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Valst. sekr. Kissingerio pasi
tarimai dėl pietvakarių Afrikos ir 
Rodezijos valdžios perleidimo 
juodųjų daugumai su Tanzanijos 
ir Zambijos prezidentais netei
kia daug vilčių, kad tai galėtų 
būti pasiekta taikingomis prie
monėmis.

Kinijos paskelbtame Mao 
Tse-tungo laidotuvių komiteto 
narių sąraše nėra pašalinto iš 
min. pirm, pavaduotojų Tengo 
Hsiao-pingo šalininkų pavar
džių.

Pagal Guinness Book of 
World Records Mao Tse-tungui 
valdant Kiniją nuo 1949 iki 
1965 čia buvo sunaikinta 26,300. 
000 gyventojų, o pagal Pietų 
Karolinos universiteto tarptaut. 
studijų instituto duomenis per 
tą patį laiką buvo sunaikinta nuo 
32,250,000 iki 60,984,000 gy
ventojų.

Sovietų MIG-25 lėktuvai, ku
rių vienas buvo atskraidintas į 
Japoniją, netrukdomi gali žval
gyti V. Vokietiją, Prancūziją, 
Olandiją, Belgiją, Norvegiją ir 
Japoniją.

Andrejus D. Sacharovas su 
žmona buvo nuvykęs į Jakutiją 
aplankyti ten ištremto Amnes- 
ty International Maskvos sky
riaus sekretoriaus Andrejaus N. 
Tverdochlebovo, dirbančio vie
noj lentpiūvėj. Atsakytas susisie
kimo priemonių, jis pėsčias nak
tį nužygiavo 12 mylių, kad galė
tų pasimatyti su ištremtuoju.

Kinija nepriėmė Sov. S-gos ir 
jos satelitinių valstybių ko
munistų partijų prisiųstų už- 

. uojautų dėl Mao Tse-tungo mir
ties.

Sov. S-ga pakartotinai apkalti
no Japoniją nedraugiškumu, 
kad ji, susitarusi su JAV, sutruk
dė “paklydusiam” lakūnui ltn. 
Viktorui I. Butenko su lėktuvu 
grįžti į Sov. S-gą.

Pagal NYT apklausinėjimo 
duomenis amerikiečiai yra įsiti
kinę, kad valst. sekr. Kissin
gerio politika stokojanti idealiz
mo ir moralės, per mažai krei
pianti dėmesio į žmogaus teisių 
apsaugą, leidžianti Maskvai ato
slūgio politiką išnaudoti savo 
reikalam ir nesirūpinanti krašto 
vidaus reikalais ir atsilikusių 
kraštų gerove.

Izraelis ir Sirija leido Gola- 
no aukštumų paliaubų zonoj 
susitikti išskirtų druzų šeimų 
nariam.

Stiprindama ideologinį bu
drumą, Sov. S-ga pertvarkė ži
nių tarnybą Novosti, sumažin
dama jos tarnautojų skaičių ir 
dalį jos funkcijų perduodama 
Tassui ir valstybės radijo ir te
levizijos komitetui. Jos pirmi
ninku buvo paskirtas Izvestijų 
redaktorius Levas N. Tolkuno- 
vas. Izvestijų redaktoriumi pa
skirtas Sovietskaja Rossija red. 
Piotras F. Aleksejevas. Pravdos 
redaktoriumi paskirtas Ko
munisto red. Viktoras G. Afanas- 
jevas.

Brookingso tyrimų institutas 
teigia, kad ir toliau didžiausią 
pavojų JAV sudarys Sov. S-ga, 
kuri liks tottalitarinė, gerai gink
luota, pasiryžusi dominuoti rytų 
Europoj ir plėsti savo įtaką pa
sauly. Gynybos pastangas JAV 
turėtų koncentruoti jos gyvy
binių interesų sferose — Eu
ropoj, Japonijoj ir art. Rytuose. 
JAV gynybai skiriamų išlaidų 
nereikėtų nukreipti socialinėm 
programom, nes išlaidos JAV gy
nybos reikalam turinčios augti.

Libija išleido oficialų žemėla
pį, pagal kurį ji prisiskyrė 37,000 
kv. m. iš Čado ir po apie 7,500 
kv. m. iš Nigerio ir Alžiro, bet 
paliestosios valstybės neprotes
tuoja, nes Libija teikia jom pa
ramos. (nukelta [ 5 psl.)

Vajosiškis

“Tiesos” redakcijai
Mano sūnus Vilius, tarnauda

mas kariuomenėje, 1971 m. žu
vo. Dalinio vadas leido mano sū
naus palaikus parsivežti Vajosiš- 
kin ir pasilaidoti kaip noriu. 
Dar leido vieną karininką ir du 
kareivius palydėti. Vietos ta
rybiniai pareigūnai pradėjo 
mane versti laidoti sūnų be baž
nyčios, kitaip teksią gailėtis. Net 
kelis kartus reikalavo laidoti be 
bažnyčios. Neatsižvelgė nė į 
mano skausmą, netekus dvi
dešimtmečio sūnaus.

Kai nenusileidau ir laidojau 
su bažnytinėmis apeigomis, tuo
met nuo manęs visi atsitraukė. 
Nebuvo nei orkestro, nei saliu
to, neprisidėjo nei kolūkis, nors 
sūnus prieš kariuomenę čia dir
bo traktoristu ir vairuotoju. O 
mokykla savo buvusiam moki
niui tik trukdė. Direktorius už
draudė mokiniams dalyvauti 
laidotuvėse, suvarė mokinius į 
salę, o kurie nešė eisenoje vai
nikus, tuos išbėgusios iš mokyk
los mokytojos iš eisenos suvarė 
į salę. Taip buvo pareikšta 
neapykanta žuvusiam kareiviui, 
kadangi jis buvo laidojamas su 
bažnytinėmis apeigomis.

Š. m. rugsėjo mėn. buvo su
daužyta ant mano sūnaus kapo 
tvorelė ir nuo daugelio pamink
lų nuplėšytos “mūkelės”. Perša
si mintis, kad ir čia tebeseka 
laidotuvių nuotaika — niekinti 
mano sūnaus kapą, kam jis reli
giškai palaidotas, nes kapus api
plėšė Vajosiškio aštuonmetės 
mokyklos mokiniai. Taip liudija 
vienas iš dalyvių — Vaidas Sa- 
ladžius.

Lapkričio 5 tuo reikalu krei
piausi į Zarasų raj. miliciją. 
Milicija 1975 lapkričio 17 raštu 
Nr. 34 atsakė: “Vajosiškio 8- 
metės mokyklos mokinių — 
Bagdonavičiaus K. P., Gera- 
simovo A.K. ir Juodvalkio B.J. 
atžvilgiu, dėl “mūkelių” nuplė
šimo nuo paminklų, esančių Va
josiškio kapinėse, surinkta me
džiaga ir persiųsta svarstymui 
pagal mokymosi vietą. O dėl 
tvorelės spindulių sulaužymo, 
pagal Jūsų pareiškimą, kaltinin
kai nenustatyti.”

Iš to matyti, kad tvorelė apie 
kapą nebus atstatyta. Nors V. Sa- 
ladžius sakė, kad tvorelę išlaužė 
A. Gerasimovas, K. Bagdonavi
čius, B. Juodvalkis ir A. Vai
vada. Sugadintų paminklų irgi 
nemanoma atstatyti. Vajosiškio 
mokyklos direktorius J. Kuolas 
visaip bando išsisukti, o dažnai 
tik pasijuokia, kai jam primena
ma, kad sugadintus paminklus 
reikia pataisyti.

V. Saladžius su T. Sakalaus
kiene Vajosiškio kapuose paro
dė direktoriui J. Kuolui paslėp
tų “mūkelių” visą sandėlį. Mi
nėti mokiniai tas “mūkeles” nu- 
1 upinėjo su replėmis ir su ge
ležimis, atplėštomis nuo mano 
sūnaus kapo tvorelės. “Mūke
lės”, kaip matyti, buvo renkamos 
pardavimui. Kodėl vengiama iš
aiškinti pirkėjus? Juk jie kal
čiausi. Kam gi jie slepiami?

Kas man daryti? Ar man kreip
tis į karinio dalinio vadą, kur tar
navo sūnus? Ar kur kitur, kad 
mano sūnaus — kareivio atmini
mas nebūtų niekinamas?

Z. Šetinienė (?) 
kareivio motina

Zarasų raj.,
Vajosiškio paštas,
Pūsliai,
1975 gruodis

-o-
Skuodas. Religijų reikalų ta

rybos įgaliotinis K. Tumėnas 
mėnesiniame leidinyje “Tarybų 
darbas” 1975 Nr. 4, p. 28 
atsako į klausimą, ar gali dvasi
ninkai atlikti religines apeigas 
ne maldos namuose. “Ligo
niams kunigas turi teisę suteik
ti paskutinius patarnavimus na
muose, ligoninėse arba įkalini
mo vietose, jeigu patys ligoniai 
to pageidauja. Pastaraisiais 
dviem atvejais būtina užtikrinti, 
kad apeigos netrukdytų kitiems 
piliečiams, tai yra, kad tos apei
gos būtų atliekamos atskirose 
patalpose. Pasitaiko, kad kartais 
kai kurie vadovai, ypač ligoni
nių darbuotojai, nenori įsileisti 
kunigo į įstaigą, motyvuodami 
tuo, kad, girdi, nesą atskirų pa
talpų ir pan. Žinoma, su patal
pomis sunkumų būna, tačiau ad
ministracija neturi teisės neįsi
leisti dvasininko pas sunkiai 
sergantį pilietį, ir izoliuota pa
talpa būtina surasti.”

Skuodo rajoninės ligoninės 
vyr. gydytojas Mažrimas šitos 
teisės tikintiesiems nepripažįsta 
ir kunigo į ligoninę pas mirš- 
'tančius tikinčiuosius neįleidžia.

1976 vasario 3 Skuodo ligoni
nėje gulėjo silpnas ligonis Jonas 
Baltinas. Jis pasiuntė pas vyr. 
gydytoją Mažrimą savo dukrą 
Jadvygą Grikštienę paprašyti 
leidimo pakviesti kunigą. Leidi

Algimantas Gečys, naujas JAV LB krašto valdybos pirmi
ninkas. Jį išrinko aštuntoji taryba, suvažiavusi posėdžiauti 
Darbo dienos savaitgalį Chicagoj. Nuotr. j. Urbono

MAO TSE-TUNGUI MIRUS
Pagal Kinijos komunistų par

tijos įstatus jos pirmininką renka 
partijos centro komitetas. Šiuo 

metu partijai vadovauja pirmasis 
pirmininko pavaduotojas Hua- 
Kuo-fengas, o dėl pirmininko 
vietos varžysis kelios grupės: 
nuosaikieji, kuiiem iki mirties 
atstovavo Ču En-lai, radikalieji, 
atstovaujami Mao našlės Čiang- 
Čing ir partijos vicepirm. Van- 
go-Hungo-Veno ir karių gru
pė, kuriai vadovauja Pekino ka
rinio rajono vadas Čen-Hsi-lien.

Nuosaikiesiem priklauso ūkio 
planuotojai ir senieji partijos pa
reigūnai, kai kurie jų 1960 pa
smerkti, bet paskutiniu metu vėl 
rehabilituoti. Ši grupė remia 
skubų Kinijos supramoninimą ir 
santykius su vakarų valstybėmis 
dėl jų pažangios pramonės ir 
technologijos. Užsienio politi

koj grupė siekia aktyvios diplo
matijos, turėdama tikslą nustaty
ti vieną galybę prieš kitą.

Radikaliajai grupei priklauso 
Kinijos revoliucininkai ir izolia- 
cionistai, nepasitikį nei JAV nei 

mo nedavė, nes, jo nuomone, li
goninė esanti valdiška įstaiga 
ir kunigams į ją įeiti negalima.

Namiškiai turėjo silpną ligonį 
išvežti iš ligoninės, kad galėtų 
aprūpinti paskutiniais sakra
mentais. Po kelių dienų Balti
nas mirė.

Tokių atvejų, kai Skuodo ligo
ninės vyr. gydytojas Mažrimas 
neleidžia pasinaudoti Konstitu
cijos garantuota sąžinės laisve, 
yra daug. Tačiau už tokį netei
sėtą ir nehumanišką elgesį, są
žinės laisvės varžymą, jo niekas 
nebaudžia.

-o-
Skuodas. Izabelė Malukaitė 

nuo 1971 dirbo Skuodo rajono 
aklųjų draugijos pirmininke. Jos 
darbas buvo gerai įvertintas. Jos 
vadovaujamos aklųjų draugijos 
skyrius 1973 užėmė pirmą vietą 
zonoje, o 1974 pihnąją vietą vi
soje respublikoje. 1975 pabaigo
je atitinkamų asmenų ji buvo pa
klausta, ar einanti į bažnyčią.

— Ėjau, einu ir eisiu. Veid
mainiauti aš nenoriu, — atsakė 
Malukaitė. — Juk Tarybų Są
jungoje yra sąžinės laisvė.

Už šį atvirą pasisakymą I. Ma
lukaitė buvo pašalinta iš pirmi
ninkės pareigų.

-o-
Šiauliai. 1976.III.13 naktį 

buvo apiplėšta Šiaulių Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčia. Išplėštos 
aukų dėžutės.

Sov. S-ga ir maną, kad bet ko
kie santykiai su užsienio valsty
bėmis susilpnins pačią revoliu
ciją.

Karių grupė palaiko santykius 
su nuosaikiausiais ir vengia bet 
kokių santykių su radikalais. Ši 
grupė proteguoja Kinijos supra
moninimą, nes mano, kad tik šiuo 
keliu Kinija gali virsti pasaulio 
galybe, ir yra griežtai nusista
čiusi prieš Sov. S-gą.

Yra dar ir kultūrinės revoliu
cijos metu iškilusių technokratų 
grupė, kuri dėl armijos įsikiši
mo neteko savo vietų ir privi
legijų ir sudaro nepatenkintųjų 
klasę. Šiai grupei gali priklausy
ti ir iš miestų į ūkius ir fab
rikus išsiųsti jaunuoliai ir kultū
rinės revoliucijos metu buvę 
mokyklų mokiniai, kurie dėl po
litinių studijų mokyklose nieko 
neišmoko.

Didelė įtampa ir didelės var
žybos dėl Mao posto gali sukelti 
ir revoliuciją, nes kiekviena gru
pė stengsis Mao ideologines te
orijas panaudoti savo naudai.

Nuoširdžiai dėkoju už patikė
tą atsakomybę per ateinančius 
trejus metus vadovauti JAV Lie
tuvių Bendruomenei. Pareigas 
prisiimu tvirtai tikėdamas bend
ruomeninės idėjos didingumu ir 
nepakeičiamumu lietuviško
sios išeivijos gyvastingumo iš
laikyme. Kviečiu jus, gerbiami 
LB tarybos nariai, šio krašto lie
tuviškąsias organizacijas ir kiek
vieną Amerikos lietuvį bendruo
meninę idėją ugdyti, tobulinti, 
pritaikyti laiko reikalavimam, 
kad tėvų išlaikytą lietuvių tautos 
gyvybę išeivijos lietuvis per
duotų ateities kartom, Lietuvių 
Chartos žodžiais tariant, “kad 
amžinai gyventume”.

Šiandieninėj LB tarybos sesi
joj išeivijos problemas svarstant 
mačiau dvi kartas. Vieną — ug
dytą ir brandintą tėvynėj, kitą— 
į gyvenimą išėjusią jau už 
tėvynės ribų. Džiau - 
giausi matydamas tų kartų atsto
vų vykdytą kūrybinės minties 
plėtotę, sugebėjimą pasiekti 
nuomonių sintezę, vyresniajai 
kartai būdingą atsargumą, gy
venimo patirtį ir gyvenimo metų 
lobį sėkmingai suderinant su 
jaunesniųjų veržlumu, entu
ziazmu ir kliūčių nepažinimu. 
Išlaikykim tą darnų susiklausy
mą ir ateity. Nuo mūsų pastangų 
ir ryžto priklausys, ar išeivija 
tebeis gyvenimo keliu, ar su
lauks su laiko tėkme ateinančio 
išnykimo.

Busimosios JAV LB krašto 
valdybos kadencijos metu ben
druomeninę veiklą stengsiuos 
derinti su tais principais, ku
rie prieš 27 metus buvo įrašyti 
į Lietuvių Chartą. Suglausta 
forma paliesiu savo bendruome
ninius įsitikinimus, nes, juos 
žinant, tikiuosi, jum bus supran
tamesnė busimosios JAV LB 
krašto valdybos veiklos kryptis.

Organizacinėj veikloj pagrin
dinį dėmesį skirsim veiklos stip
rinimui bendruomeninių vie
netų vietovėse, siekdami išeivi
jos lietuvį jungti su bendruome
nine idėja. Ypatingą dėmesį 
skirsim jau lietuviškai nekalban
čiai ar mažai kalbančiai išeivi
jos kartai, dvasiniam suartėji
mui pradėdami leisti periodinį 
laikraštį anglų kalba. Mūsų 
tikslą vykusiai yra nusakęs 
Bendruomenės pirmtakas Myk. 
Krupavičius. Jo žodžiais tariant, 
kiekvienas lietuvis yra lietuviš
koji plyta. Tačiau, kol lietuvio 
su lietuviu nejungia LB organai, 
tol tokie lietuviai tėra tarsi palai
dų plytų krūva, kuria gali naudo
tis kiekvienas praeivis. Tik tada, 
kai visų kraštų lietuviai bus su
rikiuoti atitinkama tvarka į savo
sios bendruomenės patvarų pa
statą, iš palaidų lietuviškų plytų 
krūvos turėsim pastatę lietu
vybei tvirtovę.

Pasisakom už LB-nę demokra
tišką savo esme, savo struktū
ra ir savo veiklos metodais. De
mokratiniai rinkimai, kuriuose 
balsavimo primatą turi paskiras 
lietuvis, o ne kokios nors srovi
nės grupės deleguotas atstovas, 
yra ta didžioji jėga, iš kurios sro
vena skaidrusis LB gyvastin
gumas. Demokratiniais rinki
mais LB vykdo nuolatinę dir
bančiųjų kaitą: vieniem pasi
traukiant, į bendruomeninį dar
bą atvedami kiti. Iš išeivijos lie
tuvio ir organizacijų laukiam 
jautrumo demokratijos dėsniam, 
nes tik jais norim matyti grįs
tus laisvos Lietuvos valstybinius 
pagrindus.

Savo organizacinį tautiškumą 
žadam grįsti tik sąmoninga lie
tuvybe. Ji pasiekiama stiprinant 
mūsų šeimas, mūsų lituanistines 
mokyklas, jaunimo organiza
cijas, lietuviškąjį spausdintą 
žodį. Mokyklose pabrėšim ne 
tik lietuvių kalbos vartojimą bei 
branginimą, ne tik tautinės kul
tūros pažinimą bei puoselėjimą, 
ne tik papročių laikymąsi, bet 
ir lietuviškosios išeivijos tauti
nės misijos suvokimą bei valsty
binės Lietuvos nepriklausomy
bės siekimą.

Nors iš LB-nės kartais norima 
atimti teisę dalyvauti Lietuvos 
laisvinimo darbe, noriu jus už
tikrinti, kad naują kadenciją pra- 
dedančioji krašto valdyba vyk
dys Lietuvių Chartos uždėtą pa
reigą, iš laisvinimo darbo nesi
trauks ir jo intensyvumo ne
mažins. Ir toliau pasisakysim 
už absoliutų Lietuvos interesų 
gynimą, net ir tada, kai mūsų 
tautos interesai susikirs su JAV- 
ių interesais. Lietuvių Charta 
sako, kad lietuvis yra lojalus 
savo gyvenamam kraštui. 
Tokiais esam. Lojalumo ta
čiau nerodysim nemoraliai 
šio krašto politikai, palie
čiančiai mūsų tautinius ir dvasi
nius jausmus. Mūsų tęsiamos 
laisvinimo veiklos tikslas bus ne 
inkorporacijos nepripažinimo iš
laikymas, ne muitų siunti
niam sumažinimas ar lankymosi 
tėvynėj mažesnių varžymų sie
kimas, bet laisva ir nepriklauso
ma Lietuva.

Tautinės kultūros ugdymas 
yra priemonė ne tik reikštis iš
eivijos genijui ir stiprinti lietu
vybei, bet taip pat ir praskinti 
keliui į tarptautinį pripažinimą 
ir bendravimą. Rodysim kultū
rai išskirtinį dėmesį, didesnį ne
gu anksčiau. Nevengsim kultū
ros “supolitikinti” ir politikos 
“sukultūrinti”. Kultūrą naudo- 
sim viešosios opinijos forma
vimui, su jos pagalba siekdami 
stiprinti mūsų tautos teises į 
laisvąjį gyvenimą.

Bendruomenės pradininkai į 
LB idėją žiūrėjo idealistinėmis 
akimis. Jie LB-nę matė apiman
čią visus pasauly pasklidusius 
lietuvius, vykdančius Lietuvių 
Chartos įsipareigojimus, suge
bančius pakilti virš savo asme
niškumų, srovinių organizacijų, 
partijų. Būta tačiau ir realiau 
galvojančių. Jau anksčiau minė
tas Myk. Krupavičius 1950 rašė: 
“Yra žmonių, kurie į viską mėgs
ta žiūrėti pro partinę prizmę. 
Tokie tiesiog negali suprasti, 
kaip gali būti organizacija, kuri 
nebūtų nudažyta viena ar kita 
spalva. Lietuvybės misija to
kiems yra per siaura sąvoka!” 
Rapolas Skipitis, 1938 pirminin
kavęs Pasaulio Lietuvių Są
jungai, kurios darbų paveldėto
ja yra šiandieninė PLB, 1938 
skundėsi: “Kiek toje mažutėje 
lietuvių tautos bendruomenėje 
vieni kitų nesupratimo ir nesusi
pratimo! Kiek kartais keršto ir 
neapykantos!”

Matydami tą neapykantą LB- 
nei teberusenančią dar ir šiais 
laikais, pasisakom ne už tarpu
savio kovą, bet už pozityvią 
veiklą, skleidžiančią pagarbą ir 
toleranciją kitaip galvojančiam 
lietuviui. LB-nėj yra vietos įvai
rių nusiteikimų ir pakraipų žmo
nėm. Visi jie gali turėti svarbų 
vaidmenį, darbuodamiesi tautos 
ir išeivijos tikslų siekime. Suta
rimas visuomet gali būti pasie
kiamas, kai vadovaujamasi de
mokratiniais principais, o ne pi
gia, šmeižiančia demagogija.

Nemažinant, o vertinam mūsų 
veiksnių, organizacijų, sambū-

(nukelta į 4 psl.)

BRAŽINSKAI 
NEW YORKE

Praeitame Darbininko nu
mery buvo pranešta, kad, Balfo 
padedami, Pranas Bražinskas ir 
jo sūnus Algirdas įsikūrė Vene- 
cueloj ir kad ten juos globoja 
to krašto lietuviai..

Bet jie ten neilgai svečiavosi. 
Rugpiūčio gale jie atsirado New 
Yorke. Algirdas Bražinskas, gy
vendamas Turkijoj, susirašinėjo 
su VVorcesterio lietuvaite Berna
deta Miliauskaite. Atsidūręs 
New Yorke, jis nuvyko į Wor- 
cesterį, ją vedė .

Rugsėjo 19 Nevv York Times 
įsidėjo žinelę iš Maskvos, kad 
Sovietų Sąjunga reikalauja juos 
išduoti kaip nusikaltėlius, lėktu
vo grobikus.
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Globoja LŠST Naujosios Anglijos Rinktinė
55 Welles Avė., Dorchester, Mass. 02124

Į darbą, sesės ir broliai 
šauliai!

Gražioji vasara pasibaigė. 
Rugsėjo mėnuo kviečia visus į 
darbą. Visi grįžta iš atostogų. 
Prasideda mokyklose mokslo 
metai. Atgyja ir visuomeninė 
veikla.

Šiais metais Lietuvos Šaulių 
Sąjunga išsitiesia lietuviškajam 
darbui turėdama daugiau kaip 
3000 narių, su 27 kuopomis 
JAV-bėse, Kanadoj ir net toli
moj Australijoj. Visuose lietu
viškos veiklos baruose šaulių 
talka yra jaučiama, ir dažnai 
Šaulių Sąjungos pagalba nepa
mainoma. Praėjo tie laikai, ka
da kelių veiklesnių narių kuopoj 
netekimas nešė visai šaulių kuo
pai mirtį ar kelių veiklesnių na
rių atsiradimas mirusioj kuopoj 
lėmė jos prisikėlimą. Šiandien 
vieno ar kelių narių įtaka kuo
pai yra net nepastebima, nes 

šaulių kuopos yra stiprios ir 
didelės.

Vis dėlto tenka pripažinti, kad 
mes, Naujojoj Anglijoj gyveną 
šauliai, esam bene silpniausieji 
Lietuvos Šaulių Sąjungoj. Jei 
Chicagos, Detroito, Toronto tri
kampy šaulių kuopos savo na
rius skaičiuoja šimtais ir beveik 
kiekvienoj lietuvių gyvenamoj 
vietovėj veikia šauliai, tai Nau
jojoj Anglijoj net didžiosiose lie
tuvių kolonijose, kaip Hartford, 
Waterbury, New Haven, Law- 
rence, Lowell, apie šaulių veik
lą pasiskaitoma iš laikraščių.

Nors Naujojoj Anglijoj šauliai 
savo skaičiumi esam silpni, ta-

čiau savo eilėj jau turim dide
lį intelektualinį potencialą. 
Naujosios Anglijos šaulių rinkti
nėj yra profesorių, daktarų, ku
nigų, kompozitorių, gydytojų, 
karininkų, inžinierių, mokytojų, 
rašytojų, žurnalistų, studentų ir 
gražaus jaunimo. Turim dvi lie
tuviškas radijo programas, vado
vaujamas šaulių: Stepono Min- 
kaus Bostone ir Edvardo Mei
laus VVorcestery. Kas mėnesį 
Darbininke spausdinam “Lie-, 
tuvos šaulių gretose” puslapį, 
kuriame aprašom rinktinėj esa
mų kuopų veiklą. Šių metų 
visos Šaulių Sąjungos jubilieji
nę kultūrinę savaitę pravedėm 
pavyzdingai. Tai atlikom be Są
jungos centrinių organų talkos ir 
pagalbos.

Tačiau tų gražių laimėjimų 
pavėsy neprivalom išsitiesti po
ilsiui. Tad į darbą, sesės ir bro
liai šauliai! Šiame laikotarpy ypa
tingai reikalingi tvirti, dori, idė
jiniai ir darbingi šauliai. Testip
rina mus prieš 50 metų didžio
jo šaulio Vlado Putvinskio- 
Pūtvio šauliam pasakytieji žo
džiai: “Saūrinkit savo asmens 
reikalus, pamirškit asmeniškus 
vaidus, dėkitės į bendrąjį dar
bą. Tegul pavojaus supratimas 
sustiprins jūsų širdis, ir, patys 
sustiprėję, tvirtinkit nusiminė- 
lius, įtikinkit netikėlius, suju- 
dinkit apsnūdėlius, taikykit su
sivaidijusius, mokykit neišma
nėlius. Tegul visos jėgos su
vienys bendrajam didžiajam 
savo laimės gynimo darbui.”

J. Stašaitis
Rinktinės pirmininkas

Kultūrinėj šaulių savaitėj iš k. L. Grauslytė, P. Jagminas, 
E. Juciutė, B. Šakenienė, D. Grauslytė ir L. Kontautai-

NEW YORK — Lietuvos atsimi
nimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. 
Music of Lithuania, pirmad. 
7:30-8:30 vai. vak. VVSOU-FM

Kultūrinėj šaulių savaitėj 
stovyklavęs jaunimas prie 
lietuviško kryžiaus. Iš k. D. 
Grauslytė, L. Kontautaitė ir 
J. Grauslytė. Sėdi Jagminas 
ir R. Grauslys. Nuotr. J.

Stašaičio

Geležinio Vilko šaulių kuopa

BOSTON, MASS.

Jaunimo Geležinio Vilko šau
lių kuopai gegužės 4 suėjo vie- 
neri metai. Deja, sukaktis nebu
vo perdaug džiaugsminga, tad ir 
praleista nepastebėtai.

Dalyvaujant nedideliam narių 
skaičiui, gegužės 31 Hudson, 
N.H., įvyko Geležinio Vilko 
kuopos susirinkimas. Atsilankė 
ir Naujosios Anglijos šaulių 
rinktinės pirmininkas J. Stašai
tis; jis atvežė kuopai dovanų — 
Geležinį Vilką.

Susirinkimo darbotvarkėj pa
grindinis klausimas buvo buvu
sio kuopos pirmininko Gintaro 
Karoso pareigų perdavimas nau-

jam kuopos pirmininkui Jonui 
Stundžiai, gyv. Hudson, N.H.

Tenka pažymėti, kad, be kuo
pos pirmininko pareigų, G. Ka
rosas N.A. rinktinėj ėjo jaunimo 
vedėjo pareigas. Atrodė, kad šias 
dvi pareigas jam atlikti nebus 
sunku, nes jos viena kitą papil
do. Be to, G. Karosas visuome
ninėj veikloj nebe naujokas. Sa
vo laiku kandidatavo į Massa- 
chusetts valstijos seimą. Eilę 
metų vadovavo savo įsteigtam 
Jaunimo Informaciniam Sky
riui Bostone, net žurnalą “Lietu
vių Jaunimas” leido. Pagaliau ir 
Geležinio Vilko šaulių kuopa į- 
steigta jo pastangom. Tad vilčių 
buvo daug, juo labiau, kad jis 
visada pilnas visokių planų, su
manymų.

Jaunimas trokšte troško veik
los, bet, įsteigus kuopą, visus

Rinktinės pirm. J. Stašaitis įteikia jaunimo kuopai Geležinį 
vilką. Iš k. L. Grauslytė, P. Jagminas, L. Kontautaitė, G. Karo
sas, J. Studžia — naujasis kuopos pirm., rinktinės pirm. 
J. Stašaitis, D. Grauslys, R. Grauslys ir Dumčius. Nuotr.
J. Stašaičio

Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopa

VVORCESTER, MASS.

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa gegužės 29 Maironio 
Parke surengė koncertą su se
sių šaulių gaminta vakariene ir 
šokiais. Svečius pasveikino kuo
pos pirm. A. Zenkus, juos su
pažindindamas su soliste Gina 
Čapkauskienė. Solistei akompo- 

metus teko gyventi tik planais, 
sumanymais ir pažadais. Patys 

jaunuoliai kreipės į rinktinės 
pirmininką, prašydami rasti iš
eitį. Išeitis buvo rasta. Pasiūly
ta pirmininkui savo pareigas 
perduoti Jonui Stundžiai, nes te
ko patirti, kad G. Karosas, be as
meninių darbų, yra dar labai pri
slėgtas mokslo.

Naująjį savo kuopos pirminin
ką jaunimas pasitiko nuošir
džiai, nes jis yra visada links
mas ir malonus jaunuolis. Jį 
sveikindami, laukiam sėkmin
gos veiklos.

Geležinio Vilko šaulių kuopos 
nariai liepos 3-10 stovyklavo 
šaulių kultūrinėj savaitėj Kenne
bunkporte, Maine. Jaunimo in
dėlis į jos programą yra didelis. 
Nuo kultūrinės savaitės atida
rymo iki laužo jaunimas nepra
leido nė vieno minėjimo, nė vie
nos meninės dalies; visur pasi
rodė. Taip pat dalyvavo sporto ir 
šaudymo varžybose.

Rugpiūčio 29 Geležinio 
Vilko jaunuoliai buvo susirinkę 
pasitarimui pas kuopos narį Jag
miną, Bridgewater, Mass. 
Svarstyta veiklos planas ir kiti 
organizaciniai klausimai.

JS.

Kultūrinėj šaulių savaitėj Kennebunkporte, Maine, Grauslių trijo atlieka laužo prog
ramą. Iš k. Ričardas, Julija ir Danutė Grausliai. Nuotr. J. Stašaičio

navo Šv. Kazimiero parapijos 
vargonininkė Olga Keršytė.

Solistė padainavo: Oi nėra 
niekur — K.V. Banaičio, Močiu
tės dvarely — V. Klovos, Plau
kia antelė — V. Jakubėno, Pra
puoliau, motuše — M.K. Čiur
lionio, Dainos, muzika ir gėlės 
— žodžiai P. Lemberto, muzika 
O. Metrikienės, Jaunystė — 
žodžiai J. Aisčio, muzika G. Gu
dauskienės, Tyra meilė — žo
džiai A. Sidabraitės, muzika E. 
Laumenskienės, Mergaitė — 
žodžiai Maironio, muzika J. 
Stankūno. Koncerto pabaigoj 
entuziastingai skambėjo: La Gi- 
rometta — G. Sibella, Italian 
Street Song — V. Herbert, C’est 
Thistoire amoureuse — D.F.E. 
Auber, Mėlynasis Dunojus — 
J. Strauss.

Solistė G. Čapkauskienė ir 
pianistė O. Keršytė buvo apdo
vanotos raudonų rožių puokštė
mis, kurias įteikė kuopos sekre
torė E. Gorodeckienė ir kuopos 
kultūrinių reikalų vedėjas V. 
Gedmintas. Solistė atsidėkoda
ma padainavo labai gražią dai
nelę — Lakštingalos giesmę.

Paprasta, jauki solistės lai
kysena žavėjo visus. O dainavi
mo mene ji yra susilaukusi gra
žių įvertinimų ne tik iš lietu
vių, bet ir iš kitataučių. Pavyz
džiui, muzikos kritikas Ray- 
mond Morin “Worcester Sunday 
Telegram” apie Giną Čap- 
kauskienę taip rašė: “Solistė turi 
nepaprastai gerą koloratūrinę 
techniką. Pilnas, tvirtas pasiruo
šimas bei lengvas balso valdy
mas, nežiūrint, ar dainuoja pia
nissimo ar forte, parodo solistės 
išvystytą nepaprastą sugebėji
mą.”

Šį kartą miela solistė mūsų 
kolonijos lietuvių tarpe paliko 
ne tik gražius įspūdžius, bet ir 
skambantį balsą savo plokštelėj. 
Koncerte dalyvavę svečiai 
plokšteles išpirko, o solistė kiek
vienam įrašė savo autografą.

Rytojaus dieną solistė, vargo
nais pritariant O. Keršytei, Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioj 
per mišias pagiedojo keletą gies
mių.

Svečių tarpe buvo tėvai 
pranciškonai iš Kennebunk- 
porto — L. Andriekus ir S. Ro
potas, Naujosios Anglijos šaulių 
rinktinės pirm. J. Stašaitis su 
žmona, būrys šaulių iš Bostono, 
Brocktono ir aplinkinių kolonijų 
lietuviai.

Vakarienę gamino sesės šau
lės. Vyriausioji šeimininkė Ona 
Pajėdienė ant savo pečių nešė 
visą vakarienės naštą, rūpin
damasi, kad svečiai visi būtų so
čiai ir skaniai pavaišinti. Dovanų 
paskirstymą pravedė kuopos 
garbės narys A. Parulis ir kuo
pos sekretorė E. Gorodeckienė? 
Finansinius reikalus tvarkė kuo
pos vicepirm. K. Prapuolenis. 
Šokiai tęsės iki vėlyvos 
nakties.

Rytojaus dieną šaulių kuopa 
dalyvavo lietuvių veteranų para
de ir mirusiųjų pagerbimo apei
gose.

Baigdama pusmetinę veik
lą, birželio 20 Maironio Parke 
šaulių kuopa suruošė šaunią kul
tūrinę gegužinę. Buvo atvykęs 
N.A. rinktinės pirm. J. Sta
šaitis, gražus būrys šaulių iš 
Bostono, Brocktono ir Dor- 
chesterio.

Gegužinė pradėta šaudymo 
pratybomis, kurias pravedė šau
lys A. Kauševičius. Sesės šaulės 
ruošė vakarienę, vadovaujant 
nenuilstančiai sesei O. Pajėdie-

(niikelta į 6 psl.)

DOVANA — I. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas išsiunti
mas, specialus Įpakavimas, žemos kainos. Siuntiniai gali būti Įvai
raus dydžio (net ir vokuose — banderolėmis). Negalint atvykti, 
gavę užsakymą, sudarome pageidaujamų daiktų siuntinį. Mūsų 
Įstaigoj gaunamos visos siuntiniam prekės žemomis kainomis. Darbo 
valandos nuo 12 iki 6, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 10 iki 6, 
šeštadieniais nuo 10 iki 5. Sekmadieniais ir pirmadieniais patarnau
jama iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296-5250. 80-14 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Namų tel. 296-5359.

89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stu- 
kas, 1467 Force Dr., Mountain- 
side, N.J. 07092. Tel. (201) 
232-5565.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų — vakarais — (516) 757- 
4296.

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

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 84-14 Jamaica Avė.,
VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 296-1600, namų tel. TW 7-3061.

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soalvotus ir DaDrastus. 
Pilnas patarnavimasJdėdahT’n’aujaš da!iš.~Ap-tarnaujam 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.

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mu, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

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

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

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y? 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
ponuotos 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 pak'ietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!

mmi . . , . . • -------- - . - - - - - - — - - - - - - . - ---------------- ----------

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

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

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa

sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y., 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

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

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven 
Hill Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 
11418; ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11211. Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia 
Gaszvos šeimos generacija yra New York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

Agronomės Izabelės Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų 
valgių receptų knyga. Graži dovaną draugėm amerikie
tėm. Knyga su plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai su
verta. 316 pusi. Kaina 7 dol. Persiuntimui pridedama 50 c. 
Užsakymus siųsti adresu: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

Užsakau “LithuanianCookery”........... egz. už..........dol.
Persiuntimas................

Vardas, pavardė.............................................................................

Numeris, gatvė .............................................................................

Miestas, valstija, Zip ..................................................................
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Po vasaros stovyklų
Visur jau prasidėjo mokslo 

metai, ir vasaros stovyklos liko 
tik prisiminimuose. Kai pažiū
rime į praeitą vasarą, matome, 
kiek daug buvo stovyklų, kiek 
daug lietuviško jaunimo turėjo 
progos pagyventi gamtoje, pagi
linti savo lituanistines žinias, 
susitikti naujų draugų lietuvių.

Pagrindinės stovyklos vyko tri
jose stovyklavietėse: Dainavoj 
prie Detroito, Neringoj — Ver- 
monto valstybės pietuose, Wasa- 
goj. prie Toronto. Dar atskirai 
stovyklavo skautai.

Taip eina metai iš metų. Tai 
pasidarė būtinybė, nes stovyk
los plečia jaunuolio lietuvišką 
veiklą ir jį įjungia į lietuvišką 
bendruomenę. Kadaise, prieš ko
kią 20 metų, kai buvo steigia
ma Dainava, kiek buvo abejo
nių, nuomonių, kad nereikia. 
Keletas drąsuolių surizikavo, 
nujautė, kad be stovyklos lietu
viškas jaunimas pasklis tarp 
svetimų. Ir Dainava padarė 
labai daug. Ji davė stovyklines 
tradicijas ir stovyklavimą paver
tė būtinybė.

Labai gražų vaidmenį suvaidi
no Putnamo seselės, kurios kas
met rengia mergaičių stovyklas. 
Pirma jos buvo vienuolyno so
dyboj, dabar Neringoj, Vermon- 
to valstybėj. Taip metai iš metų. 
Kiek buvo pas jas stovyklų, kiek 
daug mergaičių jas perėjo ir iš
sinešė gražiausius prisiminimus 
ir naują lietuvišką draugystę.

Wasagą tvarko pranciškonų 
Prisikėlimo parapija. Ji daugiau 
tarnauja Kanados lietuvių jauni
mui. Iš Amerikos nuvyksta tik 
vienas kitas.

-o-
Stovyklaviečių administra

toriam dabar bereikia pereiti pa
talpas, dabar atlikti reikiamus 
remontus, nes ruduo čia ilgas ir 
gražus, patogus remonto dar
bam.

Gi stovyklų rengėjam jau da
bar reikia pagalvot apie ateinan
čių metų stovyklas. Reikia pa
galvoti ir paplanuoti, nes tik to

kiu būdu, iš anksto pradedant, 
bus galima sudaryti geresnę pro
gramą, pačią stovyklą labiau pa
įvairinti.

Pirmiausia, gal būtų galima 
sukviesti stovyklų rengėjus 
bendram pokalbiui. Rengėjai 
pasidalytų savo patirtimi, savo 
darbo metodais. Galėtų sudaryti 
ir bendrą programą, kad visose 
stovyklose būtų svarbesnieji 
įvykiai paminėti. Drauge galėtų 
aptarti ir auklėjimo bei draus
mės problemas.

-o-.
Dainavoj pradėtas statyti kry

žių kalnas. Kai Lietuvoj naiki
nami kryžiai, tai čia, svečioj 
šaly, jie pasirodo savo grožiu 
aukštumų keterose. Jaunimui tai 
turi didelės reikšmės. Jis kon
krečiai pamato ir net ranka pa
liečia lietuvišką kryžių visoj 
savo ornamentikoj. Drauge jis 
sužino, kad tokie kryžiai Lietu
voj draudžiami statyti. Jie per
sekiojami, nuplaunami, nuver
čiami.

Ar tokių lietuviškų kryžių ne
galima pastatyti ir kitose stovyk
lose, pvz., tokioj Neringoj? Jie 
kur kas iškalbingiau bylotų už 
geriausius kalbėtojus.

-o-
Kitais metais sueina 100 metų 

nuo Marijos Pečkauskaitės-Ša- 
trijos Raganos ir poeto Oscar 
Milosz-Milašiaus gimimo. Abu 
reikia prisiminti. Kiek sunkiau 
bus kalbėti apie Milašių, nes jo 
raštai labai sunkiai įveikiami. 
Bet reikia papasakoti, kas jis 
toks buvo, ką jis davė Lietuvai.

Apie Šatrijos Raganą yra la
bai daug medžiagos. Ji buvo pe
dagogė, jai rūpėjo jaunimo auk
lėjimas. Tam auklėjimui skyrė 
ir savo raštų dalį. Tad dabar pra
dėjus rengtis, galima pasigamin
ti ir skaidrių, įrašyti į garsą- 
juostes jos raštų ištraukas, gali
ma parengti tekstų vaidinimam. 
O tokia programa labai pratur
tins stovyklautojus, juos lavins ir 
sujungs su Lietuvos praeitimi, 
su lietuvių tauta.

Sv. Pranciškaus regulos įsaky
mu vyriausias Mažesniųjų Bro
lių ordino viršininkas yra gene
ralinėj kapituloj išrinktas ge
neralinis ministras, paprastai ge
nerolu vadinamas, kuriuo dabar 
yra Tėv. Konstantinas Koser. 
Tis su savo taryba valdo visą 
Šv. Pranciškaus ordiną. Šv. 
Pranciškus generolui įsako lan
kyti ir prižiūrėti viso ordino 
brolius, kad jie laikytųsi regu
los. Kai ordinas išsiplėtė visame 
pasauly, tai generolas negalėjo 
aplankyti visų teritorinėmis pro
vincijomis pasidalijusių brolių, 
dėl to jis kas treji metai skiria 
generalinius vizitatorius, kad jie 
aplankytų provincijas ir jam 
praneštų apie tų provincijų bro
lių vienuolinį gyvenimą ir apaš
talinę veiklą.

Toks vizitatorius kas treji me
tai aplanko ir Lietuvių Šv. Ka
zimiero procincijos vienuolynus 
ir įstaigas JAV ir Kanadoj. Šių 
metų pradžioj tokiu generaliniu 

, vizitatorium buvo paskirtas Tėv. 
dr. Alcuin Coyle, JAV Šv. Var
do pranciškonų provincijos na
rys. Jis praeitą pavasarį aplankė 
visus vienuolynus ir įstaigas bei 
parapijas, kalbėjosi su visais vie
nuoliais ir susipažino su visomis 
provincijos problemomis ir davė 
atitinkamų patarimų.

Po vizitacijos šaukiama visų 
vienuolynų viršininkų ir rink
tinių delegatų kapitula — suva
žiavimas, kuriame apsvarstomi 
svarbieji provincijos reikalai, 
nustatomos gyvenimo bei veik
los gairės ir išrenkama provinci
jos vadovybė. Vizitatoriui vado
vaujant, pagal provincijos statu
tus išrenkami kandidatai į pro

Lietuvių pranciškonų vienuolijos kapitula. Iš k. I-oj eilėj: Tėv. A. Simanavičius, Tėv. P. 
Baltakis, Tėv. L. Andriekus, vizitatorius Tėv. A. Coyle, Tėv. J. Gailiušis, Tėv. P. Giedgau
das, Tėv. P. Barius, Tėv. B. Grauslys; Il-oj eilėj Tėv. K. Žalalis, Tėv. J. Bacevičius, Tėv. K.
Bučmys, Tėv. J. Liauba, Br. P. Gaidys, Tėv. P. Baniūnas; IlI-oj eilėj Tėv. K. Butkus, Tėv. 
G. Baltrušaitis, Tėv. A. Žiubrys, Tėv. V. Gidžiūnas, Tėv. S. Rapolas.

PASIKEITIMAI LIETUVIŲ 
PRANCIŠKONŲ PROVINCIJOJ
vincijolus ir patarėjus ir delega
tai į kapitulą. Generolui su savo 
taryba patvirtinus kandidatus į 
provincijolus, šaukiama provin
cijos kapitula. Tokia kapitula, ar
ba suvažiavimas, buvo sušaukta 
rugsėjo 7-9 Kennebunkport, 
Me., vienuolyne. Joj dalyvavo 
16 atstovų, o jai vadovavo mi
nėtasis vizitatorius.

Kapitula pradėta Veni Creator 
Spiritus giesme prie Šv. Dvasios 
ir koncelebruotomis mišiomis, 
prašant Šv. Dvasios pagalbos ka
pitulos darbam. Koncelebruotos 
mišios buvo aukojamos kiekvie
ną dieną visų kapitulos daly
vių ir vienuolyno kunigų. Jų 
metu atitinkamomis temomis 
pamokslus sakė vizitatorius Tėv. 
A. Coyle, provincijolas Tėv. J. 
Gailiušis ir naujas Kennebunk
porto gvardijonas Tėv. K.J. But
kus.

Kapituloj buvo padaryti vizi
tatoriaus, provincijolo, provinci
jos ekonomo, vienuolynų ir į- 
staigų viršininkų raportai apie 
vienuolinį gyvenimą, veiklą ir 
finansinę padėtį. Paskui nag
rinėti svarbieji provincijos rei
kalai, pašaukimų klausimas, teo
logijos mokslo ir pranciškoniš
kosios dvasios pagilinimo rei
kalas, liturginis ir maldos gyve
nimas, senelių ir ligonių aprū
pinimas, apaštalavimas bendrai 
ir atskiruose vienuolynuose 
bei parapijose, Trečiojo ordino 
reikalai. Visais šiais klausi-

Lietuvių pranciškonų provincijos išrinkta vadovybė. Iš k. sėdi 
Tėv. Jurgis Gailiušis •— provincijolas, generalinis vizitaro- 
rius Tėv. dr. Alcuin Coyle, viceprovincijolas Tėv. Pran
ciškus Giedgaudas, stovi patarėjai Tėv. Lenardas Andriekus, 
Tėv. Paulius Baltakis, Tėv. Augustinas Simanavičius, Tėv. 
Bernardinas Grauslys — provincijos sekretorius, Tėv. Pla
cidas Barius.

mais buvo padaryti atitinkami 
nutarimai ir pakeisti kai kurie 
provincijos statutų paragrafai, 
kuriuos turės vykdyti naujai iš
rinkta provincijos vadovvbė.

Provincijos vadovybė buvo iš
rinkta rugsėjo 9. Provincijolu jau 
septintam terminui išrinktas 
Tėv. Jurgis Gailiušis, kuris su 
pertraukom šiose pareigose yra 
išbuvęs 17 metų; viceprovinci- 
jolu — Tėv. Pranciškus Gied
gaudas, buvęs Bridgeville kle

bonas, kuris nuo pat įsikūrimo 
(1951) vadovauja pranciškonų 
spaustuvei Brooklyne. Patarė
jais išrinkti: Tėv. Leonardas 
Andriekus, buvęs provincijolas 
(1964-1971) ir buvęs Brooklyno 
ir Kennebunkporto viršininkas, 
poetas, Lietuvių Rašytojų Drau
gijos pirmininkas ir Aidų žurna
lo redaktorius; Tėv. Placidas 
Barius, buvęs viceprovincijolas 
ir ilgametis Toronto Viešpaties 
Jėzaus Prisikėlimo parapijos 
klebonas; Tėv. Paulius Baltakis, 
Brooklyno vienuolyno viršinin
kas, Kultūros Židinio statytojas 
ir direktorius; Tėv. Augustinas 
Simanavičius, buvęs Roches- 
terio vienuolyno viršininkas ir 
klebonas, dabar Toronto virši
ninkas ir klebonas. Po rinkimų 
visi vadovybės nariai koplyčioj 
padarė atitinkamus pasižadėji
mus sąžiningai eiti uždėtas pa
reigas. Tada buvo sugiedotas Te 
Deum laudamus padėkos him
nas, ir tuo užbaigta kapitula.

Po kapitulos prasidėjo nau
josios vadovybės posėdžiai. Juo
se rugsėjo 10-11 buvo sudary
tos vienuolinės šeimos, paskirs
tytos pareigos ir išrinkti vie
nuolynų ir įstaigų viršininkai.

Kennebunkporto Šv. Antano 
vienuolyno šeima

Tėv. Jurgis Gailiušis — pro
vincijolas.

Tėv. Kęstutis M. Juozapas 
Butkus — gvardijonas, viršinin
kas.

Tėv. Rafaelis Šakalys — vie-

( nukelta į 5 psl.)

EVOLIUCINIO
MADINGUMO

ĮVAIROVĖS

DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O.P.

Šie ir nusprendė 
(1959), kad faktai suktųsi aplink 
vadinamosios evoliucijos teori
ją, idant ši, reikalui esant, galė
tų skrieti aplink bet kokius fak
tus ir aplink savo “ašį” evoliu
cinio madingumo tarptautinėje 
sistemoje.

Taip viskam besisukant ir be
sisukinėjant, aukštesnieji orga
nizmai “išsivystė” iš jų žemes
niųjų formų, o vadinamosios 
evoliucijos procesas nuo 1959 
“veikia” visuose visatos apraiškų 
sektoriuose, nuolat “gimdyda
mas” aukštesnio lygio organiza
ciją. Šią daug kam jau labai ge
rai žinomą tiesą patvirtina ir to 
kongreso Suvažiavimo Dar
buose (“Evolution after Dar- 
win”) pateikti gamtamoksliniai 
faktai, apie kuriuos dar kal
bėsime.

Su tais faktais prasilenkė ir 
mano savotiškas kritikas L.D. 
savo straipsnyje — “Ar evoliu
cija yra potvyniškai paplitusi 
klaida?”. Ši klaida yra išspaus
dinta Drauge 1973, Nr. 170; 

ją cituodami, vartosime tokiiį 
jos santrumpą: LDAR. Aš savo 
straipsnį “Savotišką kritiką 
svarstant”, išspausdintą Dar
bininke 1973, Nr. 20-26, L.D. 
kritikuotą pateiksiu TŽSS san
trumpa. O monsinjoro Leo
nardo C. Gižinsko, T.L., straips
nį, pavadintą “Po mokslo kau
ke”, paskelbtą Darbininke 1972, 
Nr. 39-43, nurodysime santrum
pa LGTL; jį L.D. savotiškai 
“patikslino” savo straipsnelyje 
“Po mokslo kauke?” Drauge, 
1973, Nr. 17 (3). Šio pastaro
jo straipsnelio santrumpa — 
ldpo:

Tiek dėl tų santrumpų, kurių 
vieną tuo tarpu bent iš dalies 
“išmėginsime” ryšium su vadi
namosios evoliucijos teorijos 
pavertimu moksliniu faktu, 
būdingu evoliuciniam madingu- 
mui. Tokiu būdu turėsime pro
gos dar labiau paryškinti tų 
dviejų kriterijų anuos bū
dingus visuotinai galiojančius 
pavyzdžius.

Pacitavęs dr. V. Lito kai ku
riuos evoliucinius sampro

tavimus, jo bereikalingas di
gresijas (Pranas Jučaitis), L.D. 
kviečia skaitytoją dirstelėti ir į 
dar vieną šaltinį, turintį Katali
kų Bažnyčios aprobatą, ameri
kiečių “New Catholic Encyklo- 
pedia”, 1976, penktąjį tomą 
(plg. LDPO). Šiame tome, 
pavyzdžiui, yra išspausdinti ir 
tokie straipsniai, reikalingi en
ciklopedinei informacijai, ku
riuose rašoma ne tik apie evo
liuciją, bet ir apie fašizmą. Fa
šizmas, kaip ir komunizmas bei 
nacionalsocializmas, savo tiks
lais ir priemonėmis esąs demo
niškas (p. 846). Aukščiau mi
nėtame tome (p. 676-681)
straipsnio “Evolution, Human” 
autorius tėv. Ė. L. Bone, jė
zuitas, nekritiškai ir labai naiviai 
kartoja seniai žinomas evoliuci
nes “tiesas”, tikėdamas prima
tais, hominidais, hominoidais ir 
tolygiais bei panašiais nebūtais 
dalykais. Tų dalykų dėstymo ir 
aiškinimo metodas — tai bepras
miška prielaida, kad jų egzisten
ciją kas nors kitas anksčiau yra į- 
rodęs (plg. jo straipsnį žurnale 
“Nouvelle Revue Theologiųue”, 
septembre-octobre, 1958). Tai 

evoliucionistų raštams labai bū
dinga prielaida, aiški be žodžių 
tam, kuris juos studijuoja, ne
pasitenkindamas žvilgtelėjimu, 
jeigu enciklopedijai skirti 
straipsniai ir būtų šaltinis rū
pimais klausimais objektyviai 
pasisakyti, kiek tai įmanoma ir 
būtina. Taigi tame pačiame tos 
enciklopedijos tome, aprobuota

me “Katalikų Bažnyčios”, turi
me ir evoliucijos teoriją, esmin
gą evoliucionizmui, ir fašizmą. 
Aprobata tikrąja to žodžio pras
me — tai Katalikų Bažnyčioje 
vyskupo duodamas leidimas 
spausdinti knygas ar tolygios pa
skirties raštus religinėmis te
momis, kurios atitinka tam tik
rus reikalavimus. Ką reiškia ap
robata, duota ir enciklopedijai? 
Kuo skiriasi religinio turinio 
knyga nuo enciklopedinės in
formacijos ryšium su aprobata 
tikrąja to žodžio prasme? Nuo 
kada šiai aprobatos prasmei pri
klauso, sakysim, ir evoliucioniz
mas, ir fašizmas? Tai klausimai, 
rodantys, kad nėra jokio pagrin
do taip lengvai ir paviršutiniš
kai sieti “Katalikų Bažnyčios” 
aprobatą su vadinamosios evo

liucijos teorija kaip moksliniu 
faktu, kai tokio “fakto” nepri
pažįsta net gamtamokslis. Evo- 
liucionistai, aišku, priešingai 
pasisako to “fakto” klausimais, 
nuo kurių, kaip matome, neat
silieka ir L.D. Jeigu taip, tai 
kiekvienas evoliucionistas turi 
pripažinti štai kokį vienas iš kito 
“išsivystymą”, nesiskaitantį ir 
su antrojo kriterijaus anų pavyz
džių biologine paskirtimi ir 
prasme. Dabar konkrečiai pakal
bėsime apie tą “išsivystymą”.

Pirma, amfibijoms priklausan
ti amfiuma (84) “išsivystė” iŠ 
dvikvapės Afrikos žuvies pro- 
toptero (50), pastarasis — iš var
lės (7,5), ši — iš rupūžės (3,7),

rupūžė - iš žmogaus (3,2), žmo
gus — iš karvės (2,8) ar iš ki
tokios rūšies raguočio (2,8), kar
vė (2,8) — iš žaliojo vėžlio 
(2,6), šis — iš karpio (1,6), pas
tarasis — iš viščiuko (1,3), šis — 
iš sraigės (0,67), sraigė — iš bak
terijos (vad. “Colon bacteria” — 
0,004,7), pastaroji -r- iš savo ėdi
ko, rijiko, parazito bakteriofago 
T2 (0,000,2); galų gale patys 
batkeriofagai (žinoma, irgi trans- 
formistiniu būdu) “išsivystė” iš 
bakteriofagų: pirmasis T2
(0,000,2) “išsivystė” iš antrojo 
XI74 (0,000,003,6).

Štai kaip (prieš tūkstančius ar 
milijonus metų) “išsivystė” 
aukštesnieji organizmai iš jų že
mesniųjų formų. Pagal evoliu
cionistų teorijos — evoliucinio 
transformizmo “mokslinius fak
tus” turėtų būti net ir toks 
evoliucinis atvejis, kuris rodo 
kad bakterija “išsivystė” iš bak
teriofago ( . . .fagas — gr. “pha- 
gos” — antroji sudurtinių žodžių 
dalis, savo reikšme atitinkanti 
žodžius: suėdantis, suryjantis; 
tokiu būdu yra kilęs žodis “bak- 
teriofagas”). Netrūksta ir ne
žmoniškų evoliucinių atvejų.

Antra, evoliucinio transfor
mizmo požiūriu, esmingu evo- 
liucionistams, svarstydami pir
mąjį kriterijų, jo būdingus pa
vyzdžius, matėme, kad pagal 
normalų chromosomų skaičiaus 
rinkinį organizmo somatinėje, 
ty. kūno ląstelėje kiekvienas 
žmogus turi 46 chromosomas, 
šimpanzė ir gorila bei tolygios 

rūšies beždžionės turi 48 chro
mosomas, o triušis ar jam toly
gus organizmas turi 44 chromo
somas. Žmogaus evoliucinė vie
ta — tarp šimpanzės ir triušio. 
Vadinamosios evoliucijos proce
sas leidžia žmogui užimti ir ki
tokią vietą, tik ne žmogišką, 
esančią tarp gorilos ir pelės, 
nors ši turi ne 44 chromosomas, 
bet 40 chromosomų.

Evoliucinio transformizmo 
požiūriu svarstydami antrojo 
kriterijaus pavyzdžius, matėme, 
kad pagal to DNA kiekio lygi
namąją proporciją, išreikštą tam 
tikrais skaičiais, žmogus 
(3,2) turi užimti evoliucinę vie
tą tarp rupūžės (3.7) ir karvės
(2.8) ar kitokios rūšies raguočio
(2.8) .

Tokios yra bent dvi nežmo
niškos evoliucinės vietos, kurias 
vienu ir tuo pačiu (neįmanomu) 
būdu kiekvienas žmogus turėtų 
užimti, jeigu vadinamoji evoliu
cija būtų “istorinis faktas”, o jos 
teorija — “mokslinis faktas”. Tai 
tariamosios evoliucijos teorijos 
(evoliucinio transformizmo) be
viltiška nedalia, su kuria visiš
kai nesiskaito net mėgiamiausi 
evoliucionistų “kriterijai”: bež
džionės, nuolat stokojančios 
evoliucinės “grandys” ir orga
nizmų dinamiškumas.

ca) Beždžionės — mėgiamiau
si evoliucionistų gyvuliai, nes 
iš visų gyvulių jos turi daugiau
sia panašumo į žmogų.

(Bus daugiau)
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Vakarų Europos lietuvių 
vyskupas rašo

V.S. DR. K. ŽILINSKIENĖ —
SUKAKTUVININKĖ

Sukaktuvininkė v.s. dr. K. Žilinskienė su vaikaičiais Birute 
Vileišyte ir Petru Vileišiu Jr.

Rugpiūčio 28 VVoodbury, 
Conn., didelis būrys (apie 150 
asm.) įdomių žmonių susispietė 
pagerbti jiem (greičiausiai labai 
skirtingais būdais) pažįstamą as
menį — dr. Ksaverą Žilinskienę, 
rugpiūčio 27 sulaukusią garbin
gos savo gyvenimo — 80 metų 
— sukakties.

Sukaktuvininkė —amerikietė: 
gimė Brooklyne, N.Y. Bet, dar 
vaiku būdama, su tėvais grįžo į 
Lietuvą ir ten išaugo labai iški
lia, šviesia ir tauria savo tėvy
nės dukra. Baigusi Panevėžio 
mergaičių gimnaziją, tada ten 
buvusių lietuvių patriotų ska
tinama greičiau prisidėti prie at
gimstančios Lietuvos švietimo, 
to paties Panevėžio mokytojų 
seminarijoj įsigijo ir mokytojos 
diplomą, su kuriuo jau galėjo 
oficialiai mokyti; ji tai ir darė, 
pvz. Panevėžio Saulės, Sidab
ravo ir kitose mokyklose.

Ištekėjo už dr. Jurgio Žilins
ko. Pagyvenę kiek Šiauliuose, 
jie persikėlė į Kauną, kur dr. Ži
linskas įsijungė į Lietuvos aukš
tosios mokyklos — universiteto 
kūrimo darbus, o K. Žilinskienė 
pasinėrė studijuoti mediciną. 
1926 ji jau buvo diplomuota 
dantų gydytoja ir šalia dar stu
dijavus muzikos konservatorijoj, 
absolventė dainininkė (dramati
nis sopranas). Tačiau, šeimos 
reikalus laikydama svarbiausiu 
savo pašaukimu, net jau pradė
jus reikštis sėkminga soliste, at
sisakė muzikos meno karjeros, 
liko namuose, džiaugėsi savo 
dukrele Vitute, rūpinos šeimos 
reikalais ir šalia to užsiėmė dan
tų gydytojos praktika.

V. s. K. Žilinskienė nebūtų 
ji, jei neprisidėtų ten, kur taip 
reikėjo geros širdies, noro pa
dėti ir inteligentinių jėgų atsi
kūrusios Lietuvos gyvenimui. 
Įsijungė į labai naudingą Mo
terų Globos draugiją, kurios pir
masis uždavinys buvo rūpintis 
našlaičiais; keliolika metų dirbo 
tos dr-jos valdyboj. Buvo ir Lie
tuvos Moterų Taryboj. Organi
zavo Lietuvių Dantų Gydytojų 
draugiją ir kurį laiką buvo jos 
pirmininke. Įsteigė Moterų Sek
lyčią, kurios patalpos moterim 
tapo įvairių kultūrinių parengi
mų, susirinkimų bei pobūvių 
centru.

Buvo nuoširdi ir skautų-skau- 
čių veikimo rėmėja. Veikliau į 
skautų sąjūdį įsijungė tik 1935. 
Bet, Lietuvos Skautų Sąjungai 
pagal naują 1935 statutą persior
ganizuojant ir sudarant Sąjungoj 
lygiagrečiai veikiančias Skautų 
Broliją ir Skaučių Seseriją. 1936 
pradžioj prisiėmė Skaučių Se
serijos pirmosios vyriausios 
skautininkės (tada vadintos Se
serijos vade) naštą. Gi 1938 
skaučių vadovių suvažiavimo 
buvo tom pareigom perrinkta ir 
jas sėkmingai ėjo, kol sovietai, 
okupavę Lietuvą, uždraudė ir 
skautų-skaučių veikimą.

1945 V. Vokietijoj atsikuriant 
skautų-skaučių veiklai ir besior
ganizuojant tremty sąjūdžio va
dovybei, iš pradžių ji buvo pa
kviesta į kolektyvinį komitetą, 
paskui skautų-skaučių vadovų- 
vadovių suvažiavimo pripažin
ta atgimstančios Seserijos vy
riausia skautininke, kuria te
galėjo būti labai trumpai, nes, 
kaip JAV pilietė, turėjo išvykti į 
Ameriką.

Lietuvoj vadovaudama Seseri
jai, v.s. K. Žilinskienė sugebė
jo gražiai suburti ir darniai vie
nybėj išlaikyti daug puikių skau- 
tininkių ir gerų vadovių. Buvo 

atlikta reikšmingų darbų. Sese
rija pasireiškė kaip tvirta organi
zacija, turėjo platų tuntų vieti- 
ninkijų ir įvairių vienetų tinklą, 
geras ugdymo programas ir rea
lius veikimo planus. Pastoviai 
leido vadovėm žurnalą Vadovę. 
Rėmė žurnalą Skautų Aidą. 
Siuntinėjo įvairias instrukcijas, 
nurodymus ir patarimus vado
vėm į įvairias vietas. Išleido 
pirmą didelį skautėm veikalą — 
R. Baden-Powellio knygą Skau- 
tybė mergaitėms, ne tik iš anglų 
kalbos išverstą, bet, autoriui lei
dus, praplėstą, papildytą ir mū
sų skaučių ugdymo reikalam pri
taikytą.

Gal didžiausias jos kadencijos 
įvykis buvo 1938, minint Lietu
vos atkūrimo ir Lietuvos skauty- 
bės pradžios 20 metų sukaktis, 
suruošta II-oji tautinė stovykla 
(šį kartą tik Seserijos) istorinio 
Pažaislio vienuolyno sodyboj.

V. s. K. Žilinskienė mūsų 
skautybe rūpinosi ne tik Lietu
voj, bet daug kartų Lietuvai at
stovaudama svetur; buvo ir už
sieniuose, pvz. tarptautinėj kon
ferencijoj Švedijoj, suvažiavi
muose Šveicarijoj, Estijoj, Suo
mijoj, Latvijoj ir kitur, kur, mo
kėdama daug kalbų ir būdama 
savo asmenybe labai tinkama re
prezentacijai, sėkmingai veikė 
Lietuvos skaučių sąjūdžio gero
vei.

Sovietam okupavus Lietuvą, 
juodi debesys aptemdė dangų, 
o žiauri tikrovė sugriovė ir Ži
linskų gyvenimą. Duktė su savo 
vyru turėjo (ir spėjo) pabėgti 
į vakarus. Žinomas mokslinin
kas ir profesorius dr. J. Žilins
kas tuoj turėjo slapstytis. Žemai
tijoj suvargęs ganė gyvulius, 
šėrė kiaules ir pan. Pati daktarė 
atsidūrė naujųjų ponų nemalo
nėj ir liko be nieko: bolševikai 
atėmė šeimos butą su visais 
daiktais ir nusavino kaime turė
tą pavyzdinį ūkį.

Šiaip taip išvargę bolševikų 
okupaciją, nacių valdymo metu 
atsidūrė ne mažesnėj bėdoj, kai 
norėjo gyvas išlaikyti dvi šau
nias mergaites. Antrą kartą rau
doniesiem plūstant Lietuvon, 
visi keturi (v.s. K.Ž., prof. Ž. ir 
tos dvi mergaitės), pabėgę į va
karus su didele baime, nepapras
tu pasišventimu ir rizikingu ryž
tu, visaip blaškydamies, sulaukė 
karo pabaigos. Šeima vėl susi
spietė į krūvą. Mergaitės ir ofi
cialiai tapo įdukrintos.

Atvykusi į JAV, v.s. Ž. puolė 
greičiausiai pradėti dirbti bet 
kur ir bet ką, kad tik šeima ga
lėtų kaip nors pragyventi. Dirbo 
fabrike darbininke, kol išėjo 
pensijon. Rūpinos išblokštu ir 
suvargusiu vyru, kol šis iškelia
vo amžinybėn. Mokslino dukte
ris, kol šios ištekėjo. Visa darė, 
kad duktė Vita, pradėjusi Lietu
voje studijuoti mediciną, galė
tų kaip nors mokslus baigti čia.

Kelias buvo ilgas, vingiuotas 
ir sunkus. Bet, dėkodama į jos 
sukaktis susirinkusiem bičiu
liam ir svečiam, tarp kito, 
pasakė: “Gerasis Dievulis iš
tiesė savo stebuklingą ranką. 
Per visą mano ilgą gyvenimą Jis 
teikė globą, stiprybę, palaimą ir 
leido man sulaukti šios džiaugs
mingos dienos”.

Sukakčių pobūvis buvo paį
vairintas visų dainomis, pasaky
tomis tinkamomis kalbomis ir 
skaitymu daug daug sveikinimų.

IŠ skautų raštu sveikino dabar
tinė LSS Tarybos pirmininkė 
v.s. L. Milukienė ir dovanų at
siuntė gintarinę rūtelę — skau
čių ženklelį. Sveikino VS s. S.

ATLANTO RAJONO STOVYKLA

Šių metų Atlanto rajono sto
vykla, vykusi rugpiūčio 15-22 
Bolton, Mass., praėjo labai sėk
mingai. Stovyklavo iš viso rajo
no 255 skautai — 149 sesės ir 
106 broliai.

Stovyklos vyr. viršininku 
buvo v.s. Petras Molis, kuris jau 
daugelį metų žinomas mūsų ra
jono skautam aktyvioj skautiškoj 
veikloj, tad ir šioj stovykloj jis 
savo pareigas atliko pasigėrėti
nai, tuo pelnydamas stovyklau
tojų ir tėvų padėką.

Brolijos pastovyklei vadovavo 
ps. R. Žinąs, Seserijos — s. R. 
Petrutienė, vilkiukų — ps. M. 
Banevičius. Kiekviena pasto- 
vyklė turėjo savo vadovų-ių' 
štabą, šalia bendrojo stovyklos 
štabo.

Stovykla atidaryta rugpiūčio 
16, pakeliant žaliąją rajono gai
rę ir Lietuvos bei JAV vėliavas.

Stovyklinė programa buvo 
įvairi. Į ją įėjo ne tik skautiniai 
uždaviniai, bet ir tautosaka, tau
todailė, dainavimas, sportas, 
vandens sportas ir kt.

Stovykliniai laužai, kaip ir 
kiekvienais metais, giedrino 
tiek stovyklautojų, tiek vadovų 
nuotaikas, kurios, be abejo, 
ir šiaip turėjo būti giedrios, nes 
Visagalis nepagailėjo gero oro, o 
virtuvės personalas — gero 
maisto . . . Šitos rūšies perso
nalui priklauso ne tik stovyklau
tojų, bet ir jų tėvelių nuoširdi 
padėka. P. Palubinskui ir vyr. 
virėjui p. Howard Beaudette — 
skautiškas ačiū, ačiū, ačiū.

Stovykloj kas dieną buvo lei
džiamas laikraštėlis, pavadintas 
“Šešėliu”. Jame buvo skelbiama 
eilė sveikinimų, gautų iš įvairių 
LSS-gos aukštųjų pareigūnų, 
skautininkų ir visuomenės atsto
vų. Jį redagavo s.v. B. Naras.

Stovykla oficialiai uždaryta 
rugpiūčio 22 prieš pietus, tačiau 
jau iš vakaro buvo atliktos kai 
kurios ceremonijos. Vėliavų 
aikštėj vyko sveikinimai, vadovų 
apdovanojimas simbolinėmis 
dovanėlėmis ir daugelio pirmą 
kartą pasipuošusių naujais kakla
raiščiais pristatymas.

Buvo pasikeista dovanomis ir 
su Algonąuin Council amerikie
čiais vadovais, šios stovyklavie
tės šeimininkais. Mum ypač ma
lonu, kad šios stovyklavietės vy-

Miknaitis, buv. VS-kai O. Zails- 
kienė, V. Šenbergas ir E. Vil
kas. Be to — P. Jurgėla, A. Mau
ragis iš Australijos, kun. A. Sau- 
laitis iš Brazilijos, Clevelando 
skautininkių dr-yė, skautininkų 
ramovės iš Chicagos ir Cleve
lando, Clev. skautės atsiuntė ir 
gyvų gėlių puokštę; įvairūs 
skautininkai iš visur: A. Šenber- 
gienė, M. Barniškaitė, A. Samu- 
šis, K. Palčiauskas, E. Gimbu
tienė, S. Gedgaudienė, P. Kara
lius, N. Kersnauskaitė, V. Če- 
četienė, M. Švarienė, J. Radze
vičiūtė, O. Siliūnienė, I. Jonai
tienė, S. Jelionienė, V. Tallat- 
Kelpša, J. Budrienė, O. Kavaliū- 
nienė, Gr. Meiluvienė, A. Petu- 
kauskienė, M. Kižienė, L. Mato- 
nienė, M. Puškorienė, O. Roz- 
niekienė, L. Končius, V. Bacevi
čius, D. Venclauskaitė, B. Justi- 
nienė, M. Marijošienė ir daug 
kitų.

Visi prisidedam: geros sveika
tos, užtarnautos ramybės ir il
giausių metų!

Antanas Saulaitis 

riausias “bosas” yra bostonietis 
s. Algis Banevičius.

Stovykloj per abu savaitgalius 
apsilankė nemažas būrys tėve
lių, svečių, iš viso rajono vie
tovių skautininkų, Atlanto rajo
no vadeiva, jo pavaduotojas ir 
kiti.

Taip ir vėl prabėgo mielas va
saros žaidimas — stovykla. Nors 
daugumas brolių ir sesių ne
noromis važiavo į namus, bet 
ruduo prasideda skautiškuoju 
darbymečiu — sueigomis, suva
žiavimais ir kitokiais rengi
niais, kurie būtini skautiškam 
tobulėjimui.

Broliai ir sesės savo vietovėse 
ir vėl mokysis, ruošis aukštes- 
niem patyrimam, kad ir ateinan
čią vasarą būtų pasiruošę sto
vyklai, kad ji vėl būtų tokia pat 
maloni, kaip buvo ši ir daugelis 
prieš ją buvusių . . .

B.K.

BAIGĖ MIŠKO 
ŽENKLO KURSUS
V. s. P. Molio ir v.s. Č. Ki

liulio uoliomis pastangomis 
1975 buvo sudarytos ligi tol iš
imtinės sąlygos keliolikai 
(dviem skiltim) lietuvių skautų 
vadovų dalyvauti rytiniame 
JAV pakrašty įvykstančiuose 
BSA sistemos Miško Ženklo 
(Gilwellio) kursuose.

1975 MŽ kursų stovykloj daly
vavo 14 mūsų Brolijos sukvies
tų vadovų.

Po stovyklos, ją sėkmingai 
išėję, kuršininkai turi 9 mėnesių
— 2 metų laikotarpiu atlikti po 
22 uždavinius pagal savo susi
darytą ir kursų vadovybės pa
tvirtintą Įsipareigojimo Lapą — 
uždavinių vykdymo planą.

Minimaliam Įsipareigojimo 
Lapo uždavinių laikui praėjus, 
septyni mūsų kuršininkai savo 
visus uždavinius jau atliko ir da
bar laukia, kada jie bus pripa
žinti galutinai baigę MŽ kursus
— gaus atitinkamą liudijimą, 
Gilwellio kaklaraištį,žiedąirvir-- 
vutę su dviem kauliukais.

Rugpiūčio 22 JAV Atlanto 
rajono šios vasaros Laisvės Var
po stovykloj (VIII.15-22 Bolton, 
Mass.) du MŽ kursų dalyviai
— abu Lapinų skilties (kursuose 
buvo dar Bebrų lietuvių skiltis)
— jau gavo savo ženklus; MŽ 
kursų vadovybės vardu Lapinų 
skilties patarėjas v.s. A. Sau
laitis drauge su Bebrų skilties 
patarėju Č. Kiliuliu iškilmingai 
juos įteikė.

Kiti penki mūsų kuršininkai 
turėtų taip pat netrukus gauti 
savo pripažinimus.

V. s. Petras Molis ir v.s. Al
fonsas Samušis tapo didžiulės, 
visame pasauly pasklidusios, 
Gihvellio draugovės nariais, ku
rių daugelis iš visur š.m. rugsėjo 
mėn. susirenka Anglijoj, Gil- 
wellio parke — pačiam MŽ kur
sų centre — paminėti skautybės 
įkūrėjo lordo R. Baden-Powellio 
sudarytos Gihvellio vadovų la
vinimo sistemos 50 metų 
sukakties.

B.J.

— Rezoliucijos gali būti kil
nios ir gražios, bet tik jų įgy
vendinimas teikia joms tikros 
vertės.

— Šypsena ir gerasis darbelis 
mūsų specialybė.

1976 liepos 4
Miela Sese,
Vyriausioji Skautininke,

Lankant Anglijos lietuvius, to 
krašto LSS rajono vadovai su
ruošė man nepaprastai malonią 
staigmeną. Jie pakvietė mane į 
savo iškilmingąją sueigą Man- 
chestery ir ta proga įteikė Jū
sų prisiųstą Lietuvių Skautų 
Sąjungos aukščiausiąjį Geleži
nio Vilko ordiną bei Jūsų 
gražų sveikinimo laišką.

Nuoširdžiai dėkoju Jum, Sese, 
ir Lietuvių Skautų sąjungos Ta
rybai, už man suteiktą garbės 
ordiną ir taip pat už Jūsų gra
žius linkėjimus bei skautiškąją 
leliją su tautine juostele, kurias 
prisiuntėt mano 70-ojo gimta
dienio proga.

Skautybės idealus pamilau 
savo jaunystėj ir jos auklėja-

IŠ LSB JAV ATLANTO RAJONO 
VADEIVOS APLINKRAŠČIO

Ankstesniame aplinkraštyje 
buvau minėjęs, kad skautų-čių 
sąskrydis įvyks spalio 16-17 
Hartforde. Dėl susidėjusių ap
linkybių ši data turėjo būti at
kelta į spalio 9-10. Registraci
ja prasidės 10 vai. ryto. Suva
žiavimo atidarymas 11 vai. Su
važiavimo mokestis — po $15 
kiekvienam.

Suvažiavimo metu šaukiu ra
jono vadijos posėdį (įvyks šešta
dienio vakarą), kuriame daly
vavimas skyrių vedėjam bei vie
tovių vadovam yra privalomas. 
Vienetų vadovai paruošia raštu 
trumpą savo vietovės metinę 
darbo apžvalgą, skyrių vedėjai, 
taip pat raštu, paruošia atei
nančių metų darbo planą. Apie 
tai taip pat referuoja žodžiu 
sueigos metu. Sekmadienį, spa
lio 10, rajono vadas šaukia bend
rą su sesėmis vadovų sueigą, 
kurioj dalyvauja visi rajono va
dovai. y*

V. s. Č. Kiliulis sutiko pra-

LSS-GOS VADOVYBĖ 1976-78 
METAM

LSS-gos Taryba (išrinkti): v.s. 
kun. A. Trakis, s. Tėv. A. Sima
navičius, OFM, v.s. I Kerelienė 
(ex officio), s. fil. S. Miknaitis (ex 
off.), V.S. L. Milukienė, s. J. Al
kis, v.s. K. Cijūnėlis, v.s. Z. Jau
nius (raj. vadas), s. L. Kiliulienė, 
v.s., Č. Kiliulis, v.s. R. Kučienė, 
s. J. Liubinskas, v.s. G. Matonie- 
nė, v.s. A. Mauragis, s. G. Pla- 
čas, v.s. A. Saulaitis, v.s. Č. 
Senkevičius, s. fil. V. Vidu
giris (r.v.), v.s. fil. I. Vilkienė, 
v.s. fil. E. Vilkas, s. A. Verše
lis, ps. R. Žinąs (r.v.), v.s. K. Ba
tūra (r.v.), v.s. V. Vijeikis, ps. 
fil. R. Dirvoms, v.s. fil. V. Stat
kus (ex off.), ps. fil. D. Bartuš- 
kienė, v.s. M. Jonikienė, s.t.n. 
D. Korzonienė, ps. fil. T. Remei- 
kis.

PASISAKOME
(atkelta iš 1 psl.)

rių, klubų reikšmę išeivijos gy
venime. Jų egzistencija yra bū
tina, ir be jų išeivijos gyveni
mas būtų bespalvis. Jie gali būti 
didieji LB siekimų įgyvendini
mo talkininkai, ir jų talkos nuo
širdžiai laukiam. Jei kartais esa
ma nesusipratimų ar jaučiamas 
pavojus iš LB pusės, noriu pa
brėžti, kad visuomet buvom ir 
būsim atviri pokalbiam, pasitari
mam, esam linkę mūsų veiklą 
derinti, ieškoti kompromisų ten, 
kur jie yra galimi ir nepažei
džia tų principų, kurie yra Lie
tuvių Chartos pagrindu. Kitus 
veiksnius bei organizacijas LB- 
nės atžvilgiu prašom laikytis pa
prasčiausios etikos ir pakantos. 
LB-nė yra savarankiška, ir nie
kas iš pašalio jai negali diktuo
ti, ką ji gali ir ko negali daryti. 
Sprendimus LB-nėj daro demo
kratiškai išrinkta LB taryba ir jos 
demokratiniu būdu sudaryti 
vykdomieji organai.

Baigdamas šią kalbą, atsisakau 
šabloniškai šaukti išeivijos lietu-

muosius metodus taikiau sau as
meniškai ir tiem, kuriem man te
ko vadovauti. Ne paslaptis, 
kad, beieškodamas kelio, kuriuo 
eidamas geriau galėčiau tarnau
ti Dievui, Tėvynei ir Artimui, 
jį suradau kunigiškame pašau
kime ... Ir po daugelio metų, 
kai buvau pašauktas vyskupo 
tarnybai, skautiškąją leliją, kaip 
kilniųjų idealų simbolį, prašiau 
įgraviruoti į vyskupiškąjį herbą, 
kad ji man visad primintų jau
nystėj pasirinktą šūkį: Budėk!

Dar kartą tariu ačiū už man 
suteiktą garbę skautų eilėse ir 
už Jūsų sveikinimus bei paža
dėtas maldas.

Dievo palaima tenužengia ant 
Jūsų ir laiko Jus visad budin
čią.

Antanas Deksnys
Vakarų Europos lietuvių 
vyskupas

vesti rajono skiltininkų kursus, 
kurie įvyks lapkričio 6-7 toj pa
čioj stovyklavietėj, kurioj mes 
šiemet stovyklavom — Resolute 
Scout Reservation, netoli Wor- 
cesterio.

Mieli vadovai, mes, tur būt, 
pilnai suprantam trūkumą gerai 
paruoštų jaunesnių vadovų rajo
ne, todėl dėkim visas pastan
gas, kad iš kiekvienos vietovės 
būtų sudarytos sąlygos mūsų 
esamiesiem bei busimiesiem 
skiltininkam kursuose dalyvau
ti. Aš norėčiau prašyti vieto
vių vadovus, kad važiuojantiem 
į kursus registracijos mokestis 
būtų sumokėtas iš vietovės iždo 
ir kad jiem būtų parūpinta trans- 
portacija. V. s. Č. Kiliulis, be 
eilės kitų Sąjungoj apsiimtų dar
bų, sutiko šiuos kursus pravesti. 
Taigi neapvilkim jo pastangų; 
su didžiausiu uolumu jį parem- 
kim.

S. J. Raškys
Atlanto rajono vadeiva

Pagal LSS Tarybos II-ojo pro
tokolo duomenis kooptuoti į 
LSS-gos Tarybą: v.s. Flora Kur- 
gonienė, v.s. Alfonsas Samušis ir 
s. Aldona Pintsch.

Liet. Skautų Sąjungos pirmi
ninkė yra v.s. Lilė Milukienė, 
gi Pirmiją sudaro šie skautai: 
pirmininkė v.s. L. Milukienė, 
vicepirmininkai v.s. Česlovas 
Kiliulis ir v.s. Kazys Cijūnėlis, 
narė v.s. Gilanda Matonienė ir 
narė bei sekretorė s. Aldona 
Pintsch.

Pastaba. Kadangi šis protoko
las “S. Pastogės” redaktorę pa
siekė kiek pavėluotai, jo duome
nų nebuvo galima šiame pus
lapy paskelbti anksčiau. Už pa
vėlavimą atsiprašoma.

vius į vienybę. Ar ne geriau 
kartais būtų, jei jos siektume 
kantriai pakęsdami tikslo vie
nybę ir, prof. Juozo Brazaičio 
žodžiais tariant, vienybę įvairu
me? Dieve, mum padėk!

BRIDGEPORT, CONN.

Pranas ir Juzė Rastai, ilgame
čiai Bridgeporto apylinkės gy
ventojai, rugsėjo 14 išvyko apsi
gyventi pas dukterį Maryland 
valstijoj.

Abu jie buvo veiklūs LB apy
linkės nariai. Pr. Rastas įvairio
mis progomis buvo suorganiza
vęs lietuvių chorelį Bridgepor- 
te. Kol jo sveikata leido, jis pri
klausė ir L. Vyčių 141-mai 
kuopai.

Jų išvykimo proga keletas pa
žįstamų šeimų susitarusios atsi
lankė Rastų rezidencijoj atsi
sveikinti su jais. Bridgeporto lie
tuviai Pranui ir Juzei Rastam 
linki dar daug jaukių dienų sa
vo dukters, žento ir anūkų tarpe. 
G.I.
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ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ
SUVAŽIAVIMAS
PHILADELPHIJOJ

Ankstyvą saulėtą šeštadienio 
rytą, rugpiūčio 7, New Yorko 
lietuviai maldininkai skubėjo 
autobusu į Philadelphiją — į 
Eucharistinį kongresą. Nemažas 
būrys važiavo ateitininkų sen
draugių, keli iš jų atstovai į 
kongresą. Tą šeštadienį lietu
viam buvo skirtos pamaldos Šv. 
Petro ir Povilo katedroj 10 vai.

Savaitės 
įvykiai 

(atkelta iš 1 psl.)
Į JAV delegaciją prie JT prez. 

Fordas paskyrė senatorius How- 
ardą H. Bakerį ir George Mc 
Governą.

Atsisveikinęs su JAV senatu, 
šen. Mike Mansfield išvyko il
gesnio vizito į Kiniją.

JAV sveikatos, švietimo ir ge
rovės sekr. Dovydas F. Mat- 
hews pareiškė, kad dėl mokyk
lų šeimų ir bendruomenės nu
ėjimo skirtingais keliais mo
kyklų drausmė pasiekė krizę, 
ir ragino krizei pašalinti vėl 
atstatyti jų vienybę.

Ispanijos min. pirm. Adolfo 
Suarez Gonzales pažadėjo, kad 
kitų metų biržely būsiąs išrink
tas naujas parlamentas, turėsiąs 
teisę keisti konstituciją ir svars
tyti kai kuriom provincijom au- j 
tonomijos suteikimo teisę. Opo- ? 
cija reikalauja tuoj sušaukti stei- i 
giamąjį seimą.

Zimbabve (Rodezijos) afrikie-, 
čių tautinės unijos prez. Nda- 
baningi Sithole pareiškė, kad jis 
ir afrikiečių liaudies unijos va; 
das Jošua Nkomo pasitraukė iš 
Zambijoje 1974 sudarytos afri
kiečių tautinės tarybos.

Vietnamo priėmimą į JT JAV 
buvo pasiryžusios vetuoti, bet 
tas klausimas buvo atidėtas kitai 
JT sesijai.

Britanijos min. pirm. James 
Callaghan netikėtai pertvarkė 
savo min. kabinetą, įjungdamas į 
jį daugiau jaunų politikų.

Prancūzijos prez. Valery Gis- 
card d’Estaing atidėjo savo vizi
tą į Jugoslaviją dėl maršalo Ti- gų metu, prov. patarėjas.

5 kroatai pagrobė iš La Guar- 
dia aerodromo į Chicagą skren
dantį lėktuvą su 86 keleiviais ir 
per Kanadą nuskraidino jį į 
Paryžių, pakeliui paleisdami 
dalį keleivių ir virš didžiųjų 
miestų išmėtydami tūkstančius 
atsišaukimų, reikalaujančių 
Kroatijos nepriklausomybės. At
sišaukimai buvo išspausdinti ir\ 
didžiuosiuose pasaulio laik
raščiuose. Paryžiuje pagrobėjai 
buvo priversti pasiduoti ir atga
benti į JAV, kur jų laukia teis
mas.

Sov. S-gos KGB v-kas Juri An
dropovas ir vidaus reik. min. Ni- 
kolai Šolochovas buvo pakelti į 
armijos generolo laipsnį.

JAV vidurinių mokyklų moki
nių norinčių studijuoti kolegijo
se mokslinio pasiruošimo 
egzaminų vidurkis 1963 pa
gal skalę buvo 478, o ma
tematikos — 502, bet 1975 ati
tinkami vidurkiai nukrito iki 
431 ir 472. Egzaminai yra verti
nami nuo 200 iki 800 taškų.

Egipto parlamento rinkimai į- 
vyks spalio 28.

Iš Kanados min. kab. pasi
traukė ketvirtas ministeris Mit- 
chell Sharp, kuris kartu buvo ir 
liberalų partijos vadas atstovų 
rūmuose.

Japonijos min. pirm. Takeo 
Miki perorganizavo savo min. 
kabinetą ir partijos vadovybę.

P. Afrikos vyriausybė vėl pra
dėjo prievarta gabenti iš jų turė
tų žemių juoduosius gyventojus 
į didesnes juodųjų gyvenamas 
sritis. Per du dešimtmečius to
kiu būdu buvo iškeldinta keli 
milijonai juodųjų. Iškeldintose 
vietose bus apgyvendinti bal
tieji.

Čekoslovakijos min. pirm. Lu- 
bomiras Strugalis dėl ūkinių ne
sėkmių pašalino iš posto žemės 
ūkio ministerį ir du min. pirm - 
ko padėjėjus.

Kanados vyriausybė nutarė iki 
1980 pereiti į metrinę sistemą.

ryto. Mišias koncelebravo vysk. 
V. Brizgys su kitais keturiais lie
tuviais vyskupais: A. Deksniu,
L. Poviloniu, R. Krikščiūnu ir C. 
Salatka, dalyvaujant grupei ku
nigų. Jų tarpe matėsi keli prela
tai. Mišių metu giedojo Čiurlio
nio ansamblis su kanklių paly
da, diriguojant muz. A. Mikuls
kiui. Pamokslą pasakė vysk. A. 
Deksnys. Pamokslo tema — 
Žmonija trokšta tiesos, paverg
tos tautos — laisvės.

Po pamaldų Šv. Andriejaus 
parapijos salėj įvyko ateitininkų 
sendraugių suvažiavimas. Po 
skanių vaišių, paruoštų Phila
delphijos sendraugių — ponių, 
toj pat salėj vyko suvažiavimo 
posėdžiai. Suvažiavimą atidarė 
Philadelphijos ateitininkų sky
riaus pirmininkė G. Mačiūnienė. 
Posėdžiui pirmininkavo dr. A. 
Damušis ir V. Volertas; sekreto
riavo — K. Keblinskienė ir A. 
Tilmanienė. P. Ąžuolas, V. Vait
kus ir A. Vasaitis sudarė manda
tų komisiją; rezoliucijom surašy
ti pakviesti A. Radžius, C. Sur- 
dokas ir K. Vaičeliūnienė. Iš 
sąjungos veiklos pranešimą pa
darė vicepirm. J. Vaitkus, nes 
pirm. J. Laučka šiuo metu dirba 
Europoj. Vicepirmininko pra
nešimas buvo labai kruopščiai 
paruoštas, duotos kai kurios ži- 

į nios iš bendro ateitininkų gyve- 
i nimo ir dalyvavimo visuome- 
i ninėj lietuviškoj veikloj, kur 
į ateitininkai pasižymi didesne ir 

gyvesne veikla. Po pranešimo 
buvo paliesti kai kurie klausi
mai, pvz. neateitininkų priėmi
mas į narius. Keli sendraugiai 
šiuo klausimu pasisakė įvairiai, 
bet griežto atsakymo nebuvo 
prieita.

PASIKEITIMAI
(atkelta iš 3 psl.)

nuolyno vikaras, prokurato
rius, svečių namų administrato
rius žiemos metu.

Tėv. Leonardas Andriekus — 
Aidų redaktorius, svečių namų 
administratorius vasaros atosto-

Tėv. Bernardinas Grauslys — 
provincijos sekretorius ir archy- 
vistas, vienuolyno chronistas.

Tėv. Klemensas Žalalis.
'tėv. Steponas Ropolas — pro

vincijos prokuratorius, Šv. Pran
ciškaus Varpelio administrato
rius.

Tėv. Juozapas Bacevičius — 
Trečiojo ordino ir pašaukimų di
rektorius, kandidatų magistras.

Br. Hortulanas Sodeika — 
zakristijonas, svečių namų admi
nistratoriaus pagelbininkas.

Br.' Paulius Gaidys — 
provincijos sekretoriaus pagel
bininkas.

Brooklyno Šv. Kazimiero vie
nuolyno šeima

Tėv. Paulius Baltakis — gvar- nuolynas 
dijonas, vienuolyno viršininkas, 
Kultūros Židinio direktorius, 
prov. patarėjas.

Tėv. Pranciškus Giedgaudas
— viceprovincijolas, spaustuvės 
direktorius.

Tėv. Viktoras Gidžiūnas — klebonas, 
vienuolyno vikaras, Šv. Pranciš
kaus Varpelio redaktorius, pro
vincijos chronistas, knygų cen
zorius, pamokslininkas.

Tėv. Benvenutas Ramanaus
kas — Aidų administratorius.

Tėv. Petras Baniūnas — Dar
bininko administratorius.

Tėv. Placidas Barius — prov. 
patarėjas, spaustuvės vicedirek
torius.

Tėv. Vytautas Balčiūnas — 
vienuolyno ir Kultūros Židinio 
prokuratorius.

Tėv. Pijus Šarpnickas — misi- 
jonierius, pamokslininkas.

Tėv. Kornelijus Bučmys — 
Darbininko redaktorius, knygų 
cenzorius.

Br. Viktoras Biveinis — zak
ristijonas.

Br. Jurgis Petkevičius — Dar
bininko administratoriaus pa
gelbininkas.

Br. Kazimieras Gulbinas — 
virėjas.

Br. Pranciškus Malukas — 
spaustuvininkas.

Įstatų pakeitimo klausimu kal
bėta truputį ilgiau, daugiausia 
dėl kai kurių žodinių išsireiš
kimų, pv. Pax Romanai priklau
symas, prenumeravimas lietu
viškos katalikiškos spaudos ir kt. 
Centro valdybos rinkimo klausi
mu pasisakyta įvairiai. Šis klau
simas yra bene svarbiausias, bet 
sunkiai sprendžiamas. Prieita 
išvados, kad esamoji'CV paveda 
skyriam alfabetine tvarka su
daryti naują centro valdybą. Ar 
šis CV sudarymo būdas prak
tiškai bus įvykdomas, parodys 
ateitis, nes ne visi skyriai turės 
pakankamai narių, kurie norės 
ar sugebės dirbti centro valdy
boj.

Apsvarsčius šiuos klausimus, 
buvo išklausyta dr. V. Vyganto 
paskaita, kurioje jis palietė atei
tininkų uždavinius kovoj už Lie
tuvos laisvę, šiuo metu turint 
realų ginklą, Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką, kurią ateiti
ninkai turėtų kuo plačiau skleis
ti. Po paskaitos buvo trumpi pa
sisakymai iškeltais klausi
mais, buvo tariamasi kitais orga
nizaciniais klausimais. Nutari
mų komisija pranešė nutarimų 
išvadas. Trumpai kalbėjo ateiti
ninkų federacijos vadas, dr. P. 
Kisielius. .

Suvažiavimą sveikino žodžiu 
vysk. A. Deksnys, Pasaulio Lie
tuvių Katalikių Moterų Organi
zacijų Sąjungos pirm. dr. A. Ja- 
načienė, Prancūzijos ateitininkų 
vardu B. Venskuvienė. Raštu 
sveikino Lietuvos atstovo Wash- 
ingtone pareigas einąs dr. S. 
Bačkis, dr. D. Jasaitis ir eilė 
kitų. Mandatų komisijos prane
šimu, suvažiavime dalyvavo 35 
atstovai ir apie tiek svečių. Su
važiavimas pradėtas ateitininkų 
himnu, baigtas Lietuvos himnu.

Suvažiavimas vyko ateitinin- 
kiškoj šeimyniškoj dvasioj, ren
gėjų techniškai sutvarkyta labai 
gerai. Dėl laiko stokos viskas

Br. Tomas Proscevičius — 
spaustuvininkas.

Toronto Prisikėlimo vienuoly
no šeima

Tėv. Augustinas Simanavičius 
— gvardijonas, vienuolyno virši
ninkas, klebonas, pro v. patarėjas.

Tėv. Barnabas Mikalauskas — 
vienuolyno ir parapijos vikaras, 
vienuolyno prokuratorius.

Tėv. Benediktas Bagdonas — 
parapijos vikaras.

Tėv. Antanas Prakapas — pa
rapijos vikaras.

Tėv. Eugenijus Jurgutis — pa
rapijos vikaras ir prokuratorius.

Br. Valentinas Raslanas — 
zakristijonas.

Rochesterio Šv. Jurgio vie
nuolyno šeima

Tėv. Justinas Vaškys — virši
ninkas, klebonas, mokslo pagi
linimo direktorius.

Tėv. Gabrielis Baltrušai
tis — parapijos vikaras, vie
nuolyno ir parapijos prokura
torius.

Tėv. Liudvikas Vėželis — 
misionierius.

Bridgeville Šv. Antano vie-

Tėv. Aleksandras Žiubrys — 
viršininkas ir klebonas.

St. Catharines Švč. Marijos 
Dangun Ėmimo vienuolynas

Tėv. Juvenalis Liauba — 
viršininkas ir lietuvių misijos

St. Petersburgo svečių namai
Tėv. Tadas Degutis — admi

nistratorius.
Šv. Žemės misijose
Tėv. Viktorijus Garbukas.
Br. Jeronimas Petrauskis.
Šis sąstatas sudarytas trejiem 

metam. Atsiradus reikalui, jis 
galibūti pakeistas Šįkartą didelių 
pakeitimų nepadaryta. Tik Ken- 
nebunkporte paskirtas naujas 
gvardijonas ir Brooklyne, Ken- 
nebunkporte ir Toronte pakeisti 
vienuolynų vikarai ir prokurato
riai. Rochestery mirusio Tėv. Jo
no Dyburio vietoj paskirtas 
naujas viršininkas ir klebonas.

(T.V.G.)

— Britanijos sklandymo var
žybose Pranas Požerskis, gyve
nąs Kette ringe, sklandytuvu 
“ASW-17” pasiekė naują Brita
nijos greičio rekordą, nuskridęs 
215 km per 1 vai. 57 min. Vi
dutinis jo greitis — 117 km per 
valandą. Senasis rekordas buvo 
114 km per valandą. 

aptarta paskubom, ypatingai 
svarstant įstatų pakeitimus. Čia 
dalinė klaida pačių skyrių, nes 
ne visi skyriai atsiuntė savo an
ketas, kurias buvo gavę su klau
simais dėl įstatų pakeitimo, ne
davė s avo siūlymų. Suvažiavi
me ne visi atstovai buvo susi
pažinę su pakeitimo klausimais.

Labai gražu, kad sendraugių 
CV suorganizavo suvažiavimą 
Eucharistinio kongreso metu. 
Bet, esant tokiom “užkrautam” 
aplinkybėm, organizacijos su
važiavimas neįvyksta su pilna 
darbotvarke, jos punktus skubiai 
traukiant pirmyn. Suvažiavimas 
nėra eilinis susirinkimas. Reikė
tų mažiausia dienos, o gal ir 
dviejų. Įdomu būtų klausyti sky
rių pranešimus apie jų veiklą, 
pagyvėtų jų pačių veikla. Tai 
būtų savo skyrių šeimyniškas 
pasidalinimas veiklos pasiseki
mais ir nepasisekimais. Svars
tytinas vis daugiau ir dažniau 
keliamas “sendraugio” vardas, į- 
traukimas jaunųjų sendraugių į 
mūsų šeimą ir kiti klausimai.

A.R.

LIETUVIŲ TAUTA 
NENUSTOJA 
PRIEŠINTIS

“Nauja pasipriešinimo fazė 
Lietuvoj”. Tokia tema J. Vasil
jevas parašė ilgą straipsnį, įdėtą 
š.m. Posev Nr. 7 (1230). Straips
nis pradedamas tokiu sakiniu: 
“Nuo pat to laiko, kai sovieti
nės karinės pajėgos okupavo 
Lietuvą, lietuvių tauta nenu
traukia pasipriešinimo”. Toliau 
rašoma: “Sutriuškinus partizanų 
judėjimą, kuris užsitęsė iki še
šiasdešimtųjų (!) metų, kova tę
siama dėl Bažnyčios ir jos aplin
kos. Komunistinė vadovybė su
prato, kad, tik sulikvidavus ka
talikų Bažnyčią, ji (vadovybė) 
galės pasiekti pergalę. Tačiau ir 
giliai religinga tauta matė, kad, 
tik susibūrus apie Bažnyčią, ga
lės atsispirti ir išlaikyti savo 
‘aš’ iki geresnių laikų.”

Ilgą laiką lietuviai savo prie
šais laikę rusus. Labai pasitikė
ję Vakarais, nusivylę Vatikanu. 

Patys vieni nepajėgdami atsi
kratyti okupacijos, pamatę rusų 
disidentų judėjimą, visam pa
sauliui pradėjus kalbėti apie 
Solženicyną, Sacharovą ir kt., 
lietuviai supratę reikalą eiti 
drauge su jais.

1972 gegužės 12 Kaune susi
deginus Romui Kalantai, jo lai
dotuvių proga įvykusiose dide
lėse demonstracijose dalyvavę 
specialiai atvykusio latvių, estų, 
gudų ir rusų jaunimo.

Kalantos susideginimas ir 
įvykusių demonstracijų audra,

—
KELIONĖS 
Į LIETUVĄ

LAPKRIČIO 24, $680.00
grįžta gruodžio 2. Šešios dienos 
Lietuvoje.

GRUODŽIO 19, $880.00
grįžta sausio 2. Šešios dienos 
Lietuvoje ir 7 Rygoje. 
Kalėdos bus Rygoje. Nauji Metai sutinkami 
Vilniuje.

Į tas kainas įeina: visų sudarymas, viešbučiai, trys valgiai 
per dieną, bagažo pervežimas ir visi patarnavimai.

Keliones rengia

DOVANA
80-14 Jamaica Avė. 

Woodhaven, N.Y. 11421 
Tel. (212) 296-5250 

Namų tel. (212) 296-5359

Savininkė — Irena Velonskienė

Keliaudami per DOVANĄ, gausite svarbių papildomų 
informacijų.

DOVANA taip pat siunčia siuntinius į Lietuvą, sudaro 
dokumentus norintiem atvykti iš Lietuvos, turi įvairių prekių 
pasirinkimą žemomis kainomis. Ypač didelis medžiagų pasi
rinkimas.

Jau daromos registracijos 1977 vasaros kelionėm, 
kurios prasidės gegužės mėn.

__   ~ —- — —- ■-r- -r- -r- -r- .

rugsėjo 26 sulaukia 85 metų 
amžiaus. Visą gyvenimą ji 
reiškėsi plačioj visuome
ninėj veikloj. Dabar gyvena 
pas Putnamo seseris.

Generolas Stasys Raštikis, 
nepriklausomos Lietuvos 
buv. kariuomenės vadas, 
dabar gyvenąs Los Angeles, 
Calif., rugsėjo 13 atšventė 
80 metų amžiaus sukaktį.

ii VISUR
— Pasaulio Lietuvių Katalikių 

Organizacijų Sąjunga rugsėjo 
26 Putnam, Conn., švęs 25 metų 
sukaktį nuo šios organizacijos 
įkūrimo. Jos pirmoji pirmininkė 
ir dabar garbės pirmininkė yra 
Magdalena Galdikienė. Šiai iš
kiliai visuomenininkeirugsėjo26 
sueina 85 metai amžiaus.

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
36-asis suvažiavimas įvyks lap
kričio 13 Sheraton Tower vieš
buty, Oak Lawn, 111.

— Kun. dr. J. Prunskį Chi
cagos miesto W. Wright kolegi
ja pakvietė spalio mėn. laikyti 
paskaitą apie Lietuvą. Kolegija 
šiam reikalui pasiūlė savo vaiz
dines priemones. Paskaitininką 
kolegijai rekomendavo Lietuvos 
gen. konsulė J. Daužvardienė.

— Prancūzų dienraštis “Le 
Figaro” įsidėjo labai palankią 
recenziją naujos knygos “Litua- 
nie, Terre de Foi, Terre de 
Croix”, parašytos A. Martino. 
Laikraštis giria, kad veikalas 
perteikia faktus ir parodo lietu
vių energiją ir ryžtingumą. Pats 
laikraštis atskiram straipsny nu
sako Lietuvoj vedamą rusifikaci
ją, Kalantos mirtį, pogrindžio 
spaudą.

— A. a. prof. kun. dr. Anta- 
nnas Sidaravičius mirė 1951 
rugsėjo 21 Patersone, N.J., palai
dotas rugsėjo 25 iš Aušros Vartų 
bažnyčios, New Yorke, Šv. Jono 
kapinėse, Brooklyne, N.Y. Už 
jo vėlę, minint jo 25-rių metų 
mirties sukaktį, mišios aukotos 
lietuvių pranciškonų vienuoly
ne, Brooklyne, N.Y., rugsėjo 
21 ir Aušros Vartų bažnyčioj, 
N.Y., rugsėjo 24 ir 27 8 v.r.

— LB Floridos apygardos val
dybos nariai, suvažiavę tautinių 
šokių šventės proga į Chicagą, 
posėdžiavo pas A. Pupelį Cicero 
mieste. Posėdy dalyvavo iš va
karinio pakraščio pirm. K. Gim
žauskas ir A. Pupelis, iš rytinio 
pakraščio Danutė Liutermo- 
zienė ir Br. Aušrotas. Nutarta 
metinį apygardos suvažiavimą 
sušaukti spalio 30 rytiniame pa
krašty ir kartu suruošti JAV LB 
25 metų įsikūrimo sukakties mi
nėjimą.

— Algis Raulinaitis perrink
tas Los Angeles Fronto Bičiulių 
sambūrio pirmininku. Kiti val
dybos nariai: Rita Bureikienė 
ir dr. Zigmas Brinkis — vice
pirm., Edmundas Arbas — sekr., 
J. Kojelis — ižd.

— Kun. Antanas Kazlauskas, 
MIC, ilgametis Adelaidės lietu
vių klebonas, mirė Adelaidėj 
rugsėjo 11. Palaidotas ten pat 
rugsėjo 16. Velionis buvo gimęs 
1907 rugsėjo 24 Ilgižių km., 
Raseinių apskr. Kunigu įšventin
tas 1933 birželio 25. Dirbo Že
maičių Kalvarijoj, mokytojavo 
Marijonų gimnazijoj. Vokietijoj 
dirbo lietuvių sielovadoj Dres- 
dene, Tuebingene, Stuttgarte, 
nuo 1948 — lietuvių parapijoj 
Londone, nuo 1962 — Ade
laidėj.

— Dail. B. Murinas rugpiū
čio 31 minėjo 70 metų amžiaus 
sukaktį. Jubiliatas spalio 15-24 
Čiurlionio galerijoj, Chicagoj, 
Jaunimo Centre, rengia savo 
dailės darbų parodą.

— Argentinos Lietuvių Cent
ro jaunųjų ansamblis rugpiūčio 
7 minėjo savo veiklos trejų metų 
sukaktį. Minėjimo vakarą pra
dėjo Alfredas Ruplėnas, pa- 

I kviesdamas programai vado
vauti jaunuoles Gracielę Morkū- 
naitę ir Denisę Jokūbauskaitę.

— St. Balzekas, Lietuvių kul
tūros muziejaus savininkas, Illi- 
nois gubernatoriaus D. Walker 
pakviestas Illinois valstijos mu
ziejaus tajrybos nariu.

i — Nauji Darbininko skaityto
jai: M. Petkus, N. Plainfield, 

N.J., G. Starkus, Forest Hills, 
N.Y., J. Vizbaras, So. Boston, 
Mass. Užsakė kitiem: M. No
reika, VVoodhaven, N.Y. — R. 
Noreika, Irhacan, N.Y. Sveiki
nam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 10 
dol. Atnaujinant visiem 12 dol. 
metam.

neperstojamas tikinčiųjų perse
kiojimas, iššaukęs naują ir efek
tingą pasipriešinimą, kurį atlie
kanti tais pat 1972 pradėjusi eiti 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika.

Toliau duodama eilė ištraukų 
iš LKBK apie nuolatinius teis
mus, nuteistųjų pasakytąsias 
kalbas. Autorius labai vertina 
Kronikos skaitytojų laiškus, ku
rie parodą drąsą ir pogrindžio ju
dėjimo platumą. Tai esąs visos 
tautos darbas, o ne vien pavie
nių išsišokėlių, kaip komunistai 
mėgina tai vertinti. (Elta)
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Maironio lituanistinės mokyklos pagelbinė klasė su savo mokytoja Rita Oniūniene (k.) 
ir jos padėjėja Rasa Bobelyte (d.) Nuotr. L. TamoSaičio
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BALTIMORĖS ŽINIOS
Lietuvių Posto 154 ir jų padė

jėjų naujų valdybų supažindini
mo iškilmės įvyko rugsėjo 19 
Lietuvių svetainės didžiojoj sa
lėj. Dalyvavo ir Marylando bei 
Baltimorės Amerikos legionierių 
organizacijos viršininkai. Lie
tuvių Posto naują valdybą suda
ro: komendantas Jonas W. Kem- 
mer, vicekomendantas Leonas 
Cavanaugh, service officer Hen
rikas Chelalet, adjutantas Jonas 
Stefura, kapelionas kun. Anta
nas Dranginis, teisėjas Edmun
das Bartas, ižd. Algirdas Bucevi- 
čius, maršalka Philip Battaglia, 
istorikas Kazys Sarpalis, vėlia
vų sargai Vaclovas Laukaitis ir 
Petras Okas. Padėjėjų valdybą 
sudaro: pirmininkė Marė Byr- 
ne, vicepirm. Shirley Colley, 
sekr. Elena Mazz, ižd. Marė 
Mazz, kapel. Lilė Walsh, mar
šalka Katerina Byrne, vėliavų 
sargai Eugenija Pazneikienė ir 
Evelyn Smith. Linkime valdy
bom sėkmės visuose darbuose.

Pagerbimo iškilmės, per ku
rias Baltimorės lietuviai, Nove- 
nos maldininkai ir kiti, pagerbs 
prel. Liudviką Mendelį, įvyks 
rugsėjo 26, sekmadienį, Bal
timorės Hilton viešbutyje 2 vai. 
popiet. 11:30 Šv. Alfonso baž
nyčioj prel. L. Mendelis aukos 
mišias.

Maldos kelionė ruošiama į Mt. 
St. Mary's kolegijos Liurdo kop
lyčią ir Šv. Elzbietos Ann Seton 
šventovę sekmadienį, spalio 
3. Autobusai išvažiuos nuo Šv. 
Alfonso mokyklos 9 vai. ryto ir 
grįš 6 vai. vakaro. Maldos ke

lionei vadovaus kun. A. Drangi
nis. !,ii -de bus aukojamos mi
šios 12 ai. Kelionė baigsis su 
palaiminimu Švč. Sakramentu 
Šv. Elzbietos Ann Seton šven
tovėj. Kas galvoja dalyvauti, ra
ginamas iš anksto įsigyti bilie
tus kuriuos galima gauti klebo
nijoje.

Baltimorės Tautinės Sąjungos

Worcester, Mass.
(atkelta iš 2 psl.)

nei, o rinktinės vadovybė turėjo 
paskutinį prieš jubiliejinę kultū
rinę savaitę posėdį.

Visiem užsiėmimam pasi
baigus, visi rinkos į gražią, šla
mančių medžių apsuptą Mairo
nio Parko pievutę.

Pirm. A. Zenkus padarė kele
tą svarbių pranešimų. Ragino 
dalyvauti šaulių kultūrinėj sa
vaitėj ir Worcesterio miesto ren
giamame JAV 200 metų ne
priklausomybės minėjime. Per
skaitė LŠST naujojo pirmininko 
Karolio Milkovaičio laišką ir ra
gino šaulius įsigyti vasarines 
šaulių uniformas.

Malonu buvo matyti mūsų tar
pe kuopos vicepirm. K. Prapuo
lenį, kuris neseniai buvo susir
gus.

Linksmojoj daly prisiminti visi 
tėvai, nes tą dieną šventėm jų 
šventę. Pasivaišinta ir net pašok
ta, grojant akordeonistui E. 
Meilui j r. Skambėjo ir dainos, 
kurių aidas sklido toli virš ošian
čių medžių ir Quinsigamond 
|ežero bangų. j M 

skyrius spalio 9 šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Lietuvių svetainės di
džiojoj salėj rengia koncertą. 
Programą atliks Lietuvių operos 
solistai: Baras, Stankaitytė ir 
Vaznelis. Po koncerto šokiam 
gros Music Men orkestras. Bi
lietus galima gauti Lietuvių sve
tainėj.

Vincas Pečiulis, ankstesnės 
kartos lietuvis, sulaukęs 85 
metų amžiaus, po sunkios ligos 
mirė rugsėjo 10 savo namuose. 
Vincas ištikimas Šv. Alfonso pa
rapijos narys, susipratęs lietu
vis, dalyvavo visuose lietuviš
kuose parengimuose. Gedulin
gos mišios už jo sielą aukotos 
rugsėjo 13 Šv. Alfonso bažny
čioj. Palaidotas Loudon Park 
kapinėse. Nuliūdime liko sūnus 
Arnaidas, dukros Eleanora ir 
Dolores ir eilė anūkų.

Jonas Obelinis

LAWRENCE, MASS.
Šv. Pranciškaus parapija rug

piūčio 15 turėjo savo metinį 
pikniką. Oras pasitaikė lietin

gas, teko tenkintis parapijos 
svetaine. Pikniko vyriausias 
tvarkytojas buvo veiklus para- 
pietis Albertas Blaževičius, kan
didatas į diakonus. Vyriausia- 
gardžių užkandžių paruošėja 
buvo prityrusi šeimininkė Ma
rija Philips. Loterijoj laimėjo 
Juozas Nenartonis 200, L. Gra- 
mont 100 ir E. DiZazzo 50 
dol. Piknikas davė pelno 1648 
dol.

Darbo dieną (rugsėjo 6) po
nia M. Philips užsakė autobusą 
ir parapiečiai turėjo progos nu
vykti' į Brocktoną, į Jėzaus Nu
kryžiuotojo seselių metinį pikni
ką. Oras pasitaikė labai palan
kus ir dalyvių buvo gausu.

Parapijos mokykla rugsėjo 8 
pradėjo mokslo metus. Šiais me
tais vaikų darželio nebebus. 
Skyriuose mokinių yra 183.

Remontuojama Šv. Pranciš
kaus bažnyčia iš lauko. Viršu
tiniai bokštų aukštai nuimti, nes 
plytos buvo palaidos ir drėg
mės skverbėsi į vidų.

J. Sk.

SOVIETŲ 
“RADIJO PIRATAI’’

The Christian Science Moni- 
tor rugsėjo 2 paskelbė straipsnį, 
pavadintą “Sovietų ‘radijo pira
tai’ nesiliauja”. Jame praneša
ma, kad šiais metais Archangelio 
•mieste suimta 30 nelegaliai vei
kiančių radijo transliuotojų. Tai 
gali atrodyti daug, bet prieš dve
jus metus Donetsko saugumas ir 
milicija areštuodavo 125 “pira
tus” kas mėnesį.

Daugelis slaptų radijo stočių 
pranešėjų yra jaunimas, kuris 
transliuoja vien užsienio muzi
ką, draudžiamą Sovietijoj. Ta
čiau pasitaiko valdžiai pavojin
gesnių reiškinių, kaip tai nese
niai buvo Vilniuje. Ten vienas 
buvo nuteistas trejiem metam už 
tai, kad užrekordavo Vakarų sto
čių žinių transliacijas, norė
damas jas perduoti vietiniam 
klausytojam.

Valdantieji “radijo piratais” 
labai susirūpinę, bet neranda 
efektyvių priemonių sulaikyti jų 
veiklai. (Elta)

HARTFORD, CONN.
Mirė Šimkienė

Salome Šimkienė, turėdama 
dar tik 65 metus amžiaus, stai

ga mirė rugpiūčio 21. Buvo pa
šarvota Karlono-Molloy koply
čioj, kur ją aplankė daug žmo
nių. Karstas skendo vainikuose 
ir gėlėse. Laidotuvių išvakarėse 
koplyčioj kartu su kitais daly
viais rožančiaus dalį atkalbėjo 
Švč. Trejybės lietuvių parapijos 
klebonas kun. Juozas Matutis. 
Laidotuvių dieną Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos bažnyčioj bu
vo aukojamos koncelebracinės 
mišios ir kitos pamaldos. Mi
šias aukojo dvylika kunigų, va
dovaujant velionės broliui kun. 
Juozui Dilionui, kun. Juozui 
Matučiui ir kun. Edvardui Gra- 
deckui. Per mišias giedojo Ja- 
mes Matingly, o vargonais grojo 
velionės brolis Francis Dilionas, 
Šv. Elenos bažnyčios vargoni
ninkas West Hartforde. Po pa
maldų nulydėta į Terryville ir 
palaidota Šv. Marijos kapinėse.

A. a. Salome Šimkienė buvo 
gimusi Terryville. Hartforde iš
gyveno 40 metų, būdama savo 
vyro Kazio Šimkaus namų pirki
mo-pardavimo ir apdraudos į- 
staigos dalininke.

Velionė buvo Hartfordo ne
kilnojamo turto pardavėjų sąjun
gos narė, Hartfordo jaunųjų mo- 

• terų klubo ir VVest Hartfordo 
meno lygos vyresnioji patarėja, 
Hartfordo moterų klubo narė, 
Putnamo seselių veikli rėmėja. 
Velionė priklausė Švč. Trejybės 
lietuvių parapijai.

Nuliūdime liko vyras Kazys, 
sūnus Kazys, gyv. VVest Hartfor- >. 
de, dvi dukros — Salome Kir- 
kutienė ir Marija-Stefanija Sen- 
zonienė, abi gyvenančios VVest 
Hartforde, du broliai — kun. 
Juozas Dilionas, Šv. Brendono, 
parapijos klebonas New Have- į 
ne, Conn., Francis Dilionas, 
gyv. VVest Hartforde, sesuo Re- į 
gina Klimienė, gyv. Terryville, 
Conn., ir šeši vaikaičiai.

Velionė buvo labai lietuviš
kos orientacijos. Pav., jos trys 1 
vaikaičiai dalyvavo šiemet tau
tinių šokių šventėj Chicagoj. Ji, 
kad ir čia gimusi, puoselėdavo 
lietuviškus papročius: rengdavo 
kūčias, kviesdavo į jas savo vai
kus. Ynač ragindavo savo 
vaikus, kad ir šie su sa vo vai
kais kalbėtų lietuviškai. Velionė 
ypač uoli buvo šalpos reikaluo
se. Jonas Bernotas

sEREN/rr 
HILL 
FARM

“WEPLANT 
THE SEEDS OF TRUTH 
ABOUT ALCOHOLISM. 

WEREAP 
THE CROP OF A LASTING 

SOBRIETY”
STATĖ UCENSED TO TREAT 

ALCOHOL DEPENŪENT PERSONS 
OETOXIFICATIQN & REHABIUTATION 
COVERED BY MOST GROUP 

INSURANCE PLANS

MASTER CHARGE & BANKAMERICARD 
ACCEPTED

RECREATIONAL FACILITIES 
INCLUOE PAR 3 GOLF 

COURSE & SVVIMMING POOL 

rOR RESERVATIONS OR INFORMATION 
CALL CANAAN, CT 

203-824-5426

ST. PETERSBURG, FLA.
Klubo pastato praplėtimo dar

bai pradėti ir uoliai vykdomi. 
Statybai vykstant, klubo nariai 
ypač uoliai remia: vieni išpildo 
pasižadėjimus, kiti skiria specia
lias dovanas. Pagal apskaičiavi
mus, teks dar pasiskolinti apie 
30,000 dol., kad statybą būtų 
galima tobulai užbaigti ir lietu
višką veiklą tęsti jau pagerintose 
patalpose. Atrodo, kad visą rei
kiamą sumą bus galima pasisko
linti iš narių. Paskolom tvarkyti 
sudaryta finansų komisija, susi
dedanti iš S. Bakučio, A. Kar- 
nienės ir K. Kleivos.

Muzikos popietė klube suor
ganizuota rugpiūčio 15. Grįžęs 
po vasaros atostogų į St. Peters- 
burgo apylinkę muz. P. Armonas 
violončele pagrojo Lopšinę, o 
čia atostogaujanti solistė Irena 
Stankūnaitė-Silva padainavo tris 
lietuviškas dainas. Violončelistą 
pianinu palydėjo solistė, o ją — 
muz. P. Armonas. Jauniausios 
kartos atstovė, St. Petersburg 
Beach atostogaujanti Prekerių 
anūkė Lietuvninkaitė gražiai 
lietuviškai padeklamavo eilėraš
tį ir padainavo porą dainų.

Klubo choras po vasaros atos
togų pertraukos vėl pradeda dar
bą. Choro vedėjas muz. A. Ma
teika ir choro pirmininkas J. Pu- 
pininkas kviečia dabartinius da
lyvius ir naujus narius jungtis 
į galingą lietuvišką chorą ir 
lankyti repeticijas klubo salėj.

Klubo tautinių šokių grupė, 
vadovaujama A. Karnienės, ren
giasi pasirodyti Gulfport, Fla.

Dail. Antanas Rūkštelė, St. 
Petersburgo Altos pirmininkas, 
rugsėjo 1 išvyko į Chicagą ruoš
tis savo dailės darbų parodai. 
Parodą rengia Žurnalistų są
jungos Chicagos skyrius. Kar
tu išvyko ir E. Rūkštelienė, klu
bo moterų okteto vadovė.

Lietuviškų studijų galimybė 
sudaryta angliškai kalbančiam 
lietuvių kilmės jaunimui Lietu
vių Bendruomenės St. Peters
burgo apylinkės iniciatyva. Su
kviesti tėvai pritarė šitokių stu
dijų steigimui ir pažadėjo vi
sokeriopą pagalbą. Grupę globo
ja LB St. Petersburgo apylin
kė, studijų vedėja — A. Kar- 
nienė, studentų seniūnė — Rūta 
Jurgėlaite. Studentų amžius: 10- 
18 metų. Jau užsiregistravo 20 
studentų su viršum. Bus stengia
masi lietuvių kilmės jaunimą su
pažindinti su Lietuvos valstybe, 
lietuvių tauta, jos istorija, menu, 
papročiais, gyvenimo būdu, 
šventėmis, svarbesnių tautos 
istorijos įvykių simboliais ir t.t. 
— L.Ž.K.

FOGARTY BROS. INC.
172-19 LIBERTY AV. 526-2528/4011 PARTS & 

ACCESSORIES MONROE SHOCKS/FRAM 
FILTERS RAYBESTOS BRAKES & PARTS A.P. 
EXHAUST SYSTEMS MOOG FRONT END PART 

AC & CHAMPION PLUGS DELCO BATTERIES 
DELCO & STD. IGNITION VALVOLINE & VVOLFS 

HEAD OIL

TOWN CRIER MOTEL
RT. 6 EASTHAM, MASS. 02642 

Tel. 617 255-4000 
3 DAYS 2 NIGHTS $17

INDOOR HEATED POOL AIR CONDITIONING 
COLOR TV DIRECT DIAL.PHONES AT ENTRANCE 
TO SEASHORE PARK MANY FINE RESTAURANTS 

CLOSE BY OPEN YEAR ROUND 
PER PERSON DOUBLE OCCUP.

COED DAY choor grades? 12
If you could give your son or daughter an ideal education, 
this is vvhat you'd provide: classes of 2-5students, indivi- 
dually-planned programs, learner-paced classes and atten- 
tion to maturational needs. Add learning skills develop- 
ment, extra-curricular activities and college counseling, 
and you're describing The Searing School program. 
Entrance throughout year.

Director, Searing School
127 East 59th Street, New York, NY 10022 212 755-5626

MINI VACATION
ON NEVVFOUNDLAND LAKE 

ANY 3 DAYS 3 NITES 

$29
PER PERS., DBLE. OCCUPANCY

Includes waterfront cottage 2 gourmet 
breakfasts and dinners, choice of menu. Daily 
maid service. Ręst and relaxation. Tennis 
available. All White Mt. attractions nearby. Tel. 
603 744-2433 or w rite Box 400 CW for reserv atio ns

WHIP—O—WILL
BRISTOL, N.H. 03222

l-MU

THE BEST TIME OF ALL ...
You’ll love late summer at our 1777 colonial 
inn. The White Mts. surround you, our homemade 
breads and soups will tempt you, comfortable 
lodging from $18, good golf, tennis, hiking, 
fishing, shopping all elose by. Olympic size pool 
putting green rec. room, lounge, you’ll love 
staying here!

CHRISTMAS FARM INN
BOX 176 JACKSON, N.H. 03846

603 383-4313

S
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Martha’s Vineyard

VINEYARD 
HARBOR 
MOTEL 

Enjoy ounprivate beach and 
magnificent view of harbor ac
tivities. Make your plans now 
for a fall vacation on lovely 
Martha’s Vineyard.
SINGLE ROOMS, EFFICIENCIES 
AND MEETING ROOM AVAILA
BLE

Call or Write
Vineyard Harbor 

Motei
Beach Rd.. Vineyard Haven. Mass. 

Tel. 617-693-3334
BASS L BLUEFtSH DERBY Sept 15-Oct IS 

DEER IfHK IN NOVEMBER
Monthly RatKfor FaH & Winter Rantais

VVHEATLEY SERVICE STATION 
GENERAL AUTO REPAIRS 

ROAD SERVICE - TIRES - BATTERIES 
& ACCESSORIES 
VVYANDANCH AREA
CALL 516 643-9610

DEXTER PARK
PHARMACY |Hj

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

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

WE DELTVER
TELEF. 296-4130

GRAND OPENING 
OPEN ALL DAY 

INCLUDING SUNDAY

GRANAM TILE 
MARBLE CORP.

444 GRAMAM AVL.,'(fxit Metro
politan Avė., Bklyn Qns Expwy) 
& 2659 Coney Island Avė. & Avė X

BROOKLYN, N.Y.
ITALIAN TILES 4x8, $1.29 Sq. Ft.
FLOOR TILES 8x8, $1.59 Sq. Ft

r *

(212) 389-2191

maine’s 
RANGELEY 

Lakęs
Fall Foliage at its best and Great 
September Fishing for brook trout 
and land locked salmon, combine 
to make a great vacation, in a sėt- 
ting of sparkling pure lakęs and 
majestic mountains. All types of 
accommodations from rustic cot
tages to luxury motels. Fine Food. 
Write or Call for FREE Informa
tion and Color Brochure.

Chamber of Commerce
Box 78C, Rangeley, ME 04970 

(207) 864-5571

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. {STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

kisoliifo
A MEM0RIALS

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS

19 33 +197 6

THE SMARTEST PLACE TO START 
A DIET

FREE MEETING.

Bring this ad in and save the $3.00 
meeting fee when registering or re- 

registering.
Under the Nutritional Guidance of 
Dr. Hans Fisher, Chairman, Dept. of 
Nutrition Rutgers Under the psycholo- 
gical guidance of George Morelli, 

Kean College.

CLASSES THROUGHOUT OUEENS, STATEN 
ISLAND, NEW JERSEY, PENNA. AND FLORIDA 

LEAN LINE reg.
MIND OVER MATTER

FOR CLASSES IN YOURTOVVN CALL COLLECT 
(201) 757-7677

REGISTRATION FEE REOUIRED 
CP LEAN LINE INC. 1976

HOLIDAY INN
GOLF, TENNIS NEARBY, RESTFUL FAMILY 

ATMOSPHERE. HOME COOKING MODERATE 
RATES 603 356-9772 RT. 16A INTERVALE N.H.

03845

t
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FATHER FOX’S C.B. WORLD 
SUPER DISCOUNTS ALL C.B. TRANSCEIVERS 
FULL LINE OF SERVICE ON ALL TRANSCEIVERS 
60 PORTLAND AVĖ. BERGENFIELD, N.J. 07621 ' 

WILLIAM RELLINGER FATHER FOX
(201) 384-8484

ii

STATEN ISLAND
LUXURIOUS CO-OP APARTS. STUDIOS TO 3 
BDRMS. STARTING AT $19,500. MAINT. STARTS 
AT $127.00. ADJACENTTO 200 ACRE PARKLAND. 
INDOOR AND OUTDOOR SVVIMMING POOLS. 
AGENT ON PREMISES. 10 AM —6 PM DAILY. 
THE FOUNTAIN 1100 CLOVE RD., S.l. 720-7222;

273-9717 INOUIRE ABOUT SVVEEPSTAKES

MISS JUDY’S DANCE STUDIO
BALLET TAP JAZZ TOE ACROBATIC 

PRE-SCHOOLER/ADULT BELLY DANCING 
REGISTRATION SEPT. 1, 2, 3, 516-334-3870 

516-775-1580 15 ELIZABETH ST., FLORAL PARK, 
NEW YORK

HAPPY BICENTENNIAL TO ALL OUR FRIENDS, 
NEIGHBORS & CUSTOMERS 

FRANKLIN BEAUTY SCHOOL 
1210-1212 EAST GRAND ST., 

ELIZABETH, N.J.
(201) 965-0888

CARL JEVVELERS 
4186 VVHITE PLAINS ROAD 

BRONX 
FINEST IN JEWELRY 

WE ALSO REPAIR 
TELE. TU 1-4727

GRANDEUR KENNELS 
Boarding & Grooming

AFGHAN PUPPIES & EXOTIC COLORS. & 
EXCELLENT GUARD DOGS ALSO YORKIE & 

SHIH TZU 
302 W. JOHN ST., HICKSVILLE, N.Y.

516 WE 1-7025

RETIRE TO SOUTHAMPTON
GOOD FOOD, NICE ROOM, LAUNDRY 

$80 A VVEEK. CATHOLIC CHURCH IN THE 
AREA. FRESH AIR IS FREE.

CALL (516) 283-8123

“WILL FORMS”
Make Your Own VVill Easily! Ready to fili 
in. Maill $2.00 (2 for $3.50) To FORMS

P.O. Box 3609 New Haven, Conn. 06525

VERMONT BUSINESS FOR SALE. Sugar 
bush area. Year round motei, lounge & 
restaurant. Strategic intersection. $195,000 
Call Ovvner Kirk (802) 496-3937.

TRIPLE C CATERING SERVICES
BE YOUR 0WN GUEST TELEPHONE — 

(914) 937-2661 or 914 939—2318
Small or Large Parties, Banquets, VVeddings & 
Receptions, Luncheons, Breakfasts, Gourmet 
Foods, Communions & Confirmations. Catered & 
Supplied with Every Requisite. VVaitresses & 
Bartenders Available. Moderate Prices.

H & H. REPAIR SHOP
LAWN MOWERS REPAIRS ALL MAKES 

AUTHORIZED FACTORY SERVICE ON BRIGGS 
TECUMSEN ENGINES SHARPENING SERVICE 

USED MOWERS FOR SALE 115-96 LEFFERTS 
BLVD., RICH. HILL 641-8006

ENJOY THE BEST OF THE 
BERKSHIRES

Now you CAN get 
anything you want at 
Alice’s Restaurant.
20 spacious rooms 
in our new motei, 
clay tennis court, 
pool, nightly liveATAVALOCH

entertainment, breathtaking" viėvvs of 
the Berkshire Hills and of course Alice’s 
unique cuisine. Ask about our special 
wine tasting weekends. Treat yourself 
to the best. Spend a weekend at 
Alice’s.

Alice’s at Avaloch
L«nox, Mm 02144 413-637-0897
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Simpoziume rugsėjo 11 Kultūros Židiny. Iš k. V. Vaitiekūnas, dr. B. Nemickas 
moderatorius, Alg. Gureckas, Vyt. Meškauskas. Nuotr. P. Ąžuolo

LB OUEENS 
APYLINKĖS 

IŠKYLA

POKALBIS APIE HELSINKIO SUSITARIMUS
Šio sezono kultūrinė veikla 

pradėta simpoziumu, kuris įvy
ko rugsėjo 11, šeštadienį, Kul
tūros Židiny. Rengėjais buvo 
Korp. Neo-Lithuania New Yor
ke. Simpoziumo tema — Hel
sinkio susitarimai ir jų padari
niai — detentės krizė.

Moderatoriumi buvo 
kviestas dr. Bronius Nemickas, 
referentais buvo Vytautas Vaitie
kūnas iš So. Orange, N.J., Al
gimantas Gureckas iš VVashing- 
tono, D.C., ir Vytautas Meš
kauskas iš Chicagos, III.

Simpoziumą atidarė Vytautas 
Jurgėlą. Jis pakvietė dr. Br. Ne

ką.
Po įvadinio dr. Nemicko žo

džio pirmuoju kalbėti pakviestas 
Vytautas Vaitiekūnas. Būdamas 
pats teisininkas, jis įdomiai na
grinėjo susitarimų prasmę, jų 
teisinę ir politinę reikšmę. Iš
ryškino skirtumus tarp sutarties 
ir deklaracijos. Sutartis virsta į- 
statymu, deklaracija — pareiški
mu ir jokios saistomosios galios 
neturi. Referentas kai kuriuos 
susitarimų punktus vertino tei
giamai. Pvz., iš Helsinkio susi
tarimų dabar daugiausia nau
dos turi satelitai, kurie išvystė 
prekybą su Vakarais. Anksčiau 
toji prekyba buvo neįmanoma. 
Kai kuriuos susitarimų punktus 
vertino ir neigiamai.

Antrasis kalbėjo Algimantas 
Gureckas, kuris gyvena Wa- 
shingtone ir turi atsakingą fede
ralinės valdžios darbą. Ir jo pra
nešimas buvo konstruktyvus, 
kruopščiai parengtas. Apžvelgė 
susitarimų teisinę ir politinę 
prasmę ir, kalbėdamas apie Lie-

pa-

tuvos reikalus, susitarimus ver
tino neigiamai. Tai esąs smūgis 
Lietuvos laisvinimo bylai.

Paskutinis kalbėjo tolimiau
sias svečias — žurnalistas Vy
tautas Meškauskas. Jis kalbėjo 
laisvai, vartydamas sovietinę 
spaudą, praktiškai paliesdamas 
tai vieną, tai kitą susitarimų 
klausimą, ryškino asmeninės 
laisvės paragrafus, kuriuos so
vietai gali interpretuoti teigia
mai. Gali suteikti daugiau lais
vių žmonėm.

Po bendrų pasisakymų visi re
ferentai dar vienas kito pa
klausė, atsakė į kai kuriuos ne
aiškumus. Buvo klausimų ir iš 
publikos. Labai karštai kalbėjo 
dr. Petras Vileišis. Helsinkio pa
sitarimai esą Lietuvai žalingi.

Dabar reikia rengtis antrai 
pasitarimų fazei — Belgrado 
konferencijai.

Pasisakyta ir dėl būsimos Bel
grado konferencijos, nuogąstau
ta, kad amerikiečiai čia bus ap
gauti, nes sovietų politika visada 
rafinuota ir toli siekianti.

Diskusijose paliesti ir sovie
tų prekybiniai bei ekonominiai 
santykiai su Amerika ir kitu lais
vu pasauliu, pastebėta, kad so
vietai nori įsigyti kuo daugiausia 
moderniosios elektronikos, ku
rios pas save neturi.

Visose diskusijose vyravo 
mintis, kad pasitarimai yra smū
gis Lietuvos laisvinimo bylai, 
kad reikia dabar visom išgalėm 
budėti ir rengtis kitai konferen
cijai, daryti įtakos j valdžios

(nukelta [ 8 psl.)

Brangiai mamytei

k

SPORTAS
Stalo tenisas
metais yra pramatyta 

gana aktyvi stalo teniso progra
ma K. Židiny. Pirmadieniais, 
nuo 8:30 iki 9:30 vak., vadovau
jant L. Vaitkevičiui ir A. Bag- 
džiūnui, bus mokomi nuo 8 iki 
14 metų berniukai. Antradie
niais, nuo 8:30 iki 9:30, ta pati 
programa bus pritaikoma mer
gaitėm nuo 8 iki 14 metų, vado
vaujant T. Jasaičiui ir Pr. Gvil
džiui. Daugiausia pažengę abie
jų grupių dalyviai gale sezono 
bus apdovanoti taurėmis. Tiki
masi suruošti ir keletą rungty
nių tarp berniukų ir mergaičių 
dalyviu.

Vyresniem bei pažengusiem 
stalo tenise bus pravedamos 8 
ratų kiekvienas su kiekvienu 
pirmenybės. Jos vyks pirmadie
niais nuo 7:00 iki 8:30 ir ketvir
tadieniais nuo 7:00 iki 9:30. 
Ketvirtadieniais taip pat bus tre
niruotės pažengusiem, Pr. Gvil
džio priežiūroj. Norį pramokti 
stalo teniso arba dalyvauti pra
matytoj Lietuvių Atletų Klubo 
stalo teniso programoj prašomi 
užsiregistruoti pas vadovus.

LB Queens apylinkė rugsėjo 
12 surengė iškylą į Petro Jur- 
gėlos sodybą, kuri yra Union
dale, L.l. Sodyba primena seną, 
lietuvišką dvarą. Kieme turi įdo
miai įrengtą piknikavimo aikšte
lę, kur yra lauko krosnis, stalai, 
vakarinis apšvietimas. Aplinkui 
daugybė medžių. Visa tai suda
rė jaukią, rudenėjančią nuotaiką.

Suvažiavo gražus būrys tos 
apylinkės narių ir svečių. Visam 
pobūviui — piknikui vadovavo 
tos apylinkės pirmininkas Al
bertas Ošlapas. Jis jau per 10 
metų vadovauja tai apylinkei. 
Kasmet surengia apylinkės išky
las į gamtą. Susirinkimam parū- 

* pina ir kultūrinę programą.
Vakarinei saulei apšviečiant 

medžius, aikštelėj buvo linksma 
ir įdomi programa. Pirmiausia 
poetas Leonardas Žitkevičius 
paskaitė humoristinių eilėraš
čių, kuriuose palietė dabarties 
politines negalias. Paskui kalbė
jo svečias Paulius Jurkus. Jis 
kalbėjo apie naujoves dabarties 
dailėj, kas naujo nutiko šią va
sarą, kokia bus V. Kasiulio pa
roda, kokios kitos numatomos 
parodos Kultūros Židiny, apie 
dabarties meną Lietuvoj, kas 
jam būdinga.

Viešnia iš Providence Ona 
Braslauskaitė padeklamavo porą 
eilėraščių. Buvo išprovokuota 
padainuoti Elena Legeckienė. Ji 
solo padainavo vieną Vydūno 
dainą.

Apylinkės nariai buvo padova
noję daiktų loterijai. Buvo plati
nami bilietai, ir tuoj pat vyko 
traukimas. M. Galdikienė buvo 
padovanojus dail. A. Galdiko 
monografiją. Ją laimėjo L. Kop- 
pienė. Ji laimėjo dar ir E. Bub- 
laitienės dovanotą rankdarbį.

Tai buvo iš jūros geldelių jos 
pačios padarytas rankdarbis — 
paukštis. Pats pirmininkas A 
Ošlapas dovanojo lietuvišką 
rankšluostį. Jį laimėjo Č. So- 
daitienė. Ji laimėjo ir antrą do
vaną — J. Zabelskio dovanotą 
vermuto butelį.

Po visų loterijų buvo ir vai
šės. Taip piknikavimas užsitę
sė iki vėlyvo vakaro.

Reikia pasidžiaugti tokia LB 
Queens apylinkės veikla, pačia 
išvyka, kuri buvo gerai suorga
nizuota ir praėjo nuotaikingai.

Dalyvis

mm

ŽINIOS—

A.A. 
ALEKSANDRAI KAZLAUSKIENEI 

mirus, dukterį Onutę Orentienę, žentą Leoną, anūkę 
Birutę ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuvių Bendruomenės 
■New Londono apylinkė

PADĖKA
A.A.

JUOZAS LAZDAUSKAS

Gimė 1904 liepos 16 Eržvilke. Mirė 1976 liepos 26 
Bridgeport, CT. Palaidotas liepos 29 Šv. Jono kapinėse, 
Stratford, CT. Amerikoj išgyveno 26 metus.

Po ilgos ir sunkios ligos mirus mūsų mylimam vyrui, tė
veliui, uošviui ir seneliui Juozui Lazdauskui, mano ir visos 
šeimos varau reiškiame nuoširdžiausią padėką visiem mū
sų giminėm, draugam ir pažįstamiem, lankiusiem Juozą 
ligoj ir palydėjusiem jo kūną į kapines.

Ypatinga visų mūsų padėka Tėvui Placidui Bariui, 
OFM, aukojusiam šv. mišias ir pasakiusiam prasmingą 
atsisveikinimo žodį.

Dėkojame kun. J. Mare Hebert, SCF, už rožančių 
ir jautrų žodelį laidotuvių namuose.

Ačiū Vladui Bariui už gražų giedojimą laidotuvių 
mišiose.

Esame dėkingi L.B. Bridgeport, CT, apylinkei už už
prašytas šv. mišias, visiem už aukas Kultūros Židiniui, 
gėles ir užuojautas.

Dėkojame karsto nešėjam ir Daugiello & Sons laidotu
vių direktoriui už sąžiningą patarnavimą.

Negalėdami visiem asmeniškai padėkoti už atsiųs
tas užuojautas ir užprašytas šv. mišias, šia padėka išreiš
kiame visų mūsų širdingiausią ačiū.

Nuliūdę: žmona, duktė ir sunūs su šeimomis

Futbolas
Sekmadienį, rugsėjo 19, sau

lėtoj Brennen Field aikštėj Nevv 
Yorko LAK futbolininkai ryž
tingai kovojo, bet pergalės ne
pajėgė pasiekti. Rezervinė pra
laimėjo 0:3, o pirmoji komanda 
paskutinėse minutėse įsileido 
lemiamą įvartį, pralaimėdama 
1:2 (0:1). Po pirmojo priešinin
kų įvarčio jėgų persvara veik 
visą laiką buvo mūsiškių pu
sėj, bet puolikai visą eilę 
progų liko neišnaudoję. Laike 
vieno susigrūdimo priešininko 
vartų angoj S. Sabaliauskas nu
ginklavo vartininką, o Žadvydas 
stuktelėjo kamuolį į atvirus var
tus. Pasiektos lygiosios išsilaikė 
beveik iki galo rungtynių, bet 
pirmenybių taškai 
siškiam iš rankų.

Kitos rungtynės 
dienį, rugsėjo 26,
klubą Newtown High School 
aikštėj, kuri yra prie Queens 
Blvd. Macy’s krautuvės. Rezer
vinė komanda žais 1:00 vai., 
o pirmoji 3 vai. po pietų.

Alg. Š.

išslydo mu-

bus sekma- 
prieš Istria

ELIZABETH, N.J.
Tautos šventės minėjimas
ALTS-gos Elizabetho skyrius 

ruošiasi Tautos šventės minėji
mui. Čia jau yra nusistovėjęs 
paprotys, kad Rugsėjo Aš
tuntosios rengėjas yra Tautinės 
Sąjungos skyrius.

Programoj girdėsim jauną kul
tūrininkę Aušrą Jurašienę, per
nai atvykusią iš Lietuvos; ji su 
mumis trumpai pasidalins savo 
mintimis apie Lietuvą. Meninėj 
daly girdėsim Ireną Stankūnai- 
tę-Silva, aukštos kultūros daini
ninkę, ne kartą džiuginusią 
klausytojus. Po programos bus 
patiekta gardi karšta vakarienė 
su atgaiva. Pasisotinę galėsim, 
muzikai grojant, ir patrypsėti.

Minėjimas įvyks Lietuvių 
Laisvės salėj, 269 Second St., 
Elizabeth, N.J., spalio 2, šešta
dienį, 7 vai. vak. Automobilius 
galima pastatyti Šv. Petro ir Pau
liaus lietuvių parapijos kieme. 
Bilietų galima įsigyti lietuvių 
svetainėj pas Joną Švedą, 
skambinant 351-6646; pas Vy
tautą Abrąitį — 434-2068; Julių 
Veblaitį 687-4943; Petrą Lanį — 
353-1169; Vincą Misiūną — 352- 
8430.

Rengėjai tikisi, kad tautiečiai 
gausiai į šį banketą atsilankys 
ne tik iš Elizabetho apylinkių, 
bet ir iš tolimesnių skyrių, kaip 
Baltimorės, New Yorko ir Phi
ladelphijos. Tegu spalio 2 visi 
keliai veda į Elizabetho lietuvių 
salę! j.p.v.

KENNEBUNKPORT, ME.
K. ir J. Grauslių 

vedybinis jubiliejus
Kazimieras ir Julija Grausliai 

Kennebunkporto vienuolyno 
koplyčioj rugsėjo 5 atšventė 
savo vedybinio gyvenimo 25 
metų sukaktį. Per mišias, kurias 
aukojo jų artimas giminaitis T. 
Bernardinas Grauslys, OFM, 
buvo pakartotos moterystės sak
ramento apeigos. Mišiose daly
vavo Grauslių vaikai, išskyrus 
Kazimierą, Julijos mamytė ir 
lietuviai vasarotojai. Savo žody 
T. Bernardinas iškėlė Grauslių 
šeimos lietuviškumą ir katalikiš
kumą ir pastatė pavyzdžiu kitom 
lietuviškom šeimom.

Grauslių namuose kalbama tik 
lietuviškai, vaikai iš Nashua 
buvo vežami Bostonan į šešta
dieninę mokyklą, dalyvavo Bos
tono lietuvių tautinių šokių gru
pėj, dainavo ir grojo lietuviškas 
dainas. Vyriausias sūnus Kazi
mieras studijuoja karo mokykloj. 
Julija jau mokytojauja gimna
zijoj. Ričardas įstojo į North- 
western universitetą Bostone ir 
studijuoja fiziką (jis turi kelias 
stipendijas ir yra įtrauktas į 
“Who’s Who Among American 
High School Students”). Danutė 
šiais metais baigia gimnaziją. 
Antanukas ruošiasi pradėti lan
kyti mokyklą.

Po mišių buvo vaišės vasarna
my su dideliu vedybiniu pyragu. 
Sugiedota “Ilgiausių metų”. 
— T.B.

Tautos šventės minėjimas 
įvyks rugsėjo 26, sekmadienį. 
10 vai. ryto mišios So. Bostone, 
Šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioj. 3 vai. po pietų Lietuvių 
Piliečių D-jos salėj programa. 
Kalbės J. Gaila, buv. LB JAV 
krašto valdybos pirmininkas. So
listei Daivai Mongirdaitei- 
Richardson akomponuos dr. Vy
tenis M. Vasyliūnas. Po progra
mos kavutė ir šokiai.

Laisvės Varpo koncerte spalio 
10 programą atliks aukšto meni
nio lygio smuikininkai Danutė 
Pomerancaitė ir jos vyras Juri 
Mazurkevičius. Koncertas įvyks 
3 vai. po pietų Lietuvių Pilie
čių D-jos salėj.

Kompozitorius Jeronimas Ka
činskas Berklee muzikos kolegi
jos ansambliui įteikė tik ką su
kurtą savo antrąjį saksofonų 
kvartetą, kurį ansamblis buvo 
užsakęs.

Jonas Valiukonis, pedagogas 
ir buvęs Zarasų burmistras, jau 
virš pusmečio kovoja su širdies 
liga. Iš ligoninės jau pervežtas 
į sveikstančiųjų namus.

LAISVĖS VARPAS 
Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St. 
Brockton, Mass. 02402 
Telef. 586-7209

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 ir FM 101.7 sekmad. 1 -1:30. 
S. Minkus, 502 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 02127. Tel. 
268-0489.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, 
sekm. 9-10 vai. ryto WHB1105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., 
Bayside, N.Y. 11364. Tel. 212 
229-9134.

LITO EKSKURSIJA į 
SAULĖTĄ PUERTO RICO SALĄ

Lapkričio 12-17
$300

■ v ■

— Skridimai su American Airlines
— Pervežimai tarp aerodromo ir viešbučio
— 6 dienos, 5 naktys gražiajame Americanos viešbutyje
— “Sightseeing” ekskursijos
— Kelios paskaitos ir seminarai ūkiškais klausimais
— Konferencijos užbaigimas — vakarienė

‘Realus žvilgsnis į rytojaus ekonomiją”
Visi lietuviai nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šioje 

ekskursijoje! Kasdienos aplinkoje nepastebime šių dienų 
dramatiško ūkinio pasikeitimo. Mūsų finansinius planus 
reikia keisti kartu sū besikeičiančiu pasauliu.

Nelaukime, kol šiuos planavimus reikės keisti iš 
desperacijos. Planuokime dabar gražiame Atlanto pajūry
je, apsupti jaukios Karibų salų vasaros (vietoj namuose 
žvarbaus rudens), nuoširdžių draugų ratelyje.

Kaip vasarą prailginsime nuvykę į saulėtą salą, taip 
savo ūkiškąjį potencialą galime padidinti tiksliais sprendi
mais. Viliamės, kad galėsite būti mūsų svečiais!

Prašau skambinti man asmeniškai dėl rezervacijų:
212-441-6799

Vytautas Vebeliūnas
Lito pirmininkas

LOS ANGELES, CALIF.
Šv. Kazimiero lietuvių pa

rapijoj šiemet vėl buvo praves
ta rinkliava Lietuvių Religinės 
Šalpos naudai. Aukų surinkta 
3,443 dol. Tai vėl aukščiausia 
suma tarp visų JAV ir Kanados 
lietuvių parapijų.

Lietuvių parapijos salės re
monto darbai sparčiai vystomi. 
Tikimasi spalio pabaigoj ar lap
kričio pradžioj salę atidaryti 
naudojimui. Ta proga planuo
jama paminėti ir turimos bažny
čios šventinimo 25-rių metų su
kaktį (tokia sukaktis — lap
kričio 7).

Californijos Lietuvių Bend
ruomenės diena švenčiama rug
sėjo 25-26. Šeštadienį Dramos 
sambūris stato A. Kairio Sidabri
nę dieną King Junior High 
Šcholl salėj. Po vaidinimo

Lietuvių tautiniuose namuo
se atidaroma dail. Aldonos Va
ri akojienės tapybos dąrbų paro
da. Sporto varžybas" vyks šeš
tadienį ir sekmadienį Mąrshall 
High School patalpose.

Santa Monica Lietuvių 
klubo balius bus spalio 2 Mira
mar viešbuty.

Tautinių namų balius ir 15 
metų minėjimas rengiamas spa
lio 9 tautiniuose namuose. Me
ninėj daly dalyvaus sol. Janina 
Čekanauskienė, sol. Birutė Dab- 
šienė ir muz. Raimonda Apeiky- 
tė.

Algimantas Žemaitaitis re
žisuoja Giacomo Puccini operos 
“Madama Butterfly” pasta
tymus, kurie spalio 15, 16 ir 17 
vyks Immaculate Heart College 
salėj. — L.Ž.K.

Lietuviška
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

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

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: Specialios nuolaidos:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
Šeimoms
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Balfo 100-tojo skyriaus valdy
ba posėdžiavo pas Eleną Mic- 
keliūnienę. Pirmininkė Janina 
Gerdvilienė pristatė du kviesti
nius valdybos narius: Vladą Ja- 
sinską ir Vincą Padvarietį. Nau
ju skyriaus iždininku išrinktas 
Vladas Jasinskas, kurio adresas 
yra 85-75 87 Street, VVoodhaven, 
N.Y. 11421. Tel. 847-5004. Nu
tarta šių metų Balfo piniginį 
vajų pradėti spalio 15 ir tęsti 
iki gruodžio 31. Vajaus užbai
gimo proga bus surengtas balius 
su menine programa. Balius bus 
Kultūros Židiny.

L. K. Moterų S-gos 29 kuopos 
metinė šventė bus rugsėjo 26, 
sekmadienį, tuoj po pamaldų, 
Apreiškimo parapijos salėje. Bus 
ir trumpas susirinkimas. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti. 
Taip pat kviečiamos ir prijau
čiančios ir naujos narės (Valdy
ba).

Inž. Viktoras Kirkyla, savo 
darbovietės siunčiamas, išvyko 
dviem savaitėm į Nigeriją, Af
riką, kur patikrins ten jo įstai
gos vykdomus statybos darbus.

Simo Kudirkos šaulių su
kaktuviniame baliuje, kuris bus 
rugsėjo 25, šeštadienį, bus duo
dama šilta ir šalta vakarienė. 
Ant kiekvieno stalo bus gėrimų 
butelis. Koncertinę to vakaro 
programą atlieka solistė Irena 
Stankūnaitė. Jai akomponuoja 
Alice Malickevičiūtė. Po kon
certinės dalies — vakarienė ir 
šokiai, kuriem groja Joe Kaz
io orkestras.

Kario žurnalo redakcija spalio 
2 Kultūros Židiny kviečia to žur
nalo talkininkų susitikimą. Su
sitikimo tikslas —: pasitarti apie 
stipresnę talką Kariui. Bus pa
darytas pranešimas apie dabarti
nę Kario būklę, bus nustatomi 
ateities tikslai ir svarstomi bū
dai, kaip tuos tikslus pasiekti. 
Po pasitarimo bus vaišės.

Kalėdų eglutė, rengiama Mai
ronio lituanistinės mokyklos, 
bus sausio 8 Kultūros Židiny.

Albinas Prižgintas, Angelų 
Karalienės parapijos vargoninin
kas, yra išvykęs į tarptautines 
vargonų virtuozų varžybas, ku
rios vyksta rugsėjo mėn. Pary-' 
žiuje. Į Nevv Yorką grįžta spalio 
pradžioj.

Elena Mickeliūnienė šaulių 
sukaktuviniame baliuj yra pasi
kvietusi savo svečių. Jie į ba
lių įeina nemokamai su jos pa
kvietimais. Ji už tai visam baliui 
nemokamai duoda maistą (šiltą 
ir šaltą vakarienę), degtinę, šam
paną, sodę. Visas virtuvės aptar
navimas ir indų plovimas taip 
pat jos žinioj.

Rudens baliuj, kurį ruošia LA 
Klubas, dalyvaus ir jaunimas. 
Programoj dainuos nauja N.Y. 
mergaičių dainos grupė ir gros 
akordeonistė Rūta Raudytė. 
Moksleivių ir studentų amžiaus 
jaunimui įėjimo auka 7.50 dol. 
Vietas iš anksto užsisakyti pas 
Joną Galinį, tel. 846-4313.

Siūlomas gražioje bei ramioje 
vietoje neseniai atremontuotas 
trijų kambarių namelis su sodu 
ir visais patogumais (15 min. į 
šiaurę nuo G. Washingtono til
to); siūlomas už 3-4 vai. namų 
ruošos darbą per dieną ir už 
dviejų mokyklinio amžiaus mer
gaičių priežiūrą. Tinka jaunai 
šeimai su vienu vaiku, į pensi
ją išėjusiai pajėgiai porai ar vie
nišai moteriai. Namelis laisvas 
šių metų gale. Skambinti vaka
rais arba savaitgalio metu (914) 
359-2682.

Lietuvos Atsiminimų radijas, 
užbaigiant 35 metų sukaktuvinį 
minėjimą, Didžiojo New Yorko 
lietuviam ruošia didžiulį “rugia- 
piūtės vakarą” lapkričio 13, šeš
tadienį, 7 vai. vak. Kultūros Ži
dinio didžiojoj salėj. VVashingto- 
no-Baltimorės lietuvių studentų 
sambūris “Malūnas” pastatys 
trijų veiksmų muzikinę pjesę. 
Dalyvauja 21 šokėjų pora, solis
tai ir menininkai. Po programos 
bus šokiai, grojant Baltimorės 
lietuvių jaunimo orkestrui. Ru- 
giapiūtės vakaras savo turiniu 
pristato lietuviško kaimo buitį 
su darbymečio papročiais, šo
kiais, dainomis ir tradicijomis.

N.Y. Lietuvių Filatelistų 
draugija išleido savo biuletenio 
rugsėjo mėn. numerį. Kaip į- 
prasta, pradžioj duodama daug 
žinių iš lietuviškos filatelijos ju
dėjimo, aprašoma atskirų filate
listų veikla, skelbiamas pašto 
ženklų išpardavimas, aprašomos 
Lietuvos pašto ženklų laidos. 
Biuletenis leidžiamas anglų kal
ba. Redaguoja Walter W. Nor- 
ton, gyvenąs Philadelphijoj. 
Nevv Yorke redakcijos nariu yra 
Kazimieras Matuzas. Administ
ruoja Algirdas Vizbarą.

Amerikos Lietuvių Katalikių 
Moterų Sąjungos Nevv Yorko ir 
Nevv Jersey apskričių suvažiavi
mas įvyks š.m. spalio 3, sekma
dienį, Angelų Karalienės parapi
joj Brooklyne, 213 South 4th 
Street. 11 vai. mišios, pusryčiai 
ir posėdis. Visos kuopos yra pra
šomos atsiųsti savo atstoves.

Arėjas Vitkauskas, kuris turi 
žinių agentūrą — World Wide 
Nevvs Bureau — savo leidžiama
me Globo žurnale prisimena 
Lietuvą. Ten mini religijos per
sekiojimą Lietuvoj ir rūsčiais žo
džiais bara Canterbury arkivys
kupą dr. Hevvlett Johnson, kuris 
savo knygoje “Soviet Russia 
Since the War” rašo, kad Katali
kų Bažnyčia turi visišką laisvę 
Lietuvoj, kad kunigai esą aprū
pinti visom jiem reikalingom 
priemonėm. Kitoj vietoj — Ame
rican Scene — prisimena nese
niai išleistą Efraim Sevelos kny
gą “Truth Is For Strangers”, 
kur vyriausias veikėjas yra lietu
vis poetas, komunistas. Arėjas 
Vitkauskas gyvena Jersey City, 
N.J.

Senosios lietuvių išeivijos 
veiklos paroda spalio 24-31 bus 
išstatyta Apreiškimo parapijos 
salėj, Brooklyne. Spalio 24, sek
madienį, po koncelebracinių 
mišių paroda bus atidaryta da
lyvaujant Lietuvos gen. konsu
lui A. Simučiui. Kalbės dr. A. 
Klimas ir kiti. Rengėjai prašo 
parodą papildyti vietos senųjų 
lietuvių veiklos ir organizacijų 
eksponatais.

Darbininko administracija, 
šiais metais surengusi išvykas į 
Putnam, Conn., ir Kenne
bunkport, Maine, dėkoja Mary
tei Šalinskienei už nuoširdų šių 
iškylų organizavimą.

VVoodhaveno šiaurinėj daly 
parduodamas vienos šeimos mo
derniškai įrengtas namas su 3 
miegamais, netoli Šv. Tomo baž
nyčios. Teirautis tel. 528-9587 
arba VI 6-0330.

Išnuomojama? butas 2-am 
aukšte, 4-rių kambarių, Rich
mond Hill rajone. Skambinti tel. 
441-6176, po 4 vai.

House for sale. VVoodhaven 
North — 1 family detached, 
six and half large modern rooms 
— near park and transportatlon. 
Asking $35,000. Owner 
441-2806.

ŠV. PRANCIŠKAUS JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Šiais metais spalio 3 sueina 

750 metų nuo šv. Pranciškaus 
Asyžiečio, pranciškonų įkūrėjo, 
mirties. Lietuviai pranciškonai 
visais galimais būdais stengiasi 
pagerbti savo Serafiškąjį Tėvą. 
“Šv. Pranciškaus Varpelis” kiek
viename numeryje daug vietos 
skiria šv. Pranciškaus gyve
nimui ir darbam atskleisti. “Dar
bininkas” taip pat dažnai spaus
dina panašaus turinio straips
nius. Yra numatyta šiam jubilie
jui skirti ir vieną “Aidų” žurna
lo numerį, kuriame bus iškeltas 
šv. Pranciškaus aktualumas ir jo 
dvasios prasiskleidimas Lietu
voje nuo XIII amž. pusės iki 
mūsų dienų.

“GINTARĖLIŲ” 
DARŽELIS

Rugsėjo 10 buvo susirinkę 
“Gintarėlių” vaikų tėvai ir nu
tarė darželį pradėti rugsėjo 16. 
Vaikų darželis bus ketvirtadie
niais nuo 10 vai. iki 12:30 
v. popiet Kultūros Židinio patal
pose.

Šiuo metu yra vaikų grupė 
nuo 3 iki 5 metų. Tos grupės 
mokytoja būti apsiėmė Marytė 
Matulaitytė. Dabar ieškoma mo
kytoja jaunesnių vaikų grupei 
nuo 2 iki 3 metų. Jei kas tuo 
reikalu domisi, prašoma skam
binti Marytei Budraitienei, tel. 
846-4325.

Išrinktas naujas “Gintarėlių” 
darželio tėvų komitetas. Pirmi
ninkė yra M. Budraitienė ir iž
dininkė Dana Svetakienė.

POKALBIS
(atkelta iš 7 psl.)

žmonės, kad jie primintų ir kel
tų Lietuvos bylą.

Pabaigoj dr. Nemickas susu
mavo pasitarimų mintis. Šį api
bendrinimą paimame iš Eltos 
nr. 37. Apibendrinimai surašyti 
paties moderatoriaus dr. Br. Ne
ini cko.

Simpoziumo apibendrinimai
1. Helsinkio konferencijos gax 

lutinis aktas yra smūgis Lie
tuvos laisvinimo stangai. Tačiau 
politiškai nėra pagrindo ir ne
tikslu laikyti jį perdėta nesėkme.

2. Helsinkio konferencijos ga
lutinio akto žalos ar naudos 
Lietuvos laisvės reikalui apimtis 
kol kas dar neapčiuopiama.

3. JAV abiejų Kongreso Rūmų 
priimtos rezoliucijos (Rūmų at
stovų nr. 864, priimta 1975 gruo
džio 2, ir Senato nr. 319, pri
imta 1976 liepos 29) yra išlyga, 
kuri pakartoja, kad nepripažįs
tama Baltijos kraštų inkorporaci
jos į Sovietų Sąjungą. Amerikoj 
rezoliucijos atsveria Helsinkio 
pasitarimų suduotą smūgį.

4. 1977 Belgrade bus konfe
rencija, kuri numatyta Helsinkio

— ST. PETERSBURG, FLO
RIDA ir apylinkėse perkant, 
parduodant ir nuomojant nuosa
vybes kreipkitės į ANGELĘ 
KARNIENĘ, B roke r-Re alto r, 
6900-10th Avė. North, St. Pe
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
345-2738.

LŠST Simo Kudirkos kuopa New Yorke 
rugsėjo 25, šeštadienį, 8 v.v.
Kultūros Židinyje rengia kuopos

Įkūrimo penkmečio MINĖJIMĄ __
BALIŲ

I Koncertinę programą atliks:

• Solistė IRENA STANKŪNAITĖ-SILVA

• Akomponuoja ALICE MALICKEVIČIŪTĖ
• Poetas LEONARDAS ŽITKEVIČIUS skaito 

humoristines eiles

Valgius ruošia prityrusios šeimininkės
Šokiams gros J. Kazio orkestras AUka — 12 dol

Stalus 10 asmenų prašom užsisakyti iš anksto, iki rugsėjo j 
20, pas kuopos iždininką Vladą Vasikauską — tel. 847-1286, Į 
pas sekretorių Albiną Sakalą — tel. 296-3383.

Visus maloniai kviečia

Kuopos valdyba

7 VAL. ATIDAROMAS BARAS
8 VAL. NAMIE GAMINTŲ ŠILTŲ IR ŠALTŲ

VALGIŲ ŠVEDIŠKAS BUFETAS, GĖRIMAI 
ANT STALŲ

9 VAL. TRUMPA JAUNIMO TALENTŲ PROGRAMA

ŠOKIAM GROS JUOZO KAZLO ORKESTRAS 
DAINOMIS PAĮVAIRINS JUOZAS NAKAS

ĮĖJIMO AUKA $25.00 PORAI, $12.50 VIENAM

Stalus ir pavienes vietas užsisakyti pas PRANĄ GVILDĮ, 
356-7871 ir pas IRENĄ JANKAUSKIENĘ, 641-4906.

Visus kviečia N.Y. LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

Iškilmingą minėjimą lietuviai 
pranciškonai rengia spalio 10, 
sekmadienį, Kultūros Židiny. Tą 
dieną 12:30 vai. bus iškilmingos 
koncelebruotos mišios, kurių 
pagrindiniu celebrantu bus 
vysk. Vincentas Brizgys. Jis pa
sakys ir progai pritaikytą pa
mokslą. Mišių metu giedos vyrų 
choras Perkūnas. į minėjimą pa
kviestas ir Brooklyno vysk. 
Pranciškus Mugavero. Po pa
maldų bus užkandžiai apatinėj 
salėj.

Akademija, iškilmingas mi
nėjimas, prasidės 2:30 po pietų 
didžiojoj Kultūros Židinio salėj. 
Minėjimą atidarys Tėv. Pau
lius Baltakis, Brooklyno vienuo
lyno viršininkas. Šv. Pranciš
kaus parafrazuotą Viešpaties 
maldą sukalbės prel. Jonas Bal
kūnas, apaštališkas protonotaras 
ir garbės pranciškonas. Aktorius 
Juozas Bulevičius perskaitys šv. 
Pranciškaus “Saulės arba kūri
nių giesmę Kūrėjui”, kurią jis 
su broliais giedojo pasitikdamas 
“Seselę Mirtį”. Paskaitą —,Šv. 
Pranciškus ir Lietuva—skaitys 
prof. Simas Sužiedėlis, buvęs 
“Darbininko” redaktorius, da
bar redaguojąs “Encyclopedia 
Lituanica”. Progai pritaikytą 
savo kūrybą skaitys poetas Tėv. 
Leonardas Andriekus, Lietuvių 
Rašytojų Draugijos ilgametis 
pirmininkas. Minėjimą trumpu 
žodžiu užbaigs Tėv. Jurgis Gai- 
liušis, pranciškonų provinci
jolas. Sceną minėjimui dekoruos 
Paulius Jurkus.

susitarimuose. Konferencija ty
rinės, kaip buvo laikomasi Hel
sinkio susitarimų. Nei Vakarai, 
nei ypač JAV nebus pakankamai 
pasiruošusios šiai konferencijai. 
Tad yra pagrindo laukti naujų 
smūgių iš Sovietų Sąjungos 
prieš Vakarus. Jos smūgiai pa
lies jos pačios pavergtuosius ir 
pajungtuosius kraštus.

5. Helsinkio galutiniu aktu 
deklaruoti principai, liečią žmo
gaus teises, ilgainiui galėtų virs
ti tarptautinės teisės dėsniais, o 
susitarimų žodžiai — galia.

6. Helsinkio galutinis aktas 
visiškai neišsprendžia Pabalti
jo valstybių statuso, palikdamas 
atviras duris gausiom jo inter
pretacijom.

7. Pabaltijo valstybių statuso 
eventualus įvairavimas iš esmės 
nesumenkina lietuvių tautos 
laisvės kovos, išsivadavimo iš 
pavergimo lūkesčių ir gali
mybių.

-o-
Simpoziumas praėjo tvarkin

gai. Buvo gerai parengtas. Iš
ryškintos pačios svarbiausios 
mintys, pavojai, kurie slypi su
sitarimuose, iškelta minčių, 
kas reikia daryti.

Žmonių galėjo būti kur kas 
daugiau. Šį kartą buvo apie 
60-75. Gaila, kad neatsilankė 
Vilkui vadovaują asmenys, nes 
jiem labiausiai turėtų rūpėti šių 
susitarimų analizavimas bei 
pavojų atskleidimas.

Po visos programos buvo ka
vutė ir vaišės, kurios užsitęsė 
apie porą valandų, (p.j.)

Kadangi šv. Pranciškaus sekė
jai nuo Mindaugo laikų daug 
dirbo Lietuvoj: mokė kunigaikš
čių vaikus, buvo jų patarėjais 
ir raštininkais, patarė Gedimi
nui rašyti laiškus popiežiui ir 
krikščioniškų kraštų valdovam ir 
miestam, kad jie uždraustų Vo
kiečių ordinui pulti Lietuvą, 
nes ji — pasiruošusi priimti 
krikštą, atėjus laikui jie krikš

tijo lietuvius ir davė pirmuo
sius Vilniaus vyskupus, įsteigė 
pirmąsias Lietuvos mokyklas ir 
visuomet savo likimą jungė su 
visos tautos likimu, tremty bū
dami jie per 35 metus lietuvių 
tarpe dirba religinį ir kultūrinį 
darbą, dėl to pravartu, kad visi 
lietuviai šios sukakties metu pa
gerbtų jų įkūrėją šv. Pranciškų 
ir atsilankytų į šį minėjimą.

Lietuviai pranciškonai į šias 
iškilmes kviečia visus plačiojo 
New Yorko, New Jersey, Con
necticut ir tolimesnių kolonijų 
lietuvius, organizacijas, šeimas 
ir pavienius asmenis, ypač jau
nimą. Laukiame visų!

LIETUVIŲ ATLETŲ 
KLUBAS KVIEČIA
Viena iš seniausių lietuvių 

organizacijų pasaulyje yra New 
Yorke. Jos būstinė yra Kultūros 
Židinys ir jos buvusius bei da
bartinius vadovus galima sutikti 
ne tik sportinėj, bet ir plačioj 
visuomenėnėj veikloj. Ši organi
zacija užsiima mūsų jaunimo fi
ziniu auklėjimu, bet per sporti
nę veiklą stengiasi išlaikyti ir 
tautinę jaunimo sąmonę. Lietu
vių Atletų klubas Nevv Yorke 
gyvuoja jau 70 metų su viršum. 
Per tą laiką klubas jokių tur
tų ne susikrovė, o visą energiją ir 
lėšas paaukojo jaunimui ugdyti. 
Kilus lietuvių namų Nevv Yor
ke statybos idėjai, LA Klubas 
irgi stojo į pagalbą. Klubo veda
mi ketvirtadienių bingo žaidi
mai Kultūros Židinio statybai ir 
išlaikymui per ketverius metus 
suteikė netoli dviejų šimtų tūks
tančių dolerių. Ir dabar klubo 
žmonės be paliovos dirba, kad 
išlaikytų šias lietuviam bran
gias Židinio patalpas, kuriose 
klesti visų organizacijų kultū

rinis ir visuomeninis gyveni
mas.

Šiemet Lietuvių Atletų Klu
bas rengia rudens balių. Jis į- 
vyks šeštadienį, spalio 2, Kultū
ros Židinio patalpose. Baliuj 
svečiai bus pavaišinti patyrusių

VĖL GAUNAMOS 
PLOKŠTELĖS

Kokiais keliais aš keliausiu . . . 
Vyrų kvinteto BALTIJA, Dainų- 
op. arijų rinkinys, S. Citvaro, 
Linksmieji broliai, A. Dvariono, 
D. Dolskio, A. Šabaniausko rin
kiniai: X, XI, XVIII ir XXVI. 
Kiekvienos kaina 6 dol. Persiun
timui pridedama 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd. Brook
lyn, N.Y. 11207.

ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 2, 
KULTŪROS ŽIDINYJE

RUDENS BALIUS

Irena Stankūnaitė-Silva dai
nuoja šaulių šventėj-baliuj 
rugsėjo 25 Kultūros Židiny. 
Taip pat ji dainuoja spalio 
2 Laisvės salėj Elizabethe, 
N.J. Nuotr. V. Maželio

šeimininkių namie paruoštais 
šiltais ir šaltais valgiais. Didžio
ji salė bus jaukiai dekoruota, o 
stalai papuošti Mindaugo Jan
kausko lietuviško motyvo žvaki- 
dėmis. Jaunimas patarnaus prie 
valgių bufeto ir prie stalų. 
Trumpą programą atliks jauna 
Nevv Jersey akordeonistė Rūta 
Raudytė ir pirmą kart pasirodys 
naujai besikurianti Nevv Yorko 
mergaičių dainos grupė, kuriai 
vadovauja Jūratė Veblaitytė- 
Litchfield. Laimėjimui bus lei
džiamas M. Jankausko didelis, 
gražus lietuviškas koplytstulpis, 
o be to, bus ir kitokių staigme
nų. Viskas prasidės 7 vai. va
karo, kai atsidarys gaivos baras. 
8 vai. bus Švediško bufeto vaka
rienė, po to — programa ir šo
kiai, grojant Juozo Kazio orkest
rui, dainomis paįvairinant Juo
zui Nakui. Baliui bilietus plati
na Irena Jankauskienė, Pranas 
Gvildys ir kiti LA Klubo valdy
bos nariai. Lietuvių Atletų Klu
bas nuoširdžiai kviečia visus at
silankyti ir pasilinksminti šiame 
rudens baliuj. Klubas nieko ne
reikalauja, tiktai prašo jaunimą 
į sporto treniruotes, o tėvus ir 
visą visuomenę į talką. Atsilan
kydami LAK rudens baliuj, su
teiksite galimybę ir toliau tęsti 
jaunimo bendradarbiavimo ir 
lavinimo darbą.

Alg. Š.

VISŲ DĖMESIUI
Nevv Yorko skautam remti 

komitetas praneša, kad spalio 16 
Kultūros Židiny rengia nuotai
kingus jaunimo rudens šokius. 
Gros jaunimui pritaikytas or
kestras. Tėvam pobūvis įvyks 
tuo pačiu metu kitoj salėj.

Tradicinis skautų balius įvyks 
1977 sausio 29.

N.Y. skautam remti komitetas

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atidaryta šeš
tadieniais nuo 10 v. iki 4 v. popiet. Kitomis dienomis 
pagal susitarimą. Telef. 441-4712 arba (914) 297-0261. 
94-08 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421.
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