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Savaitės 
įvykiai

NEPALANKI APLINKA 
LIETUVIAM KATALIKAM
JAV vyskupų sušauktas suvažiavimas Detroite

OKUPANTAS NUŽUDĖ S. LUKŠAITĘ
Iš Lietuvos K.B. Kronikos Nr. 23

Didesnis kaip buvo laukta 
balsuotojų skaičius, prez. Fordo 
rinkimų metu padaryti kontro
versiniai pareiškimai ir pietinių 
valstijų balsuotojų pasisakymas 
už dem. partijos kandidatą pre
zidentinių rinkimų pergalę su
teikė demokratui Jimmy Carter 
ir jo viceprezidentui šen. Wal- 
ter F. Mondale, surinkusiem 
51 proc. balsų ir 297 elekto- 
rių bausus. Balsavo apie 80 
mil. rinkikų. Kongreso narių pa
siskirstymas tarp demokratų ir 
respublikonų pasilieka maždaug 
tas pats.

Prez. Fordo administracija 
nors ir paskyrė savo atstovus į 
kongreso sudarytą Helsinkio su
sitarimų vykdymo priežiūros ko
misiją, tačiau valst. sekr. Kissin
geris uždraudė administracijos 
paskirtiem šios komisijos nariam 
lankyti rytų Europos valstybes, 
kaip komisijos buvo numatyta, 
nes pagal jį tai būtų kišimasis 
į tų valstybių vidaus reikalus. 
Beje, administracijos paskirtieji 
šios komisijos nariai yra tik ste
bėtojai, o ne pilnateisiai nariai.

Negalėdamas susitarti su Ro
dezijos juodųjų vadais, Rodezi
jos min. pirm. Ian D. Smith 
paliko Ženevos konferenciją ir 
grįžo į Rodeziją.

Puerto Rico gyventojai, nu
sivylę dabartinės administra
cijos ūkio reikalų tvarkymu, 
naujuoju salos gen. gubernato
riumi išrinko progresyviųjų par
tijos kandidatą San Juan miesto 
burmistrą Carolos Romero Bar- 
celo. Ši partija siekia, kad Puer
to Rico būtų priimta į JAV vals
tijų šeimą, tačiau naujasis guber
natorius to nesieksiąs. Puerto 
Rico nepriklausomybės šalinin
kų partija surinko tik 38,000 
balsų.

Valst. d-tas apkaltino Sov. 
S-gą, kad ji atidėlioja savo suti
kimą priimti naują JAV ambasa
dorių Sov. S-gai Malcolm Toon.

Valst. sekretoriui rekomenda
vus, prez. Fordas sutiko parduo
ti Kinijai ir Sov. S-gai kompiu
terių sistemas, kurios gali būti 
panaudotos ir kariniam reikalam.

Egiptas išrinko naują parla
mentą, palankų prez. Anwar el- 
Sadat vedamai politikai. Prezi
dentas buvo leidęs rinkimuose 
dalyvauti trim vienintelės socia
listų unijos grupėm — kairiajai, 
centrinei ir dešiniajai, kurios 
tarp savęs konkuravo tik dėl 
krašto vidaus politikos linijos. 
Rinkimus laimėjo min. pirm. 
Mamdough Salėm vadovaujama 
centrinė grupė.

Irano šachas, nekreipdamas 
dėmesio į Andrėj Sacharovo ir 
kitų disidentų jam pasiųstą krei
pimąsi negrąžinti į Sov. S-gą 
iš ten pabėgusio karo lakūno 
ltn. Valentin I. Zasimov, lakūną 
grąžino.

Kinija atmetė Sov. S-gos kom. 
partijos sveikinimą Kinijos kom. 
partijos sekretoriuu Hua Kuo- 
feng, nes esą šios partijos netu
ri jokių santykių.

Nuo liepos m. Sov. S-gos radi
jo siųstuvai siunčia tokius stip
rius radijo spindulių pluoštus, 
kad jie sutrukdė tarptautinį radi
jo susisiekimą. Į protestus Sov. 
S-ga nereaguoja. Dėl to buvo pa
siskųsta tarptautinei tele-su- 
sisiekimo unijai Ženevoj.

Portugalijos socialistų partijos 
kongresas pritarė min. pirm. 
Mario Soares vedamai politikai, 
bet žemės ūkio min., atstovavęs 
partijos radikaliajam sparnui, An- 
tonio Lopęs Cordoso, nesutikda
mas su vyriausybės nuosaikia 
žemės reformos politika, atsista
tydino.

Spalio 21-23 Detroite vyko 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyskupų sušauktas suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo 1400 
atstovų iš daugelio Amerikos 
vyskupijų ir šimtai stebėtojų.

Dalyvavo ir daugelis vysku
pų. Pirmininkavo Detroito kar
dinolas John Dearden, Ameri
kos episkopato pirmininkas 
arkivyskupas Joseph Bernardin 
ir vyskupų generalinis sekreto
rius vysk. James Rausch.

Kadangi delegatai buvo siun
čiami tik per vyskupijas, iš lie
tuvių, kaip tokių, oficialių atsto
vų nebuvo. Tačiau iš savo vys
kupijos, Marąuette, Michigan, 
dalyvavo vysk. Karolis Salatka, 
Chicagos delegacijoj buvo viena 
seselė kazimierietė. Žiūrovų tei
sėmis dalyvavo Amerikos Lie
tuvių Katalikų Tarnybos vedė
jas kun. Kazimieras Pugevičius, 
Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacijos centro val
dybos narys dr. Adolfas Da- 
mušis ir ateitininkų atstovė Lilė 
Gražulienė iš Detroito.

Suvažiavimas buvo kulmina
cija diskusijų, vykusių dauge
ly vyskupijų ryšium su Amerikos 
dvišimtmečio jubiliejum. Dis
kusijų tema — “Laisvė ir lygy
bė visiem”. Šių diskusijų dėka 
į Amerikos vyskupų būstinę 
VVashingtone Suplaukė apie 
800,000 pareiškimų bei anketų, 
jų tarpe ir Los Angeles lietu
vių parapijos pareiškimas, įteik
tas per Juozą Kojelį.

Detroito suvažiavimui taip pat 
pateikė nemaža diskusinės me
džiagos septynj regijoniniai ap
klausinėjimai, vyskupų su
šaukti įvairiose vietovėse.

Viename tokių apklausinė
jimų, kuris įvyko Newarke šių 
metų pradžioj, kun. K. Pugevi
čius Lietuvos vyčių ir vienos 
įvairių tautybių organizacijos 
vardu įteikė 13 puslapių doku
mentą, kuriame buvo išdėstyta 
eilė tautinių parapijų rūpesčių.

Antrame apklausinėjime Si
mas Kudirka, pristatytas Ameri
kos Lietuvių Katalikų Tarnybos, 
vyskupam apibūdino žmogaus 
teisių varžymą Lietuvoj.

Visų tų apklausinėjimų, anke
tų, pareiškimų suvestinė buvo 
padaryta komputeriais. Aiškiai 
matyti, kas kam rūpėjo. 800,000 
pasisakymų įvairiais klausimais 
pagal turinį buvo padalinti į de
vynias bendras kategorijas: Baž
nyčia, tautybė, šeima, asmuo, 
gyvenvietė, žmonija, etniniai-ra- 
siniai klausimai, darbas ir įvai
rūs likę klausimai.

Po to buvo paskirti asmenys 
paruošti diskusiniam dokumen
tam — nutarimų projektam

AR VYRIAUSYBĖS POLITIKA 
BUS MUM PALANKESNĖ?

Kandidato Carterio, dabar iš
rinkto prezidentu, patarėjas už
sienio reikalam Zbigniew 
Brzynski, kalbėdamas Nevv Yor
ke penktadienį prieš rinkimus 
spaudos konferencijoj, suminėjo 
Simo Kudirkos bylą kaip pa
vyzdį, kad, nežiūrint, kuri parti
ja laimėtų rinkimus, politiniai 
pabėgėliai iš užsienio susilauks 
palankaus Amerikos priėmimo.

Brzynski, imigrantas iš Len
kijos, kuris šiuo metu dėsto Co
lumbia universitete New Yorke, 
visų pripažintas kaip galįs turėti 
didelės įtakos užsienio politikoj, 
Carteriui esant prezidentu.

Vienas korespondentas pa
klausė, ar Carteris kreiptų dau
giau dėmesio Baltijos tautų 
klausimui. Brzynski atsakė, kad 

įvairiais bendrais klausimais. Ši 
medžiaga buvo išspausdinta 
knygutėse ir mėnesiu anksčiau 
pasiųsta busimiem suvažiavimo 
dalyviam.

Į Amerikos Lietuvių Katalikų 
Tarnybos rankas ši medžiaga pa
teko vos pora savaičių prieš nu
matytą suvažiavimą.

Pasikvietęs detroitiečius dr. 
A. Damušį ir L. Gražulienę į 
talką, kun. K. Pugevičius parū
pino visiem žiūrovų teises.

Lietuviai nusiminė, pamatę, 
jog, nežiūrint to, kad iš anksto 
paruoštuose dokumentuose var
du buvo prisimintas Simas Ku
dirka ir buvo cituotas losange- 
liečių liudijimas, konkrečiai re
zoliucijų projektuose nebuvo 
parodyta jokio dėmesio lietu
viam taip rūpimais žmogaus tei
sių klausimais.

Lapkričio 2 išrinktas naujas JAV prezidentas Jimmy Carter

VLIKO SEIMAS 
VVASHINGTONE

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto seimas vyks gruodžio 4- 
5 Shoreham Americana viešbu
ty, 2500 Calvert St., N.W., Wa- 
shington, D.C. 20008. Tel. (202) 
234-0700.

Pirmam posėdy kalbės Vliko 
pirm. dr. K. J. Valiūnas. Apie 
tarybos veiklą praneš jos pirm. 
Juozas Giedraitis. Tautos Fondo 
pranešimus padarys I. Gasiliū- 
nas — TF valdybos pirminin
kas, J. Vaičeliūnas — Kanados 
TF atstovybės pirm, ir A. Fira-

Carterio administracijos politi
ka tuo klausimu nesikeistų nuo 
ligšiolinės abiejų partijų laiky
senos tol, kol nepasikeis viešoji 
Junginių Valstybių piliečių nuo
monė.

Tuo buvo leista suprasti, kad, 
norint pakeisti vyriausybės poli
tiką palankesne kryptim arba 
bent išlaikyti tokią, kokia ji yra 
dabar, būtina toliau ir gėriau in
formuoti visuomenę apie Lietu
vos bylą.

Brzynski dar kartą pabrėžė, 
jog Fordo spontaniškas išsitari
mas debatų proga, kad Sovietų 
Sąjunga nevaldo Rytų Europos,' 
buvo simptomas pagrindinai 
klaidingos laikysenos šiuo 
klausimu.

T.P.

Suvažiavimo išvakarėse dr. A. 
Damušis ir kun. K. Pugevičius 
paruošė keturių rezoliucijų pro
jektus ryšium su Lietuvos ken
čiančios Bažnyčios reikalu. 
Bendrai, Amerikos tautinių pa
rapijų rūpesčiai buvo neblogai 
ginami gerai susiorganizavusio 
italo prel. Gene Baroni bei jo 
talkininkų.

Dr. A. Damušiui svečio teisė
mis pristačius lietuvių rezoliuci
jas, lietuvių trejetukas, pasidali
nęs pareigomis, nuėjo į įvairias 
darbo sesijas pristatyti lietuvių 
reikalų.

Kun. K. Pugevičius iš Religi
nės Šalpos buvo atsivežęs nema
ža informacijos tokia forma, kad 
būtų galima dalinti.

vičius — TF Toronto atstovy
bės pirm.

Antram posėdy po pietų Auš
ra ir Jonas Jurašai kalbės apie 
Lietuvos rusinimą, o prof. dr. 
Domas Krivickas kalbės apie 
tarptautinę padėtį ir Lietuvą.

Po vakarienės vyks simpoziu
mas: Vliko uždaviniai ir ateities 
sąranga.

Sekmadienį, gruodžio 5, vyks 
trečias posėdis, kuriame bus 
priimti seimo komisijų nuta
rimai. Baigiant seimą, vėl kalbės 
Vliko pirm. dr. K.J. Valiūnas. 
(Elta}.

Lietuvių Kultūros Fondo susirinkime spalio 30 Kultūros Židinyje kalba Lietuvos gen. konsu
las A. Simutis. Prezidiume iš k. A. Vakselis, Tėv. P. Baltakis, A. Radzivanienė. 
Priešekretoriato stalo J. Pumputienė, J. Vilpišauskas. Nuotr. L. Tamošaičio

1975 spalio 30 ankstyvą rytą, 
dar''esant prietemai, Kaune, ties 
keltu į Aleksotą, nekantriai 
slampinėjo žudikas atlikti už
duotį . . .

Stasė Lukšaitė mediniais laip
tais lipo nuo Aleksoto šlaito že
myn, ėjo į bažnyčią. Žudikas, 
nutaikęs patogų momentą, kai 
arti nesimatė žmonių, lyg išal
kęs plėšrusis žvėris, puolė savo 
auką . . . Parbloškė ją, žiauriai 
sužalojo ir pabėgo, palikęs pus
gyvę auką šalia laiptų gulėti 
kraujo klane . . .

Nuvežus į ligoninę, mėginta 
gelbėti jos gyvybę, tačiau dėl 
per didelio sužalojimo ir nu
kraujavimo (beveik nerasta kūne 
sveikos vietos, ypač galvoje), 
lapkričio 5 dieną kilni siela iš
keliavo ... Ją priglaudė Tas, ku
riam ji visą gyvenimą ištikimai 
tarnavo.

Palaidota lapkričio 7 Viduklės 
kapinėse.

Į amžinojo poilsio vietą ją at
lydėjo daug žmonių ir būrys ma
žų vaikučių su gėlėmis rankutė
se. Jie atnešė gėles tai, kuri juos 
labai mylėjo ir mokė.

Stasė Lukšaitė gimė 1917 ko
vo 17 Graužų kaime, Viduklės 
valsč. Vaikystėj buvo angelaitė, 
o vėliau — pavasarininke. Jaus
dama pašaukimą savo gyvenimą 
skirti Dievo tarnybai, ji įstojo į 
Širdiečių vienuolyną. Paskuti
niu metu ji dirbo daržely ir ruoš
davo vaikus Pirmajai Šv. Komu
nijai. Daugelis mano, kad vaikų 
ruošimas pirmajai išpažinčiai ir 
buvo pagrindinė S. Lukšaitės 
nužudymo priežastis.

Lukšaitė ir mirdama paliko iš
tikima šv. Evangelijai — prieš 
mirtį, atgavusi sąmonę, pasakė 
atleidžianti žudikui su šviesiu 
paltu . . .

Tie kurie mėgina žudikus pa
slėpti, vienai velionės seseriai 
iškviestai į tardymą, pareiškė, 
jog “čia įvykęs nelaimingas at
sitikimas, nes lipdama laiptais ji 
pati paslydusi ir susižeidusi”. 
Šį įvykį aiškinti “paslydimu” 
yra tik būtinybė melu ušmas- 
kuoti žudikus, kad jie jaustųsi 
drąsūs ir, kai vėl reikės, dar
buotųsi toliau.

Tokius žudikus gimdo abejin
gieji ir tie, kurie patys mindžio
dami tiesą ir meilę, yra pasiry
žę sunaikinti tikėjimą, o mūsų 
buvusią šventą tėviškes žemę 
paversti galvažudžiu ir vagių 
urvu . . .

O tačiau:
Ne viskas sutemose žuvo. 
Šiltu krauju širdis pasruvo 
Ir prievartai paklusti neišmoko. 
Mortuos voco!

(Mykolaitis-Putinas) 
Tauta nenurims! Šių dienų 

jaunųjų gretose rasis, kurie ne- 
pabūgs beprotnamių, nei šaltų, 
drėgnų kalėjimų kazematų ar 
spygliuotų vielų užtvarų, nei žu
dynių. Nekaltai nužudytų kiek
vienas pralietas kraujo lašas bus 
ta Dievo palaiminta sėkla, iš ku
rios vėl dygs nauji jaunosios kar
tos daigai. Jie sužaliuos veš
liais atžalynais, sužydės ir su
brandins naujus Bažnyčios ir 
tautos vaisius!

Žuvusieji už tiesą, už meilę 
Kristui ir Jo Bažnyčiai papil
dys milijonines nežinomų kan
kinių gretas, puoš Bažnyčią ir 
praturtins Tautos istoriją.

-o-
Prie žuvusiųjų kapo rinksis tau

pos vaikai 
Ir susimąstę tyliai nulenks gal- 

/vas . . . 
Čia kapų medžiai visad oš ir 

/šlamės 
Viešpaties Angelą . . . 
Gėlės melsis: Tėve mūsų . % . 
Nuo pat ryto čiulbės Amžinąjį 

/atilsį, 
O žuvusiųjų sielos kils pas Vieš- 

_ /patį į amžinybę . . .

KOLŪKIEČIŲ 
STREIKAS

1975 gruodžio mėnesį buvo 
sujungti du Kapsuko rajono ko
lūkiai — Dovinės ir Piliakalnio. 
Gruodžio mėnesio pradžioje 
abiejuose kolūkiuose vyko susi
rinkimai, kuriuose nutarta su
jungti abu kolūkius. Susirinki
muose dalyvavo Kapsuko rajono 
I-asis partijos sekretorius Sinic- 
kas. Jis viešai pažadėjo kolūkie
čiams, kad, sujungus kolūkius, 
įvyks sujungtų kolūkių narių su
sirinkimas ir jame bus išrinktas 
iš dviejų kandidatų naujas pir
mininkas, kuriuo bus arba Dovi
nės kolūkio buvęs pirmininkas 
Pranas Servytis, arba Piliakalnio 
kolūkio buvęs pirmininkas Sta
sys Narauskas.

Dovinės kolūkis ekonomiš
kai žymiai silpnesnis. Jame pi
giau mokėjo kolūkiečiams už 
darbą. Be to, kolūkiečiai buvu
siam pirmininkui Šervyčiui tu
rėjo daug asmeninių priekaištų.

Gruodžio 10 Daukšių mokyk
los salėje įvyko sujungtų kolū
kių naujo pirmininko rinkiminis 
susirinkimas. Į susirinkimą atvy
ko labai didelė dauguma buv. 
Piliakalnio kolūkio narių. Buv. 
Dovinės kolūkio nariai susirin
kime nedalyvavo, nes prieš tai 
buvęs jų buvusio kolūkio ma
žumos susirinkimas ir jie nu
tarę sujungto kolūkio pirminin
kų išrinkti P. Servytį.

Gruodžio 10 į rinkiminį susi
rinkimą atvyko Kapsuko rajono 
I-asis partijos sekretorius Si- 
nickas ir instruktorius Jankaus
kas. Jis atsivedė ir buv. Dovi
nės kolūkio pirmininką P. Ser
vytį.

Susirinkimas truko tik kelias 
minutes. Instruktorius Jankaus
kas pasiūlė sujungto kolūkio pir
mininku išrinkti P. Servytį. Jis 
paklausė, kas sutinka su pasiū
lyta kandidatūra. Kolūkiečiai 
niekas nebalsavo. Tuomet in
struktorius paklausė, ar yra ne
sutinkančių. Pakėlė rankas visi 
susirinkusieji. Tada partijos in
struktorius Jankauskas atsisuko į 
P. Servytį ir, paduodamas jam 
raktą, tarė: “Sveikinu su išrin
kimu”.

Salėje pasigirdo įvairūs pro
testo balsai. Sinickas ir Jan
kauskas pasislėpė atskirame mo
kyklos kambaryje, o vėliau ap-

(nukelta į 4 psl.)



2 • DARBININKAS • 1976 lapkričio 12, nr. 46

I

Savaitės 
įvykiai

ŽINIOS IŠ V. VOKIETIJOS

Indijos parlamentas, nepaisy
damas opozicijos partijų boi
koto, priėmė toli siekiančius 
konstitucijos pakeitimus, įteisi
nančius išimties metu paskelb- 
t .s konstitucijos suvaržymus.

Indijos parlamento rinkimai 
turėjo įvykti šiais metais, bet vy
riausybė juos atidėjo iki 1978.

Burundi karinės pajėgos nu
vertė jos prezidentą Michael 
Micombero ir nauju prez. pasky
rė pik. ltn. Jean Baptiste Baga- 
ra. Konstitucija buvo suspenduo
ta. Kraštą valdys 30 narių aukšč. 
revoliucinė taryba.

Albanijos valdovas Enver 
Hoxha partijos kongrese pareiš
kė, kad prieš kelerius metus 
gynybos min. Beąuir Baliuku 
rengęs prieš jį sąmokslą.

JAV ir Čekoslovakija susitarė 
panaikinti jų atstovybių nariam 
taikytus kelionių suvaržymus.

Pietų Angoloj vyksta partiza
nų kovos su Kubos kariais, ir 
srities gyventojai bėga į piet
vakarių Afriką.

Etiopijos organai pasmerkė 
mirti ir bausmę įvykdė 23 mark
sistinės Etiopijos liaudies revo
liucinės partijos nariam, sabota- 
vusiem socialistinę revoliuciją.

JAV ir Sov. S-ga Ženevoj 
pasirašė du mažesnės reikšmės 
susitarimus dėl ginklų kontro-. 
lės, bet smulkmenos, Maskvai 
re ika la uja nt, neskelbi am o s.

Argentina ištrėmė 7 sovietų 
technikus, dirbusius pramonės 
ir prekybos parodoj, dėl kelio
nės suvaržymų nesilaikymo.

Izraelis pakėlė maisto kainas 
20 proc. ir degalų — 11 proc.

Dėl išvažiavimo vizų nega
vimo du protestavę Maskvos žy
dai buvo apkaltinti chuliganiz
mu ir už tai jie gali būti nu
bausti iki 5 m. kalėjimo.

Tailando naujoji vyriausybė 
yra areštavusi per 5000 gyvento
ją

Rygos uoste gegužės mėn. dėl 
mėsos trūkumo buvo įvykęs 
streikas, del’kurib 4 latviai uosto 
darbininkai Latvijos aukšč. 
teismo buvo' nubausti ir išsiųs
ti į darbo stovyklas.

Egiptas ir Sov. S-ga pareika
lavo sušaukti Ženevos kon
ferenciją art. rytų problemom 
svarstyti.

Rodezijos juodųjų vadai at
metė Britanijos siūlymą perleis
ti Rodezijos valdymą juodųjų 
daugumai iki 1978.

Saaro krašto LB apylinkės 
sukaktis

Šiemet suėjo 15 metų, kai 
Saaro krašte buvo įsteigta Lietu
vių Bendruomenė. Apylinkės 
steigėjas ir jos pirmininkas be 

pertraukos Algis Palavinskas 
pasirūpino, kad ši sukaktis ne
praeitų nepaminėta. Rugsėjo 25 
jis suruošė lietuvių šventę 
Homburgo mieste, kuris yra 
Saaro krašto pačiame pakrašty, 
prie pat Rheinland Pfalz ribos.

Šventė pradėta katalikų* pa
maldomis, kurias laikė kun. Bro
nius Liubinas. Vėliau parapijos 
salėj A. Palavinskas įžvalgiu re
feratu apžvelgė senosios apylin
kės 15 metų veiklą. Pagaliau 
buvo pasigrožėta evangelikų 
diakono Frico Skėrio rodomais 
šviesos paveikslais iš dalies 
apie Vasario 16 lietuvių gimna
ziją, iš dalies apie lietuvių evan
gelikų veiklą Vokietijoj.

Pasitraukė iš pareigų Vasario 16 
gimnazijos mergaičių 
bendrabučio vedėja

Nuo 1976 spalio 1 Eliza Ta-

IŠ VYSKUPŲ 
SUVAŽIAVIMO 

VVASHINGTONE

Amerikos vyskupų suvažiavi
mas vyko lapkričio 8-9 Washing- 
tone. Jame dalyvavo kun. K. Pū- 
gevičius, Lietuvių Religinės 
Tarnybos tvarkytojas. Telefonu 
lapkričio 9 redakcijai jis prane
šė šią žinią.

Popiežiaus delegatas, arki
vyskupas Jean Jadot, savo kalboj 
vyskupam patarė daugiau susi
rūpinti tautybėmis Amerikoj. 
Apaštališkas delegatas priminė 
didelį darbą, kurį atliko tautinės 
parapijos Amerikoj, ir prisiminė 
šių dienų emigrantus iš Portu
galijos, Italijos bei tremtinius iš 
Vietnamo ir iš kitur. Prisiminė 
ir iš Rytų Europos kilusius, ku
rie reikalingi specialąusaptar- 
navimo.

Arkivyskupas Jadot citavo po
piežiaus Pauliaus VI žodžius iš 
jo enciklikos Evangelii Anun- 
ciandi. Šioj enciklikoj popiežius 
rašo: “Evangelijos skelbimas 
praranda didelę dalį savo pa- 
pajėgumo bei efektingumo, jei 
nesinaudojama kalba, papročiais 
bei kultūra tų žmonių, kuriem 
Evange.lija skelbiama, jei neatsi
liepiame į klausimus, kuriuos 
jie kelia, jei neturime įtakos į jų 
kasdieninį gyvenimą."

~ GRAŽIAUSIA KALĖDŲ DOVANA

PUZI N AS
Tai gražiausia monografija apie dail. Povilą Puziną. Su 
anglišku tekstu. Didelio formato (11”x13”). Visos reproduk
cijos spalvotos. Atspausta brangiame kreidiniame popie- 
ryje. Spaudos darbus atliko speciali meno spaustuvė Ja
ponijoje. Knygos kaina — 25 dol. Geriausia dovana bet kam.

Galima gauti DARBININKO ADMINISTRACIJOJE: 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y., 11207
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mošaitienė pasitraukė iš darbo 
Vasario 16 gimnazijoj. Priežastis 
— visiškai nusilpusi sveikata. 
Savo pareigose ji išbuvo 
metų ir 8 mėnesius.

Gimnazijos vadovybė jai 
rengė gražų atsisveikinimo
karą. Rugsėjo 29 gimnazijos val
gykloj mokiniai buvo šventadie
niškai pasipuošę, ant stalų degė 
žvakutės.

Direktorius V. Natkevičius 
nuoširdžioj kalboj priminė E. 
Tamošaitienės nuopelnus Vasa
rio 16 gimnazijai. Ji turėjusi sa
vo auklėtinėm labai didelės į- 
takos. Ne vienai yra padėjusi su
sirasti gyvenimo užduotį bei 
prasmę. Našus buvęs jos darbas 
taip pat kaip tautinių šokių ir kū
no kultūros mokytojos. Tautinių 
šokių grupė E. Tamošaitienės 
dėka yra pasiekusi eilę tarptau
tinių laimėjimų.

Gimnazijos kapelionas kun. 
Jonas Dėdinas padėkojo išei
nančiąja! už jos nuolatinę talką 
bažnyčioj gražinant moksleivių 
pamaldas tiek mergaičių, tiek ir 
savo giedojimu.

PLB Vokietijos krašto valdy
bos pirmininkas Jurgis Barasas

dėkojo E. Tamošaitienei už jos 
ištvermingą bei sėkmingą darbą, 
auklėjant lietuves mergaites.

Moksleivių vardu įteikė 
puokštę gėlių mergaičių bendra
bučio seniūnė devintokė Justina 
Dirgėlaitė, o mokytoja Marija 
Saulaitytė įteikė gražią tautinę 
juostą.

Atsisveikinimo vakaras baig
tas visų bendrai sudainuota 

Lietuva brangi”.<<■

Sunkiai serga Juozas Venys
Miesau LB apylinkės valdy

bos sekretorius ir faktiškasis 
veiklos variklis Juozas Venys 
yra sunkiai susirgęs. Gydomas 
Homburgo miesto ligoninėj. 
Spalio 15 buvo padaryta jam 
komplikuota operacija.

Dr. Violeta Jonaitė pasitraukė 
iš Vasario 16 gimnazijos

Chemijos mokslų daktarė Vio
leta Jonaitė Vasario 16 gimnazi
joj dirbo dvejus metus. Jos 
pagrindinis uždavinys buvo tal
kinti mergaičių bendrabuty. Ypač 
nuopelninga buvo jos veikla rū
pinantis mergaičių giedojimu 
bažnyčioj. Turėjo taip pat ir 
grupelę dainininkių, su kurio
mis yra aplankiusi eilę LB apy
linkių. Dr. Jonaitė grįžta atgal į 
Los Angeles. l.B.

NEPALANKI APLINKA
(atkelta iš 1 psl.)

Tuoj paaiškėjo, kad šiame 
Amerikos katalikų suvažiavime 
Detroite aplinka buvo visai ne
palanki lietuvių katalikų reika
lam. Tiesiog slėgė vyraujanti li
beralizmo dvasia, nežiūrint to, 
kad lietuviai dalino informaciją 
ir kad tą medžiagą gavę pareiš
kė susidomėjimą.

Gerai susiorganizavusios gru
pės stumte stūmė rezoliucijas už 
Amerikos nusiginklavimą, už 
amnestiją išvengusiem karinės 
prievolės, už Bažnyčios nuosa
vybių gražinimą indėnam, ir t.t. 
ir t.t.

O mūsų keturių kuklių pasiū
lymų persekiojamos Lietuvos 
Bažnyčios ir žmogaus teisių ko-

mum būtina turėti tokį organą, 
kaip Amerikos Lietuvių Katali
kų Tarnyba, kuri lietuvių 
vardu katalikų tarpe sektų įvy
kius, palaikytų ryšius ir nuolat 
informuotų institucijas bei vi
suomenę, kad pastaroji atjaustų 
lietuvių katalikių rūpesčius.

Ne vienas dalyvis, jų tarpe ir 
vienas Jungtinių Tautų pareigū
nas, gavęs lietuvių dalinamą in
formaciją iš Religinės Šalpos, 
pasisakė: “Aš nežinojau . . . Man 
niekada neatėjo į galvą. . . Da
bar daugiau dėmesio kreipsiu 
į tai . . .”

T.Ž.

-o-
The National Catholic Re-

munistų užvaldytuose kraštuose gister, Los Angeles, Calif., lei- 
gynimo reikalu tų darbo sesijų džiamas katalikų savaitraštis, 

lapkričio 7 išspausdino straips
nelį, liečiantį čia aprašytą su
važiavimą. Straipsnelis pavadin
tas “Lithuanian Walks out of 
Parley” (Lietuvis išeina iš kon
ferencijos).'. Jame rašoma:

“Amerikos Lietuvių Katalikų 
Tarnybos direktorius išėjo iš 
konferencijos, kurios tema buvo 
“Laisvė ir lygybė visiem”, kai 
ji atmetė jo pasiūlymą išreikš
ti simpatiją krikščionim, esan
tiem komunistų priespaudoj.”

Rašoma, kad kun. Kazimieras 
Pugevičius tą konferenciją pava
dinęs “one great exercise 
radical chic.”

“Register” savaitraščiui 
pareiškęs:

“Mūsų rezoliucijos buvo 
mestos keturis af penkis kar
tus . . .

“Dabar jie ten (pilnaties sesi
joj) balsuoja už vienašališką nu
siginklavimą. Puiku.

“Jie yra palankūs juodiesiem, 
kiekvienai tautinei mažumai. 
Puiku.

“Bet ar jiem svarbu tai, kas 
liečia rytinius europiečius?”

gynimo reikalu tų darbo sesijų 
dalyviai nepriėmė.

Tada kun. K. Pugevičius, su
siieškojęs katalikiškos spaudos 
atstovus, pareiškė stiprų nepa
sitenkinimą šitokiu suva
žiavimo elgesiu. Po to, susiradęs 
gerą lietuvių bičiulį, Bridgepor- 
to vyskupijos visuomeninių rei
kalų komisijos vedėją E. Kirch- 
ner, iš senesnių laikų dr. Vytau
to Vyganto gerą bendradarbį 
Pax Romana centre Europoj, 
su juo suformulavo dar vieną 
rezoliuciją, kurią Kirchner ryto
jaus dieną iš auditorijos pateikė 
plenumui. in

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.

NEVV 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. WS0U-FM

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 ii Daorastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Nevvark, 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., 
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

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

MOVĖ D TO LARGER OUARTERS — KORDOL FABRICS bv 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194yOrchard St. Nevv York, N.Y.> 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits Wines & 
Liquors”, 146 E. Main St, Nevv 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* 
tomą 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.

Rezoliucija prašė, kad Ameri
kos Katalikų Bažnyčios episko
patas atidžiai sektų Helsinkio 
sutarties laužymus ir kad vysku
pai dėtų pastangas atkreipti 
Amerikos dėmesį į žmogaus tei
sių varžymą pavergtose Rytų 
Europos tautose. Lietuvių nu
stebimui, pasiūlytoji rezoliucija 
praėjo be pasipriešinimo, dide
le dauguma balsų.

Viena išvada iš lietuvių da
lyvavimo šiame suvažiavime:

jis
at-

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

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

KELIONES 
į LIETUVĄ

GRUODŽIO 19,

F

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos naujai išrinkta centro 
valdyba. Iš k. Donatas S ūkelis — iždininkas, Vanda Gas- 
perienė — sekretorė, dr. Tonas Šalna — pirmininkas, Zig
mas Dailidka — vicepirmininkas. Nuotraukoje trūksta Va- 
icnjono Šimkaus — spaudos reikalam. Nuotr. K. Šeštoko

Keliones rengia

DOVANA
80-14 Jamaica Avė. 

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

Namų tel. (212) 296-5359

L
Savininkė — Irena Velonskienė J

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieę 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 H iii, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ įSTAIGOS — ŠERMENINES: 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 Nevv York Statė laidotuvių 
direktoriai ir baizamuotojai. 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 dovana 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 “Lithuanian Cookery”.......... egz. už...........dol.
Persiuntimas................

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

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

Miestas, valstija, Zip ..................................................................
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Akademijai susirenkant
Padėkos dienos savaitgalį 

Detroite vyksta Lietuvių Katali
kų Mokslo Akademijos suva
žiavimas. Tai bus dešimtasis 
toks suvažiavimas. Akademijos 
centras yra Romoj. Iš ten tvar
koma visa Akademijos veikla. 
Iš ten planuojami suvažiavimai, 
pasirenkant vis naują kraštą, 
miestą. Lietuvoj buvo trys su
važiavimai, už Lietuvos ribų 
bus septintasis suvažiavimas. 
Suvažiavimai šaukiami kas treji 
metai.

Kokia tų suvažiavimų prasmė? 
Pagaliau, kam reikalinga tokia 
Liet. Kat. Mokslo Akademija? 
Ar negalėtų būti tik Lietuvių 
Mokslo Akademija?

Šie ir panašūs klausimai, su
rišti su Akademijos veikla, iš
kilo ir dar iškils. Žinia, galima 
keisti pavadinimus, pačias prog
ramas ir sudėtis. Bet lygiai gali
ma ir nekeisti, galima pasilaiky
ti tradiciją.

Kai buvo atkuriama Akade
mijos veikla už Lietuvos ribų, 
buvo sujungta su ta Akademija, 
kuri veikė nepriklausomos Lie
tuvos laikais. Tuo buvo pabrėž
tas nepriklausomos Lietuvos kū
rybinis pažangos principas.

Liet. Kat. Mokslo Akademija 
buvo įkurta tuo metu, kai nebu
vo kitos Lietuvių Mokslo Akade
mijos. Toji akademija atsirado 
žymiai vėliau.

Lietuvių katalikų moksli
ninkų susiorganizavimas į savo 
Akademiją nekenkė Lietuvos 
švietimo programai ir jos kultū
rinei pažangai. Priešingai, tą pa
žangą tik padidino ir praplėtė. 
Tuo reikia tik pasidžiaugti. Ge
riau, kad įsikūrė tokia Akademi
ja. Jos surengtos paskaitos, suva
žiavimai, išleisti tų suvažiavimų 
darbai prisidėjo prie lietuviškos 
kultūros puoselėjimo.

Jei būtų pasivadinę tik Lie
tuvių Mokslo Akademija, jau ne
būtų tiesiogiai surišta su nepri
klausomos Lietuvos laikotarpiu. 
Tai daugiau primintų dabar oku- 

puotoj Lietuvoj veikiančią 
Mokslo Akademiją. O ši akade
mija jau yra bolševikinis kūri
nys.

Akademija, nepakeitusi vardo, 
labiau praplėtė savo veiklą, pa
sidarė tikra lietuvių mokslo 
akademija. Ji pradėjo burti vi
sus lietuvius mokslininkus. Čia 
ji parodė daug tolerancijos ir 
daug lankstumo. Todėl ir jos su
važiavimai virsta lietuviškojo 
mokslo švente, į kurią susirenka 
visi, kas domisi mokslu, kas rū
pinasi gilesniu savo tautos švie
timu.

Akademijos suvažiavime bus 
visa eilė paskaitų, kurias skaitys 
įvairių sričių lietuviai moksli
ninkai.

Bus du pilnaties posėdžiai. 
Pirmame posėdyje bus prof. A. 
Maceinos paskaita — Asmuo ir 
istorija — Žmogaus istoriškumo 
prasmė ir vertė. Toliau bus pa
skaitos iš šių sričių: architektū
ros ir meno, filosofijos, matema
tikos ir gamtos, istorijos, .lietu
vių kalbos ir literatūros, medici
nos, politinių ir socialinių moks
lų, teologijos. Antrame pilnaties 
posėdyje bus prisiminti ir pa
gerbti akademijos nariai moksli
ninkai — prof. Antanas Salys ir 
prof. Juozas Brazaitis. Abu jau 
mirę.

-o-
Sveikiname šį dešimtąjį Aka

demijos suvažiavimą. Linkime 
jam kuo geriausios sėkmės. 
Linkim pačiai Akademijai atsi
naujinti, suburti kuo daugiau 
lietuvių mokslininkų. Linkime 
Akademijai labiausiai puoselėti 
lituanistinius mokslus, jiem 
skirti didžiausią dėmesį, nes tik 
lituanistiniai mokslai, visa, kas 
surišta su mūsų tauta, stiprina 
pačią tautą ir išryškina jos kelius.

Dėkojam visiem šio suvažiavi
mo rengėjam, kurie nesigailėjo 
jokio triūso, kad suvažiavimas 
būtų iškilmingesnis, gausesnis. 
Dėkojame ir pačiai Akademijos 
vadovybei už visą organizacinį 
darbą, už leidžiamus leidinius.

daug AR žydukai jau taip džiaugiasi
ti į pirmąsias lituanistines mo
kyklas šiame krašte ir dar dabar
kai kurie jų tebedirba? Jeigu jie 
yra susipratę lietuviai, o moky
tojai turėtų tokiais būti, tai turė
tų skaityti lietuvišką spaudą ir 
matyti, kad trūksta prityrusių ir 
idealistų mokytojų, ir patys 
ateiti į talką. Toks, kurį reikia 
surasti ir vilkte atvilkti į darbą, 
mano supratimu, nėra joks idea
listas.

Toliau Tamsta sakai “leiskime 
jiems dirbti”. Ar galėtum Tams
ta duoti bent vieną pavyzdį, 
kur Tamstos aprašyto tipo idea
listui kokioj nors lituanistinėj 
mokykloj neleido kas dirbti. Iš 
viso Tamstos kai kurie teigimai 
rodo, kad Tamsta perdaug ati
trūkęs nuo lituanistinės mokyk
los ir nelabai Tamstai aišku, kas 
šiandien mokykloj darosi. Tams
ta sakai: “Nepamirškime, kad to
kių (atseit idealistų, kurie dirb
tų be jokio atlyginimo, ne “už 
pinigus”} yra ir tarp jaunimo”. 
Juk Tamstai visai netoli Daina
va, kur studijų savaitės metu su
sirenka daugiau jaunimo, negu 
vyresniųjų mokytojų, tad galėjai 
pastebėti, kad jaunimas visai 
neieškomas ateina į talką, vietoj 
atostogų studijuoja lituanisti
nius dalykus, o mokslo metam 
prasidėjus, talkina vyresniesiem 
mokytojam lituanistinėse mo
kyklose. Iš 317 lituanistinių mo
kyklų mokytojų praėjusiais 
mokslo metais 129 buvo jauni 
mokytojai, kai kurie patys se
niau baigę lituanistines mokyk
las šiame krašte ir kai kurie net 
labai sėkmingai eina lituanisti

Spalio 10 Chicagoj surengta Vilniaus diena. Ją rengė Vilniaus Krašto Liet. S-gos Chi
cagos skyrius. Prie paminklo žuvusiem už Lietuvos laisvę vainiką padeda skyr. pirmininkas 
agr. J. Lekas, kairėj A. Vaičiulienė, dešinėj Ag. Grigaitienė. Nuotr. Degučio

SEKMADIENINĖM MOKYKLOM?
Rytinio Atlanto pakraščio lituanistinių mokyklų inspektoriaus 
Antano Masionio atviras laiškas M. Stoniui dėl jo straipsnio 
“Ko labiausiai reikia lituanistinei mokyklai”
2

nių mokyklų vedėjų pareigas. 
Tik nežinau, ar Tamsta priskir- 
tum juos prie idealistų, nes jie 
ima iš tėvų komitetų jiem skirtą 
(kad ir neišsiderėtą} atlyginimą.

Pagaliau jeigu ir būtų Tams
tos tiesa, kad vokiečių okupaci
jos metais mokytojas dirbo tik 
už du kilogramus lašinių ir Vo
kietijos stovyklose tik už du pa
kelius cigarečių, tai čia juk ne 
vokiečių okupacijos metai ir ne 
pabėgėlių stovyklos, kur visi bu
vom visiškai lygioj padėty ir visi 
valgėm iš bendro katilo. Čia yra 
Amerika. Čia mūsų žmonės yra 
jau taip prasigyvenę, kad gal jau 
net nė sapne nesapnuoja tų 
okupacijos ir D.P. stovyklų lai
kų. Šiandien dar mes kartais 
mėgstam vadinti save tremti
niais, bet kokie mes tremtiniai 
ekonominiu atžvilgiu, jei mes 
turim po namus, kai kurie ir po 
du, jei prie mūsų namų stovi ne 
tik po vieną, bet prie daugelio 
po du, net ir po tris automobi
lius, jei mūsų namuose yra visos 
namų apyvokos'mašinos, stereo 
aparatai, televizijos ir dar vienas 
kitas tūkstantis banko kny
gutėj juodai dienai. Kai kiti 
dirba šeštadieniais ir gauna pus
antro karto už valandą, tai skai

tom paprastu ir normaliu daly
ku (čia juk Amerika}, bet jei 
reikia mokytojui užmokėti pus
antro dolerio už valandą, tegu ir 
tris, tai jau Tamsta šaukiesi oku
pacijos laikų, D.P. stovyklų są
lygų ir vadini tokius mokytojus 
stokojančiais idealizmo.

Nežinau, kas paskatino Tams
tą tokius dalykus rašyti, ypač 
kad tėvai, kurie mokytojam šiek 
tiek atlygina, tuo visai nesiskun
džia, nes supranta, kokios reikš
mės darbą mokytojai dirba ir 
kiek jie aukojasi. Teko kalbėti 
su kai kuriais tėvais šiuo klau
simu, ir daugumas nemato jokio 
nepakeliamo sunkumo sutelkti 
reikalingas lėšas mokyklai išlai
kyti, jie tik apgailestauja, kad 
negali mokytojam atlyginti tiek, 
kiek iš tikrųjų reikėtų, nes kai 
kur mokyklos mažos ir mokinių 
nedaug; bet mokytojai tai su
pranta, jokių derybų neveda ir 
neina dirbti į krautuves arba į to
kias mokyklas, kaip Tamsta sa
kai, “kur už pamoką didesnis už
mokestis”. Tad nereikėtų tėvų 
kurstyti ieškoti tokių mokytojų, 
kurie dirbtų be jokio atlyginimo 
ir neklaidinti jų, kad, va, tokių 
mokytojų yra, tik reikia mokėti 
juos surasti ir leisti jiem dirbti.

Toliau Tamsta, rašydamas 
apie jaunuolišką entuziazmą, 
kurio, Tamstos manymu, “šie
met labiausiai reikės lituanisti
nei mokyklai”, mėgini duoti tė
vam ir mokytojam patarimų, 
kaip paveikti vaikus, kad jie no
riau ir su daugiau entuziazmo 
eitų į lietuvišką mokyklą, bet, 
mano manymu, tie patarimai yra 
labai šabloniški, juose perdaug 
pamokslavimo, kuris vaikų neį
tikins. Pvz., Tamsta klausi: “Ku
ris amerikietis yra gudresnis už 
lietuvį, kai kiekvieną šeštadienį 
nežino, ką daryti, kaip dieną 
‘numarinti’ ”? Net ir žemesnių 
skyrių vaikai mokės šitą argu
mentą atremti. Nepaveiks jų ir 
argumentas, kadilaisvoj Lietuvoj 
mokykla dirbo šešias dienas per 
savaitę arba kad Amerikoj šešta
dieniais mokosi ir lenkai, ir ser
bai, ir kroatai, ir graikai, arabai, 
ir ukrainiečiai. Jie atsakys, kad 
jie dabar gyvena ne Lietuvoj, o 
Amerikoj ir lanko amerikiečių 
mokyklas, kurios šeštadieniais 
nedirba, ir kodėl jie turi šešta
dieniais dirbti, jei čia dirba kaž
kokie jiem negirdėti serbai ir 
kroatai, arba kad ir arabai. Bū
tų buvę daug geriau, jei Tamsta, 
norėdamas duoti kitas tautybes 
pavyzdžiu, būtumei suminėjęs 
bent latvius ir estus. Juk jie irgi
turi savo šeštadienines mokyk
las, be to, jie yra mūsų artimiau
si kaimynai, Pabaltės broliškos 
tautos, jų yra vienoda padėtis, 
kaip ir mūsų, ir jie dažniau 
minimi ir mūsų spaudoj, ir per 
lietuvišką radiją, ir net mūsų 
namuose.

Arba vėl Tamsta duoti pavyz
džiu žydus ir tvirtini, kad jie 
“lanko savo mokyklas sekmadie
niais ir dėkoja Dievui, kad jis 
davė tą dieną kaip tik žydiš
kiems reikalams” (mano pabr.}. 
Man netelpa į galvą, iš kur 
Tamsta taip gerai žinai, kad žy
dukai dėkoja Dievui galėdami 
eiti tą jiem laisvą dieną į savo 
žydišką mokyklą; Aš išdirbau 
15 metų vienoj amerikiečių gim
nazijoj, kurioj buvo tiek daug žy
dų mokinių ir mokytojų (apie 
20% vienų ir kitų}, kad mes net 
visas žydų šventes švęsdavom, 
nes, jei į mokyklą neateidavo 
vienas penktadalis mokinių ir 
mokytojų, tai vis tiek normalus

(nukelta į 4 psl.)

EVOLIUCINIO 
MADINGUMO 

ĮVAIROVĖS

DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O.P.

“There is grandeur in this 
view of life, with its Severai 
powers, having been originally 
breathed by the Creator into a 
few forms or into one; and that, 
whilst this planet has gone 
cycling on according to the 
fixed law of gravity, from so 
simple a beginning endless 
forms most beautiful and most 
wonderful have been, and are 
being evolved” (Charles Dar- 
win: The Origin of Species, 
A. Mentor Book, New York and 
Toronto, 1958, p. 450; mano pa
braukta — T.Ž.}.

Taip Darwinas baigia savo 
“Rūšių kilmę”, kurioje pagaliau 
viešpatauja ne mechanistinė 
“gamtinė” atranka, bet, saky
tume, Kūrėjo evoliucinė galia, 
apie kurią jis čia tik užsimena. 
Toks užsiminimas, aišku, nepa
teisina pačios “Rūšių kilmės”, 
kuriai esmingi yra ne kreacio- 
nistiniai principai, bet me
chanistinė iedosofija (tam tikra 
filosofiškai skambanti ideologi
ja}, vyravusi Darvvino laiku. Visi 
tie iki Šiol pateikti Darwino pa

sisakymai rodo, kad net ir Dar- 
winas kartais būdavo rimtas 
oponentas “evoliucijos teorijai 
biologijoj”, norom nenorom pats 
sau prieštaraudamas. Norint 
pažinti tikrąjį Darwiną, reikėtų 
studijuoti ne tik aukščiau minė
tus jo laiškus, bet ir to Hux- 
ley laiškų tris tomus, o ne tik 
“Rūšių kilmę”, kurios madingu- 
mui palaikyti reikėjo sušaukti 
net tarptautinį suvažiavimą 1959 
(žiūr. 11-tą atkarpą}. Į tokias stu
dijas nekreipiant dėmesio,.leng
va pakartoti Leonardo Dambriū- 
no tokią klaidą ar šitokį nesu
sipratimą: “Tačiau mokslo pa
sauly šiandien evoliucijos teori
jai biologijoj rimtų oponentų nė
ra” (LDPA, loc. cit.}. (26}

GEORGE G. SIMPSONAS, 
garsus paleontologas, dar gar
sesnis evoliucionistas, “viso pa
saulio evoliucionistų (nerinktas} 
dekanas” (Pranas Jucaitis}, irgi 
pats sau prieštaraudamas rašo:

“It remains true, as every pa- 
leontologist knows, that most 
new species, genera, and 
families and that nearly all new 

categories above the level of 
families appear in the record 
suddenly and are not led up to 
by known, gradual, completely 
continous transitional se- 
ąuences” (George G. Simpson:
The Major Features of Evolu- 

tion, 1969, p. 360; mano pa
braukta — T.Ž.}.

Taip šiandieną rašo tas 
Simpsonas, šį sykį labai aiškiai 
ir gana detališkai pasisakyda
mas prieš modernią ir madingą 
vadinamosios evoliucijos teoriją 
— prieš evoliucinį transformiz- 
mą, kurio klaidingumą esame 
nurodę (šio straipsnio pirmoje 
dalyje} įvairiausiais pavyzdžiais 
gamtamokslio, gamtos filosofijos 
ir kitų mokslų šviesoje. Kiekvie
nas paleontologas žino, kad nėra 
laipsniško vienas iš kito organiz
mų išsivystymo. (27} Nėra tokio 
dalyko, kad aukštesnieji orga
nizmai išsivystytų iš jų žemes
niųjų “formų” kaip tai paties 
Simpsono kitais žodžiais pasa
kyta aukščiau pateiktoje citatoje. 
Čia jis kalba kaip paleontolo
gas mokslininkas. Visiškai kito
kia jo kalba, kai jam rūpi ne 
paleontologija, bet evoliucija, 
kuri esanti faktas, o ne tam tik- 
rąs gamtamokslis, toliau čia ne
sileidžiant (plg. G.G. Simpson,
C.S. Pittendrigh and L., H. Tif- 
fany: Life. An Introduction to 
Biology, New York, 1957}.

DR. SOL TAX, to tarptauti
nio suvažiavimo, 1959 įvykusio 
Chicagoje, pirmininkas (“Chair- 
man of the Convention”}, sako, 

kad, nors Amerikos mokyklose 
yra dėstomas evoliucijos moks
las, bet, gal būt, didžiausias tų 
mokyklų skaičius rodo, kad jose 
evoliucija vis dar nelaikoma fak
tu. Teisingai pasakyta. Dabar vis 
daugiau išleidžiama ir vartojama 
tokių biologijos vadovėlių, kaip 
BIOLOGY — A Search for 
Order in Complexity, 1971, 
antroji laida, didelio formato, 
labai gausiai iliustruota, liuksu
sinė 548 p., redaguota John N. 
Moore ir Harold Schultz Slush- 
er. Šios rūšies vadovėliuose pa
teikta kreacionistų ir evoliucio
nistų tezės bei pastarųjų tezių 
išsami pagrįsta kritika. Iš viso 
vadinamosios evoliucijos teorija 
jau neturi kritinės neliečiamy
bės teisių ir Amerikos mokyk
lose. Dr. Sol Tax, neliesda
mas tos neliečiamybės teisių 
klausimo, savo paskaitoje pabrė
žiamai pareiškė:

“Būt perhaps most of our 
schools štili teach evolution, not 
as a fact, būt as only one alterna- 
tive among explanations of how 
the world has come to be what it 
is” (Dr. Sol Tax: EVD, III, 
p. 247; mano pabraukta — T.Ž.}.

H. GAFFRON, aukščiau minė
tame suvažiavime kalbėdamas 
apie gyvybės kilmę iš neorgani
nės medžiagos, vadinamosios 
evoliucijos teorijai biologijoje 
oponavo šitaip:

“There is a nice theory, būt 
no shred of evidence, no single 
fact whatever, forces us to be- 
lieve in it. What exists is only 

the scientists’ wish not to admit 
a discontinuity in nature and not 
to assume a creative act forever 
beyond comprehension” (H. 
Gaffron: EVD, I, p. 45; cituo
jant pabraukta — T.Ž.}.

Tai griežtas ir teisingas opo
navimas (29} evoliuciniam trans- 
formizmui, kuris yra tas pat, 
kas ir madinga vadinamosios 
evoliucijos teorija, savo naujau
sia versija labiausiai piktnau
džiaujanti biologijos mokslus,
t.y. “biologijos sektorių” (žiūr. 
7-ją atkarpą; čia pasitaikė tokia 
korektūros klaida: vietoje “bio
logijos sektoriuose” turi būti 
biologijos sektoriuje}.

(Bus daugiau}

(26} Evoliucionistų tradicijoje 
yra ir šitoks principas: jei pasi
sakai prieš vadinamosios evoliu
cijos teoriją — evoliucinį trans- 
formizmą (žinomą nuo Anaksi- 
mandro. laikų iki šių dienų}, 
tai nesi tai teorijai rimtas opo
nentas, nors pasisakytum “pra
kalbintais faktais” ir iš jų plau
kiančiomis išvadomis.

(27} Paleontologas — pale
ontologijos specialistas, eksper
tas. Paleontologija (gr. “palaios” 
— senovinis; “paleo” ... — pir
moji sudurtinių žodžių dalis, 
reiškianti: senovinis, susijęs su 
senove}. Paleontologija — tai 
mokslas apie iškastinius, “su
akmenėjusius” organizmus. Pa
leontologijos sinonimas (skirtin
gai skambąs, bet vienareikšmis 
ar artimos reikšmės žodis: pvz. 

versmė, šaltinis arba nykus, klai
kus} yra paleozoologija, tirianti 
tik iškastinius gyvūnus. Paleon
tologija dažnai maišoma su pale
ozoologija arba atvirkščiai.

(28} Kartojame ne tik “EVD” 
santrumpą, bet ir visas kitas san
trumpas, pateiktas šiame straips
nyje, būtinas tam, kuris šį 
straipsnį, kaip ir bet kokį kitą 
studijinį straipsnį, studijuoja, o 
ne šiaip sau pasiskaito. Tos san
trumpos alfabetiška tvarka: EVD
— Darwino knygos “Apie rūšių 
kilmę” šimtmetinės sukakties 
(1959} suvažiavimo darbai, susi
dedu iš trijų tomų, pavadinti 
Evolution After Darwin, reda
guoti Sol Tax, išleisti 1960 
Chicagoje; LDAR — L.D. str. 
“Ar evoliucija yra potvyniškai 
paplitusi klaida ”, Draugas, 
1973, Nr. 170 (29}; LDPA —
L.D.: str. “Pasaulėžiūra, evoliu
cija ir Teilhard de Chardin”, 
Aidai, 1973, Nr. 4 — 6; LDPO
— L.D.: str. “Po mokslo kau
ke?”, Draugas, 1973, Nr. 17(3}; 
LGTL — Monsinjoras Leonar
das C. Gižinskas, T.L. : str. “Po 
mokslo kauke”, Darbininkas, 
Nr. 39-43; TŽSS — Dr. Tomas 
Žiūraitis: str. “Savotišką kritiką 
svarstant”, Darbininkas, 1973, 
Nr. 20-26.

(29} Oponuoti (lot. “op- 
ponere” — priešpastatyti} — tai 
viešame tam tikrų klausimų 
svarstyme ar viešame ginče 
moksline tema (dispute} reikšti 
priešingą nuomonę, ginčyti kie
no nors kito nuomonę.



i_, nr. 46

^tlUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS KRONIKOS
(atkelta iš l psl.)

linkiniu keliu per Igliauką grįžo 
į Kapsuką.

Rinkiminio susirinkimo daly
viai surašė protesto raštą, kad 
jie paskelbė streiką ir, visi pa
sirašę, tą pačią dieną jį nuvežė 
į Kapsuko žemės ūkio valdybą. 
Streiko metu niekas nemelžė 
buv. Piliakalnio kolūkio karvių, 
nešėrė gyvulių. Tik buv. kolū
kio pirmininkas S. Naraus- 
kas su buv. raštinės darbuoto
jomis šėrė gyvulių prieauglį. 
Streikavo visi kolūkiečiai.

Streiko metu, gruodžio 11-12, 
vyko Kapsuko rajono KP plenu
mas. Grupė kolūkiečių su skun
dais kreipėsi į rajono KP ple
numą ir į rajono prokurorą, bet 
nebuvo jų priimti.

Visi streiko dalyviai buvo iš
kviesti į ‘Kapsuko rajono saugu
mą ir apklausti, kas suorganiza
vo kolūkyje streiką. Visi sakė 
streikavę dėl to, kad rajono 
I-asis partijos sekretorius Sinic- 
kas žadėjo leisti patiems kolū
kiečiams išsirinkti pirmininką 
iš dviejų kandidatų ir neleido. 
Be to, jie balsavę prieš siūlomą 
kandidatą, o I-ojo sekretoriaus 
akivaizdoje instr. Jankauskas 
sveikino neišrinktąjį su “išrinki
mu”.

Nors po to kolūkiečiai kreipė
si su skundais į respublikinius 
vyriausybės ir partijos organus, 
net į centrinius TSRS vyriausy
bės organus, bet neišrinktas kol-

AR ŽYDUKAI 
DŽIAUGIASI

(atkelta iš 3 psl.)

darbas būdavo neįmanomas. Ne 
kartą teko išsikalbėti su žydų 
tautybės mokiniais ir jų tėvais 
ir patirti, kad ir žydų tautybės 
mokiniai ne taip jau noriai lan
ko savo sekmadienines mokyk
las. Jiem irgi reikia daug para
ginimo ir tėvų įtaigojimo. Be to 
ir ten niekas taip lengvai nesi- 
daro. Žydų moksleivių pavyz
dys, šitaip Tamstos pristatytas, 
mūsų lietuviukų visai neįtikins. 
Juk kiekvienoj Amerikos mo
kykloj yra žydų tautybės moki
nių, ir mūsiškiai gali, taip sau 

juokais, juos paklausti, ar jie tik
rai dėkoja Dievui, kad jie gali 
eiti sekmadieniais į savo mo
kyklas. Gautas atsakymas mū
siškiam niekuomet nepakels 
nuotaikos ir nesuteiks įkvėpimo 
eiti į šeštadieninę mokyklą.

Negalima tačiau užginčyti, 
kad žydų mokiniai savo sekma
dieninių mokyklų nelanko. Taip, 
jie jas lanko (kad ir nedėkoda
mi Dievui už tą dieną), ir lan
ko jas daug didesniu procentu 
negu mes lietuviai, bet visa pa
slaptis yra ta, kad pas juos šei
moj yra didesnis susiklausynlas, 
didesnis tėvo, net ir motinos, 
autoritetas, didesnė pagarba tė
vam ir jiem paklusnumas. Pri
dėjus dar tai, kad žydai yra daug 
turtingesni negu mes, sudeda 
daugiau lėšų savo mokyklom iš
laikyti, įsigyti geresnių, moder
nesnių mokslo priemonių, su
vežti mokinius į mokyklas net 
autobusais (o mūsų mokinius su
gabena daugiausia patys tėvai 
individualiai) ir taip grąžinti 
juos vėl saugiai ir namo (mū
siškių gi tėvai laukia paprastai 
visą dieną, kol pasibaigs pamo
kos, kad vėl patys galėtų juos 
parsigabenti namo). Štai dėl ko, 
o ne dėl žydų mokinių kažko
kio nepaprasto pietizmo jų mo
kyklos turi daugiau mokinių ir, 
žinoma, dėl to daugiau ir pasie
kia. '

Dabar dar dėl mokslo priemo
nių. Tamsta teigi, kad lituanisti
nė mokykla dabar nebėra vargo 
mokykla, “nes turi visas tas prie
mones, kaip ir amerikiečių mo
kykla” (mano pabr.). Būtų labai 
įdomu iš Tamstos sužinoti, apie 
kurią lituanistinę mokyklą, tu
rinčią visas tas priemones, 
Tamsta čia kalbi. Skaitant tuos 
Tamstos teigimus, tenka suabe
joti, ar Tamsta Amerikos litua- 
nistinėn mokyklon iš viso esi 
dabar kada nors įkėlęs koją. 

ūkio pirmininkas P. Servytis ei
na sujungto kolūkio pirmininko 
pareigas, ir jo neišrinkimo 
niekas rimtai netikrina.

TIKINČIOSIOS MOKINĖS 
LAIŠKAS LKB KRONIKAI

Kai buvau IV klasėje, nuo 
pat mokslo metų pradžios auklė
tojas mane labai vertė stoti į 
pionierius. Visi IV klasės moki
niai turėjo būti pionieriais. O aš 
vis nestojau. Auklėtojas pasakė: 
jeigu ne šiais metais, tai kitais 
aš vis vien turėsianti stoti. Jei 
nestosiu, gąsdino pažymių maži
nimu ir visokiais kitokiais nema
lonumais. Aišku, taip ir buvo. 
Kai kurie mokytojai nuolat man 
mažindavo pažymius.

Auklėtojas dažnai matydavo 
mane einant vakarais į bažnyčią. 
Kartą jis mane paklausė, kur aš 
kiekvieną vakarą einanti. Atsa
kiau, kad einu į bažnyčią.

Po to auklėtojas kiekviena 
proga man pabrėždavo: “Tu 
baik vieną kartą vaikščiojus į 
bažnyčią!”

Klasėje buvo išdalintos anke
tos su tokiais klausimais: “Ar 
eini į bažnyčią? Iš kur atsirado 
žmonės: iš beždžionės, ar Die
vas sutvėrė? Kas verčia eiti į 
bažnyčią? Ar švenčiate religines 
šventes? Ar Bažnyčia daro gera, 
ar bloga?” Į anketos klausimus 

atsakiau: “Einu į bažnyčią. 
Žmogų sutvėrė Dievas? Į bažny
čią einu savo noru. Religines 
šventes švenčiame. Bažnyčia 
daro tiktai gera”.

Kartą auklėtojas išsikvietė ma
ne ir sako: “Žinau, kad eini į 
bažnyčią. Na, ir eik! Tik kai 
ateis komisija ir paklaus, ar eini, 
ar tiki, tai sakyk, kad neinu, kad 
netikiu.” Namuose tėvai patarė 
Dievo niekada neišsižadėti, ne
išsiginti.

Klasėje nuolat duodavo rašyti 
ateistinius rašinėlius.

Taip iki mokslo metų pabai
gos klasės auklėtojas ma
ne kankino už tikėjimą.

-o-
Gruzdžiai. Gruzdžių vid. mo

kyklos VII c klasėje 1975.VI.14 
auklėtoja Agulian liepė moki
niams, lankantiems bažnyčią, at
sistoti. Į klausimą, kodėl eina į 
bažnyčią, mokiniai atsakė, kad 
mamos liepiančios. Klasės auk
lėtoja Agulian patarė mamų ne
klausyti.

-o-

Nedzingė. VIa klasės auklėto
ja Juravičienė grasino moki
niams, kad bus išvardintos pa
vardės tų mokinių, kurie eis 
giedoti į bažnytinį chorą.

VII klasės auklėtojas Pigaga 
reikalavo, kad mok. Lukšys pieš
tų ateistine tematika. Mokiniui 
atsisakius piešti, iš jo buvo ty
čiojamasi ir jam grasinama.

-o-

Židikai. 1975.1.2 Židikų baž
nyčioje vyko K. Šulckienės lai
dotuvių pamaldos. Bažnyčioje 
buvo velionies anūkė ir dar apie 
20 kitų mokinių. Prieš pamal
das mokytojas Dotka išprašė 
mokinius iš bažnyčios. Kai kurie 
mokiniai užlipo prie vargonų, 
tačiau ir čia juos surado ir išvarė 
iš bažnyčios.

Priverstinio ateistinio auklėji
mo rezultatai Židikuose yra la
bai liūdni.

Židikų vid. mokyklos IX kl. 
mokinys Bučys 1975 rugsėjo 
mėn. pavogė motociklą. Kitas 
VII klasės mokinys išniekino sa
vo jaunesnę sesutę ir po to ją 
nužudė.

Ar kalti tie jaunuoliai? Taip. 
Bet ar ne kaltesni tie, kurie 
prievartajuos auklėja be Dievo?

-o-

Niorai(BaltarusijosTSR).Kun. 
Jonas Grabovskis, Niorų kle
bonas, Vitebsko valdžios atsto
vų puolamas už religinę veiklą, 
pasiaiškino rėmęsis Helsinkio 
konferencijos nutarimais. Jam 
buvo atsakyta, kad Helsinkio 
konferencijos nutarimus L. 
Brežnevas pasirašęs būdamas 
girtas ir todėl antireliginė kova 
liekanti ta pati.

Meteliai
TSKR Generaliniam Sekretoriui

LTSR KP Pirmajam sekreto
riui

Lazdijų rajono vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduoto
jui.

Pil. Igno Klimavičiaus, Kazio 
s., gyv. Lazdijų raj. Žagariu 
apyl., Buckūnų kaime,

PAREIŠKIMAS
1974 vasarą aš pasistačiau sa

vo sodyboje prie gyvenamojo 
namo medinį kryžių — Išgany
tojo pergalės prieš nuodėmę 
ir mirtį simbolį.

Š. m. liepos 25 Lazdijų raj. 
vykdomasis komitetas atsiuntė 
du asmenis, kurie nuvertė kry
žių.

S. m. liepos 30 aš kreipiausi 
į Lietuvos Prokuratūrą, prašyda
mas nubausti nusikaltėlius, nes 
visos civilizuotos tautos kry
žiaus išniekinimą laiko sunkiu 
nusikaltimu. Lietuvos proku
ratūros vardu atsakė Lazdijų 
raj. prokuroras Pigėnas: “Lazdi
jų raj. vykdomojo komiteto nu
tarimas ir asmenų, įvykdžiusių 
rajono vykdomojo komiteto nu
tarimą, elgesys įstatymiškai tei
sus, o leidimą statyti įvairius sta
tinius savo kieme, išduoda rajo
no architektas”.

Š. m. liepos 30 aša kreipiau
si į Religijų reikalų tarybą Vil
niuje, bet ji neatsakė.

1975 rugpiūčio 17 kreipiausi 
į Lazdijų rajono architektą, pra
šydamas leisti man prie gyvena
mojo namo pasistatyti kryžių, 
bet jis nesiteikė atsakyti.

Susidarė įspūdis, kad respub
likinės įstaigos neturi teisės 
duoti leidimą pasistatyti kryžių.

Todėl pdrašau Jus, Generalini 
Sekretoriau, duoti nurodymą ati
tinkamoms Lietuvos įstaigoms, 
kad jos išduotų leidimą atstaty
ti išniekintą kryžių.

I. Kliihavičius 
1975.IX.30

Antašavas.
1975 per Verbas ir Velykas 

bažnytinėje procesijoje daly
vavo daug mergaičių. Už šį 
“nusikaltimą” mergaitės buvo 
aštriai išbartos. Mergaičių tero

rizavimas vyko klasės auklėtojos 
Luckienės iniciatyva.

Varėna
1975 gegužės 7 Varėnos vidu

rinės mokyklos direktorius Vai
tiekūnas priekaištavo Stefai Ver- 
seckienei, kam jos sūnus Jo
nukas, IV klasės mokinys, vaikš
tąs į bažnyčią ir patarnaująs Mi
šioms. Jei nesiliausiąs tai daręs, 
būsiąs apsvarstytas ir visos 
mokykloš akivaizdoje papeiktas. 
Verseckienė (pareiškė, kad ji 
džiaugiasi, jog vaikas nelaksto 
gatvėje, o eina į bažnyčią.

— Jei nesugebi vaiko auklėti, 
atiduosim kolonijon, — grasė 
direktorius.

— Ką blogo moko kunigas?— 
paklausė motina.

— Visi kunigai girtuokliai, pa
leistuviai, dykaduoniai ir plė
šikai. Ir tu leidi vaiką pas to
kius. Leidi, kad tavo vaikas klu
pinėtų prieš balvonus. Kokia iš 
tavęs motina? Atimsime tau mo
tinystės teises, — šaukė direk
torius.

Verseckienė, palaidojusi tris 
mažamečius vaikus, pati sergan
ti širdies liga, kiekvieną dieną 
laukianti žinios apie vyro 
mirtį (jam padaryta širdies ope
racija), parėjo namo vos gyva, ir 
naktį ją ištiko širdies priepuolis. 
Tai šitaip pravedamas “indi
vidualus aiškinamasis darbas su 
tikinčiaisiais”.

1975 birželio 13 Varėnoje bu
vo laidojamas trijų vaikų tėvas 
Kavaliauskas. Laidotuvėse da
lyvavo mokiniai, vadovaujami 
trijų mokytojų. Eisenai priėjus 
kapines, mokiniai su vainikais 
turėjo likti už vartų, ir tik tada, 
kai kunigas, atlikęs laidojimo a- 
peigas, pasišalino, mokiniams 
buvo leista padėti vainikus prie 
supilto kapo. Šitaip vykdoma 
“sąžinės ir kulto laisvė”.

Bagaslaviškis
Vidurinės mokyklos mokytoja 

Šidlauskienė barė mokinį Straz
dą, kam jis 1975 kovo 16 nu
ėjęs į bažnyčią ir tuo padaręs 
mokyklai didelę gėdą. Mokinys 
buvo perspėtas, kad į bažny-

Saulės giesmę skaito iŠ k. L. Ralys, P. Palys, A. Balsys, aktorius J. Bulevičius, M. Simonai
tis, A. Kregždys. Šią giesmę skaitė šv. Pranciškaus akademijoj spalio 10 Kultūros 
Židiny.Nuotr. L. Tamošaičio

čią daugiau nevaikščiotų ir pasi
rinktų arba bažnyčią, arba mo
kyklą.

Mokytoja Šidlauskienė ir ki
tiems mokiniams draudė, kad 
per Velykas neitų į bažnyčią, 
nes padarytų mokyklai ir moky
tojams didžiausią gėdą ir apsun
kintų savo įstojimą į aukštąsias 
mokyklas. Nežiūrint visų drau
dimų, per Velykas pamal
dose dalyvavo labai daug moks
leivių.

Kaunas
1975 pavasarį Kaune suėmė 

buvusį politinį kalinį Povilą Pe- 
čiulaitį, iškalėjusį Gulage 19 
metų. Iš ten jį paleido 1972, 
tačiau be teisės grįžti į tėvy
nę. Nepaisydamas draudimo P. 
Pečiulaitis apsigyveno Kaune, 
susirado darbą ir sukūrė šeimą. 
Vietinė valdžia, remdamasi ne 
įstatymais, o slaptomis instruk
cijomis, bandė Pečiulaitį išvaryti 
iš Lietuvos. Tačiau jis atsisakė 
palikti šeimą ir išvažiuoti iš tė
vynės. Pradžioje buvo baudžia
mas piniginėmis baudomis, o 
galiausiai suimtas. Jis kalti
namas, kad gyveno neprisiregis- 
travęs. Kauno Lenino rajono 
liaudies teismas nubaudė Pe
čiulaitį vieneriems metams lais
vės atėmimo. Teismas nekreipė 
dėmesio, kad draudimas gyventi 
tėvynėje nėra pagrįstas jokiu į- 
statymu. Toks susidorojimas su 
P. Pečiulaičiu atitinka Stalino 
epochos dvasią ir yra valdžios 
priemonė terorizuoti politinius 
kalinius.

-o-
1975 birželio mėnesį buvo nu

teistas kitas buvęs politinis kali
nys Leonas Laurinskas. 1974 
gruodžio 23 jis užėjo pas Algir
dą Petruševičių, kur saugumas 
darė kratą. Leonas taip pat buvo 
iškrėstas ir rastas pas jį “šal
tas ginklas” — iš chuliganų 
atimtas kabelio gabalas.

Liudininkas Algirdas Petru
ševičius teisme paaiškino, kad 
pas jį buvo užėjęs Leonas ir sau
gumiečiai, nusivedę jį į \ kitą 
kambarį, iškrėtė, todėl jis neži
nąs, kas pas Leoną buvo rasta.

Liudininkas Antanaitis, kuris 
kratos metu pas Algirdą Petru
ševičių saugumiečių buvo atsi
vestas būti kviestiniu, patvirti
no, kad per kratą pas Leoną 
Laurinską buvo rastas šaltas 
ginklas, už kurį sudaryta byla.

Teismo nuosprendis:
Kaltininkas L. Laurinskas 

1948 gruodžio 23 buvo suimtas 
ir nuteistas pagal 58 str. 25- 
riems metams laisvės atėmimo. 
1955 m. byla buvo peržiūrėta 
ir bausmė sumažinta iki 15 
metų laisvės atėmimo. 1963 
lapkričio 23 Laurinskas grįžo iš 
lagerio ir susitikinėjo su buvu
siais “gaujos” dalyviais. 1974 
gruodžio 23 pas jį rastas šaltas 
ginklas. Lengvinančių aplinky
bių nėra. Teismas skiria viene
rius metus laisvės atėmimo, at
liekant bausmę griežto režimo 
lageriuose.

Debeikiai
1975 balandžio 13 auto avari

joje žuvo Debeikių vidurinės 
mokyklos 10 klasės moksleivis 
Antanas Tamošaitis, gyvenantis 
Anykščių raj. Ivonių kaime.

Balandžio 14 pas tėvus apsi
lankė partijos sekretorė mokyt. 
Aldona Staliauskienė ir pareiš
kė, jei Antanas bus laidojamas 
su bažnyčia, tai ji nudrasky
sianti kaspinus nuo vainikų ir 
nieko nepadėsianti, net mašinos 
neduosią. Motina nesutiko.

Balandžio 15 prie mirusiojo 
draugo budėjo 10 klasės moks
leiviai. Atėjusi mokyt. A. Sta
liauskienė nudraskė kaspinus 
nuo vainikų ir suglamžiusi nu
metė į kampą. Mergaitės verkė. 
Atėjęs kolūkio pirmininkas Ka
zimieras Šinkūnas drauge su 
Aldona Staliauskiene užsidarė 
kambaryje motiną (jos vyras 
miręs) ir, visaip grasindami bei 
įkalbinėdami, vertė laidoti sūnų 
be bažnyčios. Mokytoja Sta

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 

' ~iPer Angliją greičiau, geriau, pigiau. 
KALĖDINES DOVANOS

Siuntinys 2 1976.
Vyriškam arba moteriškam paltui vilnonė angliška 

medžiaga, arba vilnonė labai gera eilutei medžiaga su iau- 
dimu ”A11 wool made in England”; crimpleno medžiaga 
moteriškam kostiumėliui, arba crimpleno medžiaga dėl 
dviejų suknelių; 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai; 1 
vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarele; 2 poros vyriš
kų arba moteriškų storų nailoninių kojinių; gėlėta crimp
leno medžiaga suknelei.

Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis $160.00
Į šį siuntinį dar galima dadėti prekių 10 svarų svorio. 

Bet čia primename, kad į siuntinį galima dėti tik 12 metrų 
medžiagų, išskyrus dirbtinį minką, kuris į šį skaičių neįeina.

Žemiau siūlome keletą populeresnių dovanų.
Dirbtinio minko kailis 1 moteriškam paltui ....  $80.00
Jeans ”Wrąngler”, vyriškos arba moteriškos ............... 36.00
Vyriškas arba moteriškas nertinis .............................. •••• 24.00
Geresnes rūšies nertinis ....................................................  32.00
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailono.......••••........... 2.25
Tights ................................................................................... 3.50
Crimpleno medžiaga, tinka kostiumėliui arba

suknelei, kaina už 1 metrą......................................... 9.00
Vilnonė medžiaga suknelei. Kaina už 1 metrą............... 10.00
Nailono apatinis ..........................••••.................................. 9.00
Vyriški nailono marškiniai................................................. 10.00
Geresnės rūšies marškiniai ..........................   15.00
Lietsargis, telescopic .....................................................•••• 12.00
Vilnonė skarelė.................................................................... 11.00
Angliška vilnonė labai gera 1 eilutei medžiaga ........... 50.00

Šios kainos yra su įskaičiuotu nauju muitu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 

persiunčiame palikimus į Lietuvą ir kitas šalis.

BALTIC STORES LTD.
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT. 

Tel. 01 739 8734 arba 01 460 2592.

liauskienė dėl laidotuvių tarėsi 
su Anykščių rajono partijos’ 
sekretore Zinaida Barkauskiene.

Motina neišlaikė spaudimo ir 
sutiko, kad sūnaus karstas būtų 
nuvežtas į mokyklą ir palaido
tas be bažnyčios.

-o-
Žarėnai-Latveliai. 1975.XI.14 

Žarėnų-Latvelių aštuonmetėje 
mokykloje VI klasės auklėtoja 
Statkienė išbarė einančius į baž
nyčią mokinius. Auklėtoja la
biausiai terorizavo uoliausią 
bažnyčios lankytoją Loretą 
Leonaitytę.

-o-

(Bus daugiau)

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
Šeimoms

i
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PO CHICAGOS DANGUM
Lietuvos gen. konsulo dr. P. 

Daužvardžio penkerių metų 
mirties minėjimas— prisimini
mas surengtas spalio 24 Jaunimo 
Centre. Minėjimą pradėjo Pet
ras Petrutis, išryškindamas kon
sulo veiklos bruožus. Paskaitą 
apie a.a. dr. P. Daužvardį skai
tė Longinas Labanauskas, Ame
rikoj gimęs lietuvis, ilgametis 
Lietuvos konsulato tarnautojas. 
Meninę minėjimo programą 
atliko solistai. Algirdas Brazis 
padainavo St. Šimkaus, Leonar
do Šimučio, P.V. Sarpaliaus ir A. 
Kačanausko, o Dana Stankaitytė 
— V. Klovos, Vyt. Marijošiaus, 
Br. Budriūno ir A. Kačanaus- 
čanausko kūrinių. Solistam 
akomponavo muz. Aloyzas Jur
gutis. Programos pabaigoj paro
dytas kun. A. Kezio, SJ, spal
votas filmas “Dr. Petras Dauž- 
vardis”. Filme pavaizduota P. 
Daužvardžio diplomatinė ir vi
suomeninė veikla bei jo laidotu
vės, kurios buvo labai iškilmin
gos. Minėjimas buvo trum
pas, gerai paruoštas, sutraukęs 
pilną salę žmonių.

J. Kaunas

Šaulių rinktinė kiekvienais 
metais auga narių skaičiumi ir 
plečia savo veiklą. Įsigijus Šau
lių namus, paskutiniu metu iš
nuomota dvidešimčiai metų tri
jų lotų žemės sklypas geromis są
lygomis. Turint salę, sklypas la
bai reikalingas, ypač parengimų 
metu pastatyti automobiliam. 
Yra dar kiek likę skolos už na
mą ir sklypo nuomą. Salė jau iš 
anksto išnuomota įvairiom orga- 
nizacijom. Tikimasi, kad Šaulių 
namai neš geras pajamas ir su
stiprins lietuvių judėjimą Brigh-

BALTIMORE, MD.
Etninis vakaras

Puošniam Baltimorės viešbu
ty per Marylando valstijos mo
kytojų suvažiavimą spalio 14 
įvyko etninis vakaras. Lietuvių 
Rengimo Komiteto pastangomis 
buvo reprezentuoti lietuviai. 
Kristina Česonienė ir Elena 
Okienė suruošė turtingą tauti
nių rankdarbių, gintaro ir nąeno 
rinkinių parodą.

Susirinkusi publika gardžia
vosi lietuviškais tortais. Šie tor
tai buvo pagaminti šeimininkių, 
atstovaujant įvairiom lietuviš
kom organizacijom.

Eksponatai parodai buvo pa
skolinti Lucijos Laskauskienės, 
Genovaitės Radžiuvienės, Ma
rytės Noreikienės, Elenos Okie- 
nės ir Kristinos Česonienės.

Šis etninis vakaras gausią 
publiką, sudarytą iš mokytojų ir 
jaunimo iš visos Marylando vals
tijos, supažindino su Lietuva 
ir jos menišku turtu. Tikėkimės, 
kad mokytojai panaudos šią pa
tirtį ir šiai progai išspausdintą 
medžiagą savo klasėse.

Rengimo Komitetas
Lietuvių svetainės šėrininkai 

dėkoja visiem, kurie netingėjo 
dalyvauti jautienos kepsnių ba
liuje lapkričio 7.

Specialios pamaldos “atgal 
prie Dievo” — “Back to God” 
bus lapkričio 14, sekmadienį, 
Šv. Alfonso bažnyčioj. Jas rengia 
Lietuvių Postas 154 ir jų padė
jėjos. Legijonieriai susirinks 
prie bažnyčios 8:15 vai. ryto ir 
su vėliavomis žygiuos į bažny
čią, kur užims jiem skirtas vie
tas. Mišias aukos legijonierių 
kapelionas kun-. A. Dranginis. 

Marylando valstijos mokytojų suvažiavime buvo įrengta lie
tuvių parodėlė. Iš k. Kristina Česonienė ir Elena Okienė.

ton Parke. Jaunųjų šaulių vado
vu sutiko būti F. Kasparas. Va
saros laikotarpy iš mūsų tarpo 
atsiskyrė šie šauliai: Juozas Ba
cevičius (RockfordeJ, Oskaras 
Muravas, Irena Balzekienė.

Nauja lietuviška leidykla 
“Amerikos Lietuvių Biblioteka”, 
pasiryžusi leisti lietuviškus kū
rinius, pradėjo savo darbą iš
leisdama “Palikę tėviškės na
mus”. Tai bus lyg etninė 
lietuvių enciklopedija, apimanti 
įvairias gyvenimo sritis. Pirmą 
direktorių tarybą sudarė leidyk
los iniciatoriai: prof. J. Puzinas, 
Petras Aleksa, Kęstutis Girnius, 
Saulius Girnius, Alg. Kezys, SJ, 
V. Lukas. Leidyklos pilnatei
siais nariais galės tapti visi, į- 
nešę 100 dol. nario mokestį. 
Biblioteka — leidykla atleista 
nuo federalinių mokesčių.

Chicagos-Anglijos-Britanijos 
lietuvių klubas daug prisidėjo 
prie išlaikymo šokių grupės 
“Lietuva”, atvykusios iš Angli
jos. Šokėjai Chicagoj pasiliko 
net tris savaites. Iš šokėjų Al
dona Pukštytė ir Virginija Ju
raitė kalbėjo “Lietuvių Aidų” ra
dijo programoj su Baliu Braz
džioniu apie jaunimo veiklą 
Anglijoj ir meilę šokiam. Visa 
grupė dalyvavo Lietuviai televi
zijoj parengime. Ramunės val
gykloj su grupe atsisveikinta 
rugsėjo 6. Klubo valdyba ir na
riai grupei rinko aukas ir patys 
aukojo. Klubo metinis narių su
sirinkimas ir bendros vaišės į- 
vyks gruodžio 5.

Stasys Tiškevičius, patriotas 
lietuvis, spalio 9 mirė nuo šir
dies priepuolio, sulaukęs 67 m. 
amžiaus. Velionis buvo gimęs

Daina, vyrų choras, vadovaujant 
Raimondui Obaliui, giedos per 
mišias. Legijonieriai maloniai 
kviečia visus.

Šv. Alfonso' metiniai pietūs 
įvyks lapkričio 14, sekmadienį, 
Šv. Alfonso mokyklos salėj. Šei
mininkės/ gražiai išpuošė salę. 
Vyks loterija. Šokiam gros Music 
Makers orkestras. Viskas paruoš
ta svečiam gerai pavaišinti. Pro
ga pasimatyti su senai matytais 
pažįstamais. Kunigai iš sakyklos 
ragino žmones kuo gausiau da
lyvauti. Rengėjai maloniai kvie
čia visus į šį linksmą parengi
mą, kuris prasidės 1 vai. po pie
tų ir baigsis 6 vai. vakaro.

Kun. A. Dranginis kiekvieną 
sekmadienį per lietuviškas pa
maldas- 8:30 vai. ryto kviečia 
žmones paraginti kitus lietuvius 
dalyvauti tose pamaldose ir 
kartu su vaikučiais kalbėti mal
das ir giedoti gražids lietuviš- man iš
kas giesmes.

Elzbieta Kachauskas Kučiaus- 
kienė, ankstesnės kartos lietuvė, 
po ilgos ir sunkios ligos mirė 
Šv. Agnietės ligoninėj lapkričio
2. Velionė buvo viena iš se
niausiu lietuvių Baltimorėj. Pa
laidojo savo vyrą, sūnus Antaną, 
Kazimierą, Juozą ir Petrą, duk
rą Konstanciją. Elzbieta buvo 
susipratusi lietuvė ir ištikima 
Šv. Alfonso bažnyčios pamaldų 
lankytoja. Kol sveikata leido, da
lyvavo lietuviškuose parengi
muose. Mišios už jos sielą au
kotos lapkričio 6 Šv. Alfonso 
bažnyčioj. Palaidota Holy Re- 
deemer kapinėse. Nuliūdime 
liko dukra Mildred ir eilė anū
kų.

Jonas Obelinis

Virbaly. Amerikoj išgyveno 27 
metus. Nuliūdime čia liko žmo
na Marcelė, o Lietuvoj vienin
telė sesuo Patricija. Velionis il
gai dirbo Summit, III., Corn 
Production Co., kur buvo sun
kiai sužeistas, bet laimingai iš
vengė mirties. Gyveno savo na
muose Marųuette Parke, buvo 
gerų darbų didelis rėmėjas, pri
klausė namų savininkų draugijai, 
suvalkiečiam, nepagailėdavo 
aukų Balfui, Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejui, įstojo pilna
teisiu nariu į Lietuvių Fondą. 
Nors giminių čia neturėjo, bet 
kaimynai ir draugai palydėjo 
kartu su gilia užuojauta į amži
no poilsio vietą — Šv. Kazimie
ro kapines.

Šv. Kazimiero kapinių skly
pų savininkų susirinkimas įvyko 
spalio 17 Fieldhoųse salėj Gage 
Parke. Susirinkimą atidariusi 
pirm. L. Giedraitienė pakvie
tė pirmininkauti Algį Regį. Iš 
valdybos narių pranešimų paaiš
kėjo, kad kasos stovis tvarkin
gas, dokumentacija gera, tad 
niekas nekėlė jokių ginčų. Il
gesnį pranešimą padarė Algis 
Regis, kuris pažymėjo vėl liūd
ną faktą, kad diecezijos kapinių 
tvarkytojai atėmė 8 akrus iŠ ka
pinių žemės ploto ir neva iš
nuomojo už 8 dol. metam šalia 
esančiai gimnazijai, kuri įsi
rengs sporto aikštę. Susirinki
mas vieningai nutarė pradžioj 
rašyti laiškus diecezijos vadovy
bei, o jei to neužteks — išeiti 
viešai su demonstracijom, nes 
jau lietuviam nusibodo kovoti 
prieš visokius nenormalumus 
kapinių klausimu. Naujon val- 
dybon išrinkti tie patys asme
nys, tik pririnkti du nauji: O. 
Mažionytė ir Bal. Brazdžionis. 
Revizijos komisijos atstovas Ši
las patvirtino skaitytą aktą. Br. 
Klemka siūlė raginti laidotuvių 
direktorius, kad jie, skelbdami 
mirusiųjų pranešimus, skelbtų 
tikrą kapinių pavadinimą: “Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinės”.

Bal. Brazdžionis

NEW BRITAIN, 
CONN.

Parapijos lietuvių diena
Šv. Andriejaus lietuvių pa

rapija spalio 23 surengė lietuvių 
dieną. Programa vyko parapijos 
salėj, 396 Church St., New Bri
tain, Conn.

Vakarienėj dalyvavo apie 350 
asmenų. Visi buvo sočiai ir gar
džiai pavaišinti lietuviškais val
giais.

Meninėj programoj tenoras 
Joseph Gagliardi dainavo itališ
kas ir amerikietiškas dainas. 
Trumpai pasveikino miesto bur
mistras M. Avitabile. Kun. Nor- 

Šv. Apaštalų vienuoly
no, Cromwell, Conn., kalbėjo 
apie filmą “Damien the Leper”. 

Klebonas kun. E. Gradeckas 
padėkojo susirinkusiem ir pra
nešė, kad lapkričio mėnesį jis 
pasitrauks į pensiją. Šioj para
pijoj jis buvo klebonu nuo 1968,
o nuo 1971 klebonavo kartu su 
kun. J. Rikteraičiu.

Vėliau vyko loterija ir šokiai, 
grojant Aristocrats orkestrui.

Iš šios vakarienės gautas pel
nas paskirtas pirkti žemei kitoj 
gatvės pusėj. Sklypas bus nau
dojamas automobiliam pastatyti.

Juozas Balčiūnas

Vendą “Varpo” klubas

New Britain, Conn., jau nuo 
1917 gražiai ir pelningai veikia 
“Varpo” klubas (“Varpas” Dra- 
matic Society).. Namas, kuriame 
klubas veikia, priklauso “Drau
gijų. sąryšiui”, ir klubas jį nuo
moja. Čia yra kambarys su te
levizija ir baru, o taip pat dvi 
salės: viena prie baro, kita — 
antrame aukšte susirinkimam.

Klubo namas yra geroj vietoj, 
352 Park St., New Britain, 
Conn., tel. 223-4937. Vieta graži, 
tik gatvė, miestą betvarkant, bu
vo nukirsta, ir centrą pasiekti 
galima tik kita gatve, per naująjį 
tiltą.

Klubo valdybą sudaro: Joseph 
Nuciaro — pirmininkas, Juozas 
Gražulevičius — iždininkas ir 
Donaldas Balinskas — narys. 
Klubo šeimininkas yra Juozas 
Janušonis.

Balfo Chicagos apskrities ir skyrių valdybų bendras posėdis. 
Iš k. V. Lapenas, V. Žilinskas, Alb. Dzirvonas, K. Bru
žas, kun. F. Kireilis, VI. Petrauskas ir E. Vilimaitė. Rug
sėjo 26 jie pradėjo rudens Balfo vajų. Nuotr. P. Maletos

Chicagos Balfo apskrities ir skyrių darbuotojai bendram 
susirinkime rugsėjo 26 klauso J. Skeivio, kelių organiza
cijų vald. pirmininko, sveikinimo. Nuotr. P. Maletos

HARTFORD, CONN.

Lietuvių diena
Lapkričio 13 ir 14 Hartforde 

vyks Connnecticut Lietuvių die
na. Burmistras George Athanson 
šeštadienį, 12 vai., atidarys tą 
šventę šūkiu “Salute Freedom”. 
Plačios apylinkės lietuviai kvie
čiami dalyvauti Lietuvių Klube, 
227 Lawrence St., Hartford, 
Conn.

Atvyks iš Kanados ir su me
džio šaknų dirbiniais pasirodys 
skulptorius Pranas Baltuonis. Be 
to, su savo darbais pasirodys ir 
vietiniai menininkai: Aldona 
Saimininkienė, Viktoras Liau- 
kus, Antanas Kuprevičius, Kons
tancija Raškevičienė, Gedimi
nas Liaukus.

Šeštadienį turėsim įvairią pro
gramą. 1 vai., Moterų Federaci
jai vadovaujant, bus demonst
ruojami moterų tautiniai dra
bužiai.. Bus vertingų medžiagų 
pavyzdžių, gintaro dirbinių ir 
valgių. 3 vai. Aldona Saiminin
kienė aiškins apie medžio dirbi
nius. 4 vai. Antanina Guntulie- 
nė aiškins, kaip gaminami pa
veikslai iš šiaudelių. 6 vai. — 
jaunųjų instrumentalistų progra
ma. Bus atliekami vien lietuvių 
kompozitorių kūriniai. Dalyvaus 
tautinių šokių grupės, vadovau-

Kiekvieno mėnesio pirmą pir
madienį šaukiamas narių susi
rinkimas, kuriame aptariami 
klubo reikalai ir priimami na
rių iškelti sumanymai.

Jonas Bernotas 

LIETUVA LANKOMA 1977
su

UNION TOURS

Išvykstama gegužės 12, gegužės 19, birželio 20, 
liepos 18, rugpiūčio 15, rugsėjo 22

Dėl informacijų kreiptis adresu:

UNION TOURS, INC.
6 EAST 36TH STREET

NEVV YORK, N.Y. 10016
(212) 679-7878

Vadovauja kelionėm į Rytų Europą nuo 1931

jant Daliai Dzikienei. 8 vai. — 
pasilinksminimas ir Šokiai.

Sekmadienį atvyks Simas Ku
dirka. Jis dalyvaus bankete 3 
vai. p.p.

Tikimasi gausaus lietuvių 
dalyvavimo. Prašoma skambinti 
tel. 247-3501.

Eleonora Minukienė

ST. PETERSBURG, FLA.
St. Petersburgo lietuviai pra

mato dalyvauti Bayffont Centro 
patalpose vyksiančiame festiva
lyje 1977 kovo 11-13. St. Peters
burg International Folk Fair So
ciety jau pradėjo šio festivalio 
ruošą. Lietuviai festivaly daly
vaus su tautinio meno paroda, 
šokiais, dainomis ir lietuvišku 
maistu.

VVilliams parke spalio 17 pra
dėti tautybių pasirodymai. Pir
mieji pasirodė italai. Pasirody
mai vyks kiekvieną sekmadie
nį iki pavasario. Pasirodymų 
pradžia 2 vai. po pietų. Lietuvių 
pasirodymas numatomas 1977 
vasario 20.

JungtinioLietuviųOrganizaci- 
nių komiteto St. Petersburge po
sėdis įvyko spalio 17. Tarp kitų 
klausimų, posėdy nutarta para
šyti komiteto vardu raštą prezi
dentui Fordui, prašant leisti 
Pranui ir Algirdui Bražinskam 
pastoviai apsigyventi JAV.

— L.Ž.K.

Skaityk ir platink 
Darbininką!

— Dr. S.A. Bačkis, Lietuvos 
atstovas Washingtone, su 
žmona, JAV prezidentui, vice
prezidentui, valstybės sekreto
riui ir Jungtinių Tautų koncerto- 
banketo pirmininkui S.B. Casey, 
Jr., kviečiant, dalyvavo spalio 23 
koncerte ir bankete diploma
tinių misijų šefų ir jų žmonų 
garbei minint JT organizacijos 
31 metų sukaktį. Ta proga pa
gerbti Amerikos valstybių or
ganizacijos ambasadoriai ir jų 
žmonos bei JT aukštasis komisa
ras pabėgėlių reikalam princas 
Saddruddin Aga Khan ir prin
cesė Katerina. Koncertas įvyko 
John F. Kennedy Centro kon
certų salėj, o banketas — Wash- 
ington Hilton viešbučio patalpo
se. Banketo metu visi svečiai ga
vo atminimui po sidabrinį me
dalį, primenantį JT organizaciją.

— Dr. Juozas Sungaila, Kana
dos Lietuvių Katalikų Centro 
pirmininkaSj spalio 23-24 lan
kėsi Chicagoj ir dalyvavo JAV 
Lietuvių Katalikų Federacijos 
jubiliejiniame suvažiavime.

— Toronto, Ont., Lietuvių 
namuose spalio 23-24 savo kūri
nius buvo išstačiusios keturios 
moterys dailininkės: Gražina 
Balsienė, Gražina Krašauskienė, 
Sofija Pacevičienė, Genė Valio
nienė. Parodą atidarė dail. E. 
Docienė.

— Birutė Pūkelevičiūtė, poe
tė, rašytoja, artistė, daugelį kar
tų laimėjusi įvairias premijas 
įvairiuose žanruose, laimėjo 
Dirvos skelbtą 1976 m. novelės 
konkursą. Spalio 24 vertinimo 
komisija, susidedanti iš Viliaus 
Bražėno, dr. Henriko Lukaševi- 
čiaus ir Leono Virbicko, susirin
kusi St. Petersburg Beach, Fla., 
600 dol. premiją paskyrė už B. 
Pukelevičiūtės novelę “Grįži
mas”. Premijos mecenatas Si
mas Kašelionis. Konkursui buvo 
atsiųsta 11 kūrinių.

— Lietuvių Miškininkų Są
jungos išeivijoj valdyba rugsė
jo 25 savo posėdy paskyrė Al. 
Tenisonui 500 dol. premiją už 
366 psl. atsiminimus “Žemaiti
jos girių takais”. Atsiminimai 25 
apsakymuose apima nepri
klausomos Lietuvos valstybės ir 
abiejų pasaulinių karų laikotar
pį. Knygos autorius, buvęs Tel
šių girininkas, pasakoja Žemaiti
jos miškininkų ir šiaip žmonių 
gyvenimo atsitikimus. A. Teni- 
sonas gyvena su savo dūkia 
poete Žentą Tenisonaite ir žen
tu Jurgiu Hellemans Antvverpe- 
ne, Belgijoj.

— Dail. Nijolės Vedegytės- 
Palubinskienės meno darbų pa
roda Clevelande vyks gruodžio 
11-12. Rengia vyr. skaučių ži
dinys.

— Kun. Vincas Valkavičius, 
Bostono arkivyskupijos kunigas, 
baigia rašyti kun. Juozo Žebrio 
biografiją. Kun. J. Žebri s buvo 
pirmas Naujosios Anglijos lietu
vis kunigas, vyskupo M. Tier- 
ney paskirtas Šv. Juozapo para
pijos klebonu Waterbury, 
Conn., 1894 kovo 28. Jis plačiai 
važinėjo po įvairias vietoves, ra
gindamas lietuvius organizuotis. 
Kun. V. Valkavičius, papildy
damas Darbininke išspausdintą 
straipsnį apie Nevvarko lietuvių 
parapijos 75 metų amžiaus su
kaktį, pastebi, kad kun. Žebris 
aplankė Nevvarko lietuvius porą 
kartų dar būdamas Plymouthe, 
o vėliau greičiausiai būdamas 
Waterbury, o ne iš Hartford, 
Conn.

— Darbininko nauji skaityto
jai: J. J. Talandis, Olympia 
Fields, Ilk, Ann R. Cicium, 
Shenandoah, Pa. Užsakė kitiem: 
P. Montvila, VVoodhaven, N.Y. 
— T. Belies, Huntington Sta.,
N.Y., J. Kojelis, Santa Monica, 
Calif. — L. Kojeliui, Princeton, 
N.J. Sveikinam naujus skaityto
jus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbi
ninko prenumerata tik 10 dol. 
metam. Atnaujinant Darbininko 
prenumerata visiem 12 dol. 
metam.
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APIE VASARĄ, ŽAIBUS, ČIOBRELIUS

ATOSTOGOS KENNEBUNKPORTE
1— PAULIUS JURKUS -8-

Kambario langą gožia vijoklio 
šakos. Jis vešlus, išsišakojęs, 
lipa vienuolyno mūrais aukštyn. 
ir skečias į šalis. Jei niekas jo 
šakų neapkarpytų, vijokliai visai 
uždengtų langą. Bet jį brolis Jur 
gis, sodininkas, kartas nuo karto 
pakarpo, tad dabar šakos užden
gia tik pusę lango.

To užtenka. Pro jį matau kelio 
vingį, kaip jis sukasi pro Vatika
no paminklą. Toliau dumso la
puočiai ir kelios pušys. Įdomu 
stebėti lietų, kaip jis krinta į 
kelio asfaltą. Paprastai asfaltas 
būna įšilęs nuo saulės. Pradė
jus lyti, visas kelias garuoja. 
Tai trunka neilgai. Ataušta ke
lias, ir vanduo šokinėja, capsi į 
kelią. Lyg kokios sidabrinės ko
jytės bėginėja asfaltu. Pasirodo 
ir burbuliukas. Jei stipriai lyja, 
vanduo nespėja nubėgti nuo 
kelio. Jis virsta upeliu. Matai net 
Vilneles, kurios pasikelia, kai 
pūsteli vėjas.

Malonu stebėti lietų. Tas mo
notoniškas ūžimas veikia rami
nančiai, traukia ir į lovą pamie
goti. Šią vasarą vienu laiku 
nestigo lietaus ir drėgmės. At
rodė, kad gyvename vandenyje, 
kažkur jūros dugne. Tada žmo
nės sėdinėja priebučiuose, kor
tom lošia ar miega. Kiti pasiekia 
vienuolyno senienų kambarį, 
kur pilna senoviškų knygų, 
meno, kur stovi fortepijonas. Čia 
gali įsikurti ilgam, dideliam lie
tui. O kaip čia jauku ir gražu, 
kai lauke šėlsta audra, kai pla
kasi medžiai. Čia sienos tokios 
storos, kad nejauti vėtros gaude
sio. Čia yra komplektas meno 
žurnalo, kuris ėjo dar prieš pir
mąjį pasaulinį karą. Ir koks ma
lonumas atversti tuos tomus, pa- 

. žvelgti į elegantišką senovę, me
no kūrinius, vidaus įrengimus ir 
net drabužius. Tik lietingomis 
dienomis gali tiek toli nuke
liauti, į šio amžiaus pradžią. 
Gali išgirsti ir svečius, kurie 
skambina fortepijonu. Ar tai 
nėra romantiška?

Iš savo kambario lango, be to 
kelio, dar matau šiaurinį dangų, 
įžiūriu Grigo ratus, Šiaurės 
žvaigždę. Ir tai nuteikia svajin
gai. Pradedi mąstyti apie pra
eitį, gimtą kraštą, kur rugpiū
čio naktimis matei žvaigždėtą 
dangų. Galvoji ir apie įvairius 
darbus, nes turi laiko. Nereikia 
niekur skubėti. Mieste yra ki
taip. Dažnai nėra laiko nei pa
galvoti.

Į tą vijoklio krūmą prie lan
go kartais atskrenda paukštukas.

Mačiau jį. Jis yra mažas, 
lyg koks nykštukas. Pilkas. Ro
dos, kas iš tokio paukštuko, 
net muselės jis išsigąsta. Bet štai 
jis pravėrė savo snapuką ir su
giedojo. Ir kaip sugiedojo! Taip 
garsiai, taip skambančiai. Ir iš 
kur jo ta jėga? Toks mažas, o taip 
garsiai šaukia! Visi jį girdi, visa 
aikštė.

Krūmeliai jam tik sparnelių 
plunksnas sulyginti, balso sty
gas sušildyti. Paskui jis išeina į 
didžiąją sceną. Mėgsta jis nu
tūpti kur nors aukštai, ant me
talinės kryžiaus viršūnės, ant 
sausos šakelės, nutūpti taip, kad 
visi jį matytų. Ar ne artistas dai
nininkas? Tada jis pradeda. Taip 
gieda, taip šaukia, kad visa aikš
tė jį girdi. Gieda kažkaip gailiai, z pasaulio kraštų. Visi jie liko su- 
ilgesingai. Ir ko tu, paukšteli, 
nerimsti, kodėl taip giedi? Ar tu 
nori, kad ir mes atsibustume ir 
taip pat giedotume, šauktume 
į aukštumas, į erdves, išsiilgę 
grožio ir darnos?! Kodėl, paukš
teli, tu giedi? Ir aš darausi ne
ramus, į tave panašus. Kodėl?

Kartais mano langą pasiekia 
kitokie garsai. Ankstų rytą ima 
krankti varnos. Kran, kran, kran. 
Nedrąsiai, paskui stipriau, stip
riau. Tas jų krankimas nedarnus, 
nejaukus. Ir kur dabar lekioja 
tos varnos, ko jos nori čia?

kitur nuskrenda. Tik ankstų rytą 
jas girdi.

Ilgai žiūriu į varnas. Kokios jų 
plunksnos. Netvarkingos, pa
drikę. Tartum nemokėtų savo 
drabužėlio prižiūrėti. Kartais jos 
ima garsiau krankti, lyg būtų su
sibarusios, susimušusios.

Varnos primena juodvarnius. 
Apie juodvarnius parašiau kny
gą. Ją atsivežiau atspausdintą į 
šį pajūrį. Tai pirmos dienos, 
kada mano atspausdinta knyga 
pasirodė žmonių tarpe.

Ją ilgai rašiau, dėjau posme
lius, kad jie sklandžiai skam
bėtų. Pasinaudojau pasaka apie 
12 brolių juodvarniais skrai
dančių. Juos išvijo iš namų pa
motė ragana ir pavertė varnais. 
Iš prapulties išvaduoja tik sesuo 
Rūtelė, kuri už brolius net mirti 
ryžtasi. Bet mano knyga iš
ėjo ne pasaka. Tai visų mūsų 
gyvenimas, mūsų — ištremtųjų 
Ievos vaikų.

Teko tą knygą pačiam pa
iliustruoti. Reikėjo piešti juod
varnį. Mieste jų niekur nema
čiau. Gal kur ir gyvena ir skrai
do, bet jie man buvo nepriei
nami. Teko pasinaudoti kny
gom. Ir dabar, pamatęs varnas, 
ilgai jas stebėjau, kaip skraido, 
kokios formos sparnai, plunks
nos.

Tai keisti negandos paukš
čiai. Supratau, kodėl pamotė ra
gana vaikus pavertė juod
varniais. Tai pasmerkimo ir ne
laimės paukščiai, prakeikimo 
paukščiai. Tegu jie klajoja pilni 
nerimo, tegu jie ir pražūna.

Vasarotojų tarpe ėmė sklisti 
mano knyga. Vieną vakarą, kai 
lietaus debesis užgulė sodybą, 
buvo surengtas mano “Juod
varnių” vakaras. Tėv. Leonar
das Andriekus, OFM, padarė 
įvadą ir mane pristatė kalbėti. 
Turėjau papasakoti, kodėl tą 
knygą parašiau, kaip parašiau, 
ką joje aprašiau.

Vos tik pradėjau kalbėti, kaip 
ėmė smarkiai lyti. Lietus tiesiog 
ūžė stogu. Pasirodė žaibas. Vie
nas, antras, trečias. Prie žaibo 
prisidėjo ir griaustinis. Perkūnas 
trenkė smarkiau ir smarkiau. 
Žaibas ir trenksmas. Visai kaip 
mano pasakoje, kai siaučia raga
na ir visus gąsdiną.

Staiga žaibas nuplieskė visus 
langus, ir elektros šviesa užgeso. 
Nutrūko laidai ar perdegė kamš
čiai. Tamsu visur. Žaibai blyks
teli. Tada matai salę ir žmo
nes, bet paskui ir vėl tamsu. 
Ką dabar begali pasakyti? Nie
ko. Reikėjo taip ir baigti, raga
nų galybė ir mane pasiekė.

į salę buvo atėjęs šuo 
bas. Kai tik sužaibavo, jis pasi
darė neramus. Kai sudundėjo 
perkūnas, tai jis drebėdamas, 
pilnas išgąsčio palindo po Tėv. 
Leonardo Andriekaus kėde ir 
susirangė. Ten jam buvo sau
giausia.

Elektros taip greit nesutaisė. 
Audra buvo nulaužus medžio 
šaką. Ta krisdama nutraukė 
elektros laidą. Visas kvartalas 
buvo be šviesos iki vidurnak
čio, kol mechanikai sutaisė lini
ją-

Praėjo audra ir lietūs. Kitą 
dieną švietė saulė. Visa taip su
žaliavo, lyg minkštu aksomu nu
siklojo aikštė. Tame žalume iš 
tolo matei rausvus kilimėlius. 
Tai šen, tai ten jie buvo pakloti. 
Prie tako, prie liepų, prie ak
menėlių, kadugynų. Kilimėliai, 
kilimėliai. Ir kas jie tokie?

Žai-

Tai čiobrelių laukai. Prie že
mės prisiploję, be jokios puiky
bės, tokie mažyčiai, kuklūs jie 
žydi ir žydi. Jie nežino, kas yra 
poilsis. Jie moka tik žydėti.

Ir negali pro juos praeiti. Su
stoji ir žvalgais, skaitai tą gam
tos raštą, stebi kuklų čiobrelį. 
Pilna bičių. Kiekvienoje pėdoje 
čia rasi bent kelias biteles. Jos 
taip rūpestingai lanko kiekvieną 
žiedelį, lenkias ir geria nekta
rą. Pakilę tuoj vėl leidžias į 
naujus žiedelius. Bitelės nekrei
pia į tave dėmesio. Jos užsiėmę, 
ir tu užsiėmęs.

Čiobreliai — vasaros kilimė
lis. Juos visada prisimeni.

(Bus daugiau)

VVORCESTER, 
MASS.

VISOS NUOTRAUKOS

DANUTĖS VAKARĖS

Neiškentęs prieinu prie lan
go, praveriu Venecijos užuolai
das ir dairausi. Varnas pamatau 
pušų viršūnėse. Ir ko jos čia at' 
skrido? Dieną jų nesimato. 
Kažkur lindi tankumynuose ar

Rašytojas Algirdas Lands
bergis skaito savo romano iš
trauką literatūros vakare

Kamerinės muzikos koncertas rugpiūčio 8, Fleita groja Be- 
verly Peterson, fortepijonu Vytenis Vasyliūnas, smuiku — 
Izidorius Vasyliūnas.

Vasarotojų choras, vadovaujamas Izidoriaus Vasyliūno, lie
pos 21 padainavo nuotaikingų dainų pynę. Akomponavo 
Vytenis Vasyliūnas. Nuotr. J. Gabės

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS
MELBOURNE

Lietuvių Dienos yra pats iš
kilmingiausias Australijos lietu
vių kultūrinis — visuomeninis 
įvykis. Jos yra ruošiamos kas 
antri metai pakaitomis Adelai
dėj, Melbourne arba Sydnėjuj. 
Į praėjusias Lietuvių Dienas 
Adelaidėj 1974 atvyko gausi lie
tuvių ekskursija iš Amerikos-Ka- 
nados, o taip pat buvo daug 
žymių ir mielų svečių ir iš kitų

važiavimas; dainų šventė; Naujų 
Metų sutikimas; bendra gegu
žinė; rajoninė skautų stovykla; 
ekskursijos.

Programų dalyviam, jaunimui, 
studentam bei svečiam rengia
mos susipažinimo vaišės — pasi
linksminimai.

Melbourno ir visi Australijos 
lietuviai laukia brolių ir sesių 
tautiečių iš užjūrių. Apie savo 
ketinimą atvykti rašykite Lietu-

vių Dienų rengimo komitetui 
adresu: Lithuanian Convention 
Committee, 18 Edgecombe St., 
Kew, Vic. 3101, Australia.

Tautiečiai, kurie pageidauja 
užsisakyti nakvynę lietuvių šei
mose arba viešbučiuose Mel- 
bourne, prašomi apie tai iš 
anksto painformuoti komitetą. 
Čia atvykę pamatysite naujoviš
ką kraštą ir lietuvių gyvenimą 
Australijoj. Laukiame visų su di
deliu nuoširdumu ir svetingumu!

Australijos Lietuvių Dienų
Rengimo Komitetas 
Melbourne

AIDĖJO AIDO CHORO BALSAI
Lietuvių Labd. Maironio Par

ko valdyba spalio 30 surengė 
koncertą, kurio programą atliko 
Hamiltono mergaičių choras Ai
das, vadovaujamas solisto — di
rigento Vaclovo Verikaičio.

Koncerto Maironio Parko 
didžiojoj salėj klausėsi gausi 
minia, susirinkusi ne tik iš Wor- 
cesterio, bet ir iš aplinkinių 
lietuviškų kolonijų. Drausminga 
pirm. Kazio Adomavičiaus tvar
ka davė progą publikai kon
certą ramiai išklausyti, nes prieš 
programą buvo uždaryti barai, 
uždrausta salėj rūkyti, o pavėla
vusieji turėjo laukti už durų iki 
pertraukos. Sveikintinas ir 
punktualumas!

Pirmą koncerto dalį jauno
sios choristės atliko dėvėdamos 
tautinius drabužius.

Koncertas pradėtas liaudiės 
daina, harmonizuota J. Gaižaus
ko, Pasėjau kanapę. Toliau cho
ristės padainavo Nemunėli, Ne
munėli — A. Bražinsko, Ra
movėnai žengia — B. Jonušo, 
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka, 
liaudies dainą, harmonizuotą J. 
Švedo. Į šią dainą įsijungė ir 
solistas dirigentas V. Verikaitis.

Solistai Rimas Strimaitis ir 
Vaclovas Verikaitis padainavo 
duetą — Stok ant akmenėlio, 
liaudies dainą, harmonizuotą J. 
Jurgučio, Per amžius teka Mini
ja — A. Budriūno.

Su choristėmis solistas R. Stri
maitis padainavo Susitikti tave 
norėčiau vėlei. Choristės vie
nos padainavo Palik tik dainą 
man — J. Bašinsko, Puota gi
relėj žaliojoj — J. Švedo, ir su 
solistu V. Verikaičiu Apie Joną 
ir molio uzboną — liaudies dai
ną, harmonizuotą J. Gaižausko.

Po pertraukos choristės, pasi
puošusios baltomis suknelėmis, 
padainavo: Nemunas atves — Z. 
Venckaus, Piršleliai — A. Bra
žinsko, Ten mano tėvynė — T. 
Makačino, Prisimink — A. Rau
donikio, o su solistu V. Verikai
čiu Ūdrio dainą iš V. Klovos 
operos Pilėnai, Namo iš Naujojo 
pasaulio simfonijos — A. Dvo- 
rak.

Solistai R. Strimaitis ir V. Ve
rikaitis padainavo kartu: Karei
vėliai — A. Budrevičiaus, Moti
nos valsas — M. Vaitkevičiaus, 
Vai, tos žuvys — A. Bražinsko.

Pabaigoj choras ir solistai pa
dainavo: Devynbalsė — M. No- 
viko, Trys seselės — liaudies 
daina, harmonizuota J. Karoso, 
Širdies daina — M. Noviko, 
Lauksiu tavęs ateinant — A. 
Raudonikio.

Chorui ir solistėm akompona
vo Jonas Govėdas.

Publika garsiai plojo ir reiškė 
džiaugsmą, o visų vardu padėką 
išreiškė pirm. K. Adomavičius.

Dalyvavo ir miesto burmistras 
T. Early su žmona, kuri yra pui
ki lietuvaitė. Jis choro vadovui

įteikė VVorcesterio miesto raktą, 
o solistas V. Verikaitis burmist
rą apdovanojo Aido choro plokš
tele.

Mergaičių choras publikos ne
apvylė, nors ir ne visos mer
gaitės galėjo atvykti. Jos visos 
yra moksleivės arba studentės ir 
kai kurias sulaikė egzaminai.

Sekmadienį 10 vai. choras gie
dojo Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj per mišias. Po mišių 
automobilių pastatymo aikštėj 
jų jau laukė autobusas. Balsin
gąsias mergaites išlydėjo gausus 
mūsų kolonijos gyventojų būrys, 
o Maironio Parko vadovybė pa
rūpino ir užkandžių kelionei.

Visiem dalyviam koncertas 
paliko gražiausius prisimini
mus. Didžiuojamės, kad turime 
tiek gražaus, čia gimusio lietu
viško jaunimo, kuris myli lietu
višką dainą ir kalbą.

J.M.

Mirė a.a. V. Dabrila
l

Vincas Dabrila, sulaukęs 75 
m. amžiaus, spalio 24 mirė Šv. 
Vincento ligoninėj ištiktas šir
dies smūgio.

Velionis, gimęs Lietuvoj, nuo 
jaunų dienų pamėgęs Lietuvos 
gamtą, įsigijo girininko profesi
ją, kurioj dirbo iki 1944. Tada 
su žmona pasitraukė į Vakarus. 

1949 atvyko į JAV ir apsigy
veno VVorcestery. Phalo Plastics 
fabrike išdirbo 20 metų. Prieš 
septynerius metus pasitraukė į 
pensiją, bet nepasitraukė iš lie
tuviškos veiklos.

Katalikiškoj ir lietuviškoj dva
sioj išaugino dukrą Rasą, kuri su 
Ronaldu Čiru sukūrė šeimą.

Velionis priklausė Worceste- 
rio LB apylinkei, Lietuvių Lab
daros Maironio Parko draugijai, 
Amerikos Lietuvių Tautinei Są
jungai, A.L.R. Katalikų Susivie
nijimo kuopai, Balfo skyriui, 
Lietuvių Fondui, kurį laiką 
mokytojavo Aušros Vartų litua
nistinėj mokykloj, spaudoj pa
skelbdavo savo eilėraščių ir 
straipsnelių. Velionis buvo uo
lus Šv. Kazimiero parapijos na
rys ir lietuvis patriotas.

A. a. V. Dabrilos palaikai bu
vo pašarvoti laidotuvių direkto
riaus Dirsa namuose, kur jį gau
siai lankė visų kartų lietuviai, 
nes a.a. Vincas su visais gražiai 
sugyveno. Spalio 26 vakarą lai
dotuvių namuose įvyko visų 
organizacijų, kuriom velionis 
priklausė, atstovų atsisveiki
nimas.

Gedulingos mišios už velionį 
buvo aukojamos spalio 27 Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioj. 
Mišias koncelebravo Įcun. A. 
Miciūnas, MIC, ir kun. B. Už- 
davinis, MIC. Nors buvo darbo 
diena, daug žmonių lydėjo į 
Notre Dame kapines.

Giliame liūdesy liko žmona 
Marija, dukra Rasa, dvi anūkės, 
sesuo Adelė Lietuvoj bei kiti gi
minės Amerikoj ir Lietuvoj. Kar
tu liūdi visa lietuvių kolonija. 
— J.M.

žavėti mūsų kultūriniais rengi
niais ir išsivežė gražiausius pri
siminimus apie Australiją.

Kitos Australijos Lietuvių 
Dienos įvyks Melbourne 1976 
gruodžio 27-31. Programa bus 
įvairi ir įdomi:

Iškilmingos pamaldos Mel
bourno katedroj; oficialus Lietu
vių Dienų atidarymas; meno ir 
tautodailės parodos; dainos, lite
ratūros ir muzikos vakaras; 
XXVII sporto Šventė; ALB Kraš
to tarybos suvažiavimas; teatro 
spektaklis; jaunimo talentų va
karas ir moksleivių choro kon
certas; lietuvių studentų suva
žiavimas; tautinių šokių festiva
lis; Australijos lietuvių inži
nierių ir architektų suvažiavi
mas; lietuvių kunigų suvažiavi
mas; LKV S-gos “Ramovės” su-

Shuylkill County, Pa.
Atgijo lietuvybė

Shuylkill apskrities Lietuvių 
dienos ir Bicentennial komiteto 
dėka devyniuose Pennsylvani- 
jos paraduose dalyvavo gražus ir 
originalus lietuviškas veži
mas, angliškai pavadintas Lith
uanian Heritage Float, paženk
lintas lietuviškom ir amerikietiš
kom spalvom (geltona-žalia- 
raudona ir raudona-balta-mėly- 
na) bei gražiu lietuvišku simbo
liu, kurį sukūrė Mindaugas Jan
kauskas iš New Yorko. Vežimu 
važiavo tautiniais drabužiais 
apsirengę komiteto nariai. Už 
savo gražumą bei originalumą 
vežimas laimėjo devynis trofė
jus.

Komitetui sudaryti daug pasi-

darba\ o Bernice Mikatavage 
(Kasputytė). Jis buvo sudarytas 
prieš dvejus metus. Gražiai pasi
rodė su lietuviško miško scena 
Pottsville žiemos karnavalo pa
rade. Laimėjo Queens trofėją. 
Po to turėjo du gražius kultū
rinius pasirodymus. Be to, talki
no metinėm Lietuvių dienos 
programom. Mrs. Mikatavage 
savo darbu bei stropumu didžiai 
prisidėjo prie visų šių pasirody
mų pasisekimo. Ji yra trijų sūnų 
studentų motina. Pati sekreto
riauja Minersville aukštesniojoj 
mokykloj. Vyras yra Pennsylva- 
nijos valstijos tarnautojas.

Bernice Mikatavage ir Bicen
tennial grupės pastangomis 
lietuvybė, kuri šioj apskrity jau 
buvo bemirštanti, vėl yra gyva.

K.T.

LITO EKSKURSIJA Į 
SAULĖTĄ PUERTO RICO SALĄ

Lapkričio 12-17
$300

— 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 su 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
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LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS X SUVAŽIAVIMAS

L.K. Mokslo Akademijos X 
suvažiavimas įvyks lapkričio 24- 
28 (Padėkos šventės savaitgalį) 
Detroite, Kultūros Centro patal
pose.

Suvažiavime bus skaitomos 
šios paskaitos:

Pilnaties atidaromajam
posėdy: prof. dr. A. Maceina, 
Asmuo ir istorija — "Žmogaus 
istoriškumo prasmė ir \>ertė.

Architektūros ir meno sekcijos 
posėdžiuose: archit. Jonas Mo
lokas, Lietuvių įnašas į Ameri
kos architektūrą; archit. Rimas 
Mulokas, Lietuviškosios ar
chitektūros pėdsakai Europoje; 

prof. kun. St. Yla, Čiurlionio 
asmenybės i,r jo pasaulėžiūros 
bruožai; dail. A. Tamošaitis, 
Kryžmos, jų formos, ornamenti
ka ir jų simbolika.

Filosofijos sekcijos posėdžiuo
se: prof. dr. K. Skrupskelis, 
Valstybė ir moralinės normos; 
doktorantas K. Girnius, Moralės 
pagrindų klausimu; doktorantė
M. Girniuvienė, Menas ir tiesa.

Gamtos ir matematikos moks
lų sekcijoj: prof. dr. A. Gai
galas, Kvantų teorija po 50 
metų; prof. dr. Pr. Jucaitis, Or
ganinė evoliucija ir žmogaus fe
nomenas.

Istorijos mokslų sekcijos po
sėdy: prel. dr. P. Jatulis, Pastan
gos įsteigti Lietuvos bažnytinę 
provinciją nuo Mindaugo iki ne
priklausomybės laikų; kun. dr. 
St. Matulis, Arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio vaidmuo steigiant 
Lietuvos bažnytinę provinciją.

Lietuvių kalbos ir literatūros 
sekcijos posėdy: prof. dr. A. Kli
mas, Lietuvių kalbos veiksma
žodžių darybos sistema ir indo
europiečių prokalbė; Paulius 
Jurkus, Profesorius Juozas Bra
zaitis literatas.

Medicinos mokslų sekcijos 
posėdy: dr. V. Šaulys, Medicina 
okupuotoje Lietuvoje; prof. dr. 
A.C. Matulis, Žmogaus kalba — 
naujos pažiūros modernioje psi
chiatrijoje.

Politinių ir socialinių mokslų 
sekcijos posėdžiuose: prof. dr. J. 
Slavėnas, Nepriklausoma Lietu
va ir jos likimas Europos konti
nento mokslininkų interpretaci
joje; prof. dr. R. Misiūnas, Lie
tuva antrajame pasauliniame 
kare 1939-1945. Sovietinis žvil
gis; doktorantas S. Girnius, 
Nepriklausoma Lietuva ir jos Ii-

AŠTUONI
KŪRINIAI 

VALANČIAUS 
KONKURSUI

Liet. Rašytojų Draugijos pa
skelbtas vysk. M. Valančiaus te
ma konkursas baigėsi lapkričio 
1. Atsiųsta 8 kūriniai: vienas ro
manas, dvi dramos, penkios no
velės.

Romanas
Opus slapyvardžiu pasirašy

tas romanas vadinas “Žiburys 
neužgesinamas”. Rankraštis turi 
237 psl.

Dramos
Žemaičio slapyvardžiu pasira

šyta drama — Vyskupas, trijų 
veiksmų.

Antroji drama irgi vadinasi 
Vyskupas, 5 veiksmų istoriška 
kronika. Autoriaus slapyvardis
— Vaivara.

Novelės
Novelės gautos šios: P. Rug

sėjis — Vyskupo šešėlyje, Gin
taras Lūkštaitis — Paskutinės 
mišios Varnių katedroje, Ingris— 
Valančiaus knygnešiai, Spalis
— Pranašo keliu, Jonas Meilu
tis Kiaunė — Karčiama prie 
kryžkelės.

Premijos
Premijos skiriamos tokios: už 

geriausią romaną — 1000 dol., 
už geriausią dramą — 500 dol., 
už novelę — 250 dol.

Premijų mecenatas yra dr. Jo
nas Lenktaitis.

Vertinimo komisija
Liet. Rašytojų Draugija šiem 

kūriniam įvertinti sudarė tokią 
komisiją: Leonardas Žitkevičius, 
Henrikas Kačinskas, Alė Stak- 
nienė, Vytautas Volertas, mece
nato atstovas dr. Juozas Girnius. 

kimas amerikiečių ir britų per
spektyvoje.

Teologijos sekcijos posėdžiuo
se: prof. kun. A. Rubšys, Istori
nis Jėzus ir tikėjimo Kristus. 
kun. dr. V. Cukuras, Situacinės 
etikos dezorientuojanti įtaka 
moraliniam-religiniam gyve
nimui; kun. dr. V. Rimšelis, 
Antrojo Vatikano susirinkimo 
Bažnyčia be valstybinės religi
jos.

Jaunimo simpoziume, kuriam 
vadovaus dr. K. Keblys, bus gvil
denama tema: Išeivijos mokslo 
institucijų reikšmė jauno moks
lininko apsisprendime Lietuvai.

Pilnaties baigiamajame po
sėdy: prof. dr. A. Klimas, Profe
sorius dr. Antanas Salys kaip 
kalbininkas; prof. dr. J. Grinius, 
Profesorius Juozas Brazaitis 
kaip mokslininkas.

Suvažiavimo išvakarėse bus 
atidarytos: 1) dailininkų Tamo
šaičių tapybos ir tautinių drabu
žių ir 2) Akademijos leidinių ir 
jos narių raštų-knygų parodos.

Pirmos suvažiavimo dienos 
vakare, t.y. ketvirtadienį, XL25, 
bus Akademijos narių ir suvažia
vimo dalyvių svečių susipažini
mo pobūvis, o šeštadienio va
kare, XI.27, bus banketas su me
nine programa. Suvažiavimas 
bus užbaigtas sekmadienį, X1.28, 
pamaldomis ir po to iškilmingu 
posėdžiu.

STUDIJŲ 
SAVAITĖ 
D. BRITANIJOJ

Europos lietuviškų studijų sa
vaitė, kuri kasmet per pasta
ruosius 23 metus buvo ruošia
ma viename iš Vakarų Euro
pos kraštų, 1977 vasarą įvyks 
Anglijoj. Ji prasidės sekmadienį, 
liepos 31, ir tęsis ligi kito sekma
dienio. Dalyvaus ne tik D. Bri
tanijos lietuviai ir lietuvės, bet 
taip pat ir atvykę iš kontinento 
kraštų bei iš užjūrio. Vieta pa
rinkta prie pat Londono, pake
liui į Windsorą, seną D. Bri
tanijos karalių pilį, kur ir dabar
tinė karalienė praleidžia vasaros 
mėnesius. Tą vietą lanko tūks

tančiai turistų, kurie domisi 
Anglijos praeitim ir nori pasi
grožėti šio krašto gamta.

Turizmo sezono metu per 
Angliją pravažiuoja šimtai lietu
vių, kurie iš Amerikos kontinen
to ar Australijos atvyksta į Eu
ropą. Manoma, kad ateinančiais 
metais jie pasinaudos proga su
sipažinti su Europos lietuviais, 
apie kuriuos gal girdėjo tik iš 
spaudos. Studijų savaitėj jie ga
lės pasiklausyti įdomių paskaitų 
lietuviškomis temomis ir kar
tu su europiečiais padiskutuoti 
mūsų problemas.

Studijų savaitės dalyviai bus 
apgyvendinti studentų bendra
buty, todėl atostogos Anglijoj 
atsieis labai pigiai. Vienam as- 
neniui patogus kambarys su 
maistu per savaitę atsieis tik 112 
JAV dolerių, studentam — 100 
dol. Studijų savaitėj bus apie 
12 paskaitų, kurias skaitys įvai
rių sričių žinovai, pakviesti iš 
Europos ir užjūrio. Po paskaitų 
bus diskusijos. Numatytas ir 
laisvalaikis, per kurį pageidau- 
jantiem bus suruoštos ekskur
sijos po Londoną ir apylinkes, į 
VVindsorą ir Oxfordą, aplankant 
ir D. Britanijos lietuvių sukurtus 
centrus — Lietuvių Namus Lon
done ir Lietuvių Sodybą pieti
nėj Anglijoj. Suvažiavus iš įvai
rių kraštų mūsų literatam, nu
matoma suruošti literatūros va
karą. Vakarais bus jaunimo pasi
linksminimai.

Norintiem dalyvauti studijų 
savaitėj platesnių informacijų 
teikia: Studijų Savaitei Rengti 
Komitetas, Lithuanian House, 2, 
Ladbroke Gardens, London, 
Wli 2PT, England.

Vietų skaičius yra ribo
tas, todėl patariama užsiregist
ruoti neatidėliojant.

A.K.

Lietuvos gen. konsulas A. Simutis atidaro ankstesniosios lietuvių ateivijos parodą 
Apreiškimo parapijos salėj. Iš k. kun. J. Petrauskas, MIC, kun. A. Miciūnas, MIC, 
kun. Pr. Raugalas, A.A Simutis, kun. J. Dambrauskas, MIC, marijonų provincijolas, dr. A. 
Kučas, kun. St. Raila. Pirmame plane — publika apžiūri parodos stendus. Paroda ati
daryta spalio 24 po pamaldų Apreiškimo parapijos bažnyčioj. Nuotr. P. Ąžuolo

DAILĖS PARODA VVASHINGTONE
Lietuvos Dukterų Draugijos 

Washingtono skyrius, kuriam 
vadovauja Birutė Saldukienė, 
spalio 17 Glenn Dale mokyk
los patalpose, jau Marylande, 
surengė Washingtono ir Balti
morės dailininkų bei mėgėjij 
parodą. Atidarydama, B. Saldu
kienė pažymėjo, kad parodai sa
vo darbų davė žmonės, meno 
mokęsi Kauno, Vokietijos ir 
Amerikos mokyklose. Lietuvos 
atstovo Washingtone pareigas 
einąs dr. Stasys Bačkis savo žo
dyje nurodė, kad parodoje daly
vauja visos generacijos — senes
nieji, viduriniai ir jaunieji. Taip 
pat sveikino Washingtono Lie
tuvių Bendruomenės apylinkės 
pirmininkė Rūta Penkiūnienė, 
o baltimoriečių vardu už pakvie
timą padėkojo Algimantas Grin- 
talis, dėstąs meną vienoje mo
kykloje.

Dalyvių skaičius buvo nema
žas — iš viso penkiolika.

Iš jų vyriausias buvo Bro
nius Buračas. Jis gimė 1888 
rugsėjo 8 Šiaulėnų valsčiuje. 
Lietuvoje darė daugiausia pa
minklus kapuose. Jis pats save 
laikė liaudies menininku, diev- 
dirbiu. Ypač daug drožinių pa
darė Vokietijoje, tarp jų — ir
paminklui Augsburge. Ameri
koje, gyvendamas Baltimorėje, 
dirbo amerikiečių firmose. Tarp 
kitų dalykų, jis prisidėjo prie 
Kapitoliaus Washingtone restau
ravimo, ir ten vienoje iš pagrin
dinių salių yra jo išdrožti ereliai.
Bronius Buračas mirė prieš pa
rodą, rugsėjo 27. Iš jo darbų 
Washingtone buvo išstatyta
medžio skulptūra — Rūpintojė
lis, Aušros Vartų koplytėlė, trys 
kryžiai, Vytis, statulėlės.

Parodoje lyg jo pratęs ėjas 
buvo Algimantas Grintalis. Be
savo tapybos, parodai jis buvo 
atvežęs didelį savo darbo lietu
višką kryžių.

Parodoje vyravo moterys su 
savo tapyba, grafika ir degintu 
medžiu. Stiliai buvo įvairūs — 
nuo realistinio iki abstrakto. Da
lis jų jau anksčiau dalyvavo į- 
vairiose parodose tarp lietuvių 
ir amerikiečių. Sakysime, Regi
nos Viliamienės pora paveikslų 
neseniai buvo išstatyti Kongreso 
Bibliotekos tarnautojų metinėje 
parodoje. O kad tokie mokslai 
kaip odontologija nėra jokia kliū
tis teptukui, liudijo savo pa
veikslais dr. Elena Liatukienė, 
dėstanti odontologiją Hovvardo 
universitete Washingtone.

Abstrakto atstovė parodoje bu
vo Sandra Čipkienė, davusi ke
turis paveikslus. Arčiau prie 
gamtos — prie jūros, gėlių 
— buvo Žibutė Galvydienė, Ire
na Kamantauskienė, Anita-Mil- 
da Orentienė. Jūratė Micutaitė, 
šalia to ėjo ir prie tokių kom- 
plikuotesnių siužetų, kaip 
“Kambarys povandeniniuose 
namuose”. Regina Petrutienė, 
ligšiol reiškusis degintu medžiu, 
dabar pasirodė ir su pora alie
jaus darbų. Bronės Tautvilienės 
paveikslai daugiausia vedė į 
gamtos prieglobstį. Tai — Žie

ma Lietuvos miške, Pajūris Mai
ne ir kiti. Regina Liogienė da
vė savo darbų iš mazgų suriši
mo, kuris Amerikoje vadinamas 
macrame.

Jauniausi parodos dalyviai bu
vo Katrina Konsegraitė, Linas 
Vaitkus ir Vytenis Gureckas.

Iš Washingtono prie parodos 
būtų galėję prisidėti dar kele
tas vyrų. Tarp jų yra meno ve

SAULIUS CIBAS - 
PIRMAME RE ČITALY

Bostono lietuvių visuomenė 
turėjo gražią šventę, kurioj pa
sirodė iš jos tarpo išaugęs nau
jas pianistas Saulius Cibas. Šiaip 
jis nėra naujas: jau akomponuo- 
ja ir progomis groja įvairiuose 
pasirodymuose ir koncertuose. 
Kas buvo dabar nauja, tai jo sa
varankiškas rečitalis, kuris jį kaip 
ir įpilietino į solistų eiles.

Suruošti savo rečitalį nėra taip 
lengva. Ruošiant jo programą, 
galima tikėtis pagalbos iš moky
tojo ar iš plokštelės. Bet kada 
išeini į sceną, esi tik pats vie
nas, ir niekas taū negali padėti.

Sauliaus Cibo rečitalį ruošė 
New England konservatorija, 
davusi jam mažąją salę, kuri nė
ra jau tokia maža, bet buvo pri
pildyta.

Paprastai dainininkai ar tau
tiniai šokiai turi privilegiją su
traukti publiką. Instrumenta
listam priekaištaujama, kad jų 
“nesuprantama”. Tačiau šis re- 
čikalis sutraukė klausytojus ne 
tik iš Bostono, bet ir iš toliau; 
jų tarpe buvo ir kanadietė so
listė G. Čapkauskienė.

Saulius Cibas turi didelę tech
niką. Jo smulkioji technika rodo 
pirštų miklumą ir greitumą, pa
sažų švarumą ir pianistinį užga- 
vimą. Akordų technika yra irgi 
gera. Pirštų artikuliacija puiki: 
kiekvienas tonas skamba atski
rai, nežiūrint tempo ir greičio.

Yra didelis pliusas, kad kiekvie
nos rankos skambinimą galima 
atskirti. Šį įprotį pianistas yra iš- 
vystęs labai tiksliai, ir galima at
skirti melodiją nuo akompani
mento. Tai rodo pianisto muzi
kalumą: jis jaučia ritmą ir jaučia 
melodiją. Jei melodiją groja kai
rė ranka, dešinė duoda kiek ty
lesnį akompanimentą. Kada ran
kų melodijos yra perimamos, 
klausytojas gerai tai girdi. 
Nėra lengva šį įprotį išvystyti; 
tam reikia gero mokytojo ir gero 
atlikėjo.

Saulius Cibas paruošė vertin
gą ir didelių pianistų atliekamą 
programą. Jis yra teisingam kely; 
nesivaiko pigių dalykų, kurie 
gadintų solisto skonį. Šios prog
ramos jam galėtų pavydėti net 
labai žymūs interpretato- 
toriai.

Programoj atlikti kūriniai: 
Gluck-Sgambati “Melody from 
Orfeo”, Beethoveno sonata C 
moli (Pathetiąue), F. Chopino 
baladė C moli, opus 23, J. Gai
delio “Šokis iš operos Dana”, 

teranas Jonas Aleksandravičius, 
dirbąs Katalikų Universitete, 
kur prieš kiek laiko buvo su
ruošta jo meniškai įrištų knygų 
paroda. Seniau jis pora atvejų 
yra laimėjęs aukštas premijas 
amerikiečių dailininkų dvi- 
metinėse parodose žymiojoje 
Corcorano galerijoje Washing- 
tone.

A.R.

V. Montvilos “Debesys” ir 
“Saulės spindulys”, J. Brahmso 
“Klavierstuecke, op. 118”, 
Ernest Bloch “Jūros poemos”. 
Dar bisui buvo pagroti du da
lykai.

Mūsų muzikinis kuJ.tūrirps gy
venimas praturtėjo dar viena 
instrumentaline jėga. Linkim 
Sauliui Cibui eiti pirmyn sunkiu 
pianisto keliu.

Elena Vasyliūnienė 
į

DAYTON, OHIO
Nauja magistrė

Laima Raštikytė, žinomų day- 
toniškių lietuvių Juliaus ir Ste- 
panijos Raštikiu dukra, yra gi
musi Dayton, Ohio, kur ir dabar 
visa šeima gyvena. Pą sėkmingo 
ir kruopštaus darbo ji buvo ap
vainikuota magistro laipsniu 
Daytono universitete iš ad
ministracijos mokslų.

Jaunoji graduantė šeimoj bu
vo auklėjama lietuviškoj ir kata
likiškoj dvasioj. 1971 baigė ge
rais pažymiais aukštesniąją ka
talikišku mokyklą. Tais pačiais 
metais rudenį įstojo į Daytono 
universitetą, kurį baigė 1975, 
gaudama bakalauro laipsnį iš po
litinių ir žurnalistikos mokslų.

Tais pačiais metais rudenį įsto
jo į tą patį universitetą tolimes
nėm studijom ir 1976 baigė gau
dama magistro laipsnį.

Studijuodama visą laiką dirbo. 
Būdama tvirto būdo, nugalėjo 
visus sunkumus. Laima, studi
juodama Daytono universitete 
politinius ir žurnalistinius 
mokslus, yra parodžiusi savo ga
bumus padėdama Lietuvos vy
čių 96 kuopai Lietuvos reika
luose, laiškų rašyme valdžios 
žmonėm ir rašydama straips
nius į “Vytį”. Visą laiką pri
klausė Lietuvos vyčiam ir dabar
tiniu metu yra išrinkta į valdy
bą lietuvių reikalų pirmininke. 
Jai Lietuvos vyčių vyriausia val
dyba už parodytą darbštumą bu
vo paskyrusi Lietuvos vyčių sti
pendiją.

Laima nebuvo susidomėjusi 
tik savo studijomis, bet gražiai 
reiškėsi veikloj Lietuvos vyčių 
96 kuopoj. Be to, dar susiras
davo laiko šokti Daytono lietu-

Atsiųsta zzzzzz 
paminėti ZZ=Z
Efraim Sevela — TRUTH IS 

FOR STRANGERS. A Novel 
about a Soviet Poet. Translated 
from the Russian by Antonina 
W. Bouis. Doubleday & Compa
ny, Ine. Garden City, New York. 
1976. Kietais viršeliais. Aplan
kas — Dan Sneberger. Aplanko 
nuotrauka — Alex Gotfryd. 209 
psl. Kaina 6.95 dol.

Šio romano, išversto į anglų 
kalbą iš rusiško rankraščio, au
torius yra vienas iš pirmųjų 
Rusijos žydų, kuriem buvo leis
ta emigruoti į Izraelį. Dabar jis 
gyvena Jeruzalėj. Eltos Informa
cijose rašoma, kad Vliko valdy
ba 1972 m. vidury su juo turėjo 
ilgą pasikalbėjimą, kuris atsklei
dė jo dalyvavimą kovose prieš 
Lietuvos partizanus.

Cituojam Eltą:
“Sevela, kaip karo korespon

dentas, buvo sovietų kariuome
nės pusėj ir gerai matė jų visas 
kovas su mūsų partizanais. 
Net keturias valandas susirinku
siem pasakojo konkrečius kovų 
faktus, pripažindamas nepapras
tą partizanų didvyriškumą. Iš vi
so jis Lietuvoj išgyvenęs septy
nerius metus, ir jam labai patikę 
lietuviai. Pusėtinai buvo pra
mokęs lietuviškai. Į New Yorką 
atvyko iš Izraelio ir atsivežė 
rusų kalba parašytą knygą apie 
sovietinių karo pajėgų kovas su 
Lietuvos partizanais.”

Toliau Eltoj rašoma, kad kny
ga išėjo “kitokia, negu buvo kal
bėta ir manyta: išėjo romanas, o 
ne faktų aprašymas. (...) Pa
grindinis romano veikėjas yra 
Lietuvos poetas Algis Požėra, 
nusipelnęs komunistas. Jis bu
vęs visų gerbiamas, patogiai gy
venęs, bet pagaliau pergyvenęs 
vidinę krizę. (. . .) Knygoj apstu 
miško brolių nuotykių. Per Al
gio vaizduotę labai jautriai pra
eina tautos kančios, kurias pa
saulis visiškai ignoravo. (...) 
Romanas stiprus smūgis sovie
tiniam melui, kad rusų okupa
cija Lietuvai atnešusi šviesią 
ateitį ir visuotinę gerovę.”

ŠVENTOJI DVASIA — BAŽ
NYČIOS ATNAUJINTOJA; 
Charizmatinis Bažnyčios atsi
naujinimas ir Bažnyčios vadovų 
žodžiai. Paruošė prel. Vytautas 
Balčiūnas. Kalbą tikrino Petras 
Balčiūnas. Viršelį piešė sės. Ona 
Mikailai tė. Išleido Krikščio
nis Gyvenime 1976. Adr.: P.O. 
Box 608, Putnam, CT 06260. 
124 psl. Kaina 2 dol.

“Prieš maždaug šešerius me
tus katalikiškoje padangėje pasi
rodė nauja kometa, kuri kelia 
nemažą susirūpinimą rimtai 
mąstančiųjų žmonių tarpe. Tai 
charizmatinis sąjūdis, populia
riai vadinamas sekminininkų są
jūdžiu”,—taip prasideda šiame 
leidiny spausdinama sės. Onos 

Mikailaitės paskaita, skaityta 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos suvažiavime teologijos 
sekcijoj 1973 rugpiūčio 31. Kitu 
straipsniu pateikiama mons. Vy
tauto Balčiūno paskaita, skaityta 
to paties suvažiavimo atidaro
majam posėdy. Toliau spausdi
nami Bažnyčios vadovų žodžiai, 
išversti leidinio paruošėjo.

Trumpame knygos įvade 
sakoma: “Kitomis kalbomis, ypač 
anglų, apie Charizmatinį atsi
naujinimą gausu knygų bei žur
nalų ir straipsnių bei žinių pe
riodinėje spaudoje. Tik lietuvių 
kalba nebuvo šiuo klausimu jo
kios knygos (...) Šiuo leidinė
liu norime bent dalinai užpildy
ti aną spragą.” 

vių tautinių šokių grupėj “Vė
jeliai”. Dalyvavo tautinių šokių 
šventėj Chicagoj. Visuomeninė 
veikla vyčiuose ir darbas neturė
jo įtakos geriem jos mokslo pa
žymiam.

Baigus mokslus Daytono uni
versitete, buvo pakviesta dirbti 
į Ketteringo miesto valdybą, 
kaip administratoriaus pavaduo
toja.

Raštikiu šeima džiaugiasi vai
kų pasiektais mokslais. Linkėti
na, kad baigusieji mokslus ir to
liau dirbtų lietuvių tarpe.

J-s
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APLINKA IR MES
Rugpiūčio gale įvyko mokslei

vių ateitininkų dviejų savaičių 
stovykla Neringoj. Stovyklauto
jai susirinko iš Bostono, Nevv 
Yorko, Maino, Philadelphijos ir 
Rochesterio.

Vadovybę sudarė: Linas Mi- 
kulionis — komendantas, Jūratė 
Krokytė — vyr. mergaičių vado
vė, Linas Kojelis — vyr. ber
niukų vadovas, Daina Jurkutė
— meno vadovė, Vita Musonytė
— literatūros vadovė, Danutė 
Norvilaitė — sporto vadovė, Al
gis Maciūnas — statybos būre
lio vadovas, Linas Vaitkus — 
sporto vadovas ir Linas Kudžma
— padėjėjas.

Pirmoji stovyklos savaitė pra
ėjo labai linksmai. Sekmadienį 
visi susirinko, o vakare vyko su
sipažinimo žaidimai ir links
iu avakari s.

Pirmadienis. Lijo. Buvo šlapia 
ir šalta, o stovyklautojai nenorė
jo keltis. Reikia čia pagirti sto
vyklos ideologinę programą, nes 
nuo pirmos dienos buvo skaito
mos įdomios paskaitos, kurias 
jungė viena tema: Nelauk, ką 
pasaulis tau padarys, o žiūrėk, 
ką tu pasauliui padarysi.

Dr. Vytautas Vygantas buvo 
pirmas prelegentas. Jis išsamiai 
pristatė savo temą: Kas yra ap
linka? Kilo ginčai, nes kai ku
riem jaunuoliam atrodė, kad ap
linka visai jų neveikia, kad ji 
yra visai atskirta nuo proto ir jo 
nepaveikia.

Vakare įvyko Bicentennial 
laužas, ir į Neringą buvo at
keliavę Amerikos herojai.

Antradienis. Pasirodė saulė. 
Jau buvo galima eiti maudytis. 
Rytą seselė Ignė kalbėjo tema: 
Kas aš esu? Į šį klausimą nėra 
vieno atsakymo. Kiekvienas jau
nuolis turi paklausti save ir į jį 
atsakyti.

Vakare vyko “Stočių žaidi
mas”. Stovyklautojam teko at
sakyti į įvairius klausimus šiom 
temom: ateitininkų ideologija, 
Lietuvos istorija ir geografija; 
tuomet jiem teko atlikti tam tik
rus uždavinius: šokinėti, dai
nuoti, per žolę rėplioti ir pan. 
Po visko visi buvo labai išvar
gę-

Trečiadienis. Visa stovykla 
išžygiavo į paslaptingą Sunset 
Lake. Iškyla truko visą dieną. 
Teko nužygiuoti penkiolika my
lių. Buvo daug įdomių atsitiki
mų, bet man vienas įstrigo at-

MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKŲ 

PADĖKOS 
SAVAITGALIO 

KURSAI
Kursai prasidės trečiadienį, 

lapkr. 24, vakare ir baigsis sek
madienį, lapkr. 28. Tiktai tie 
moksleiviai, kurie gimnazijose 
lanko 9-tą, 10-tą ar 11-tą skyrių, 
arba kurie yra 14-16 amžiaus, 
gali kvalifikuotis Padėkos sa
vaitgalio kursuose. Pagal šias 
taisykles, 13 metų 9-to skyriaus 
moksleiviai ir 17-os metų 
moksleiviai taip pat galėtų daly
vauti. Tie moksleiviai, kurie 
anksčiau dalyvavo Dainavos 
kursuose, gerai žino, jog pro
grama yra rimta, kursantai į- 
temptai dirba. Iš anksto įspė
jama, jog šie kursai nesiskirs 
nuo ankstesnių savo rimtumu ir 
darbinga dvasia.

Visi tie, kurie planuoja atvyk
ti Dainavon lapkr. mėn. gale, 
prašomi atsivežti kun. S. Ylos 
parašytą ATEITININKŲ VA
DOVĄ, nes ši knyga bus nuolat 
vartojama. Į Padėkos savaitgalio 
kursus kviečiame atvažiuoti ir 
kuopos globėjus. Dėl tolimesnių 
informacijų prašome kreiptis ad
resu: Linas Mikulionis, 4225 
Gunther Dr., Sterling Heights, 
MI 48077.Tel.:313979-8259.

z ATEITIES AUŠRA
Straipsnius, korespondencijas, laikraštėlius bei kitas įdomybes siųskit: 
“Ateities Aušra”, 86-01 115 St., Richmond Hill, N.Y. 11418.
Redaguoja Rasa Razgaitienė —Tel. (212) 849-6233

minty. Viena labai išvargus sto
vyklautoja, pamačius mašiną, 
grįžtančią stovyklon, pasileido 
tekina link jos, šaukdama: Nega
liu žengti toliau — turit mane 
parvežti!

Vakare vadovai gudriai su
galvojo ruošti šokius. Mat, šitaip 
nebus problemų, kai stovyklau
tojus reikės tildyti. Nuostabiai 
visi šoko ir linksminos, lyg ne
būtų tą dieną nužygiavę pen
kiolikos mylių. O vadovai prista
tė nuostabią operetę — Lakš
tingalą.

Ketvirtadienis. Visiem buvo 
įsakyta susipinti kasas, kitaip 
nebus pietų. Priešpiet įvyko sto
vyklautojų ir vadovų krepšinio 
rungtynės. Stovyklautojai pra- 
ląimėjo, bet vadovybei teko tru
putį paprakaituoti.

Po pietų dr. Elona Vaišnienė 
kalbėjo tema: Lietuvių kultūra 
ir elgesys. Buvo kalbama, kaip 
skirtingų kultūrų žmonės re
aguoja į situacijas ir kodėl leng
vai kyla nesusipratimai. Paskaita 
visiem patiko.

Vakare vyko' “Koks prots” žai
dimas, panašus į anglišką 
“Jeopardy”. Kai kurie stovyk
lautojai pasirodė nemažai žiną 
apie Lietuvą ir ateitininkus.

Penktadienis. Kaip ir kasdien, 
prieš pietus vyko draugiškos 
minkštasviedinio rungtynės. Po 
pietų Linas Vaitkus skaitė pa
skaitą: Žmogaus trečioji di
mensija. Buvo kalbama apie 
žmogaus dvasinį gyvenimą.

Vakare įvyko labai įspūdin
gas tautos rezistencijos vakaras. 
Buvo trys stotys: prie ežero, 
beržų šventovėj ir prie aukuro. 
Ėjom procesija su žvakėm per 
visą stovyklavietę dainuodami. 
Prie stočių buvo skaitoma Šv. 
Raštas, LKB Kronika ir pačių 
stovyklautojų kūryba. Šis vaka
ras pasiliko visiem labai gražus 
prisiminimas.

Šeštadienis. Šiandien stovyk
loj buvo truputį liūdna, nes ke
letas vadovų ir stovyklautojų iš
keliavo į Onilės Vaitkutės ir 
Kęstučio Šeštoko vestuves Wor- 
cęstery. Vakare įvyko nelabai 
sėkmingi šokiai, bet šeiminin
kės visus pralinksmino su tai 
progai iškeptu vestuviniu pyra
gu.

Sekmadienis. Visi sugrįžo iš 
vestuvių, ir stovykla vėl atsisto
jo ant bėgių. Vytas Maciūnas 
kalbėjo tema: Kaip aplinka ma
ne veikia. Paskaita buvo trumpa, 
bet įdomi. Stovyklautojai pa
teikė daug klausimų.

Vakare įvyko visų ilgai lauk
tas kaukių balius, o vadovybė 
dar kartą pristatė epinį liaudies 
veikalą — Lakštingala. Ši lyrinė 
poema paliko visiem didelį įspū
dį, nes šį kartą, po paaiškini
mų, stovyklautojai suprato, kas 
darėsi.

Prasidėjo antra stovyklos sa
vaitė. Algis Norvilą skaitė pa
skaitą aplinkos tema. Stovyklau
tojam ji buvo įdomi, bet jie ne 
viską suprato.

Vakare įvyko labai smagus pa
sakų laužas. Nameliai turėjo pa
rašyti pasaką ir po to apsimai
nyti pasakom su kitais nameliais. 
Nustebom pamatę, kaip puikiai 

nameliai parašė ir suvaidino 
vaidinimus. Tie stovyklautojai 
vadovus kartais labai apgauna . . .

Antradienį buvo daug ste
buklų. Stovyklautojai pagaliau 
laimėjo krepšinio rungtynes 
prieš vadovus, ir iš stovyklau
tojų tarpo buvo išrinkta vienai 
dienai vadovybė. Paulius Kli
mas buvo išrinktas komendantu, 
Ritonė Ivaškaitė — berniukų va
dove, Paulius Juršis — mergai
čių vadovu ir Kristina Mališkai- 
tė — vakarinės programos va
dove. Tą dieną paskaitą skaitė 
Linas Kojelis, kurios, deja, man 
neteko girdėti.

Kasų diena Neringos moks
leivių ateitininkų stovykloj. 
Iš k. Jūratė Krokytė, stovyk
los organizatorė, ir Danutė 
Norvilaitė, mergaičių vado
vė. Nuotr. D. Norvilaitės

Vakare įvyko karnivalas, o vė
liau kai kurie narsuoliai iškelia
vo nakvoti kapinėse.

Trečiadienis. Gitą Kupčins- 
kienė-Merkevičiūtė kalbėjo 
apie Lietuvos ansamblius ir 
bendrai kaip kas vyksta Lietuvoj. 
Ji pati ten praleido metus. Pa
skaita buvo nepaprastai įdomi.

Po pietų stovyklautojai vėl su
mušė vadovus, šį kartą per 
minkštasviedinio rungtynes.

Vakare įvyko labai jaukus li
teratūros vakaras. Visi liko sma
giai nusiteikę.

Sporto šventė! Šiais metais 
buvo trys komandos: Juodkojai, 
Raudonšvarkiai ir Sukilėliai. Vi-

Laužas, lietus ir 
lietuvių kalba miškuose

New Yorko moksleivių ateiti
ninkų jaunuolių Gamtos būrelis 
turėjo savo pirmą iškylą rugsė
jo 25-26. Iškylos tikslas buvo pa
būti gamtoj, taip pat pabūti kar
tu lietuviškoj dvasioj.

Buvo smagu žuvauti, sėdėti 
prie laužo ir kvėpuoti šalto vaka
ro oru. Bet buvo lygiai smagu 
laisvai lietuviškai pasikalbėti su 
visais. Be jokių didelių išimčių 
ir be jokio raginimo visi jaunuo
liai grynai lietuviškai kalbėjosi 
per visą savaitgalį. Čia pateikia
mi kelių jaunuolių įspūdžiai 
iš pirmos iškylos.

Jei jūsų sūnus mėgsta pabūti 
gamtoj, žuvauti, žygiuoti per 
miškus ir pan. ir sutiktų mūsų 
tarpe tik lietuviškai kalbėti 
(griežtas reikalavimas), 'kvie
čiam ir jį prisijungti prie Gam
tos būrelio. Užsiregistruoti gali
ma skambinant 212 647-1406.

Petras Tutinas
Gamtos būrelio vadovas

-o-

Iškyla prasidėjo nuvažiavimu 
pas Tomą Ivašką. Ten visi susi
tiko. Tada mano mama mus še
šis iškylautojus nuvežė prie 
Housatonic Statė Park. Apsižiū
rėję nutarėm ieškoti nakvynės 
kitur. Nutarėm pamėginti 
Mohawk Pond.

Suradom keliuką, kuris ten 
vedė. Važiavom ilgai mažais ke
liukais ir nuvažiavom. Ten buvo 
labai gražu, tai pasakėm mano 
mamai, kad gali mus palikti.

Pirmiausia pavalgėm dešros ir 
tada pradėjom eiti palei ežerą. 
Sustojom pažuvauti, o Paulius ir 
Darius nuėjo ieškoti vietos nak
vynei. Grįžę pranešė, kad yra 
vietų toliau. Tai Stasys baigė 
taisyti meškerę, ir mes išėjom 
ten, kur sakė, kad yra vietų.

Ten buvo vietos tik dviem 
žmonėm. Tai ėjom toliau ir pri
ėjom vietą, kur vanduo labai 
gilus ir buvo didelis akmuo prie 
kranto. Nutarėm sustoti ir žu
vauti nuo to akmens. Buvo ten 
virvė, pririšta prie medžio, ir 
mes supomės.

Paskiau nutarėm, kad jau lai
kas ieškoti malkų ir nutarti, kur 
miegosim. Tai aš su Tomu iš
ėjau ieškoti vietos, kur galima 
miegoti, o kiti ėjo ieškoti malkų, 

są dieną komandos stengėsi su
rinkti ko daugiausia taškų. Atsi
rado nemaža gerų atletų. Už- 
baigėm šventę komandų pasi
rodymais. Kiekviena turėjo su
kurti originalų maršą, dainą ir 
šūkį. Po visko buvo salėj vai
šės ir sportininkų pagerbimas. 
Visi gerai sportavo, bet taurę 
laimėjo Juodkojai. Taurė buvo 
meistrų vadovų sustatyta ir buvo 
trijų pėdų su viršum aukščio.

Penktadienis. Paskutinė sto- 
vykios diena. Vadovai atsilygino 
su stovyklautojais ir laimėjo 
tinklinio rungtynes. Stovyklau
tojai puošė salę, paviljoną ir val
gyklą, besiruošdami vakaro iš
kilmėm.

Vėliau įvyko simpoziumas. 
Tema: Dabartinės jaunuolio 
problemos. Simpoziumo daly
viai: Paulius Mališka, Vida Mor- 
kūnaitė ir Gintarė Gečytė. Buvo 
iškeltos religinės, tautinės, psi
chologinės ir sociologinės jau
nuolio problemos. Kilo daug 
įdomių klausimų; pvz.: jei galė
tum, ar grįžtum į Lietuvą? kuo 
laikai save — lietuviu ar ameri
kiečiu?

Vakare įvyko talentų vakaras 
ir šokiai. Linas Kojelis stovyk
lai parodė savo politines kari
katūras (jis UCLA universitete 
buvo karikatūrininku). Šokiai 
smagiai praėjo. Visi dūko iki 
dvyliktos. Komendantas labai 
gražiai užbaigė vakarą — visi su
stojom ratu ir pergyvenom visus 
malonius ir nemalonius stovyk
los momentus, kurie staiga pasi
darė labai mieli. Buvo graudu 
paskutinį kartą tarti labanakt, 
ir ne visiem pasisekė sulaikyti 
ašaras.

Šeštadienis. Pusryčiai, vėlia
vų pakėlimas. Atsisveikinom. Iš
važiavom. Graudu, miela, širdį 
spaudžia. Iki ateinančių metų!

Danutė Norvilaitė

išskyrus Petrą, kuris pasiliko žu
vauti.

Aš ir Tomas suradom vietą 
nakvynei: ten medžiai buvo nu
kirsti, žemė išlyginta, vidury 
ugniavietė. Tai ten ir sunešėm 
daiktus. Paskui ėjom atgal žu
vauti, kol pradėjo leistis saulė. 
Kai jau nusileido saulė, užde- 
gėm laužą, ištiesėm mieg
maišius ir išėmėm valgius.

Turėjom visokių valgių, net 
sviesto!

Kai pavalgėm, kalbėjomės ir 
pasakojom juokus. Po to po tris 
žmones nuėjom prie vandens 
pažuvauti. Visi grįžę atsigulėm 
ir kalbėjomės.

Staiga pasigirdo labai garsus 
keistas garsas. Niekas nežinojo, 
kas ten buvo. Garsas buvo kaip 
vargonų ir labai melodiškai 
skambėjo. Paskui visi užmigo.

Bet aš ir Stasys negalėjom 
miegoti, tai mes ėjom malkų 
ieškoti ir prižiūrėjom ugnį.

Atsibudę visi pavalgėm ir 
ėjom žuvauti. Po to su visais 
daiktais ėjom, sustodami pažu
vauti, atgal į kitą ežero pusę.

Laukėm pono Ivaškos, bet jis 
vis neatvažiavo. Sukūrėm ugnį, 
ir pradėjo lyti. Pagaliau aš su 
Tomu išėjau į tą pusę, iš kur 
ponas Ivaška turėjo atvažiuoti. 
Paėję dvi mylias, sutikom poną 
Ivašką. Jis mus paėmė, ir mes 
jam parodėm, kaip nuvažiuoti 
ten, kur buvo kiti. Ten nuva
žiavę, sudėjom daiktus ir išva
žiavom per lietų.

Sustojom Burger King valgyti 
pietų. Tada važiavom pas Ivaš
kos, kur visi išsiskirstė.

Gintaras Vaišnys
14 m.

-o-
Susėdus mašinoj, mūsų grupė 

(šoferė — ponia Vaišnienė) bu
vo pasiruošus važiuoti į Connec- 
ticut miškus. Kur į Connecticut 
miškus? Dar nežinojom. Turė
jom didelį pasirinkimą.

Nuvažiavę į vieną vietą ir pa
matę, kad negalima žuvauti su 
sliekais, išvažiavom į Mohawk 
Mountain. Prie Mohawk Statė 
Pond išlipom, apsižiūrėjom ir 
nutarėm pasilikti. Toks gražus 
vaizdas! Ežeras buvo labai di-

Moksleiviai ateitininkai ilsisi prie Neringos ežerėlio. Nuotr.
D. Norvilaitės

delis, ir visi norėjo pažuvauti. 
Pasiėmėm kuprines ir truputį 
paėjom krantu. Nutarėm truputį 
pažuvauti.

Paulius ir Darius neturėjo 
meškerių, tai Petras išsiuntė 
juos ieškoti grupei nakvynės. 
Jie dingo krūmuose, ir po ko
kių penkių ar dešimt minučių 
staiga pasigirdo: “Petrai, žiūrėk, 
aš skrendu!” Tai buvo Paulius, 
kuris, radęs virvę, kabėjo ant jos, 
kaip Tarzanas.

Kai Paulius ir Darius grįžo, 
jie pasakė mum, kad rado labai 
gražią vietą nakvynei.

Apėjom aplink ežerą ir padė- 
jom kuprines. Dar truputį pa- 
žuvavom, ir jau pradėjo darytis 
tamsu.

Pasirinkom malkų laužui jr 
užlipom į kalną, kur buvo mūsų 
nakvynės vieta.

Visi buvom išalkę, tai išsike- 
pėm maistą ir susėdom aplink 
laužą.

Paulius, Stasys ir Darius nu
ėjo prie vandens tamsoj ir pažu
vavo. Tada Tomas, Petras ir Gin

Keliavom per miesto judėjimą
Rugsėjo 25 anksti atsikėlėm. 

Buvo malonus, saulėtas šešta
dienis. Tą dieną teko keliauti į 
Philadelphiją, į ateitininkų me
tinę šventę.

Eglės Zikaraitės, mūsų kuo
pos pirmininkės, ir manęs pasi
tikti atvažiavo du studentai. Kai 
įkrovėm į mašiną visus lagami
nus, vėliavą ir vėliavos stulpus, 
pradėjom iš New Yorko traukti 
į Philadelphiją.

Ilgai važiavom, Keliavom per 
miesto judėjimą, per Nevv Jer
sey miestelius ir laukus. Visą 
kelionę galvojau apie savo sto
vyklos draugus ir drauges, taip 
pat ir apie kitus žmones, kuriuos 
sutiksiu, galvojau ir kokia bus 
programa. Pagaliau pasiekėm 
Philadelphiją.

Kadangi paskaita žadėjo būti 
pas p.p. Gečius, mes tiesiai ten 
ir nuvažiavom. Buvo smagu te
nai sutikti visus senus draugus ir 
keletą naujų. Valandėlę pra
leidom valgydami paruoštus 
skanumynus ir dalindamiesi ži
niomis. Atėjo laikas ir paskai
tai. Susirinkę dideliam kambary 
ir atsisėdę į skirtingas pakam
pes, pasiruošėm klausytis.

Paskaitininke buvo Elenutė 
Razgaitytė-Juzaitienė. Jos tema 
buvo apie skirtingas asmenybes. 
Ji buvo sugalvojusi apie trylika 
skirtingų asmenybių. Buvo 
rimtų, juokingų ir linksmų asme
nų. Visi buvo surašyti ant dide
lio plakato.

Mum buvo užduota ramiai pa
galvoti ir parašyti, kurie as
menys mum patinka ir kodėl, 
kurie ne ir kodėl. Paskui mes ka- 
tegorizavom asmenis pagal tai, 
kurie daugiau dirba su kitais ar 
kurių gyvenimas daugiau sukasi 
aplink juos pačius.

Vėliau bandėm juos pritaikyti 
prie ateitininkiško gyvenimo. 
Išrinkę penkias asmenybes, jas 
suderinom su penkiais ateitinin
kų principais.

Buvo įdomi paskaita, nes 
paskaitininkė nekalbėjo ištisai, 
o leido ir klausytojam išreikšti 
savo galvojimą.

Po paskaitos ėjom pasiruošti 
vakarui. Visi persirengėm gra
žiais drabužiais. Paskui keliomis 
mašinomis nuvažiavom į lietu

taras nuėjo prie vandens. Sugrį
žę turėjom vakarinę programą. 
Tada visi greit nuėjo miegoti.

Sekmadienį atsikėlę nuėjom 
pažuvauti. Kadangi neturėjom 
tikrų pusryčių, tai tik sausainius 
ar kažką panašaus suvalgėm. Ko
kią antrą valandą nuėjom atgal 
į tą vietą, iš kur tūrėjo mus pa
imti.

Praėjo pusė valandos (2:30). 
Praėjo dar pusė valandos (3:00). 
Pradėjo lyti (3:15). Nėra pono 
Ivaškos. Praėjo dar pusė valan
dos (3:45), ir Gintaras su Tomu 
išėjo tuo keliu, kuriuo turėjo at
važiuoti ponas Ivaška. Visi bu
vom visai šlapi, kai ponas Ivaš
ka atvažiavo (4:15). Pasirodė, 
kad buvo suklysta dėl vietos, 
kur jis turėjo mus sutikti.

Tada visi grįžom namo, ir vis
kas baigėsi gerai.

Visi nori vėl turėti šitokią 
iškylą.

Stasys Janušas
14 m.

vių salę, į kurią susirinko daug 
žmonių.

Pirma vakarinės programos 
dalis buvo Antano Škėmos vai
dinimas “Žvakidė”. Jį suvaidino 
Rochesterio ateitininkų dramos 
grupė. Vaidinimas yra apie lie
tuvius kaime karo metu, kai rei
kėjo slapta susitikti bažnyčioj 
ir jų gyvenimas buvo sunkus.

Po vaidinimo buvo programos 
antra dalis. Atvažiavo orkestras 
ir pradėjo groti. Visi šoko: ir 
jauni, ir seni. Smagiai praleidom 
vakarą: kalbėjomės, valgėm ir 
šokom. Paskui, nusišokę ir pa
vargę, išvažiavom nakvoti pas 
skirtingus žmones. Tą naktį sal
dus miegas labai greitai užmer
kė mum akis.

Anksti sekmadienio rytą atsi
kėliau ir girdėjau, kaip lietaus 
lašai smarkiai taškėsi ant stogo. 
Apsirengiau ir pavalgiau pusry
čius. Vėliau reikėjo važiuoti į 
mišias. Buvo taip šlapia ir šalta. 
Po mišių ėjom į salę užbaigi
mo ceremonijom.

Pirma aštuoni moksleiviai 
kandidatai ir du studentai kandi
datai davė įžodžius. Paskui stu
dentas Linas Kojelis skaitė pa
skaitą apie patriotizmą ir sąly
gas lietuvių, gyvenančių dviejo
se skirtingose kultūrose. Po pa- 
sivaišinimo teko atsisveikinti su 
draugais.

Išvažiavau iš Philadelphijos 
geroj nuotaikoj ir jaučiau, kad 
šventė gerai pavyko.

Ritonė Ivaškaitė 
16 m.

— Argentinos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos nauja valdyba ofi
cialiai prisistatė pavasario ba - 
liaus metu Buenos Aires mies
te. Programą atliko mergaičių 
oktetas “Žibutės”, Argentinos 
Lietuvių Centro šokių an
samblis ir Adriana Jociūtė, kuri 
buvo išrinkta pavasario kara
liene. Argentinos lietuvių jau
nimas lapkričio 13-14 organi
zuoja pavasario stovyklą Vilią 
Mausta.

— Adriana Jociūtė, Argenti
nos lietuvių jaunimo pažiba ir 
puiki solistė, PL Jaunimo Są
jungos valdybos pakviesta, at
vyksta į JAV. Jos koncertas Nevv 
Yorke vyks sausio 23, o Chica
goj — vasario pradžioj.
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Burės ir varikliai

Susidaręs skautų būrelis, įkū
rė Jūrininkystės knygos fondą. 
Tas fondas nori išleisti B. Stun
džios paruoštą naują knygą — 
Burės ir varikliai.

Jūrinės literatūros lietuvių 
kalba beveik nėra. Lietuvoj bu
riuotojai buvo išleidę porą lei
dinių. Dabar ten laivinin kystėj 
vartojama rusų kalba.

Už Lietuvos ribų pirmas lei
dinys buvo Buriavimas ir jūri
ninkystė. Leidinys išleistas 
1952. Nuo to laiko daug kas pa
sikeitė, atsirado naujų medžiagų, 
pakeistos ir tarptautinės kelio 
taisyklės, papildyti reikalavimai 
navigacijos šviesom, patobulėjo 
elektronikos įrengimai. Ir aną 
knygą buvo paruošęs tas pats au
torius B. Stundžia.

Šioj naujoj knygoj yra sky
riai apie laivus, buriavimą, va
riklius ir jų priežiūrą, slidinėji
mą ant vandens, valčių perveži
mą ant priekabų. Nemažas sky
rius yra apie pakrančių, astro
nominę bei elektroninę navi
gaciją. Daugiausia paliečiama 
praktinė pusė, kuri paaiškinama 
daugeliu iliustracijų.

Rankraštį peržiūrėjo laivų sta
tybos inžinierius L. Balsys, jūrų 
kapitonas dr. P.A. Mažeika, jūrų 
kapitonas A. Urbelis, buriuoto
jai S. Markevičius, H. Stepaitis,
L. Stripinis ir V. Venckevičius. 
Viršelis ir meninė priežiūra dail.
M. Šlapšio.

Kas sudaro fondą?
Jūrininkystės knygos fondą 

sudaro: pirmininkas — dr. A. Pa- 
cevičius, 2299 Dundas St. West, 
Toronto, Ont. M6R I X7; iždi
ninkas — H. Stepaitis. 21 Gos- 
mo Rd., Toronto, Ont. M8X 1Z3; 
sekretorė — E. Nemikienė, 302 
Wright Avė., Toronto, Ont., 
M6R 1L9.

Fondo įgaliotiniai Chicagoj 
yra E. Vengianskas, CIevelande
— V. Petukauskas, Los Angeles
— V. Zelenis, New Yorke — 
G. Daunienė (18 Cedar St., 
Syosset, L.I. Nevv York, 11791).

Fondas kviečia į talką padėti 
išleisti knygą. Paaukoję 20 dol., 
bus rėmėjai, paaukoję 100 dol. 
ar daugiau, bus leidėjai. Knygos 
prenumerata — 4.50 dol. Gautas 
pelnas skiriamas jūrų skautų 
veiklai remti ir Lietuvių Fon
dui. Leidinys būtų autoriaus ir 
leidėjų įnašas į negausią lietu
višką jūrinę literatūrą. Pinigus, 
čekius siųsti iždininkui.

Registracija pradedant Liet. Kultūros Fondo susirinkimą Kultūros Židiny. Iš k.: J. Klivečka, 
P. Ivašauskienė, M. Klivečkienė, A. Razgaitis, I. Alksninienė, D. Silbajorienė, J. Vy- 
tuvienė, V. Šileikienė, B. Labutienė. Nuotr. L. Tamošaičio
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NEWARK, N. J.
Balto skyriaus vajus

Balfo skyriaus valdyba, susi
rinkusi posėdžio Nijolės ir Vla
do Audėnų namuose, šių metų 
rudens vajų nutarė pradėti lap
kričio 1. Kadangi Balfo seimas 
pakeitė metų užbaigimo atsi
skaitymą, todėl ir mūsų skyrius 
turės atsiskaityti su centru iki 
gruodžio 31. Mūsų skyrius vajų 
norėtų užbaigti iki gruodžio 15.

Skyriaus pirmininkas V. Au
dėnas praneša visiem pereitų 
metų aukotojam, kad pernai va
jaus metu buvo suaukota 585 
dol. aukų, iš kurių (477 dol. 
buvo persiųsta Balfo centrui. 
Taip pat gyvuoja Balfo valdy
bos globojamas Vasario 16 gim
nazijos rėmėjų būrelis. Valdy
bos iždininkė N. Audėnienė 
jam vadovauja ir, surinkusi iš 
narių 204 dol., persiuntė Vasario 
16 gimnazijai nėr Balfo centrą.

MOTERŲ 
VIENYBĖS 

VEIKLA
Spalio 19 Moterų Vienybės 

narės susirinko į įprastinį drau
gišką subuvimą. Susirinko daug 
narių, nes ankstesniame susirin
kime visų buvo nuspręsta pa
gerbti Moterų Vienybės pirmi
ninkę Eleną Andriušienę, nes ji 
jau 10 metų vadovauja Moterų 
Vienybei, vadovauja labai suma
niai.

Pakviesta jai artimos viešnios: 
dukra Aldona Klivečkienė, se
suo Marija Mančiūnienė ir biru- 
tiečių pirmininkė Malvina Kli
večkienė. Elenai Andriušienei 
įteikta graži dovana. Pirmininkė 
susijaudino dėl šios staigmenos, 
visom padėkojo šiltu žodžiu.

Vaišių metu pasikalbėta, prisi
minti svarbesnieji dešimties 
metų įvykiai, prisimintos ir šios 
organizacijos įkūrėjos, iš kurių 
viena, p. Kulbokienė, išsikėlė 
gyventi į New Jersey. Ją maty
sime jau rečiau, nors ir paža
dėjo mus dažnai lankyti.

Prieš išsiskirstant, buvo pa
daryta nuotrauka šiai šventei 
prisiminti. SK.

Tad iš viso centrui persiųsta 
681 dol.

Skyriaus vicepirmininkas Ka
zys Šipaila pasidžiaugė, kad 
mūsų apylinkės lietuviai su
pranta labdaros reikšmę ir aukos 
nemažėja. Tikimasi, kad ir šių 
metų 35-to skyriaus vajus pasi
seks. V.A.

Parapijos vakaras
Prel. J. Scharnus, Švč. Tre- 

jybis lietuvių parapijos klebo
nas, ir parapijos komitetas pra
neša, kad priešadventinis blynų 
festivalis ir šokiai Švč. Trejy
bės salėj įvyks lapkričio 21, sek
madienį. Tą dieną pietūs bus 
tiekiami po 10:30 ir 12 vai. mi
šių. Pageidaują pietuose da
lyvauti kviečiami iš anksto pra
nešti klebonijai arba parapijos 
komitetui. Blynai bus duodami 
nuo 2 vai. po pietų. Taip pat 
veiks įdomi loterija, kuriai dova
nas prašom sunešti iš anksto į 
kleboniją.

Naujų Metų sutikimą ir šiais 
metais pramatoma surengti pa
rapijos salėj su iškilminga vaka
riene ir šokiais.

F.V.

— Ateitininkų Federacijos 
kongresas įvyks 1977 Darbo die
nos savaitgaly CIevelande. 
Kongresų tradicija prasidėjo ne
priklausomo gyvenimo pradžioj. 
Pirmas kongresas sušauktas 
Kaune 1920. Jie vykdavo kas 
penkeri metai — trys pirmieji 
Kaune, o ketvirtas Telšiuose 
1935. Išeivijoj kongresai daž
niausiai vykdavo Chicagoj, tik 
1965 vyko Toronte. 1977 ren
giamas kongresas jau bus de
vintas. Federacijos valdybos po
sėdžiuose svarstomos religinė, 
akademinė ir kultūrinė kongre
so programos.

— Lietuvių Dienų žurnalas, 
leidžiamas Los Angeles, Calif., 
spalio 17 atžymėjo 25 metų 
egzistavimo sukaktį. Minėjimas- 
banketas vyko Ambassador vieš
buty. Pagrindines kalbas pasakė 
Ignas Medžiukas ir Bernardas 
Brazdžionis. Daugelio organiza
cijų atstovai sveikino žodžiu. 
Gauta daug sveikinimų raštu.

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję savo aukomis už kalen
dorių ar šiaip spaudą parėmę:

Po 8 dol. — H. Gagas, VVood
haven, N.Y., A.T. Rimas, Reston, 
Va., V. Šakalys, Providence, 
R.I., M. Garolis, Miami Beach, 
Fla. *

Po 6 dol. — J. Vilpišauskas, 
Ridgewood, N.Y., A.V. Staknis, 
Elizabeth, N.J., H. Miklas, 
Great Neck, N.Y.

Po 5 dol. — kun. G. Razu- 
tis, N. Miami Beach, Fla., J.P. 
Holbert, San Antonio, Texas,
I. Povilavičius, Yonkers, N.Y., 
A. Čepulis, Philadelphia, Pa., 
V. Balčiūnas, Daytona Beach, 
Fla.

Po 4 dol. — A. Bocis, Lang- 
horne, Pa., F. Bočiūnas, Hart
ford, Conn., A. Januška, Milton, 
Mass. . *

Po 3 dol. — O. Paukštys, 
F. Kudulis, K. Kaspariūnas, E ji- 
zabeth, N.J., V.A. Morkūnas,
J. Steiblys, Hamilton, Ont. Ca
nada, kun. A. Bartkus, St. Clair, 
Pa., dr. J. Žukas, Baltimore, Md., 
V. Vaitkus, New York, N.Y., I. 
Kirk, San Leandro, Calif., A.L. 
Jasaitis, Forest Hills, N.Y., A. 
Naujokas, - Chicago, III./ V. 
Brown, Pasadena, Calif., F. 
Smulskis, Lima, Ohio, dr. A. L. 
Nasvytis, Cleveland, Ohio, S. 
Augaitis, Watertown, Conn., Z. 
Venclauskas, Los Angeles, Ca
lif., E. Ramonis, Brooklyn, N.Y., 
A. Dargis, Rochester, N.Y., B. 
Žiogas, Orefield, Pa., I. Obole- 
nas-Tomas, Peekskill, N.Y., A. 
Žukas, VVoodhaven, N.Y., M. Ži
linskienė, So. Boston, Mass., V. 
Petrauskas, Clarks Summit, Pa.

Po 2 dol. — E. Treimanis, 
VVoodhaven, N.Y., J. Meškaus
kas, Brooklyn, N.Y., R. Belkis, 
Ville St. Laure nt, Que. Canada.

Po 1 dol. — P. Kukauskas, 
Brockton, Mass., dr. A. Spudas, 
Don Mills, Ont. Canada, V. Ši- 
lėnas, Erie, Pa., P. Pečkaitis, 
VVorcester, Mass., D. Balta, Mil
ton, Mass., E. Jankauskas, J. 
Rauba, A. Vasiliauskas, VVoodha
ven, N.Y. ’

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

Jadvyga Kalinauskaitė-Jesaitienė su savo sūnumis Algirdu ir 
Gediminu Raimondu Vokietijoj 1946. Sūnūs dabar yra už
augę, abu profesoriauja.

JADVYGOS KALINAUSKAITĖS — 
JESAITIENĖS MIRTIES METINĖS

Moterų Vienybės narės ir viešnios pirmininkės Elenos Andriušienės pagerbime. Trūksta: 
S. Kačinskienės, St. Čekavičienės, A. Eidukevičienės, Br. Lukoševičienės, Elv. Vile- 
niškienės, EI. Zedar ir Al. Zubkovienės.

Prieš metus lapkričio 5 mirė 
Jadvyga Kalinauskaitė-Jesaitie
nė. Buvo kilusi iš garbingos 
Kalinauskų giminės. Tėvai išau
gino keturias dukras — Eleną, 
Sofiją, Eugeniją ir velionę Jad
vygą — ir tris sūnus — Stepą, 
Levą ir Liudą.

Velionė baigė Aušros gimna
ziją Kaune. 1939 ištekėjo už 
Juozo Kęstučio Jesaičio, Gre
nobly ir Paryžiuj baigusio elekt
ros ir radijo technikos mokslus. 
Jam vadovaujant, buvo pastaty
ta Klaipėdos radiofono stotis. Jis 
organizavo Kauno radijo stočių 
c'entro statybą prie Babtų, o 
1941 įkūrė Vilniuj radijo priim
tuvų fabriką. Buvo lietuvis pat
riotas, aktyvus šaulys, veikė į- 
vairiose visuomeninėse orga
nizacijose.

Jadvyga ir Kęstutis sėkmin
gai išgyveno bolševikų ir nacių 
okupacijas. Tačiau po 1941 ma
sinių lietuvių deportacijų apsi
sprendė nelaukti bolševikinės 
reokūpacijos. Tad 1944 liepos 
mėnesį, pasiėmę savo vienerių 
metų sūnelį Gediminą Raimon
dą, pasitraukė į Vokietiją. Ilges
nį laiką gyveno Badenweilery 
ir Freiburge (Br.^Ten gimė jiem 
antras sūnus — Algirdas.

1949 jie atsidūrė Nevv Yorke. 
Čia įsidarbino. Dirbo ir velionė 
Jadvyga. Mažamečius sūnelius, 
tėvam esant darbe, prižiūrėjo 
Kęstučio motina Sofija Oginskai- 
tė-Jesaitienė. Jie ir jų Margelis 
priglaudė ir mane su žmona, at
vykusius 1950 į Dėdės Šamo 
žemę.

Laikui bėgant, jų gyvenimo 
sąlygos lengvėjo. Tačiau 1962 
lapkričio 13 staiga mirė Jadvy
gos vyras Kęstutis.

Velionė paliko su dviem sū

numis, bebaigiančiais gimna
ziją. Prieš akis buvo sunki kova 
už būvį ir sūnų išmokslinimas. 
Bet ji nepalūžo. Padedama Kęs
tučio brolio daktaro Margerio ir 
jo seserų dr. Jūratės ir Danutės, 
užgriuvusius sunkumus sėkmin
gai nugalėjo. Reikia pabrėžti, 
kad tas problemas žymia dali
mi palengvino išspręsti patys 
sūnūs — Gediminas ir Algirdas. 
Jie puikiai mokėsi. Jų elgesys 
buvo be priekaištų. Todėl jiem 
pavyko gauti gausias stipendi
jas aukštajam mokslui. Šiandien 
abu turi Ph.D. laipsnius ir yra 
kolegijų profesoriai.

Motina ir mes visi giminės 
džiaugėmės pasiektais laimė
jimais. Tik rūstus likimas nelei
do motinai ilgai džiaugtis. Ji po 
sunkios, skausmingos ligos už
migo amžiam.

Vienas sūnus, prie jos budė
damas ir girdėdamas mirties 
sparnų vasnojimą, įdėjo į jos 
stingstančią ranką žydinčią rožę.

Atsisveikindamas su velione, 
pašarvota Garšvos šermeninėj, 
aš pasakiau: “Jūsų motina buvo 
taurus asmuo, pilna gėrio ir tai
kos. Ji buvo ir yra pilna meilės, 
kantrybės ir pasiaukojimo moti
na — mater pia, amanda ir 
dolorosa.”

Vienas sūnus yra man pasa
kęs: “Ji buvo stebuklas. Mes vi
suomet ją šviesiai ir giedriai pri
siminsim!”

Mano mylimi Algirdai ir Ge
diminai, aš tėviškai jus laiminu. 
Būkit stiprūs, kaip Lietuvos 
ąžuolai. Sukaupkit dvasines ga
lias ir nepalūžkit. Mylėkit vie
nas kitą, būkit ištikimi savo tau
tai. O mes visuomet stengsimės 
būti jūsų atrama ir užuovėja.

DJ.

— Dr. S. A. Bačkis, Lietuvos 
atstovas Washingtone, ir žmona 
dalyvavo Nigerijos, Omano, Pa
pua Naujosios Guinėjos, Ve- 
necuelos ir Zambijos ambasa
dorių ir jų žmonų rengtuose pri
ėmimuose.

— Prof. Juozo Žilevičiaus pa
gerbimas įvyks Detroite, Kultū
ros Centro patalpose gruodžio 
4. Apie muzikologo-kompozito- 
riaus J. Žilevičiaus veiklą kalbės 
muz. Alfonsas Mikulskis iš Cle- 
velando, o meninę programą at
liks Moterų vokalinis ansamblis.

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos X suvažiavimas 
vyks lapkričio 24-28 Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos Kultū
ros Centre, Southfield, Mich. 
Suvažiavimo koncertas-banke- 
tas vyks lapkričio 27. Jam va
dovaus Janina Udrienė ir Vacys 
Lelis. Koncertinę dalį atliks so
listė Elena Blandytė. Jai akom- 
ponuos Vida Kazlauskienė.

— Okupuotos Lietuvos penki 
sportininkai — olimpinių žaidy
nių dalyviai — buvo apdovano
ti rusiškais medaliais, kai to
kiais medaliais buvo apdovanoti 
374 sovietiniai sportininkai, 
dalyvavę olimpiniuose žaidi
muose Montrealy. Apdovanoti 
lietuviai: Vytautas Butkus, Klav- 
dija Koženkova, Angelė Rup
šienė, Arvydas Juozaitis ir Aldo
na Česaitytė.

— Dainava, Chicagos lietuvių 
muzikos ansamblis, vadovau
jamas muz. Aloyzo Jurgučio, 
naujame sezone pradėjo repe
tuoti muzikinį veikalą “Kūl
grinda”, kurio libretą pagal lietu
vių mitologiją sukūrė Nijolė Jah- 
kutė-Užubalienė, muziką — 
komp. Aloyzas Jurgutis.

— Kanados Lietuvių Katalikų 
Kultūros draugijos “Žiburių” 
nauja valdyba pasiskirstė parei
gom: pirm. — dr. S. Čepas, 
reikalų vedėjas — J. Andrulis, 
vicepirm. — A. Bumbulis, vi
cepirmininkai — klebonai kun. 
P. Ažubalis ir Tėv. A. Simana
vičius, OFM, sekr. — F. Urbo
nienė, ižd. — P.. Bražukas, na
riai jaunimo reikalam — inž. 
Algis Čepas ir Almis Kuopas.

— Jonas Jurgis Starkus Dūke 
universitete Durham, N.C., ap
gynė doktorato darbą jūrinės fi
ziologijos srity. Dabar jis dirba 
Rochesterio universitete tęsda
mas toliau savo tyrinėjimus. Ro
chestery įsijungė į lietuvišką 
veiklą sporto srity. Dr. J.J. Star
kus yra dr. Jurgio ir Petronė
lės Starkų iš Chicagos sūnus.

— Siaurės Amerikos Lietu
vių Studentų Sąjungos metinis 
suvažiavimas bus lapkričio 25- 
28 Bostone, Boston Sheridan 
viešbuty. Suvažiavimu rūpinasi 
Bostono studentų klubas, ku
riam vadovauja Marius ir Biru
tė Žiaugrai. Kviečiami visi stu
dentai ir ketvirtos klasės gimna
zistai.

— Iš Putnam, Conn., gautas 
N.P. Marijos seserų vienuoli
jos neperiodinis leidinys “Bend
radarbis” Nr. 21. Leidinys iliust
ruotas nuotraukomis iš šios 
vasaros Lietuvių dienos, jubilie
jų ir kitų iškilmių.

— Sandaros seimas įvyks Chi
cagoj, Sheraton Tower viešbuty, 
9333 So. Cicero Avė., Oak 
Lawn, III., lapkričio 14.

— Argentinos Lietuvių Cent
ro mažųjų ansamblis atšventė 
5 metų sukaktį. Mažieji artistai 
pasirodė su plačia programa. 
Programoj dalyvavo taip pat ir 
“Coral Juvenilia” choras, padai
nuodamas kelias dainas ispaniš
kai. Programą paruošė to an
samblio vadovė Nelida Zavic- 
kaitė. Programos vedėjai buvo 
S. Tamošiūnaitė ir R. Rudis. Ar
tistam ir tėveliam padėkojo val
dybos vardu A. Ruplėnas.'

— Ieškomi vaikai Prano Kam- 
•ricko, kilusio iš Kalensnykų km., 
Ūdrijos valsč., Alytaus apskr. 
Manoma, kad jis gyveno New 
Yorke. Juos pačius, arba apie 
juos žinančius prašom atsiliepti 
adresu: V. Juška, Brooks, Al
berta, Box 326, Canada TOJ 
OJO.
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(į? SPORTAS
Krepšininkai juda

N.Y. LAK jaunieji krepšinin
kai dirba taip, lyg už savaitės 
būtų ŠALFASS pirmenybės. 
Šeštadienį, lapkričio 6, B grupės 
konanda žaidė svečiuose pas St. 
Athanasius, kur pralaimėjo 
51:65. Mūsų krepšius įmetė: 
Gvildys 29, Milukas 6, Didžba- 
lis 5, T. Birutis 4, Janušas 3, 
Kudžma 2 ir Vaitkevičius 2. 
Sekmadienį ta pati komanda žai
dė K. Židiny ir pralaėmėjo prieš 
St. Sylvester 47—53. Įmetė: 
Gvildys 23, Janušas 10, Didžba- 
lis 6, T. Birutis, L. Vaitkevi
čius ir A. Kezys po 2 ir Milu

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ. UKRAINĄ ir 1.1.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Į

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės) 
Floor 21 st New York, N.Y. 10022

Tel. (212) 758-1150-1

SKYRIAI:
Apple-Valley, Min. 55124- — 7707 147St.
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
So. Boston, Mass. 02127 — 389 VVest Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 VVest Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 VVest 69 St.
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road 
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Avė. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.VV. 
Hartford, Conn. 06106 518 Park St.
Lakevvood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Nevvark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
Passaic, N.J. — 176 Market Street
Paterson, N.J. 07505 — 60 Braodway 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St. 
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero St. 

VVaterbury, Conn. — 06710 555 Cook St.
Fort VVayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd. 
VVoodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Avė. 
VVorcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstovvn, Ohio 44503 — 309 VV. Federal Street 
Trenton, N.J. 08620 — 4 Quay Court

VVINCHESTER’S finest house lots. Views of Boston and the 
White Mountains, abutting conservation land and only 15 minutes 
from downtown Boston. Call for appointment weekdays 9-5, 
(617) 482-3301; nights, Sat. & Sun., (607) 742-6128.

PINE RIDGE
VVINCHESTER, MASS.

ŽIEMOS EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
iš BOSTONO — MONTREALIO — NEW YORKO 
Dar yra laisvų vietų GRUODŽIO 22 d. grupėje 

Kaina $875.00
(kelionė lėktuvu, PIRMOS klasės viešbučiai, maistas, dviese 
kambaryje).
Lankysime: Leningradą, Vilnių, Kauną, Trakus, Rygą, 
Maskvą ir Helsinkį.

Prie šios grupės galima jungtis su papildomu mokesčiu 
iš New Yorko ir iš kitų miestų.
KELIONĖS Į LIETUVĄ >977 m. PRASIDEDA BALANDŽIO 6 d. 

Registracijas priimame dabar 
TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

393 W. Broadway, P.O. Box 116
South Boston. Mass. 02127 

Telefonas: 617 268-8764 
Savininkė: Aldona Adomonienė 

Air Fares Subject to Changes and Government Approval. 
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
dokumentus.

kas su R. Keziu po 1. Prieš tai 
D ir C amžiaus jaunučiai pasie
kė pirmų šio sezono laimėjimą 
prieš St. Sylvester 24:20. Vytis 
Kezys įmetė 14, Rimas Kezys 
6 ir Paulius Birutis 4. Sekmadie
nį vakare B komanda žaidė 
dar vienas rungtynes, šį kartą 
prieš St. Margaret, bet turbūt 
jau buvo visai išsikvėpę, nes 
pralošė 35 taškų skirtumu — 
22:58.

Šį sekmadienį jau prasidės 
CYO lygos pirmenybės, bet mū
sų komandom rungtynės dar ne
paskirtos. Pirmenybėse daly
vaus LAK jaunučių ir jaunių B 
komandos.

Futbolas
Pereitą sekmadienį LAK fut

bolininkai viešėjo New Jersey

Tel.: 612-432-7083
AL 4-5456

CH 3-2583
268-0068

TL 6-2674
BR 8-6966

VVA 5-2737
884-1738

ES 2-4685
374-6446

GL 8-2256
246-9473

FO 3-8569
AN 1-2994
LO 2-1446

' 373-8783
GR 2-6387 

345-2028
PO 3-4818
GL 5-9586
HU 1-2750
FI 6-1571
PL6-6766
432-5402
441-4712

SVV 8-2868
RI 3-0440

609-585-4867

pas Passaic komandą. Pirmoji 
parsivežė lygiąsias 1:1 (įvartis 
Vainiaus), o rezervinė vėl praki
šo 3:5. Sį sekmadienį abi koman
dos vyks tolimon kelionėn į 
Poughkeepsie. Rezervinė žais 
12:30 vai., o pirmoji komanda 
2:30 vai. p.p.

ŠALFAS Sąjungos 
suvažiavimas

Metinis lietuvių sporto sąjun
gos suvažiavimas įvyks lapkričio 
20-21 Toronte, Kanadoj. Tenai 
bus svarstomi 1978 metų lietu
vių olimpiados planai ir kiti są
jungos gyvybiniai reikalai. Iš 
New Yorko į suvažiavimą vyks 
LA Klubo sporto vadovas Pr. 
Gvildys ir Rytų sporto apygar
dos vadovė Irena Jankauskienė. 

0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

— Petrosianas ir vengras 
Portišas kvalifikavosi iš trijų did- 
meistei/ių varžybų į pasaulio 
kandidatų rungtynes. Atkrito 
buv. pasaulio meisteris M. Talis.

— Šachmatų olimpiada Haifoj 
prasidėjo numatytu laiku, daly
vauja 48 tautos, 13 ratų rung
tynėse. Po 4 ratų pirmavo Vak. 
Vokietija 12 tš., Filipinai 11.5, 
Anglija, JAV ir Italija po 11, 
Argentina 10.5 (1), Olandija, 
Norvegija ir Šveicarija po 10.5 
tš. JAV ekipa įveikė Iraną 3-1, 
su Čile 1.5-1.5 (1), su Italija 
lygiomis 2-2, kitų pasekmių ne
turime. Kanada I rate įveikė 
Monaco 4-0, bet antram suklu
po prieš Šveicariją 1.5-2.5, nes 
įveikė Biyiasasą ir kitose lento
se baigė lygiomis. Šveicarija su
tvarkė dar Izraelį 2.5-1.5.

— Clevelando Lietuvių na
muose XI.13-14 turėsime š. 
metų Š. A. lietuvių šachmatų 
pirmenybes. Varžybų vadovas 
dr. Alg. Nasvytis tikisi, kad šio
se pirmenybėse pasirodys, be 
Clevelando šešių dalyvių, Chi- 
cagos, Detroito, New Yorko, 
Bostono ir kitų vietovių mūsų 
šachmatininkai. Žinome, kad iš 
N. Yorko vyksta Edvardas Stak- 
nys ir Arūnas Simonaitis, iš Bos
tono — Kazys Merkis su jaunuo
liu Tomu Girnium ar Ričardu 
Graųsliu. Kas iš kitų vietovių 
dalyvaus, dar žinių neturime. 
Lietuvių žaidynėse ar ŠALFASS 
varžybose šachmatus laimėjo:
1955 N. Yorke — K. Merkis, J. 
Vilpišauskas ir Edv. Staknys;
1956 Chicagoj — P. Tautvaišas,
K. Škėma, K. Jakštas; 1959 Det
roite — Torontas (P. Vaitonis ir 
kiti), Chicaga (A. Zujus etc.), 
Detroitas (K. Škėma ir kt.), 
Brooklynas (E. Staknys ir kt.); 
1960 N. Yorke — Bostono LPD 
Šachmatų klubas priešaky 
Brooklyno LAK; 1961 Toronte

CARPENTER 
CONTRACTOR

Specializing in all 
types of remodeling vvork.

Free low estimates.

Call
(212) 846-7081

NAUJOS KNYGOS
Įsigykite naujai išleistas 

knygas

I. Mero romanas — Striptizas, arba 
Paryžius-Roma-Paryžius — 8 dol., 
V.F. Vaitkevičienės—Du draugai— 
premijuota apysaka jaunimui
— 4 dol., J. Kralikausko premijuotas 
romanas — Mažvydas Vilniuje — 6 
dol., dr. V. Sruogienės — Steigiama
sis Lietuvos seimas — 6.50 dol., 
A. Vaičiulaičio pasakojimai jauni? 
mui — Vakaras sargo namelyje — 
4 dol., R. Spalio romanas — Mer
gaitė iš geto — 5 dol., L. Andrie- 
kaus poezijos knyga — Už vasaros 
vartų— 3 dol., A. Pakalniškio prisi
minimai — Metai praeityje — 5 dol., 
A. Pakalniškio dienoraštis — Mes 
grįžtame — 5 dol., Mūsų šokiai — ant
roji laida — 4 dol., dr. J. Girniaus
— Pranas Dovydaitis —15 dol., dr. A. 
Maceinos — Religijos filosofija — 5 
dol., A. Saudargienės—Tolimų kraš
tų miražai — 8.50 dol., K. Barėno— 
Devintoji pradaigė—8.50 dol. V. Augu
lytes ir J. Plačo — Šimtas žaidimų 
dideliems ir mažiems — 2 dol., Br. 
Kaslo — The Baltic Nations — 12 
dol.

Persiuntimui pridedama 50 et.
Šios bei kitos knygos ir plokš

telės gaunamos: Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 1120/. 

— Vytis, Aušra ir LAK; 1961 
Clevelande — Tautvaišas, Pal- 
čiauskas, Šveikauskas ir kt. 1967 
Clevelande — P. Vaitonis, Taut
vaišas ir kt. 1969 Clevelande — 
Tautvaišas, V. Karpuška, A. Ma- 
kaitis ir kt. Daugiau žinių pa
teiksime kitą kartą.

— Labai stipri Harvardo uni
versiteto rinktinė, kuri tarpko- 
leginėse Š. Amerikos pirme
nybėse rikiuojasi trečia, Bostono 
tarpklubinėse įveikė Bostono 
LPD šachmatininkus 3-2. Mūsų 
vyrai įrodė, kad jie nėra lengvai 
įveikiami, nežiūrint, kad Har
vardo vyrai buvo 100-250 taškų 
stipresni už mūsiškius. Mum 
tašką laimėjo talkininkas eks

pertas William Lukowiak ir 
mūsų jaunuolis Tomas Girnius. 
(1736), nugalėjęs daug stipresnį 
harvardietį Hanke (1952).

GOOSE HUNTERS WANTED
I HAVE THE BEST GEESE HUNTING IN MARY- 
LAND. PRIVATE BLINDS. ALSO HAVE DEER AND 
OTHER GAME. MAKE YOUR RESERVAT1ONS 
BEFORE THE SEASON OPENS. CALL MR. DEAN, 

(301) 758-1593

RUSTIC STYLE RESTAURANT AND 
LOUNGE IN THE SCENIC NORTH COUNTRY 
LOCATED IN ORLEANS, VERMONT. SEATING 
CAPACITY 70 TO 80. N0W OPERATING AT A 
PROFIT WITH UNLIMITED GROWTH POTENTIAL.

- FULLY EOUIPPED KITCHEN AND LOUNGED, 
FURNISHED THROUGHOUT IN EARLY AMERI- 
CAN DINING TABLES AND CHAIRS. FQR 
FURTHER INFORMATION CALL 1-802-754-6925 
OR 1-802-525-6991. YEAR ROUND OPERATION. 
ASKING $27,000 OWNER MOVING TO WARMER 
CLIMATE.

THE ORATORY
FOR ALMOST FORTY YEARS THE PRIESTS AND 
BROTHERS OF THE ORATORY OF ST. PHILIP 
NERI HAVE BEEN LIVING, WORKING, AND 
GROWING WITH THE PEOPLE OF SOUTH 
CAROLINA. WE ARE A COMMUNITY WITHOUT 
VOWS. FREELY LIVING THE EVANGELICAL 
COUNSELS IN A SPIRIT OF LOVE AND JOY. OUR 
WORKS ARE AS VARIED AS THE NEEDS OF THE 
PEOPLE OF GOD IN OUR AREA. HELP US TO 
GROW IVRITE —FATHER JOSEPH CO. THE 
ORATORY, P.O. BOX 11586, ROCK HILL, S.C. 
29730.

AMERICAN INTERNATIONAL 
CLEANING SERVICE

OFFICE HOMES FLOOR STRIPPING WAXING 
RUG SHAMPOOING ALSO DOMESTIC HOUSE- 
WORK 693-1218.

DASHER DELIVERY SERVICE 
280 Eldert St. Bklyn. 

Rellable, Prompt, Efflclent, 
Insured and Bonded. Call 453-7042

DRIVING 
LEARN TO DRIVE 

WITH EMPIRE DRIVING SCHOOL
657-8373

87-53 167TH STREET
JAMAICA, N.Y. 11434

FFANK PADULA OWNER

MAKE PRAYER YOUR PROFESSION 
WE PRAISE YOU! WE BLESS YOUI WE THANK 

YOU!
WRITE 

DOMINICAN NUNS 
802 COURT ST. 

SYRACUSE, N.Y. 13208

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

l<asolino
A MEM0RIALS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

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.

HUNTERS
800 aeres of prlvate land. Deer huntlng and 
small gama. 3 meals dally, nlghtly entertain- 
ment. All rooms T.V. and prlvate bath. Every- 
thlng Incl In our reasonable rates. Wrlte or call 
dlrect In N.Y.C. (212) 695-1757

ARROVVHEAD LODGE
PARKSVILLE, N.Y. 12768
(ONLY 2 1/2 HRS. N.Y.C.)

■Ti”l—......................... .. .....................................................H...II . , i—|,

DEXTER PARK
PHARMACY IS)

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

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

WE DELTVER
TELEF. 296-4130

DOMENECH AGENCY
GENERAL INSURANCE FIRE, LIFE AND AUTO 

D.V. REAL ESTATE RENTALS, SALES, 
CONVENTIONAL FHA-GI MORTGAGES 
202 MAIN STREET HEMPSTEAD, N.Y.

CALL 516 483-8512

Niek Moson Contractors 
Chimney Specialisfs 

Fireplace Concrete Work
Brick Work Roofing
Any Repoirs Reasonable

Free Inspection - Free Ėst.

Call Anytime (212) 728-5212 
34-11 30 Avė. L.l. City

i ' ' BEAUTY SALON ........... ■
NEVERONSUNDAY-RE OPENS 

20% OFF ALL CUSTOMERS 
30% OFF SENIOR CITIZENS 
(516) 872-3360

748 Franklin Avė. Fronklin Square

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END WORK ELECTRICAL WORK 
TUNE UPS OUR SPECIALTY. AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTCRS 
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

BĄCKGAMMON 
CALCULATORS TYPEWRITTERS 

By dlstrlbutlon from major Importer. We service 
dlstrlbutlon and (obber an export Closlng outs 
avallable. Call for quantlty and prlce 212 689- 
6650.

Wllson Electronics Corp.
1201 Bwy. (Rm. 510) NYC

HICKSVILLE 
MOTOR LODGE

LOW COMMERCIAL RATES 
SPECIAL DAY RATES 

WEEKLY & MONTHLY RATES 
ROOMS WITH REFRIGERATORS 

THERMOSOL STEAM BATHS

/

72 LUXURIOUS ROOMS ADJACENT TO HOWARD 
JOHNSON’S RESTAURANT MEETING ROOMS 
COLOR TV RADIO AIR CONDITIONING POOL 
ŠAME DAY VALET SERVICE FREE COFFEE ALL 
HOURS CABLE T.V. NEAR ROOSELVELT 

RACEWAY & NASSAU COLISEUM

Old Country Road, Hicksville off 
Wantagh Statė Pkwy, Exit W-2 

516 433-3900

FOR SALE — 30 ACRES RĘST., bar, pvt. 
DINING ROOM, OUTING GROVE, HANDLE 2,000, 
small lake, PENNA LIOUOR LICENSE. 30 YEARS 
LOCATED 10 MIN FROM PUBLIC GOLD GOURSE, 
6 MIN. FROM ROUTE 84, 10 MIN FROM ROUTE 
80, N.E. PENNA, 2 1/2 HRS FROM N.Y.C. 
VERY SPECIAL VALUE AT $150,000. D0WN PAY- 
MENT REOUIRED $45,000. WILL FINANCE 
BALANCE. 6 ROOM APARTMENT ON TOP OF 
RĘST. CALL AFTER 3 PM DAILY. ASK FOR MR. 
PHILLIPS (717) 937-4435

KVECAS
JONAS

1933 + l 976

CAPE COD HOLIDAY
IN FALMOUTH

Near scenlc Falmouth Harbor, wlthln walklng of 
shops and theatres. Large Indoor pool, restau- 

rant and lounge, nearby tennls and goff.
ANY 3 DAYS/2 NITES $30.75

Deluxe room wlth color T.V., 2 hearty break- 
fasts, 1 full Amerlcan plan dlnner, compllment- 
ary cocktall. Rate per person, double occ. Taxes 
tlps extra. EffectlveafterNovember 1st. Excludlng 
hollday perlods.

HOLIDAY INN
824 Maln St. Falmouth, Mass. 02540 

TEL. 617 1-540-2500

DOLLHOUSES
ORDER N0W FOR HOLIDAYS

HAND CRAFTED DOLL HOUSES, HAND MADE 
DOLL FURNITURE. SWEDISH HAND MADE 
CANDLE HOLDERS AND OTHER SWEDISH 

IMPORTS.
CALL FOR APPOINTMENT (212) 762-9138

MARTHA’S VINEYARD
EDGARTOWN HOUSE LOT. 39,600 SO. FT. UT1L8. 
GD. INVESTMNT. OR BUILD NOW $15,000 FIRM. 
CALL (617) 583-2925 OR WRITE: P.M. ROAN. 32 
HAMILTON ST. BROCKTON, MASS. 02401

PANELING, SHEETROCK BATHROOMS 
& ALL OTHER HOME IMPROVEMENTS 

FULLY INSURED. LIC. H1820290000 
J. Green 

(516) 868-9396

COSTELLO ROOFING
WILL REPAIR ANY LEAK IN YOUR ROOF. 

SPECIALIZING IN FLAT ROOFS ONLY. 
FREE ESTIMATE NO OBLIGATION 

ALL WORK GUARANTEED
CALL 7 DAYS A WEEK 9-9 (212) 424-9392

FORMICA CABINET FRONTS, COUNTER 
TOPS, TABLE TOPS, CUSTOM VANITIES, 
KPTCHEN CABINETS, ETC. ALL TYPES OF 
ALTERATIONS. FULLY INSURED ALL WORK 
GUARANTEED. LIC NO. 694496 CALL ANYTIME

EXPERT REPAIR, remodeling, antioue, 
RESTORATION. ANY TYPE REFINlSHING. CHAlR 
SEATS RECOVERED. VINYL & FABRIC GLASS 
WORK. 828-1400.

MICRO COATINGS 
Painting, Interior & Exterior 
Also Tile Work 212 591-1623

EXPERT MOVING
from a plato to an estate. Bonded & Insured. 
Hourly orflat rates. Fastdependable& reasonable 
Lundell Moving & Trucklng, 120 E. 56 St NYC 
Suite 610 Tel. 838-0313.

O’KEEFE MOVERS 
LOCAL AND LONG 

DISTANCE
LIC. AND BONDED REASONABLE RATES. 

200 MILLER PLACE HICKSVILLE, N.Y. 
CALL 516-938-6500

ASK FOR VINCE OR FRANK

BREAKAWAY!

Weekend In our frlendly Inn harborsldel 3 days, 2 
nights. Frlday at 2 to Sunday noon. 2 dlnners 
from the regular menu, 2 full breakfasts. Double 
room wlth vlew of harbor. Saunas, heated pool, 
weekend entertalnment. Call nowl Scltuate — 

the Gateway to Cape Cod.

$41.95 per person dbl. occ.

CLIPPER SHIP MOTOR LODGE
SCITUATE HARBOR, MASS (617) 545-5550 

YOUR HOSTS THE FISHERS

BY OWNER 
BIG COUNTRY GENERAL 

STORE

Northern Wis. First tlme of* 
fered. 140 aeres. Living 
ųuarters, gas pumps, on & 
off sale liųuor, 2 car garage, 
2 wells, dance hall. All flx« 
turės, bąli park. Finest deer 
huntlng, snow mobillng trails 
plūs inventory. Health forces 
sale.

Call 1-715-399-8531, 
IVAN & DONNA BROWEN, Rt. 
2, Box 208, Superior, Wl 
94880.

NJ WOODCLIFF LAKE

WE HAVE A LOVELY HOME FOR YOUR MOTHER 
OR l-ATHER. HOME-STYLE MEALS, PLEASANT 
COUNTRY SURROUNDINGS.

201 391-2442

AVAILABLE DEALERSHIP 
KITCHEN & EATHROOM RESURFACING 

FULL TIME / PARTTIME
Be your own boss in a new and ex- 
citing business. Full training & all 
eųuipment supplied, Exclusive ter- 
ritory now available in this area. 
There is a great need for this service 
in private homes, apt buildings, 
hotels, motels etc. No need to ra
move fixtures. Done on location. For 

; more information call: MR. RAY- 
įMOND 516 265-1246 ■

i
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KULTŪROS 
ŽIDINIO 
VAKARAS

Šeštadienį, lapkričio 20, įvyks 
metinis New Yorko Kultūros Ži
dinio parengimas. Šiemet šis 
tradicinis balius sutampa su 
lietuvių pranciškonų Brooklyne 
25 metų veiklos jubiliejum.

Pranciškonų veikla New Yor
ko ir apylinkės lietuvių gyveni
me įrėžė gilią ir prasmingą va
gą. Jie leidžia plačiai skaitomą 
Darbininko laikraštį, spausdina 
lietuviškas knygas, periodinius 
leidinius, žurnalus ir religinę 
informaciją. Jie patarnauja vieti
nėm lietuvių parapijom, šeimom 
ir pavieniam asmenim. Jie rū
pinasi jaunimo auklėjimu ir lie
tuvybės išlaikymu.

Be pranciškonų būtų didelė 
spraga ir tuštuma lietuvių kultū
riniam gyvenime. Pranciškonų
veikla New Yorke buvo apvai
nikuota 1973 metais Kultūros 
Židinio pastatymu. Visuomenės 
aukos, nenuilstantis darbas ir di
džiulė pranciškonų parama įgy
vendino šį ilgai lauktą Nęw Yor
ko lietuvių projektą. Šiandien 
K. Židiny klestėte klesti vi
suomeninė, kultūrinė ir pramo
ginė veikla.

Šalia kitų pastangų, kasmet 
yra rengiami koncertai ir baliai, 
kurių pajamos skiriamos K. Ži
dinio pagerinimui ir išlaikymui.

A.A. 
STASIUI GUDUI

mirus, jo žmonai Veronikai, dukrom Gražinai ir Audronei | 
gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Dr. Giedrė, Izabelė ir Julius Kumpikai

JUOZUI ŽEMAITAIČIUI
Amžinybėn išėjus, jo sūnų JAV LB Connecticut apygardos 
pirmininką Gintą Žemaitaitį, šeimą ir artimuosius giliai 
užjaučiame.

JAV LB Conn. apygardos valdyba

LB nenuilstamam darbuotojui, LB Oueens apyAtnkės, pir
mininkui

ALBERTUI OŠLAPUI
staiga mirus, jo sūnums dr. Raimundui, inž. Algimantui ir jų 
š.eimoms gilią užuojautą reiškia

Queens LB apylinkė ir jos valdyba

A.A.
ALBERTUI OŠLAPUI

mirus, sūnus Algį, Raimondą, jų šeimas bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

Vincė Jonuškaitė
Saulius Zaunius
Giedrė Zauniūtė

A.A.
JUOZUI ŽEMAITAIČIUI

mirus, jo sūnui Gintui Žemaitaičiui, Liet. Bendruomenės 
Connecticut apygardos pirmininkui, ir šeimai reiškiame 
širdingiausią užuojautą.

L. B-nės Neto Haveno apyl. valdyba

A.A. i
dantų gydytojai

SOFIJAI KIAUNIENEI
mirus, jos vyrui kapitonui Jurgiui Kiaunei, sūnui inž. Kęstu
čiui ir jo šeimai, visiem giminėm ir artimiesiem reiškiu 
giliausią užuojautą ir kartu skaudžiai liūdžiu.

Janina Daunorienė

VVashingtono-Baltimorės studentų vyresniųjų sambūris Malūnas lapkričio 13 Kultūros 
Židiny suvaidins “Rugiapiūtę”. Rengia Lietuvos Atsiminimų radijas.

Šiemet tradicinis rudens balius 
įvyks lapkričio 20 K. Židinio pa
talpose. 7 vai. vakaro bus kok
teilių valandėlė, o 8 vai. didžio
joj salėj bus trumpas minėjimas 
ir meninė programa.

Vakarą atidarys Lietuvių 
Bendruomenės N.Y. apygardos 
pirmininkas A. Vakselis, žodį 
tars Lietuvos generalinis konsu
las A. Simutis ir invokaciją skai
tys pranciškonų provincijolas 
Tėvas Jurgis Gailiušis, OFM.

Meninę programą atliks šau

nūs Kanados lietuvių solistai — 
baritonas V. Verikaitis ir lyrinis 
tenoras R. Strimaitis. Pianinu 
palydės J. Govėdas. Verikaičio 
ir Strimaičio solo ir ypač duetų 
partijos yra sužavėję ne vieną 
lietuvių koloniją, o New Yorke 
jie dainuos pirmą kartą. 
Tikrai verta atsilankyti ir iš
girsti šiuos lietuviškos dainos 
menininkus.

Po programos svečiam bus 
patiekta šilta vakarienė ir gėri
mai. Šokių muzika svečius links
mins žymusis Joe Thomas or

ALBERTAS OŠLARAS
Lapkričio 1 savo namuose 

Rego Park, N.Y. mirė teisinin
kas Albertas Ošlapas, sulaukęs 
80 metų.

Velionis buvo gimęs 1896 ba
landžio 4 Bagdoniškių viensė
dy, Nemunėlio Radviliškio vals
čiuj, Biržų apskrity. Gimnaziją 
baigė Kaune 1921, teisių fakul
tetą 1926. Buvo advokatas Kau
ne, Lietūkio juriskonsultas.

Į Ameriką atvykęs 1949, apsi-r 
gyveno New Yorke ir čia įsi
jungė į plačią visuomeninę veik
lą. Jau 1951 buvo Amerikos 
Liet. Tautinės Sandaros kuopos 
vicepirmininku, vėliau ilgą laiką 
pirmininkavo. 1952 įsijungė į 
New Yorko Amerikos Lietuvių 
Tarybą, kelis kartus rotacine 
tvarka buvo pirmininku ir prave
dė Vasario 16 minėjimus.

Buvo SLA centrinės kuopos 
narys ir ilgametis iždininkas. 
Buvo Liet, teisininkų draugijos 
valdyboj. Per 10 metų dirbo 
Tautos Fonde ir buvo reikalų 
vedėju.

Jau tremties laikais Tiubin
gene jis dalyvavo tremtinių 
draugijos organizavime. Atvykęs 
į Ameriką, įsijungė į Lietuvių 
Bendruomenės veiklą. Lietuvos 
gen. konsulas J. Budrys organi
zavo Queens LB apylinkę. Jis 
greitai prisidėjo ir, konsului mi
rus, perėmė tos apylinkės vado
vavimą. Su šia apylinke išvystė 
gražią veiklą, rengdavo susirin
kimus, iškylas. Dažnai kviesda
vo apylinkę į savo vasaros na
mus — Mastic Beach, L.L Susi
rinkimam — piknikam parūpin
davo ir kultūrinę programą, pa- 
svarstydavo ir visuomeninius 
klausimus. Paskutinė jo su
rengta apylinkės išvyka buvo šį 
rudenį pas Petrą Jurgėlą. Do
mėjosi New Yorko visuomenine- 
kultūrine veikla, joj uoliai pats 
dalyvavo. Taip pat buvo Lietu
vos valstiečių liaudininkų Nevv 
Yorko kuopos valdyboj.

Mėgo gamtą, mėgo meškerio
ti, vasaros atostogas praleisdavo 
prie jūros žuvaudamas ir prie su
gautos žuvies pasikviesdamas 
svečius.

1925 jis vedė Antaniną Šum- 
nauskaitę. Užaugino du sūnus 
— dr. Raimondą, kuris gyventi 
prie Chicagos, ir inž. Algiman
tą, gyv. Richmond Hill, N.Y. 
Žmona mirė 1971 rugpiūčio 15.

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.

kestras. Įėjimo auka — 15 dol. 
asmeniui. Prie stalų vietas už
sisakyti pas I. Alksninienę 886- 
5695, E. Andriušienę 847-4477, 
A. Radzivanienę 441-9720 ir L. 
Vainienę 296-6860.

Kultūros Židinio Komiteto pa
rengimų sekcija nuoširdžiai 
kviečia visus N.Y. ir apylinkių 
lietuvius atvykti į šį metinį K. 
Židinio parengimą. Savo dalyva
vimu įvertinsit pranciškonų 25 
metų darbą ir prisidėsit prie 
Kultūros Židinio išlaikymo 
pastangų. 1 Alg. Š.

Albertas Ošlapas. Nuotr. K. 
Čikoto

-o-
Velionis buvo pašarvotas 

Garšvos šermeninėj. Atsisvei
kinimas buvo lapkričio 5, penk
tadienį. Maldas sukalbėjo kun. 
Jonas Pakalniškis. Atsisveikini
mui vadovavo J. Audėnas. At
sisveikinimo žodį tarė Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis, LB 
Nevv Yorko apygardos pirm. A. 
Vakselis, SLA gen. sekretorė 
G. Meiliūnienė, Tautinės Liet. 
Sandaros kuopos vicepirm. A. 
Varnas, LB Queens apylinkės 
valdybos atstovas Jurgis Zabiels- 
kis. Pabaigoj ilgesnį žodį tarė ir 
pats J. Audėnas. Sakėsi velionį 
pažinęs nuo 1917, tekę su 
juo daug veikti. Jis atsisvei
kino Vliko tarybos y ardu, 
valstiečių liaudininkų vardu.

Laidojimo pamaldos buvo 
Maspetho lietuvių bažnyčioj 
lapkričio 6. Pamaldas atlaikė 
Tėv. Paulius Baltakis, OFM, ir 
kun. Jonas Pakalniškis. Po pa
maldų velionis buvo palaidotas 
Cypress Hills kapinėse šalia 
savo žmonos.

Polaidotu viniai pietūs buvo 
Kultūros Židiny.

Skaityk ir platink 
Darbininką!

LAISVĖS VARPAS
Sėkm. 11-12 vai.
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402
T? ef. 586-7209
3GSTON, MASS. — WLYN 
1360 ir FM 101.7 sekmad.1-1:30. 
S. Minkus, 502 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 02127. Tel. 
268-0489.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 58 m. sukakties minėjimą 
Bostono ramovėnai lapkričio 21 
rengia šia tvarka: 10 vai. pamal
dos Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioj už kritusius dėl Lietu
vos laisvės, 3 vai. po pietų 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
didžiojoj salėj iškilmingas aktas, 
po jo bendras pobūvis su muzi
ka. ir šokiais. Pagrindinį žodį 
tars kapitonas Antanas Rugys iš 
Paterson, N.J., o meninę dalį at
liks dramos aktorė Aleksandra 
Gustaitienė.

Adolfas J. Namaksy, sulaukęs 
79 m. amžiaus, mirė spalio 30. 
Atvykęs į JAV, apsistojo Brock- 
tone, būdamas 16 metų amžiaus. 
Čia gyveno jo seserys. 1922 
jis atidarė apdraudos agentūrą 
ir ją išlaikė 54 metus. Buvo vi
sos eilės lietuviškų organizacijų 
narys. Palaidotas iš Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčios So. 
Bostone Forest Hills kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Kotryna, 
sūnus JAV aviacijos majoras 
Adolfas, dvi seserys: Alice 
Dauksewicz Brocktone ir 
Louise Mashidlausky, Lusby, 
Md.

Lietuvos vyčiai spalio 30 
Bostone, Lietuvių Piliečių D- 
jos salėj turėjo vakarą ir šokius, 
grojant geram orkestrui.

Lietuvių Bendruomenės 
Bostono Kultūros klubo spalio 
mėn. susirinkime buvo pristaty
ta Jurgio Jašinsko parašyta kny
ga “Julius Janonis — poetas ir 
revoliucionierius”. Kalbėjo 
rašytojas Stasys Santvaras ir pats 
autorius.

Elena Vasyliūnienė, kuri ne
seniai lankėsi Europoj, Moterų 
klubo metiniame susirinkime 
skaitė paskaitą apie Vokietiją ir 
ten sutiktus lietuvius. Paskaita 
buvo įdomi ir vaizdinga.

Dr. Vytenis M. Vasyliūnas, 
ilgesnį laiką gyvenąs Europoj, 
buvo atskridęs į JAV ir skaitė 
paskaitas Iowa universitete, 
Goddard Space Flight Centre 
Marylando valstijoj ir Antrajame 
Magnetospheric Cleft simpoziu
me Kanadoj. Dabar jis vėl išskri
do į Vokietiją, bet gruodžio 23 
sugrįš į JAV, kur dirbs MIT. 
Sausio 9 įvyks jo koncertas su 
smuikininku Iz. Vasyliūnu Jor- 
dan Hali mažojoj salėj.

Martyno Jankaus šaulių kuo
pos renginys įvyks lapkričio 20 
Sandaros salėj Brocktone.

Inž. Raimundas Tuinila, gyv. 
Beverly, Mass., staiga mirė spa
lio 11. Chemijos inžinerijos 
mokslus buvo baigęs Massachu
setts Institute of Technology, 
dirbo vyr. inž. pareigose dide
lėj Raytheon bendrovėj. Nuliū
dime paliko žmoną, tris dukte
ris, sūnų, tėvus, dvi seseris bei 
eilę kitų giminių ir daugybę 
draugų.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
įvyks 1976 lapkričio 21, sekmadienį

Programa:

11 vai. koncelebracinės mišios Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj
Organizacijos prašomos bažnyčioj dalyvauti su vėliavomis

/
Po pamaldų — akademija Apreiškimo parapijos mokyklos 
patalpose

A k a d e m i j o s m e t u —
kalbės inž. Vincentas Gruzdys iš Philadelphijos 
meninę programą atliks 

solistė Jūratė Veblaitytė-LItchfield, 
akomponuojant pianistei Daliai Sakaitei

poeziją skaitys Vida Jankauskienė 
programai vadovaus ir grožinę kūrybą skaitys 

' Bronius Balčiūnas iš Nevv Jersey

Po akademijos — atgaiva

Visi maloniai kviečiami gausiai dalyvauti!

Įėjimas — auka $3.50 asmeniui

\ Rengėjai —
New Yorko Ramovėnai, 
Birutietės ir Šauliai

Kultūriniam subatvakary spa
lio 23 buvo pristatyta Lietuvos 
Tyrimo Instituto išleista knyga 
“Lithuania Minor”. Pirmininkas 
inž. Edmundas Cibas pristatė 
vakaro prelegentą Algirdą Bud- 
reckį. Prelegentas priminė, kad 
prie Vliko buvo sudaryta Vakarų 
Lietuvos sienų komisija, kuriai 
vadovavo prof. M. Brakas, o kiek 
vėliau ir Rytų Lietuvos sienų 
komisija, kuriai vadovavo dr. 
Trimakas. Šis veikalas “Lithua
nia Minor” esąs jau trečias Ins
tituto leidinys. Knygoj esančios 
studijos apie Mažosios Lietuvos 
ir Prūsijos gyvenimą paruoštos 
dę^ J. Stikloriaus, dr. Rėklai
čio, dr. J. Gimbuto ir prele
gento A. Budreckio. Daug darbo 
knygą išleidžiant įdėjo Juozas 
Audėnas ir Martynas Brakas.

Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos Bostono klubo valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirm.— 
Aleksandra Moriarty, vicepirm. 
— Marija Gineitienė, ižd. — I. 
Ulpaitė, sekr. — Magdalena 
Lendraitienė, narė spaudos ir 
kultūros reikalam — Elena Va
syliūnienė. Susirinkimo metu 
buvo paskirta Klubų Federacijos 
centrui 40 dol., Vasario 16 gim
nazijai — 25 dol., kun. V. Šar
kai Vokietijoj — 25 dol., Bosto
no lituanistinei mokyklai 25 
dol. ir sunkiai sergančiai narei 
Onai Ulevičienei 25 dol.

V. SMETONA 
BOSTONE

Naujosios Anglijos Pabaltie
čių draugija kviečia Bostono ir 
apylinkės lietuvius ir jų drau
gus dalyvauti pianisto Vytauto 
Smetonos koncerte, kuris į- 
vyks šį sekmadienį, lapkričio 14 
d., 3 vai. po pietų First ir Second 
Church salėj, 66 Marborough 
St., Bostone.

Vytautas Smetona, Lietuvos 
prezidento Antano Smetonos 
vaikaitis, gimė Glevelande 1955. 
Piano mokėsi su savo motina Bi
rute Smetoniene* kuri profeso
riauja Cleveland Music School 
Settlement, su savo broliu pia
nistu Antanu Smetona ir su žy
miu piano pedagogu Leonard 
Shure.

Šį pavasarį Vytautas Smetona 
baigė Case Westem Reserve 
universitetą, kur jis turėjo 
Ranney Scholarship Fund ir 
Fortnightly Musical Club sti
pendijas.

Jis yra koncertavęs Clevelan- 
de, Chicagoj, Detroite, Dalias, 
New Haven ir kituose mies
tuose. 1973 skambino su Cleve
lando Suburban simfoniniu or
kestru. Jo įrekorduoti koncertai 
yra grojami per Clevelando kla
sikinės muzikos radijo • stotį 
WCLV. Kitas jo koncertas bus 
lapkričio 22 New Yorko Town 
Hali.

Bilietus bus galima gauti prieš 
koncertą prie durų. Kaina — 
5 dol. suaugusiem ir 2 dol. stu
dentam ir pensininkam.

l
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Liet, pranciškonų 25 metų 
veiklos New Yorke minėjimas 
ir Kultūros Židinio metinis pa
rengimas bus lapkričio 20 Kultū
ros Židiny. 7 v. kokteiliai, 8 
vai. sveikinimai, koncertas. Dai
nuoja solistai Vaclovas Verikai- 
tis ir Rimas Strimaitis, abu iš 
Kanados. Akomponuoja Jonas 
Govėdas. Šokiam groja Joe Tho
mas orkestras. Šios sukakties 
proga išleidžiama sveikinimų 
knygutė, kuri bus pailiustruota 
pranciškonų veiklos nuotrauko
mis.

Kat. Federacijos Nevv Yorko 
apskritis rengia Kristaus Kara
liaus minėjimą, kuris bus lapkri
čio 21, sekmadienį, 11 vai. mi
šių metu Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčioj. Visi prašo
mi dalyvauti, ypač prašomos tos 
draugijos, kurios priklauso 
Federacijai.

Abiejų tuntų sueigos įvyks 
lapkričio 13, šį šeštadienį, 1:30 v. 
Kultūros Židiny. Visi skautai 
privalo dalyvauti uniformuoti.

LMK Federacijos Nevv Yorko 
klubo susirinkimas bus lapkri
čio 17, trečiadienį, 7:30 v.v. pas 
klubo narę Verą Rūtenienę, 85- 
23 87 Street, Woodhavene.
Tai bus antrasis po vasaros 
atostogų susirinkimas. Pirmasis 
susirinkimas buvo pas klubo na
rę T. Penikienę. Visos klubo na
rės dėkoja T. Penikienei už 
gražų priėmimą.

LAK šachmatų komanda lap
kričio 7 žaidė su Nevv Yorko 
latviais Bronxe. Sužaidus lygio
mis su latvių pirma komanda ir 
įveikus jų antrą komandą, LAK 
komanda tapo rungtynių nuga
lėtoja. Mūsiškiam atstovavo: A. 
Simonaitis, A. Sakalas, E. Stak- 
nys ir V. Kulpa. Šį savaitgalį 
Simonaitis ir Staknys vyksta į 
Clevelandą dalyvauti Šiaurės 
Amerikos lietuvių pirmenybėse.

X

827-1352
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207 fJ

Kat. Moterų Sąjungos 24 kuo
pos valdyba lapkričio 14, tuoj 
po sumos, 12 vai. šaukia narių 
susirinkimą Angelų Karalienės 
parapijos mažojoj salėj Brookly
ne.

Adalbertas Milaševičius ir 
šeima vietoj gėlių prie a.a. Al
berto Ošlapo karsto Kultūros Ži
diniui paaukojo 20 dol.
; Kultūros Židinio A. Maceikos 
vardo biblioteka yra atidara 
kiekvieną sekmadienį nuo 12 
vai. iki 2 v. popiet. Visi prašomi 
šia biblioteka pasinaudoti.

Emilija Vaišnoraitė padova
nojo knygų Kultūros Židinio A. 
Maceikos vardo bibliotekai. 
Biblioteka už tai E. Vaišnoraitei 
dėkoja.

Brolis Jurgis Petkevičius, 
OFM, persikėlė iš Kenne- 
bunkporto vienuolyno ir pradė
jo dirbti Darbininko administra
cijoj.

Regina ir Saulė Jautokaitės, 
iš Chicagos, lango Graikiją, iš 
kur Darbininkui atsiuntė sveiki
nimus.

Vytautas Augustinas, fotogra
fas, padarė keletą Kultūros Židi
nio nuotraukų. Nuotraukos už
fiksavo rudens spalvas aplink 
Kultūros Židinį.

Trys šeštadieniai — trys auk
sinės progos apsirūpinti dova
nomis, kurias Kalėdų švenčių 
proga norėsite įteikti savo gimi
nėm, draugam, bičiuliam. Ginta
ro karoliai ir kitokie darbeliai, 
lietuviškos plokštelės, knygos, 
drožiniai, įvairūs suvenyrai bus 
parduodami Darbininko spau
dos kioske, Kultūros Židinio 
apatinėj salėj Laisvės Žiburio 
radijo parengime lapkričio 6, 
Lietuvos Atsiminimų radijo va
kare lapkričio 13 ir lietuvių 
pranciškonų 25 metų jubilieji
niame bankete lapkričio 20.

Kalėdų eglutė, skirta papuošti 
Rockefeller centro aikštei, šiais 
metais bus 65 pėdų aukščio. Eglė 
sveria tris ir pusę tonos. Medis 
iš Montclair, Nevv Jersey, bus 
atvežtas lapkričio 23 ir puo
šiamas žibučiais ir lemputėm, 
kurios bus uždegtos gruodžio 9.

Nijolė Valaitis, Darbininko 
skaitytoja iš Irvington, N.Y., 
susilaukė vietinėj amerikiečių 
spaudoj ir geresnėse krautuvėse 
didelio dėmesio savo dekoraci
jomis iš gėlių ir vaisių. Jos pa
puoštais buketais daugelis 
amerikiečių šeimų puošia savo 
salionus.

Ona Matulionienė, su vyru 
Antanu bei dukrelėm Regina ir 
Eleonora 1949 rugsėjo 1 atvyku
si į JAV, 26 metus išdirbo Platts- 
burgh, N.Y. ligoninėj. Rugsėjo 
mėnesį ji išėjo į pensiją. Ligo
ninės vadovybė ir tarnautojai su
rengė iškilmingas išleistuves iš
tikimai tarnautojai. Į iškilmes at
vyko ir abi dukros, kurios da
bar jau yra sukūrusios savo šei
mas ir abi mokytojauja Glens 
Falls, 'N.Y.

Perkūno choro koncertas, ku
ris buvo numatytas gruodžio 
4, nukeliamas vėlesniam laikui, 
nes choras nesuspėja parengti 
naujos programos.

Kultūros Židinyje dabar vyks
ta rudens parengiamieji darbai. 
Aptvarkytas kiemas, išlyginta 
žemė, aptvarkyta už cementinės 
tvoros einanti gatvė. Dabar su
stiprinama ir pati tvora, nes joje 
buvo pasirodę sprogimo žymių.

Bronius Kviklys, Draugo re
daktorius, lapkričio 11 atvyksta į 
New Yorką ir čia išbus, kol bus 
uždaryta paroda Apreiškimo pa
rapijos salėj. Jis turi privatų 
didelį archyvą. Iš jo rinkinių 
sudaryta ir ši paroda. Paroda už
daroma lapkričio 14, sekmadie
nį.

LB Nevv Yorko apygardos val
dyba gruodžio 31 rengia Naujų
jų Metų sutikimą Kultūros Židi
ny.

Kalėdų eglutę Maironio litua
nistinė mokykla rengia sausio 9 
Kultūros Židiny. Eglutės metu 
pasirodys mokyklos vaikų cho
ras, kuriam vadovauja mokytoja 
Nijolė Ulėnienė.

Pauliaus Jurkaus Juodvarniai, 
pasaka-poema, išleista Darbi
ninko, gaunama Darbininko 
administracijoj. Kaina 5 dol.

Ryšium su 8-tąja dailės paro
da, kuri rengiama vasario 5-13 
Kultūros Židiny, drauge bus ir 
meno savaitė. Iškilmingas pa
rodos atidarymas bus vasario 5. 
Atidaryme bus pagerbtas dail.
M. Dobužinskis ryšium su jo 100 
metų gimimo sukaktimi. Bus į- 
teiktos premijos. Vidury savaitės 
numatoma paskaita lietuviško 
meno klausimais. Vasario 11, 
penktadienį, bus demonstruo
jama paveikslo technika, vasario 
12 rengiamas koncertas ir litera
tūros vakaras. Paroda uždaroma 
vasario 13, sekmadienį, 8 v.v. 
Tada bus paskelbta populiaru
mo premija. Parodai rengti 
komitetas posėdžiauja lapkričio 
15 Kultūros Židiny.

Vargonų koncertas rengiamas 
gruodžio 12, sekmadienį, 4 v. 
po pietų Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj. Koncertą atliks vargo
nų virtuozas Albinas Prižgintas. 
Pertraukų metu bus skaitomos 
ištraukos iš Lietuvos Kat. Baž
nyčios Kronikos ir iš laiškų. 
Koncertą rengia Lietuvių Religi
nė Šalpa ir jos rėmėjai. Po kon
certo — parapijos salėj bufetas.

Vitalis ir Marija Žukauskai 
buvo išvykę dviejų savaičių 
atostogų į Romą Italijoj.

Maironio lituanistinėj mokyk
loj lapkričio 13 bus mokyklos 
lankymo diena. Tėvai prašomi 
mokyklą aplankyti nuo 9 iki 1 
vai. popiet, t.y. per visas pamo
kas. Mokykloj pamokų nebus 
lapkričio 25 Padėkos dienos sa
vaitgalį, gruodžio 25 ir sausio 1.

Lietuvos Atsiminimų radijo 
vakaras bus lapkričio 13 Kultū
ros Židiny. Washingtono-Balti- 
morės studentų sambūris suvai
dins “Rugiapiūtę”, 3 veiksmų 
muzikinę pjesę. Po vaidinimo 
šokiai. (Žiūr. skelbimą).

KONCERTAS 
ELIZABETH, N.J.

Muzikos daktarė A. Moliuške- 
vičiūtė lapkričio 28, sekmadienį, 
3 v. po pietų duos vargonų re
čitalį Elizabetho Šv. Petro ir Po
vilo lietuvių bažnyčioj. Progra
moj dar dalyvauja šie solistai: 
Irena Stankūnaitė, Ona Zubavi- 
čienė, Liudas Stukas. Smuiku 
groja Julius Veblaitis. Taip pat 
dalyvauja ir tos parapijos choras, 
vadovaujamas Vinco Mamaičio.

Stasys Gudas. Nuotr. G. Peniko

Jadvyga Lukošienė su savo 
dukra Rita ir su žentu išvyko 
savaitės atostogų į Havajus.

Išvažiavimo proga pigiai par
duodama: Lietuvių Enciklope
dija, 22 tomai, A. ŽMUIDZINA
VIČIUS ir PO ‘ BAROKO 
SKLIAUTAIS, abi gausiai iliust
ruotos, taip pat meno ir kitokios 
enciklopedijos ir taip pat meno 
ir komerciniam menui išmokt la
bai vertingos knygos. Prie tos 
progos ir kino, foto aparatai ir 
įvairi tai profesijai medžiaga. 
Smulkesnes informacijas su
teikia A. Kairys. Tel. 459-3760.

NUOTRAUKŲ 
PARODA

Gruodžio 5 Kultūros Židiny
je rengiama Aldonos ir Juozo 
Rygelių nuotraukų paroda. Nuo
traukos spalvotos, padarytos to
kia technika, kad primena nuta
pytus paveikslus.

Nuotraukos vaizduoja gamtos 
grožį, vasaros gėles, rudens 
spalvotus vaizdus, žiemos šaltį, 
pavasario spalvų mistiką.

Šalia gamtos nuotraukų yra 
nuotraukų iš kelionės po Jeru
zalę, Romą.

Parodą rengia LMK Federaci
jos New Yorko klubas.

PADĖKA
Išvykstant į Floridą, Lietuvių 

svetainėj Elizabeth, N.J., išleis
tuvių užkandžių metu buvo 
sulaukta gražių ir šiltų žodžių 
bei dovanų. Visiem širdingai dė
kojame. — Pranas ir Stefa Kudu- 
liai.

i*

STASYS GUDAS
Lapkričio 7, sekmadienį, 10 

v.r., ilgai sirgęs, ligoninėj mirė 
Stasys Gudas. Buvo pašarvotas
M. Šalinskienės šermeninėj, pa
laidotas lapkričio 10, trečiadienį, 
iš Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčios Cypress Hills ka
pinėse.

Velionis buvo gimęs 1907 ge
gužės 16 Gargžduose, Kretingos 
apskr. 1929 metais baigė Telšių 
mokytojų seminariją. Telšiuose 
uoliai reiškėsi jaunimo organiza
cijose, buvo moksleivių šaulių 
būrio vadas.

Mokytojavo Tauragėj. 1932 
atkeltas į Kauną, kur Vytauto 
Didžiojo Universitete studijavo 
ekonominius mokslus, buvo 
studentų atsargos karininkų Ra
movės narys, keletą metų buvo 
tos korporacijos pirmininku.

Studijas baigė 1937, tarnavo 
mokesčių inspekcijoj, buvo mo
kesčių inspektorius.

Karo metu pasitraukė į Vo
kietiją, 1949 gegužės 4 atvyko į 
Ameriką, apsigyveno Nevv Yor
ke. Čia reiškėsi tautinės kryp
ties organizacijose, buvo res
publikonas.

Buvo vedęs Veroniką Pikš- 
rytę. Su ja užaugino dvi dukras 
Gražiną ir Audronę.

Be šių artimųjų, Lietuvoj dar 
liko sesuo Kazė Grigaliūnienė.

House for sale. VVoodhaven, 
1 block from park, 2 family 
detached brick — 6 room apart- 
ment over 5 room apartment 
plūs 4 finished rooms in base- 
ment. Everything modem. 
Porches and garage. Asking 
$69,000. Tel. 528-9587 or 
846-0330.

Richmond Hill No. Nr. Park, 
Owner Selling — 2 Family, 
3 spacious floors — 12 rooms. 
Also basement, beautiful gar
den, studio room. All private 
entrances. A-l move-in condi- 
tion. 847-4832.

— ST. PETERSBURG, FLO
RIDA ir apylinkėse perkant, 
parduodant ir nuomojant nuosa
vybes kreipkitės į ANGELĘ 
KARNIENĘ, Broker-Realtor, 
6900-lOth Avė. North, St. Pe
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
345-2738.

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” RADIJAS
35 sukaktuvinių gyvavimo metų šauniam užbaigimui 

kviečia Jus į linksmą, nuotaikingą

“RUGIAPIŪTĘ”
Šią 3 veiksmų muzikinę pjesę išpildys 

VVASHINGTONO - BALTIMORĖS STUDENTŲ VYRESNIŲJŲ SAMBŪRIS

MALŪNAS
įvyks: ŠEŠT., LAPKRIČIO 13 D., 1976 M.

KULTŪROS ŽIDINYJE, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

“Rugiapiūtę” tiek savo turiniu, tiek muzika ir tautiniais šokiais 
reprezentuoja lietuviško kaimo buitį su jo darbymečio 

papročiais, dainomis ir tradicijomis.

PO PROGRAMOS — ŠOKIAI, GROJANT PHIL SMERDY ORKESTRUI
iš Baltimorės

Vakaro pradžia: punktualiai 7 vai. Šokiai 9 vai.
ĮĖJIMO KAINA $6.00 STUDIJUOJANČIAM JAUNIMUI $4.00

Laukiame mūsų mielųjų klausytojų, o ypačiai jaunimo 
Didžiojo New Yorko — New Jersey — Connecticut apylinkėje 

gausaus dalyvavimo.

PROF. DR. JOKŪBAS STUKAS
Direktorius

SENOSIOS LIETUVIŲ ATEIVIJOS AMERIKOJ 
NUVEIKTŲ DARBŲ APŽVALGINĖ

PARODA
ĮVYKS 1976 SPALIO 24-31 DIENOMIS

APREIŠKIMO PARAPIJOS MOKYKLOS PATALPOSE, BROOKLYNE, 
kur bus išstatyta virš 3000 kruopščiai surinktų atitinkamai suskirstytų bei sugrupuotų 
eksponatų, negalinčių sutilpti didžiojoj parapijos salėj.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti atidaryme ir savo atsilankymu pagerbti lietuvių 
ūkininkų sūnus ir dukteris ateivius, atsidūrusius svetimose sąlygose; daugumoje 
beraščius, nemokėjusius nei kalbos nei amato.

Jų reikšmingas įnašas lietuvybės išlaikymui per trumpą laiką virto milžiniška 
jėga ir akstinu, siekiant Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo.

i ;
Paroda pratęsiama iki lapkričio 14. Nuo lapkričio 1 lankoma 

j savaitgaliais arba susitarus su rengėjais.

PARODOS GLOBĖJAI:
Kun. Pranas Raugalas, Apreiškimo parapijos klebonas 
Kun. Juozas Dambrauskas, MIC, Marijonų provincijolas 
Prelatas Juozas Karalius, Shenandoah, Pa.
Kun. Petras Cinikas, dienraščio “Draugas” administratorius

LANKYMO VALANDOS:
Sekmadieniais — po pamaldų ligi 6 vai. vak. 
Darbo dienomis — nuo 4 ligi 7 vai. vak.
Šeštadienį — nuo 12 ligi 6 vai. vak. Rengėjai

Šeštadienj, lapkričio 20, Kultūros Židiny
Įėjimas — 15 dol. auka Kultūros Židiniui

Kokteiliai
Lietuvos generalinio konsulo A. SIMUČIO žodis
Kanados populiariųjų solistų VACLOVO VERIKAIČIO Ir RIMO STRIMAIČIO 
duetai ir solo, akomponuojant muzikui JONUI GOVĖDUI 
vaišės ir šokiai, grojant JOE THOMAS orkestrui

Vietas (prie 10 vietų stalų) prašome rezervuotls iki lapkričio 14 pas — Ireną Alksninlenę, 
telef. — TU 6-5695, Eleną Andrušienę — VI 7-4477, Apoloniją Radzivanienę — 441-9720 arba 
Loretą Vainienę — 296-6860.

PRANCIŠKONŲ 25 METŲ VEIKLOS NEVY YORKE 
MINĖJIMAS IR KULTŪROS ŽIDINIO METINIS 

PARENGIMAS /

KULTŪROS ŽIDINIO KOMITETAS
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