. — V. v. 
400 m: I v. A. Grigonis Kan.,
II v. A. Birutis N.Y., III v. A. 
Šarkauskas Worc. 1500 m: I v. 
A. Ramanauskas Clev., 4:53.6 
(be kompeticijos). Į tolį: I v. R. 
Ignaitis N.Y., 18’6”, II v. P. Šil
bajoris N.Y., III v. V. Čepkaus-, 
kas Bost., IV v. V. Zenkus Worc.,

0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

— Maniloje (Filipinai) Da
nijos didmeistris B. Larsen pir
mauja tarpt, turnyre 4.5-0.5, se
ka sovietų didmeistriai Petrosia- 
nas ir Vasiukovas, abu turėdami 
po 3 taškus.

— Chicagos lietuviai įveikė 
spalio 11 “Gary” komandą 6-0. 
Lošė Tautvaišas, Jakštas, Jan
kauskas, Ramas, Zujus ir Fabi
jonas.

— Bostono tarpklubinės prasi-

v

ANATOLIJAUS KAIRIO 
NAUJAS VEIKALAS

dės lapkričio pradžioje. Įrašy
tos dvi So. Bostono LPD šach
matų komandos. Pirmosios kapi
tonas dr. Algis Makaitis, antros 
Bronius Skrabulis.

Whlte
Korchnoi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14 Q-B2
15 N-Kl

N-KB3
P-Q4
P-KN3 
B-N2
P-OB4
N-QB3
S?3 
NxN 
0-0 
R-Q1 
B-K3
QR-B1

— Pasaulio pretendentų Kar- 
povo-Korčnojaus kovos Mask
voje gerokai paaštrėjo, vienok 
padėtis ir po 14 suloštų par
tijų tebėra 2-0, Karpovo naudai. 
Korčnojus jau įsilošė ir kuo 
toliau, tuo stipriau lošia. Pav., 
XIII partija po 96 ėjimų (!) 
tebėra nebaigta. Liko dar 10 
partijų.

Pateikiame mūsų skaitytojam 
nebaigtą tryliktąją partiją:

QUEEN’S INDIAN DEFENSE
Black 

Karpov
N-KB3
P-K3 , 
P-QN3 
B-N2 
B-K2 
0-0 
P-04 
NxP 
PxN 
N-Q2 
R-Kl 
B-Q3 
P-QR4 
P-QB3 
N-B3

White 
Korchnoi
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

B-B3
N-N2
B-B4 
BxB 
PxP
Q-Q2
Q-B4 
RxR
N-K3
N-B4
R-QB1
Q-B5 
PxN
N-Q6 
QxQBP

Black 
Karpov 
R-QB1 
P-R3 
P-B4 
QxB 
R xQBP 
N-K5 
Q-QB3 
PxR 
P-Q5 
Q-R5 
N-N4 
NxBch

i

I

DEXTER PARK 
PHARMACY HHl

Wm, Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A\ET%UE 

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

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

i
I !

Palaikyk lietuvišką spaudą. —| 
Skaityk Darbininką!

MOVING STORAGE 
Reasonable Rates 
Šame Day Service 
First Month Free 

Call Us At 288-3277 
or 876-5454

KEY PUNCH & KEY VERIFY 
DATA SERVICES IN STATEN ISLAND 

Reasonable Rates, C ourteous 
Efficient Service.

Principalhas35 Years Exp. In Field 
Call 212 761-4101

v. V. Pileika
I v. A. Grigonis Kan., 6’0”, II v. 
R. Ignaitis N. Y., IV v. A. Šar- 
kauskas Worc. Rutulys: I v. E. 
Gataveckas Kan. 32’4”, II v. A.

" Šarkauskas Worc. III v. V. Pilei
ka Hart. IV v. V. Zenkus Worc. 
Diskas: I v. P. Šilbajoris N.Y.,. 
86’6 1/2”, III v. V. Pileika Hart. 
IV v. V. Zenkus Worc.

4x100 m estafetėje jaunių C 
grupėj I v. Chicaga, 59.9, II v. 
Kanada, III Rytai (V. Lora, A. 
Kleinas, P. Gvildys, R. Če sna- 
vičius). Jaunių B. I v. Kanada, 
52.0, II v. Rytai (J. Matulaitis, 
A. Valaitis, R. Rogers, V. Ryge- 
lis). Vyrų grupėj I v. Rytai (V. 
Čepkauskas, A. Šimkus, A. Biru
tis, P. Šilbajoris), 50.7 (be kom- 
peticijos).

Bendras lengv. atletikos pir
menybių įspūdis buvo neblogas, 
nors ir matėsi kai kur delsimas 
(ypač pavėluota pradžia) ir infor
macijos trūkumas. Vienintelė 
pirmenybių eigos tvarkaraščio 
kopija buvo tik prie registraci
jos stalo. Laiko ėmėjai kai ka
da nežinojo, kas ima kurį taką, 
tokiu būdu įveldami baigmės 
netikslumų. Taip pat kyla klau
simas, ar buvo teisinga panai
kinti jaunių ir mergaičių A gru
pę (iki 18 m.) ir pastatyti še
šiolikmečius jaunius kompeti- 
cijon prieš vyrus ar moteris. Ki
tą kartą gal reiktų panaikinti 
vyrų ir moterų grupes, nes jų 
vis tiek per mažai dalyvauja, 
o jaunių A pasekmės būtų tin
kamai užrekorduotos jiem pride
ramo amžiaus grupėj.

Hart. Į aukštį:

Adjourned

White 
Korchnoi
31 Q-Q5
32 K-N2
33 R-B6
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

QxQ
N-K4
R-Q6
N-B3 
P-B4 
K-B3 
K-K3 
R-ON6
R-N7ch 
R-R7

Black
Karpov 
Q-ON5 
OxP 
Q-K4 
RxQ 
B-N4 
P-B4 
B-B5 
R-B4 . 
K-B2 
K-K2 
R-Bl 
K-Bl 
R-B4

SPORTAS
Apygardinės lauko teniso 

pirmenybės
1974 lauko teniso pirmenybės 

įvyks lapkričio 2-3 All-Weather 
Tennis Club aikštėse, Somervil- 
le, New Jersey, 460 Milltown 
Rd., Bridgetown Trp., tel. 201 
526-0600. Pradžia šeštadienį, 
9:30 vai. ryto suaugusiem, 2 vai. 
po pietų jauniam ir mergaitėm, 
o dvejetai sekmadienį, 9:30 v. 
ryto. Jauniais ir mergaitėm skai
tomi gimę 1956 ir jaunesni. 
Pirmenybės įvyks šiose gru
pėse, susidarius bent 3 daly
viam kiekvienoj grupėj:

Vyrų, vyrų B, moterų, jaunių, 
mergaičių, vyrų dvejetai ir miš
rūs dvejetai.

Pirmenybės bus pravestos 
dviejų minusų sistema, vieno 8 
žaidimų seto, su 9 taškų “sud- 
den death” pabaiga. Sviedinu
kai bus parūpinti rengėjų. Do
vanos — pirmom ir antrom vie
tom. Dėl sviedinukų, dovanų ir. 
aikščių nuomos imamas 4 dol.

(nukelta į 11 p si.)

t
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Alg. Š.

SUPREME DELICATESSEN 
Open 7 Days a Week 

We Have the Finest of Delicatessen 
101-22 Astoria Blvd. 
East Elmhurst, N.Y.
Tele: 212 429-9144

i

HOME COOKING
Fresh Food Cooked Daily 

Delivered to Indisposed and Elderly 
Priced To Fit Your Need 

212-SL 6-3390

JAMES & JACKSON 
24 Hour Service 

Oil Burner Service & Repairs 
MO2 MO4 MO6 Oil & Gas Burners 

CALL MO 2-3759 or 771-5133 
533 West 149th Street 
Basement Apt. N.Y.C.

t

BEAT THE HIGH COST 
OF MOVING 

AND 
HAULING INC.

Anything, Any Time, Anywhere 
Free Estimates 
24 Hour Service 

Call 212 864-4985

RICH TERRACE AUTOMATIC 
TRANSMISSION CORP. 

For Automobiles, also Marine Divi- 
sion. Ali Parts in Stock Paragon- 

Warner Complete Rebuilding, One 
Day Service

1020 Castleton Avė. Staten Island ;
Call 212 447-1289

į 
■ i

i
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A.J.K. CONSTRUCTION CO. 
We Specialize in AIITypes of Home 
Alteration, Carpeting Doors, etc., 

Free Estimates. 796-4404 
Call Any Time

HUDSON COUNTY AREA 
FOR DONATING PLASMA — RECEIVE 

$52.
PER MONTH

GIVE US A CALL (201) 434-6222

EXTERMINATOR
IV SERVICE CONTROL AGAINST ALL HOUSE- 
HJLD PESTS SPECIALIZE IN EXTERMINATING 
ANY KIND OR ROACHES, RODENTS AND PESTS.
24 HOUR SERVICE TEL.: (212) 341-0039.

PLASMA TEC. LTD.

781 BERGEN AVĖ. JERSEYCITY, N.J.

FOUNDRY GRAY IRON 
EXPERIENCED JOURNEYMAN 
SOUEEZER FLOOR MOLDERS 

Mušt be able to pass physical examina- 
tion. Good wages. Fringe benef its. Pension 
plan. Insurance package including major 
medical and steady work. Write orapply at; 

KENT FOUNDRY CO.
514 Buttervvorth Southwest 
Grand Rapids, Mich. 49504

FLAT RATE MOVERS j
935 E. 163rd Street

Bronx, N. Y. Lic. & Bonded Hauling i
3 men & Van Commercial & Residen- ’ 

tial Free Estimates Call 329-0900 Į

*
iPRODUCTION HELPER

FULLTIME POSITION IS OPEN IN OUR CHEMICAL 
PROCESSING DEPT FOR COMPOUNDER ASSIST- 
ANT. 35 HR. WK., MON THRU FRI. PLEASANT1 ...... .........  ., .......... ......

’ VVORKING CONDITIONS. ALL FRINGE BENEFITS.
, CO. LOCATED ON ROUTE 22 IN SPRINGFIELD, 

N.J. PLEASE TELEPHONE 686-3132 EXT. 22 FOR
j INTERVIEW.
t--

VIC UNDERVVATER WORLD 
Fresh & Salt Water Tropicai Fish, 

Snakes & Lizards 
2076 Highvvay 88 East 1 Mile East of 

Laurelton Circle 
Bricktovvn, N.J. Phone 201 899-1920

i

EASTMAN REPRESENTATIVE

Eastman embraces 3500 acres of prime land In 
N.H. and Is being developed by Controlled En- 
vironment Corporation created and owned by 
Dartmouth College. The Manchester Bank, The 
Society for the Protection of N. H. Forests and 
The United Life and Accident Insurance Com- 
pany. The sale of these properties by the 
planning-design-marketing team of Hanslin As- 
soclates is now underway and we are seeking 
licensed indlvlduals in the Connecticut area who 
are capable of working with clients who have ex- 
pressed a detinite Interest in our endėavors. 
lt is essential that your work schedule will en- 
compass vveekends in N.H. and week nights In 
your home area. The position demands initia- 
tive and arive—and consequently the compensa- 
tion for the sale of land and houses is quite 
iucraticve. Commissions. If interested, please call 
or write: Mr. Ken Chute

iĮ I 
i
I
I
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EXP. PAINTING &
PAPER HANGING

We Specialize in Furniture Repą ir &>
Refinishing also Cabinet SprayingŲ 
Reasonable Rates Call 24 Hours į 

516 FR 4-0395

HANNIGAN’S MOVING & STORAGE

Low Rates Free Estimates 
126-08 Liberty Avė. 

Richmond Hill 
Call (212) 738-0368 

For Fast Prompt Service

Air Conditioning & Heating 
Installation & Repą ir 

Commercial, Industrial & Homes, 
VINCE VELARDI 

2226 McDonald Avė.
Bklyn 

CALL 212 ES 3-0202

KARŪNA
Istorinė drama — poema iš 

Mindaugo laikų — nuo 1237 
iki 1268 metų — parašyta ei
liuota kalba ir susideda iš trijų 
savaimingų dalių.

Pirmoji dalis — Karūnos 
pavasaris, 3 v. legenda, vaiz
duoja Mindaugo kovas į karū
ną. Antroji dalis — Karūnos žie
dą i, 3 v. drama, apima krikšto, 
karūnacijos ir jau suvienytos 
valstybės problemas. Trečioji — 
Karūnos vaisiai, 3 v. tragedija, 
sprendžia Mindaugo mirties, o 
kartu ir Lietuvos tragediją.

Viso KARŪNOJE yra 9 veiks
mai, 27 paveikslai, prologas ir 
epilogas, 318 puslapių, kietais 
viršeliais, didelio formato, me- . 
niškai iliustruota ir gražiai iš
leista. KARŪNA tinka vaidinti, 
skaityti, deklamuoti mokyklose, 
parengimuose, minėjimuose, 
graži, taisyklinga ir vaizdi kalba. 
Tai vertinga dovana švenčių, 
vardadienių, gimtadienių, mo
kyklos baigimo ar bet kuria kita 
proga savo vaikam, anūkam ar 
draugam, lietuviško teatro dar
buotojam.

KARŪNĄ išleido knygų lei
dykla DIALOGAS. Kaina $6.50 
su persiuntimu. Galima 
gauti DRAUGE, DARBININ
KE, KELEIVYJE, MARGI
NIUOSE, VAZNELIŲ PRE
KYBOJE, TERROJE, įvairiuose 
spaudos kioskuose ir pas platin
tojus, arba užsisakyti tiesiai iš 
leidyklos tokiu adresu: Leidykla 
DIALOGAS, 8457 S. Pulaski 
Rd., Chicago, III. 60652.

A—1 OUALITY PAINTING 
In & Out, Fully Insured, Call 

JOHN MALOUPIS
212 523-3702 

Scaffold Lic N.Y.C. LICENSE 4484

JAMES McOUADE
91-48 91 st Street 
Woodhaven, N. Y. 

Carpentry — Painting 
Paneling 

Ouality Workmanship 
Call 212 849-6187

HANSLIN ASSOC.
P. O. Box 1 

Grantham, N.H. 03753 
603-863-4444

CHARMINE MICHEL 
CONTRACTING 
975 Park Place 

Bklyn.
We Do Everything for the Home 

Ouality VVorkmanship 
Call 212 773-6687

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It eures: dundruff, falling hair, itehing scalp, 
splitting ends, strengthening hair root growth, and restor- 
ing natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Ęlue-Book. JIB Med- 
icine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P,P.

J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 60650. 
Fili: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J & J, 
2557 W. 69th St.; 50th Avė. & 14th St. Cicero ir 1640 W. 47th St. Chicago ;
2923 N. Milwaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

J 

APLANKYKITE 
S C H R A G E R’S

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą.
Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 
GERIAUSIOS KOKYBĖS 
ŽEMŲ KAINŲ

didelį pasirinkimą

S C H RAGE R’ s
Salionų komplektai, miegamųjų baldai, dinetės, bufe
tai, atverčiamos sofos, foteliai, atlošiami foteliai, taip 
pat kilimai, lempos, matracai vieniški baldai.

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

New York City Tel.: TR 9-0400

Atdara kasdien iki 8 vai. — antrad. ir šeštad. iki 6 vai. 
(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą)

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

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

r—
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LITAS
INVESTAVIMAS — TAUPYMAS
PASKOLOS — KELIONĖS
ŪKINIAI PATARIMAI
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI
TAKSŲ PILDYMAS
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

Litas Investing Co. Ine.
86-01 114th St., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6947

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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DR.A.BUTKAUS
PASKAITA

Spalio 20 Kultūros Židinio 
mažojoje salėje ALTS-gos 11 
Richmond Hill skyrius surengė 
dr. Antano Butkaus paskaitą 
apie širdies ligas, jų komplikaci
jas ir kraujo indų žaizdas.

Dr. Antanas Butkus yra bio
logas mokslininkas, dirba Cle
velande viename institute, kuris 
tyrinėja širdies priepuolius ir 
kas juos sukelia. Svečią paskai
tininką pristatė skyriaus pirmi
ninkas Jurgis Sirusas, supažindi
no su moksliniais darbais, ko
kius jis gavo atžymėjimus šioje 
srityje.

Dr. A.
stojo ties 
iš anksto 
mų, kurie kyla jo paskaitose, 
pvz. širdies priepuolio simpto
mai, kas tai yra arteriosklerozė, 
kaip ji reiškiasi.

Pagrindinės paskaitos mintys 
buvo išdėstytos pasinaudojant 
skaidrėmis. Tuoj ir buvo įjung
tas prožektorius ir ekrane paro
dyta specialiaitokiompaskaitom 
jo tyrimo instituto pagamintos 
skaidrės. Daugiausia tai buvo 
diagramos, piešiniai, ku
rie vaizdžiai išryškino “rizikos” 
faktorius, čia ne kartą buvo pa-

Butkus pradžioje su- 
savo temos aptarimu, 
atsakė keletą klausi-

Darbininko redakcijoje atsilankė iš Buenos Aires Argenti
nos Alba Seikavki (v.), ją palydėjo Amelija Sinusienė (d.) ir 
Sinusienės sūnus Walter Sinusas.

Buvusiam BALF’o Direktoriui ir daug BALF’ui pasi
darbavusiam

ALBINUI S. TREČIOKUI,
jo žmonai Ievai, taip pat BALF’o veikėjai, mirus, gilią

!

užuojautą reiškia 

Bendras Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas 
Centro Valdyba

ALBINAI
A.A.

MATULAITIENEI

mirus Lietuvoje, jos
Gražiną Pažemėnienę
mamytės, uošvės ir močiutės, nuoširdžiai užjaučiame.

dukras Konstanciją Nenortienę, 
ir jų šeimas, netekus mylimos

Genovaitė ir Antanas Šetikai

*

liesta rūkymo žala, kalbėta apie 
kraujo sudėtį, kaip jis atrodo 
mėgintuvėliuose, kalbėta apie 
cholesterolį, kraujo riebumą. 
Plačiai aiškinta apie arterijas, iŠ 
ko jos sudėtos, kaip jos kei
čiasi laiko bėgyje, kaip jos kalkė
ja, kaip atsiranda arterijų žaiz
dos, kas tas žaizdas sukelia. Pa
rodė daromus tyrimus su šu
nimis, žiurkėmis. Kalbėjo irapie 
žmogaus maistą, pvz. gyvulinius 
riebalus, ir propagavo mar
gariną.

Po paskaitos buvo ir klausi
mų. Vieni jų buvo bendresni, 
kiti labiau specifiniai. Paskaita 
ir klausimai užtruko apie dvi va
landas. Paskaita buvo įdomi ir 
labai reikalinga, kad žmonės su
gebėtų apsisaugoti nuo širdies 
priepuolių. Gal kam ji buvo per 
sunki, bet savo iliustruojama 
medžiaga ji išryškino daug daly-

Alba Seikavki, gražiai lietu
viškai kalbanti Argentinos lietu
vaitė, iš Buenos Aires buvo at
skridusi į New Yorką. Palydėta 
Amelijos ir Walter Sinusų lan
kėsi ir Kultūros Židiny bei Dar
bininko administracijoj ir re
dakcijoj. A. Sinusienė ta pačia 
proga viešniai užsakė Darbi
ninką. Viešnia, aplankiusi drau
gus bei pažįstamus Nevv Yorke, 
dar lankysis Bostone, Miami, 
Fla., ir Los Angeles, Calif.

kų, kurie žmogui būtini žinoti.
Pabaigoje pirmininkas J. Siru- 

sas padėkojo svečiui paskaiti
ninkui ir pakvietė visus dar pa
buvoti prie kavos staliukų. Žmo
nių buvo atsilankę per šimtą. 
(p.j«)

IlAlOS

Aniceto Simučio, Lietuvos 
generalinio konsulo New Yorke, 
65 metų amžiaus proga pagerbi
mas įvyks lapkričio 23 Kultū
ros Židinyje. Bus trumpa aka
deminė dalis tik su viena pa
skaita, meninė dalis ir karšta va
karienė. Po to šokiai, grojant or
kestrui. Įėjimo auka 15 dol. as
meniui. Galima užsisakyti pa
vieniais vietas arba suorga
nizuoti atskirus stalus. Dėl stalų 
rezervacijos skambinti Elenai 

Andriušienei VI 7-4477 arba 
Giedrei Stankūnienei 479-2913.

ATVIRAS LAIŠKAS

APIE LAISVĖS ŽIBURIO KONCERTĄ
Nesakyčiau, kad šis atviras 

laiškas yra skelbimo formos, 
kviečiantis N.Y. lietuvius daly
vauti spalio 26 Laisvės Žiburio 
rengiamame koncerte. Taip pat 
juo nenorima nei rengėjų, nei 
koncerto atlikėjų pakodylinti. 
Tai visiškai savaime aiškus rei
kalas, tiesa, tiek iš vienos, tiek iš 
kitos pusės paremtas pinigais.

Šio laiško tikslas paraginti N. 
Y. lietuvius tame koncerte daly
vauti, užsimokant įžangą ir už 
visas būsimas Kultūros Židinyje

SPORTAS
(atkelta iš 11 psl.) 

mokestis nuo kiekvieno dalyvio 
visose grupėse. Visi dalyviai turi 
būti ŠALFAS Sąjungos nariai, 
arba vietoje susitvarkyti regist
raciją.

Prašome pranešti apie dalyva
vimą iš anksto, iki spalio 29 
Pr. Gvildžiui, 93 Wheeling Avė,, 
Staten Island, N. Y. 10309, tel. 
212 -356-7871.

Futbolas
Spalio 13 LAK pirmoji futbo

lo komanda pralošė prieš Colle- 
te Point 1:3, o rezervinė 0:1. 
Pirmoji vienuolikė šiame se
zone dar tebeieško pirmojo lai
mėjimo ir šiuo metu pirmenybių 
lentelėje užima paskutinę vietą. 
Tačiau atrodo, kad, patys nepa
jėgdami įmušti golų, mūsų fut
bolininkai tuo pačiu atsilygina ir 
priešininkui. Pereitą sekma
dienį rungtynių pasekmė prieš 
Gj oa — 0:0. Tai jau ketvirtos 
lygiosios šį sezoną ir antrą kart 
0:0 pasekmė. Daugiausia įvarčių 
iki šiol pasiekė S. Žadvydas — 
2 įvarčiai. Faktas, kad Žadvydas 
yra gynikas, turbūt nusako mū
sų komandos puolikų silpną sto
vį. Rezervinė komanda, per
nai, rodos, neturėjusi nei vieno 
laimėjimo, prieš Gjoa išlošė 2:0, 
tuo būdu pasiekdama jau ant
rą laimėjimą šį sezoną.

Šį sekmadienį abi koman
dos žais mūsų aikštėje (Kissena 
Park, Flushing) prieš Turkish 
American klubą. Esant apy- 
lygėm jėgom, gal šį kartą mūsiš
kiai suras pirmąjį sezono lai
mėjimą.

-o-
Stalo teniso sekcija praneša, 

kad nuolatiniai LAK stalo teniso 
lygos žaidimai vyksta ketvirta
dienio vakarais K. Židinyje. 
Taip pat planuojama ketvir
tadieniais Židiny treniruoti ir 
mergaičių krepšinio komandas. 
Futbolininkai treniruojasi tre
čiadieniais, o visos kitos sporto 
šakos — antradieniais F. K. 
Lane gimnazijoj.

Regina Rūta Žymantaitė 
praves programą Laisvės Ži
burio koncerte šį šeštadienį 

spalio 26. Ji yra veikli vi
suomenininke, buvo iš
rinkta Miss Freedom of Ca
nada ir 1966 buvo išrinkta 
Miss Nevv York.

Laisvės Žiburio koncerto praš
matnybes. Tuo mes pratęsime 
Laisvės Žiburio laidas.
Kainom kylant, jau nebeįma

noma išsiversti, ir gal net, ap
gailestaujant, jau graso susilik- 
vidavimo šmėkla. O vis dėlto, 
gerbiamieji newyorkiečiai ir 
Laisvės Žiburio klausanti visa 
iškilioji periferija, būtų gaila, 
kad taip įvyktų.

Juk nepaslaptis, kad kiekvie
nas sekmadienis daugelio lietu
vių šeimoje pradedamas Laisvės 
žiburio maršu. Tik po to jau 
pusryčiai, pasirengimas bažny
čion ir visa kita sekmadienio 
programa. Argi tai ne tiesa?

Todėl, dalyvaudami šiame 
koncerte ir atnešdami aną Šv. 
Rašto našlės skatiką, iš karto 
Laisvės Žiburio štabo nariam 
pakelsime nuotaiką, nes bus ga
lima užsimokėti radijo stočiai, 
bus galima projektuoti progra
mas, kad ir vėl kiekvienas sek
madienis būtų pradedamas mar
šu.

Be jau šiame atvirame laiške 
išsakytos būtinybės egzistuoti, 
visų mūsų talka, reikia tikėtis, 
įgalins Laisvės Žiburio laidas 
patobulinti, paįvairinti ir kiek
vieną sekmadienį prasmingiau 
užpildyti brangiai apmokamą 
laiką.

Negalime nutylėti ir to fakto, 
kad Clevelando vyrų oktetas su 
soliste Grigaliūnaite yra gerai 
užsirekomendavęs ir žinomas, 
plačiai visur važinėjęs ir koncer
tavęs.

Taigi ir mūsų visų vienadie
nis pasišventimas yra nebeiš
vengiamas. Turime visi pritarti 
ir sutarti, kad didysis šauksmas 
išlaikyti lietuvybę nebūtų tik pi
gus šūkaliojimas.

Jonas Rūtenis

KONCERTAS
1 • ‘ . /t < <. *

ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 9 D. KULTŪROS ŽIDINYJE 
PRADŽIA 7 VAL. V. PUNKTUALIAI

PROGRAMOJE: tautiniai šokiai, kanklių muzika ir 
lietuviška daina, palydima autentiškų lietuvių liaudies 
instrumentų orkestro

Jaunimo ansambliui vadovauja muz. Zigmas J. Lapinas '

Po koncerto jaunimo šokiai didžiojoje salėje, o mažosiose salėse, veikiant bufetui, 
pobūvis tėvams ir vyresniems svečiams ,

•' ‘ >

t.r

Įėjimo auka: suaugusiems 5 dol., moksleiviams 3 dol. ir vaikams iki 12 m. 1 dol.

NEVV YORKO SKAUČIŲ IR SKAUTŲ TUNTAI 
MALONIAI KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI 

==r^====J

Lionginas Švelnis, Lietuvių 
Piliečių Dr-jos vicepirm., Nau
josios Anglijos apskrities Lie
tuvos vyčių lietuviškos veiklos 
komisijos narys ir tos organiza
cijos centro valdybos vicepirmi
ninkas, į Lietuvių Fondą įnešė 
100 dol.

Dramaturgas Algirdas Lands
bergis bus Lietuvių Bendruo
menės Bostono Kultūros Klubo 
spalio 26 d. prelegentas.

Seksteto koncertas Bostone 
rengiamas lapkričio 9. Prie seks
teto prijungiami ir solistai Biru
tė Ona Aleksaitė, kuri yra Var
šuvos konservatorijos gradu- 
antė, ir Norbertas Lingertaitis, 
kuris yra seksteto narys ir studi
juoja dainavimą. Sekstetui vado
vauja kompozitorius Julius Gai
delis. Sekstetą sudaro: Vytautas 
Bruzgys, Vytautas Eikinas, bro
liai Helmutas ir Norbertas Lin- 
gertaičiai, Pranas Šimkus ir 
Ričardas Lizdenis. Šių metų 
seksteto pirmininku yra Vy
tautas Bruzgys. Spalio 19 sekste
tas koncertavo Worcestery.

BROCKTON, MASS.

B alfo sukakties koncertas
Brocktono Balfo 72 skyrius 

rengia Balfo veiklos 30 metų 
sukakties minėjimą. Ta proga 
spalio 27, sekmadienį, 
10 vai. Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje bus iškil
mingos mišios už mirusius 
Balfo veikėjus ir geradarius.

Koncertas su vakariene bus 
lapkričio 2, šeštadienį, 6:30 v.v. 
puošnioje lietuvių National 
Cafe salėje, 666 N. Main St., 
Brockton, Mass.

To koncerto programą atliks 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos choras, vadovaujamas muzi
ko kompozitoriaus Julio Gaide
lio. Bus vertingų laimikių 
loterija. Šokiam gros Bridgewa- 
terio orkestras “Trio”. Įėjimo 
auka — 5 dol. Bilietai gaunami 
pas platintojus.

Šis parengimas skiriamas šal
pos reikalam, nes Balfas gelbsti 
varge patekusius lietuvius, o 
tokių vargstančių mūsų brolių ir 
seserų yra kiekviename pasau
lio kampelyje.

Maloniai kviečiame visus na
rius ir prijaučiančius su gi
minėmis, draugais ir kaimy
nais kuo gausiausiai atsilankyti 
į šį koncertą. Laukiami ir greti
mų kolonijų kaimynai.

Rengėjai
-į

Motiejus ir Ona Mockapetriai 
savo įnašą Lietuvių Fonde 
padidino 100 dol. '•

Jackus Sonda, Keleivio redak
torius, į Lietuvių Fondą įnešė 
100 dol.

Arkivysk. J. Matulaičio mi
nėjimas rengiamas spalio 27. 
Mišios Šv. Petro bažnyčioje bus 
3 vai. popiet. Akademija — kon
certas bus 4 vai. Lietuvių pilie
čių draugijos salėje So. Bosto
ne. Dainuoja solistė Gina 
Čapkauskienė.

Ramovėnai Bostone rengiasi 
iškilmingai ir gražiai paminėti 
Lietuvos kariuomenės atsikūri
mo jubiliejų, kuris įvyks lapkri
čio 24. Tai dienai pritai
kytą kalbą pasakys karingas vi
suomenininkas dr. Petras Vilei
šis iš Waterburio, Conn. Meninę 
dalį atliks vyrų choras “Perkū
nas” iš Nevv Yorko, vadovauja
mas muziko Vytauto Strdlios. 
Choras jau nuo vidurvasario 
repetuoja ir rengiasi šiam pasi
rodymui. Jo vadovas bostonie
čiam yra gerai pažįstamas ir lau
kiamas.

PREZ. A. SMETONOS 
MINĖJIMAS

Lapkričio 3 Bostone rengia
mas Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos 100 metų gimimo sih 
kakties minėjimas. Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje mišios bus 10 
vai. Organizacijos dalyvauja su 
vėliavomis. Mišias aukos ir pa-* 
mokslą pasakys kun. Stasys Yla. 
Giedos Šv. Petro parapijos cho
ras ir solistas Benediktas Povilar 
vičius, vargonais palydės kom
pozitorius Jeronimas Kačinskas.

Iškilminga akademija bus 3 
vai. popiet Lietuvių piliečių 
draugijos 3-čio aukšto salėje. Pa
skaitą apie prezidentą skaitys dr. 
Antanas Butkus iš Clevelando. 

Meninę dalį atliks dar Bostone 
negirdėta ir greitai kylanti jauna 
solistė iš Chicagos Audronė Si
monaitytė ir gerai žinomas bos? 
toniškis solistas Benediktas Po- 
vilavičius. Akomponuos Sau
lius Cibas. Parinktas Smetonos 
raštų vietas skaitys Feliksas 
Kontautas ir Birutė Adomavi
čiūtė. ,

Minėjimui rengti , yra sudaryt 
tas didelis komitetas. Garbės 
pirmininku yra kun. kleb. Anta
nas Baltrušiūnas. Komitetui 
pirmininkauja ir didžiausią dar
bo dalį neša Tautinės Sąjungos 

Bostone pirmininkas Edmun
das Cibas, sekretoriumi yra Ka
zys Šimėnas, iždininku Juozas 
Dačys, komiteto nariai: Antanas 
Andrulionis, Petras Ausiejus, 
Vytautas Izbickas, Petras Ka
ladė, Juozas Kapočius, Stasys 
Lūšys, Antanas Matjoška, Anta
nas Škudzinskas, Juozas Stašai
tis, Vincas Šnipas, Irena Vei- 
tienė. Jie atstovauja įvairiom 
Bostono lietuvių organizacijom.

MONTREALIO 
GINTARO 
ANSAMBLIO

.i.

A.A. 
ADOMUI BUTKEVIČIUI

Lietuvoje mirus, dukrai Jadvygai Lukošienei, sūnui 
Napoleonui Lietuvoje, jų šeimoms ir artimiesiems 
gilią užuojautą reiškiame.

Janina, Juozas ir Vincas 
Valiušaičiai

Charter flight for Baltic peoples to

AUSTRALIA
from December 15th, 1974 to January 12th, 1975 

West Coast — Sydney $675.00 
West Coast — Perth $1016.00 

Discount fares from your city to W. Coast

Hurry! Contact:
TRAVEL SERVICE 

LATVIAN VACATION CLUB 
12636 S.E. 161 Street

Renton, Wash. 98055. Tel. (206) 255-6082

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wes+ Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur dūkstančiai- taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD, Pręsident

Šio banko direktorių taryboje yra adv..Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—-Asseta 
virš $213,000,000. ■ '

CURRENT DIVIDEND RATES
, . ' ■ ’ r • . ‘ ’ .•>

• Regula? a/c — 5% % ei year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

--------  All Accounts Compounded Daily --------

L
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'YORKE97-
New Yorko žinių šiame nu

meryje daugiau yra 9 ir 11 pusla
piuose.

Tėv. Kornelijus Bučmys, 
OFM, pranciškonų vienuolyne 
spalio 30 švenčia 25 metų ku
nigystės sukaktį.

Laisvės Žiburio koncertas-ba- 
lius įvyks spalio 26, šį šeštadie
nį, 7 vai. vak. punktualiai. Pa
vėlavę dainavimo metu į salę 
nebus įleidžiami. Bilietus gali
ma įsigyti iš anksto pas platin
tojus (žiūr. skelbimą) arba prie 
įėjimo Kultūros Židinyje.

Gubernatoriaus M. VVilson 
perrinkimo komiteto etninių 
grupių skyrius kviečia į pasima
tymo su gubernatorium susirin
kimą spalio 29, antradienį, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Astoria Manor 
patalpose, 25-22 Astoria Blvd., 
Astoria, N. Y. Bilietai po 10 dol. 
galima įsigyti ir iš anksto pas 
Petrą Wyteną, 360 Palmetto St., 
Ridgevvood, N. Y. 11227. Tel. 
E V 6-3871.

(212) 827-1352
(212) 827-1351
(212) 827-1350
(212) 235-5962 
212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

L.ŠS.T. New Yorko Simo Ku
dirkos šaulių kuopa šaukia savo 
narių metinį susirinkimą spalio 
27, sekmadienį, 4 v. popiet Kul
tūros Židinio posėdžių menėje. 
Visi šauliai kviečiami dalyvauti.

Virginija ir Anatolijus Butai, 
Bellevue, Washington, skyrė 50 
dol. auką a.a. Danutei Penikie- 
nei Kultūros Židiny įamžinti.

Vambutų šeima iš Douglas- 
town, N. Y., skiria 25 dol. auką 
Kultūros Židiniui vietoj gėlių 
prie a.a. Danutės Penikienės 
karsto.

David Rockefeller, The Chase 
Manhattan banko prezidentas, 
su žmona spalio 8 suruošė New 
Yorko konsularinio korpuso gar
bei priėmimą, kuriame, be kon
sulų, dalyvavo visa banko vado
vybė ir New Yorko miesto bur
mistras Beame su keliais paly
dovais ir pora šimtų visuome
nės ir biznio vadovų. Priėmime 
dalyvavo ir Lietuvos gen. kon
sulas Anicetas Simutis su žmo
na. (E)

Zigmas J. Lapinas ir jo veda
mas Montrealio jaunimo an
samblis Gintaras lapkričio 9 
atvyksta į Kultūros Židinį, kur 
duos lietuvių liaudies muzikos 
ir tautinių šokių koncertą. Turė
sime progos išgirsti liaudies in
strumentų orkestrą, šios rūšies 
vienintelį Amerikos kontinente. 
Po koncerto ten pat įvyks jau
nimo šokiai.

Pėdos mirties zonoje, Elenos 
Juciūtės parašyta knyga apie Si
biro kalėjimus, vargų darbo sto
vyklas, turės 548 puslapius. Joje 
bus 38 iliustraicjos. Knygą lei
džia Simo Kudirkos šaulių kuo
pa New Yorke. Knyga jau sulau
žyta ir atiduota spaustuvei.

Katalikų Federacija su visom 
jai priklausančiom draugijom 
ruošia Šventųjų Metų atidarymo 
šventę, kuri įvyks gruodžio 1 
d. 4 v. popiet Kultūros Židi
nyje. Meninę programą atliks 
solistė Audronė Simonaitytė 
iš Chicagos, vyrų sekstetas iš 
Bostono, sekstetui vadovauja 
kompozitorius Julius Gaidelis, 
ir muzikas klarnetistas Vik
toras Prižgintas.

N. Y. vyrų choras Perkū
nas lapkričio 24 vyksta į Bosto
ną ir ten atliks programą Lie
tuvos kariuomenės minėjime.

Antanas Rugys, Paterson, 
N. J. lietuvių veikėjas, suorga
nizavo tris stalus Laisvės Žibu
rio koncertui šį šeštadienį. Ra
dijo vadovybė dėkoja.

LB Queens apylinkės visuo
tinis susirinkimas šaukiamas 
spalio 27, sekmadienį, 3 vai. 
popiet A. Ošlapo namuose, 80- 
15 Cowles Court, Rego Park, 
N.Y. Nariai ir jų draugai malo
niai kviečiami dalyvauti.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje lapkričio 3 d. 11 vai. bus 
pamaldos už mirusius kunigus. 
Po mišių parapijos salėje bus 
speciali mirusių kunigų prisi
minimo programėlė ir tada ka
vutė.

Vyr. skaučių židinio Vilijos 
susirinkimas bus apalio 28, pir
madienį, 7:30 vai. vak., pas p. 
Katinienę, 85-08 104 St., Rich
mond Hill. Visos narės kviečia
mos dalyvauti.

Bronei Spūdienei, New Yorko 
lietuvių visuomenės veikėjai, 
švenčiant 70 metų sukaktį, ruo
šiamas pagerbimas spalio 27, 
sekmadienį, 3 vai. po pietų 
New Yorko evangelikų parapijos 
salėj Woodhavene, 91 St. ir 85 
Rd. kampas. Pagerbimą rengia 
specialus organizacijų atstovų 
komitetas. Darbininkas taip pat 
nuoširdžiai sveikina darbščiąją 
jubiliatę Bronę Spūdienę.

Dr. Marytė ir Aleksandras 
Žemaičiai, iš Leonia, N. J., išvy
kę ilgesnėn kelionėn į P. Afri
ką, pakeliui buvo sustoję ke
liom dienom Rio de Janeiro 
mieste ir iš ten atsiuntė Dar
bininko redakcijai ir skaitytojam 
sveikinimus.

Šalčiam užėjus, jei nuo
mojamuose kambariuose trūksta 
šilumos, skambinkit į specialią 
Housing Dept. įstaigą telefo
nu 960-4800. Sulauksit 
pagalbos.

Į Havajus lapkričio 1 aštuonių 
dienų kelionė 299 dol. lėktu
vas, viešbutis ir kita. Skambinti 
Vytis agentūrai 769-3300.

MENO KŪRINIŲ

VYKS LAPKRIČIO 2 ir 3 D.D.

J. Paukštienės 
autoportretas

DAIL. JADVYGOS
PAUKŠTIENĖS

PARODA

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Oficialus parodos atidarymas šeštadienį, 
lapkričio 2 d., 7 v.v.

Po to pasižmonėjimas, kavutė

Parodągalimalankyti Iapkričio2ir3d.d. nuo 12-9v.v.

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJA 
MALONIAI KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI

Sol. Mečislovo Razgaičio kon
certas įvyks šį sekmadienį, spa
lio 27, Laisvės salėj, 269 2nd 
St., Elizabeth, N. J. Pradžia 5 
vai. vak. Akomponuos muz. Al
girdas Kačanauskas. Programoj 
dar dalyvaus Vladas Tursa ir 
Leonardas Žitkevičius. Kon
certo pelnas skiriamas padėti Si
mui Kudirkai ir jo šeimai.

LAISVĖS ŽIBURIO 
iJT RADIJO 

li^KONCERTAS-BALIUS
spalio 26, šeštadienį, Kultūros Židinyje,

361 Highland Blvd., Brooklyn

Programoje: Clevelando vyrų oktetas,vadovaujamas 
Ryto Babicko, 

solistė Irena Grigaliūnaitė

Pradžia 1 vai. punktualiai

OUR STATĖ

Po programos balius ir šokiai, grojant ukrainiečių 
“Černienko” orkestrui

Įėjimo auka Laisvės Žiburiui - 6 dol.

Baliui stalus 10-čiai asmenų ar mažiau galima užsakyti skambinant:

New Yorke

BIRUTEI LABUTIENEI VI 7-5550
LIUDVIKAI KULIKAUSKIENEI 845-6722 
ANTANUI DIRŽIUI TA 7-8789
VLADUI VASIKAUSKUI VI 7-1286
ROMUI KEZIUI 229-9134

r

SENATOR MARTIN J. KNORR

15th 
SENATE 

DISTRICT

VVOODHAVEN, RICHMOND HILL, 
OZONE PARK, S. OZONE PARK, 
CYPRESS HILLS, RIDGEVVOOD, 
GLENDALE, MASPETH, MIDDLE 
VILLAGE, VVOODSIDE, FOREST 

HILLS

i

A Proven Friend of Lithuanian — Americans
i

ENDORSED BY LITHUANIAN - AMERICANS 
FOR THE RE-ELECTION OF SENATOR KNORR

PETER C. VVYTENUS 
KAZIMIERAS VAINIUS 
LIUDAS TAMOŠAITIS 
ALFONSAS SAMUSIS 
ANTANAS SABALIS

ALEXANDRAS VAKSELIS 
DR. BRONISLAVAS 

RADZIVANAS
DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
DR. V. ČEKAS
MARY SHALINS

i

Please Vote For Him ON COLUMN ‘A’ OR ‘C’!

PAID FOR BY LITHUANIAN COMMITTEE FOR THE RE-ELECTION OF SENATOR MARTIN J. KNORR Į

LITHUANIAN CULTURAL CENTER — 341 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y.

New Jersey

Pilno stalo rezervacija garantuojama nupirkus 4 bilietus ar daugiau.

BRONEI MACIJAUSKIENEI (201) 892-6415
VINCUI MAMAIČIUI (201) 351-9057
ANTANUI RUGIUI (201) 525-3340

Namie gaminto maisto bufetas ir geri gėrimai abiejose Kultūros 
Židinio saiėse.

Elect 
Governor 

VVilson 
Governor

Visuomenė nuoširdžiai kviečiama _atsilankyti!

Laisvės Žiburio Radijas

A FRIEND OF

HE KNOWS
HOW
TO GET
THINGS DONE

LITHUANIAN 
AMERICANS

FRIENDS OF THE GOVERNOR VVILSON TEAM
R. BURDELL BIXBY — CAMPAIGN DIR. JAMES G. HELLMUTH — TREAS. 

JAMES FUSSCAS — DIR. ETHNIC DIVISION
THE LITHUANIAN AMERICAN COMMITTEE OF NEW YORK STATĖ FIRMLY ENDORSES 

THE ELECTION OF GOVERNOR MALCOLM W I L S O N FOR GOVERNOR 
C. W YT E N U S — STATĖ CHAIRMANPETER

Stanley J. Gudas 
Jamaica Estates, N. Y.
Msgr. John Balkūnas, P.A. 
Maspeth, N.Y.
Alexandras Vakselis 
Richmond Hill, N.Y.
Stephen Briedis 
Brooklyn, N.Y.
Romas Kezys
Bayside, N.Y.
Dr. Vaclovas Paprockas 
Richmond Hill, N.Y.
Vitalis & dr. Marija Žukauskas 
VVoodhaven, N.Y.
Emilija Čekas 
VVoodhaven, N.Y.
Rev. Dr. Cornelius Bučmys 
Brooklyn, N.Y.
Ignas Gasiliūnas
Jamaica Estates, N.Y. 
Jurgis Kiaunė 
Jamaica Estates, N.Y.
Kazys Bačauskas 
VVoodhaven, N.Y.
Dr. Eugene Noakas 
Ozone Park, N.Y.
Dr. Bronislavas Radzivanas 
Richmond Hill, N.Y.
Jonas Šlepetys 
Jackson Heights, N.Y. 
Vytautas Šventoraitis 
Brooklyn, N.Y.
Liudas Tamošaitis 
VVoodhaven, N.Y.
Leonas Virbickas 
Brooklyn, N.Y.

Dr. Giedrė Kumpikas 
Hollis Hills, N.Y.
Antanas & Emilija Jurgėlą 
Glendale, N.Y.
Kęstutis K. Miklas 
Plainvievv, N.Y.
Dr. Dimas
Ridgevvood, N.Y. 
Juozas Maurukas 
Richmond Hill, N.Y. 
Dr. A. Klimas 
Rochester, N.Y.
Bronius Krokys 
Rochester, N.Y.
Joseph Jurkus 
Rochester, N.Y.
Albert Ošlapas 
Rego Park, N.Y. 
Constantine Kazlauskis 
New Hyde Park, N.Y.
Ray Kazias
Oueens Village, N.Y.
Anne & Anthony Shovelski 
Glendale, N.Y.
Joe Shovelski 
Glendale, N.Y.
K. Vainius 
Maspeth, N.Y. 
John Klashus 
Belle Harbor, N.Y.
Helen Kulber 
Brooklyn, N.Y. 
Joseph J. Garszva 
Richmond Hill, N.Y. 
Vytautas Beleckas 
Ridgevvood, N.Y.

Vitas Gruzdis 
Ridgevvood, N.Y. 
Michael Kerbelis 
Amsterdam, N.Y. 
Norbert J. Sherbunt, Jr. 
Amsterdam, N.Y.
S. J. Kiselis 
Amsterdam, N.Y. 
Dr. Joseph Kazickas 
New York, N.Y. 
Dr. Joseph Valiūnas 
New Rochelle, N.Y. 
Anthony Mažeika, Sr. 
So. Ozone Park, N.Y. 
Peter & Alice Zupkus 
Richmond Hill, N.Y. 
Stella Garbanouskas 
Hovvard Beach, N.Y. 
Alfonsas Samusis 
Richmond Hill, N.Y. 
Antanas Sabalis 
VVoodhaven, N.Y. 
Petras Ąžuolas 
Brooklyn, N.Y. 
Aloyzas Balsys 
New York, N.Y. 
Mary Shalins 
VVoodhaven, N.Y. 
Eglė Žilionis 
New York, N.Y. 
Victoria Checheta 
New York, N. Y. 
Pranas Gvildys 
Staten Island, N.Y. 
Bette Wytenus 
Ridgevvood, N.Y.

PAID FOR BY THE LITHUANIAN AMERICAN COMMITTEE OF N.Y. STATĖ FOR THE 
ELECTION OF GOVERNOR VVILSON

!
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