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AMERIKOS LIETUVIŲ 
SUVAŽIAVIMAS Cl"~

15 centų

Savaitės 
įvykiai 
XI. 19-28

DldŽI*USl*S rūpestis raton-Midway viešbutyje, įvyko 
mllralaae fiavnllnaa 33-čias Amerikos Lietuvių Tary-— SUSIUS, gazolinas, bos SUYažiavimas. Dalyvavo 36 

elektra direktoriai ar jų pavaduotojai,
' - ....... 10 skyrių atstovų, 6 spaudos at-
Prezidentas Nixonas sek- s*0™’ 27 svečiai — viso apie 

madienio kalboje pakartojo, ką 100 at
buvo anksčiau sakęs, ir kai ką 
pasakė naujo energijos reikalu:

— Nuo šeštadienio 9 v.v. ligi 
sekmadienio vidurnakčio gazo
lino stotys uždaromos. Potvarkis 
veikia nuo gruodžio 1.

— Rafinerįjos pristatys pa- - -
skirstymo punktam kuro 15 r K* Šidlauskas, L. Dargis, 
proc. mažiau nei 1972. Jį pa- - kun- A* Santaros. Sekretoriavo: 
skirstant pramonės įmonėm su- 7 E- Vilimaitė, K. Januška, dr. P. 
mažinama aliejaus 10 proc., bu- - Jokubka, M. Andnkytė.
tam sumažinam <J5 proc. (ter- Rezoliucijų komisiją sudarė: 
mostatai nuleidžiami iki 68 A- Sukauskas, A. Pautienius, 
laipsnių), komercinėm įstaigom ^U1\A’ Stašys, J. Skorubskas, 
sumažinama 25 proc. Tai veiks 
nuo sausio' 1.

— Susilaikoma nuo dekoraty
vinių iliuminacijų Kalėdų metu, 
reklamų prekėm, restoranam.

— Rafinerijai įsakyta gaminti 
daugiau kūrenamo aliejaus, ma
žiau gazolino.

— Autojudėjimo greitis suma
žinamas iki 50 mylių ir tik spe
cialiem autobusam ar sunkve
žimiam iki 55.

Prezidentas ragino priimti 
tuos potvarkius savanoriškai, iki 
Kongresas paskelbs tai kaip į- 
statymą apie gruodžio vidurį.

Tokis prezidento praneštas 
sprendimas prieitas po ginčų 
taip vyriausybės narių bei jų 

reikalavimas gazoliną racionuo- sustiprino prezidento’^sitikėį 
ti, bet iždo sekretorius griežtai 
priešinosi siūlydamas pakelti 
gazolinui kainas. Ir prezidentas 
pasirinko kompromisą, nesiryž
damas iškarto sprendimui, kuris 
būtų nepopuliarus tarp 101 mili
jono auto savininkų.

Suvažiavimą pradėjo Altos 
pirm. dr. K. Bobelis, sukalbėjo 
invokaciją kun. J. Prunskis. Pre- 
zidiuman pakviesta: gen. kon- 
sulė J. Daužvardienė, Vliko at
stovas J. Valaitis, T. Blinstrubas,

" A. Devenienė, T. Blinstrubas, 
dr. K. Šidlauskas, A. Čaplikas, 
M. Gudelis.
■ Pradžioje išklausyta keliolikos 
sveikinimų. Visi linkėjo vienin
gai dirbti Lietuvos laisvinimo 
reikalam.

Ar kompromisas padėtį ligel-

Prezidentas aiškino, kad tai 
laikinis kiekvieno “pasiaukoji
mas”. Šio dešimtmečio pabaigo
je Amerika turės pakankamai sa
vo energijos ir išsivers be im
porto. Tačiau jau šioje trumpoje 
distancijoje-rodosi energijos sto
kos pirmi vaisiai — pristabdo
ma gamyba (automobiliai); su
mažės apyvarta kurortuose, mo
teliuose, restoranuose. Bedar
bių padidėsią iki 8 proc. Nuo 
pavasario teksią vis tiek gazoli
ną racionuoti, kai jo vietoje bus 
daugiau gaminama aliejaus ku
rui.

- .... . . t laiškus —informacijas. No-
Ąpie Altos veiklą pranešiaML riiqa' stiprinti Tarybos veiklą, 

kviečiamos/ įsijungti naujos 
' ' 'zacįjos... . —įt-".

pranešė, kad į AHų įrtcėa^te ni 
ji nariai: Vilniaus

pat pranešė, kad-.

Skopibskas pranešė, kad 
metus iki lapkričio 10 tu-

Okupuotoje Lietuvoje leidžia
mas ir veltui pasaulio lietuviam 
siuntinėjamas “Gimtasįs Kraš
tas” spalio 25 numeryje įsidėjo 

L.. ilgą 'Saliamono Vaintraubo ko
mentarą “Kam atiteks paliki
mai?”, kuriame jis dėsto, kaip jo 
vadinamieji vaduotojai trukdo į- 
pėdiniam palikimus gauti. Eltos 
bendradarbio paklaustas Lietu
vos^ generalinis konsulas A.y Si
mutis atsakė į jam duotus kelis 
klausimus.

— Ar teisybė, kad veiksniai 
trukdo įpėdiniam Lietuvoje pa-, 

- likimus gauti?
— Čia tiek pat teisybės, kiek 

okupanto ir jo tarnų tvirtini
me, kad Lietuva savanoriškai į- 
stojusi į Sovietų Sąjungą. Lietu
vos konsulai savo paskirtimi yra 
įpareigoti ginti Lietuvos pilie
čių interesus, ir tą jie visomis 
išgalėmis vykdo. Todėl jie truk
do okupantui užgrobti pali
kimus Jcurie priklauso okupuo
toje Lietuvoje gyvenantiem įpė-

AR ČIA MIRUSIU PALIKIMAI 
TEKS GIMINĖM LIETUVOJE? 
Atsako Lietuvos gen. konsulas A. Simutis

pakvietė jį atvykti į' Ameriką 
t arba į bet kurią laisvojo oasaulio 

šalį atsiimti tėvo palikimo. Sū- 
1 nūs atsakęs, kad jis į JAV atvyk

ti negalįs, bet galėtų nuvyk
ti į Švediją. Konsulas sutiko jąm 

• palikimą pervesti į Švediją* j*s' 
čion atvyko su Maskvos Iryur- ‘ 
kolegijos agentūros Vilniuje tar
nautoja Genovaite Valinskiene 
(nepranešęs apie jos “globą” 
konsului). Švedijoje Vilius Juš
ka pasirašė pakvitavimą, kad pa
likimo tiek tai dolerių gavęs, o 
po to su Valinskiene grįžo į 
okupuotą Lietuvą.~

— Ar manote, kad Juška jam 
priklausomų dolerių į rankas ne
gavo?

— Tikrai ne. Tam ir buvo su 
juo atsiųsta Valinskienė, kad ga
vęs dolerius įpėdinis nenutartų 
nukeliauti į Ameriką ar kur ki
tur. '

— Ar žinote bent vieną atsi
tikimą, kur okupantas, paėmęs 
palikimo dolerius, įpėdiniui 
nieko neduotų?

— Žinau, štai jis: 1967 m. ba
landžio 7 d., Paterson, N. J., 
mirė Nikodemas Amfaravičius- 
Anforovich. Jis paliko keliolika 
tūkstančių dolerių, bet nepaliko 
nei testamento, nei artimų šei
mos narių. Apmokėjus laidotu
vių ir kitas išlaidas, įpėdiniam 
Lietuvoje liko $10,899.07. Injur- 
kolegijos advokatas, neva atsto
vaująs “vienintelei mirusio įpė
dinei” Antaninai, Stasio duk
rai, Anforovich-Amfaravičiūtei, 
jos vardu Maskvoje surašė “The 
Release and Refending Bond to 
Administrator”, kurį tariamoji į- 
pėdinė pasirašė Amerikos kon
sulo akivaizdoje. Ji taipgi in- 
dorsavo jos vardu 1967 m. rug- 
piūčio 15 d. išrašytą čekį su
moje $10,655.07, lyg tai ji tuos 
pinigus būtų gavusi. Injurkole
gija nutylėjo, kad Sibire ištrė
mime gyvena tikra Amfaravi- 
čiaus sesuo Mięhalina Gečiaus- 
kiėnė.HPodešimties metų, grį- 
žusi į Lietuvą iš Sibiro tremties, 
Gečiauskienė pradėjo ' rašyti 
laiškus broliui Nikodemui. At
siliepė giminės iš Amerikos, 
kad brolis jau miręs ir kad jo 
palikimą kažkas pasiėmė. Ge
čiauskienė parašė giminėm, 
kad ji jokio palikimo nėra ga
vusi. Giminės kreipėsi į Lietu
vos generalinį konsulatą New 
Yorke. Pavedžiau reikalą ištirti 

» advokatam. Išaiškėjo, kad Mask
vos Injurkolegija palikimą yra 
paėmusi, bet teisėtai įpėdinei, 
seseriai Michalinai Gečiauskie
nei jo neišmokėjusi. Mano ad
vokatai trina rankas, kad šį kartą 
Injurkolegija bus pašokdinta už 
palikimo pasisavinimą ... Bet, 
vos pajudinus bylą, pradėjo 
plaukti giminėm iš Gečiauskie
nės aliarmudjantys laiškai: Bran
gieji, ačiū už jūsų pastangas, be* 
toliau nieko nedarykite, paliki
mą gausiu ... Daviau parėdymą 
advokatam bylą nutraukti, nes 
kiltų pavojus, kad semite “už 
tarybinės santvarkos šmeižimą” 

. dar kartą atsidurtų Sibire.
(nukelta į 5 psl.)

v 32,030 dol. Daugiausia pajamų 
iš aukų. Išleista daugiau

sia: Vlikui 11,000 dol., biuro ve-lietuvių kongresas. Padėkojo 
šiem už darbą.

Pats dr. K. Bobelis nuo 
eitų metų Altos 
Valstybės departamente ti 
pasikalbėjimus. Daug ] 
daroma sumažinti muitus ______ _
niams į Lietuvą. Parašyta daug ( nešė dr. J. Genys: ko norėta, 
pareiškimų spaudai. Saugumo | kaip pasisekė informuoti konfe-

— 4,972 dol„ kitom organizaci
jom 2£61, kelionėm 1,784 dol.

Apie saugumo konferenciją,

— Gal žinote ką nors apie 
Kristupo Juškos palikimą, kurio 

konferencijoje Altai atstovaife renčįjos dalyvius. Pasiųstų žmo- atsiimti įpėdinis turėjęs net į 
dr. J. Genys. Rūpintasi Euro- nių suėmimą^ labai pasitarnavo Švediją nuvykti?

— Šis palikimas buvo Lietu
vos generalinio konsulato Chi
cagoje konsulariniame rajone. 
Norėdamas, kad palikimas tektų 
Juškos įpėdiniam, o ne sovie
tam, generalinis konsulas Chica
goje, velionis Petras Daužvar- 
dis, susižinojo su Lietuvoje gy
venančiu mirusiojo sūnum ir

pos Laisvės radijo stotyje gauti pabaltiečių propagandai.
Pranešimus padarė ir iždo glo

bėjai. Viskas rasta tvarkoje. Pa
gerbti Altos’skyrių veiklieji na
riai, įteikiant jiem atsižymėjimo 
kuras. ''' —
— Į suvažiavimą buvo atsilankęs

lietuvių programą. ?
Dr. V. Šimaitis, Altos sekreto

rius, pranešė, kad Akos sudė- 
tin dabar įeina 12 organizaci
jų. Valdyba turėjo 8 posė
džius, ^gegužės mėnesį buvo 
pasitarimas su Vilku, Altos raš- kongreso atstovas R. Hanrahan 
tinė paruošė ir išsiuntinėjo (nukelta į 5 psl.)

Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimo, įvykusio lapkričio 17-18 Chicagoj, dalyviai.
Nuotr. V. Noreikos

AMERIKOJE:
Ar prezidentui bus pareikštas 

nepasitikėjimas? Pagal Monitor 
apklaustų Kongreso narių pa
reiškimus — ar gali sudaryti ne- ' 
pasitikėjimo bylą: 174 “taip”, 
45 “ne”; ar nubalsuos nepasi
tikėjimą: 51 demokratas “ne”,' 
40 “taip”, 40 respublikonų “ne”. 
6“taip”; ar prezidentas pats pa
sitrauks: BĮ “taip”, 131 “ne”.

•i*

Turės pasikeisti Amerikos 
“gyvenimo stilius”: aprims gy
venimo ir produkcijos tempas; 
Monitor tvirtinimu, supermar
ketuose sumažės klientų, nes 
dabar automobiliais suvažiuoja į 
juos iš priemiesčių; turės gatvių 
kertėse atsirasti vėl mažos krau
tuvėlės. Skelbtasis šūkis “pros- 
perity” teks keisti šūkiu “Susi
veržti diržus!” O pažadas išsi
versti sava energija paskutiniais 
metais išgarsintą šūkį “Interde- 
pendence”teks keisti šūkiu'Tn- 
dependence”. ' Vadinas, teks 
laikrodį sukti atgal.

Monitor vedamajame prezi
dento paskelbtas priemones 
pavadino “paliativa”.
Kas padėti gali lėgalbėti?

Tikras sprendimas, sako Mo
nitor, bus tada, kai aliejus vėl 
ims tekėti iš vidurinių rytų. NY 
Times tikino, kad parodymas, 
jog Amerika gali apsieiti be ara
bų naftos, gali arabus įtikinti, 
jog naftos embargo jiem patiem 
nenaudingas. NYT taip pat skel
bė “ūkinių specialistų” siūd
inus taikyti arabam sankcijas. Ir 
valstybės sekr. Kissingeris užsi
minė apie galimas “kontrprie- 

( nukelta į 2 psl.) 
' ' t

mą pietuose. J, Restonas (NYT) 
sako, kad Kongresas nepasitikė
jimą nutartų, jeigu būtų visuo
menės spaudimas, bet esą visuo
menė nuo viso to jau “pavar
gusi”, kitaip sakant, nepasitikė
jimo nebus.

Kaip su prezidento įrašais? 
Iš teisėjo Siricos pareikalautų 
9 įrašų du nesą iš viso buvę. 
Pereitą savaitę paaiškėjo, kad ir 
trečio įrašo dalies nėra — pasi
kalbėjimo su Haldemanu apie 
18 minučių. Prezidento sekre
torė prisipažino ištrynusi per 
neapsižiūrėjimą.

Respublikonai gubernatoriai 
ir partijos vadovybė stengiasi 
sudaryti įspūdį, kad jie nepri
klausomi nuo prezidento Nixo- 
no ir už jo veiksmus neatsakin
gi. 1974 rinkimuose mano ne
teksią dar tiek Kongreso narių, 
kad negalėsią sudaryti daugiau 
kaip trečdalį ir prezidento veto 
paremti.

Kelionės lėktuvais pabran
gintos -viduje 5 proc., į užsie
nius 6 proc.

KITUR:
Egiptas gavęs raketom atomi

nius smaigalius iš Sovietų. Taip 
pranešė Amerikos žvalgyba, 
nors Kissingeris švelnino: esą 
dalykai neįrodytas. Arabai tvir
tina, jiem atominiai ginklai rei
kalingi, kad nešantažuotų jų Iz
raelis savo atominiais ginklais.

Graikijos prezidentas Papa- 
dopoulos nušalintas lapkr. 25. 
Jo pareigas perėmė gen. lt. Phai- 
don Gizikis. Papadopoulus buvo 
tas, kuris nušalino karalių 
Konstantiną.

Libane arabai pagrobė Olan
dijos lėktuvą su 288 keleiviais. 
Nusileido Kipre ir reikalauja, 
kad būtų paleisti teroristai, ba
landžio mėn. mėginę sprogdinti 
Izraelio atstovybę.

BRAŽINSKŲ TEISMAS ATIDĖTAS
KALĖDŲ PIRMAI DIENAI

rangus”, kaip jį apibūdino “ Am- 
nesty International”, į kurį Vli
kas kreipėsi, prašydamas pa
ramos Bražinskam.

Laiškus ir kitas siuntas ga
lima siųsti Bražinskams betar
piai, ne per advokatą. Tačiau, 
jei norima sušelpti pinigais, pra
šoma siųsti per Vliką. (Elta)

Lapkričio 13 Turkijos teismas 
Ankaroje svarstė P. ir A. Bra
žinskų bylą ir vėl, radęs doku
mentuose kažkokių neaiškumų, 
ją atidėjo gruodžio 25. Vadinas, 
vargšai kaliniai bus teisiami 
Kalėdų pirmąją dieną. Būtų jiem 
didelė parama, jei jie iš viso pa
saulio lietuvių gautų kalėdinius 
sveikinimus šiuo adresu:P. ir Ą. 
Bražinskas, Merker kapali, Ceza 
evi, Ankara, Turkey.

A. Gustaitis, “Naujienose” 
sielodamasis, kaip ir visi lietu
viai, Bražinskų likimu, rašo, esą 
Vlikas pataręs mūsų laikraščiam 
nerašyti apie Bražinskus. Toks 
patarimas nebuvo Vliko jokiam 
laikraščiui duotas.

Vlikas, Bražinskų advokato 
prašomas, patarė neruošti de
monstracijų prie Turkijos atsto
vybių ir kitų įstaigų, nes jos bū
tų nukreiptos prieš Turkijos 
teismą. Tiesa, Turkijos teismas, 
Bražinskų bylos neišsprendęs 
per trejus metus, yra “visai ne-

LIETUVIŠKOJ 
VEIKLOJ

devynių yra Jūratė Kazickaitė, 
AP bendradarbė, parašiusi ge
riausią istoriją iš šeimos gyveni
mo — apie VVestbrook šeiminin
kės mokėjimą šeimos išlaidas 
suderinti su nupigusiu doleriu.

Premijom skirta po 25 dol. ir 
auksu rašytą pažymėjimą. Pre
mijos įteikiamos lapkričio 30 
specialiame baliuje. Ar Jūratė 
jame dalyvaus, nesą aišku, nes ji 
dar negrįžusi iš arabų pasau
lio. Paskutiniu laiku ji buw 
Tripoly, Libijoje, kur turėjo

JŪRATĖ KAZICKAITĖ — 
LAUREATĖ

N. Y. Post pranešė, kad New 
Yorko moterų žurnalisčių klubas 
paskyrė devyniom žurnalistėm 
premijas, vad. “Front Page 
Award” už “pažymėtinus žur- gauti pasikalbėjimą su Libįjbs 
nalistinius laimėjimus”. Tarp tų prezidentu. •. / "įf1

• ’ • - ’ * ' * • ' ’ K*: ? **

— Vliko vicepirmininkai Jur
gis Valaitis ir Aleksandras Vak- 
selis lapkričio 17 dalyvavo Ame
rikos Lietuvių Tarybos suva
žiavime Chicagoje. Vliko vice
pirmininkai turėjo bent trijų va
landų pasikalbėjimą su Altos 
valdyba. Pasikalbėjime buvo ap
tarta numatomoji sušaukti Lietu
vos laisvinimo veiksnių kon
ferencija ir kiti reikalai. Lapkri
čio 18 abu vicepirmininkai turė
jo išsamų pasikalbėjimą su Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba, tos pat konferenci
jos klausimu. A. Vakselis buvo 
nuvykęs į Ramovėnų suruoštą 
Lietuvos kariuomenės minėjimą 
ir tarė sveikinimo žodį. (E)

— LB Michigano apygardos 
steigiamasis susirinkimas įvyks 
gruodžio 2 Detroito lietuvių 
naujame Kultūriniame Centre. 
Naują Apygardą sudarys Grand 
Rapids, Detroito, Buffhlo ir Ro- 
chesterio apylinkės.-Susirinki
me \>us renkama apygardos val
dyba, revizuos komisija ir apta- 
narni atBiues t

— Laurence Harvey, filmų ir 
teatro artistas, sulaukęs 45 m. 
amžiaus, vėžio ligos pakirstas, 
mirė lapkričio 26 Londone. Jo 
tikrasis vardas ir pavardė buvo 
Larushka Mischa Skikne. Buvo 
gimęs Lietuvoj, Jonišky, žydų 
šeimoj. \

— Baito 17-jame seime, įvy
kusiame 1973 lapkričio 10 Cle- 
velande, dvejų metų kadencijai 
išrinkti 32 direktoriai. Rinki
muose dalyvavo 136 atstovai. 
Vienas balsas neužskaitytas. 
Ralfo naujos direktorių tarybos, 
revizijos komisijos ir centro val
dybos sąstatas paskelbtas Darbi
ninko nr. 47, psl. 5.

— Albinas S. Trečiokas, New- " 
ark, N. J., uolus visuomeninin
kas, ALT S-gos garbės narys, . 
Darbininko skaitytojas, bendra
darbis ir rėmėjas, spalio 28 at
šventė 80 metų amžiaus sukaktį. 
Sukaktuvininkui linkime ir to
liau sėkmingai darbuotis lietu
viškuose dirvonuose.

— Lietuvių Fondo tradicinis 
vakaras Chicagoj, Jaunimo cent
re, įvyks gruodžio 15.

— Detroit, Mich., kariuome- 
nės šventė rengiama gruodžio 
2. Pamaldos 10:30 vai. Šv. An
tano bažnyčioj. Akademija 12 
vai. Lietuvių namuose. Paskaitą 
skaitys Šaulių Sąjungos pirm. 
Vincas Tamošiūnas. Meninę 
programą atliks Šilainės an
samblis, vadovaujamas Galinos 
Gobienės. Po programos bendri 
pietūs.

— Sydnejuj lietuvių ir latvių 
šachmatininkai sužaidė turnyrą 
su Australijos pirmaujančiu 
šachmatininku C. Purdy. Jis pra- 
laimėjo tik prieš lietuvį V. Pata
šių. Žaidynės vyko lietuvių klu
be.

Lietuvių Fondas 
paskyrė 1000 dol. 
New Yorko dailės 
parodai

Lietuvių Fondo pelno skirsty
mo komisija paskyrė 1000 dol. 
New Yorko dailės parodai, kuri 
bus rengiama vasario mėnesį 
Kultūros Židinyje. Pinigai ski
riami premijai už dailę.

Premijos klausimu buvo pa
sisakyta Darbininke ta prasme, 
kad šiemet patogiausia Lietu
vių Fondui premiją 1000 dol. 
paskirti dailės parodai New Yor- 
ke ir tuo pačiu pagerbti Kultū
ros Židinio atidarymą. Lięt. 
Bendruomenės New Yorko apy
gardos valdyba parašė prašymą, 
taip pat motyvuodama, kad to
kia premija būtų skiriama New 
Yorkui. Lietuvių Fondo pelno 
skirstymo komisija įvertino New 
Yorko pastangas ir premiją P** 
skyrė. Praeitais metais Fondas 
skyrė pirmąją premiją už dailę. 
Ji teko Chicagoj vykusiai paro
dai.
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(Kun. Bubnys grįžo iš kalė
jimo): ’ ,
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teikę 1972.VIII.il supažindino 

iuT— nugriauti mūsų

įlinkas, pasirašydamas, kad su 
tokiu nutarimu supažindintas, 
pridėjo tokią pastabą: “Kol ne- 

atėjęs iš Vilniaus ar net 
^Maskvos galutinis atsakymas, 
prašom neskubėti šio nutarimo 
vykdyti.” -
‘ S. m. rugpjūčio 14 d. šiuo rei- 
kajurąjono valdžiai pasiuntėme 
Čat irtskirą raštą: “Kadangi čia 
ginČytinasklausimas, mes krėi- 
piatnės į aukštesnes instancijas, 
praŠonie neskubėti Šio savo 
sprendinio' vykdyti, kol negau
sime ” iš ' aukštesnių instancijų 
Atsakymo**. . 4
?$TnL Ip&itlčįo 24 d. (dar vi- 

iipms bemiegant) apie 4 vai. 
30nrih?'atvažiavę du milicinin- 
'£ifsu ’; 8 ’ vyrais, dalyvaujant 
Cėfkinės kolūkio pirmininkui, 
Štigriovė mūsų remontuojamą 
pastatą. Rąstus sulaužė, supiaus- 
fe, net visus pamatus su kaž
kokia mašina išvertė. Dabar vis
kas' atrodo kaip po bombardavi
mo, net praeiti negalima. Ko
dėl toks beprasmis žmonių dar
bo ir turto naikinimas? Ar toks' 
elgesys kelia tarybinės valdžios 
autoritetą žmonių tarpe?
. Atrodo, kad rajono vykdo
majam komitetui suteikta di
džiausia valdžia ir net nėra 
prasmės aukščiau kreiptis. Pvz. 
kada: mes 1965 m. kovo 14 
su skundais nuvažiavome į Vil

rajoną: "Ten bus viskas sutvar- 
1t^&”?”VėKau'rajbno''vykdomo
jo komiteto pirmininko pava
duotojas Vaitonis mums pasakė: 
“Na, ką, ar daug laimėjote Vil- 
nlųje? Aš savo žodžio nemai
šau". -
>Wūsų 1971 m. rašytas LTSR 
Ministrų Tarybai pareiškimas, 
taip pat persiųstas rajono vyk- 
domąjam komitetui, nedavė jo
kiųVaisių?
*,«. m. rugsėjo 5 d. Religijų 
teiksiu tarybos įgaliotinis pra- 
rieŠė: i"Į jūsų pareiškimą, adre
suotą LTSR Ministrų Tarybai ir 
persiųstą mums, pranešame, kad 
ūkinio pastato statybos klau
simas reikia spręsti prisilaikant 
įstatymais nustatytos tvarkos”.

Bet ar pati rajono valdžia lai
kosi įstatymų, kurie visiems pi- 
li&Hams garantuoja lygias teises 
ir sąžinės laisves?

: Todėl mes, šimtai tikinčiųjų, 
kreipiamės į Maskvą. Prideda
me remontuojamų ir sugriautų 
pastatų 3 fotografijas.

kun.
AoOttM Stalys. Nuotr. V. Noreiko*

(Pareiškimą pasirašė 1709 ti- 
tikintieji). 2

Praslinkus keturiems mėne
siams nuo šio pareiškimo išsiun
timą į Maskvą, 1972.XII.29 Ig
nalinos vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotojas Vaitonis 
pasikvietė J. Maldžių, kurio 
vardu buvo pasiųstas Ceikinių 
parapijos tikinčiųjų pareiškimas 
į Maskvą. Vykdomajam komi
tete keturi civilinės valdžios pa
reigūnai 74 metų senuką J. Mal
džių virš dviejų valandų klau
sinėjo, kas parašęs pareiškimą, 
barė, net kalėjimu grasino. Ga
liausiai pasakė: “Jūsų pareiški
mas į Maskvą nieko nepadėjo. 
Bažnytiniai pastatai mūsų. Mes. 
tik naudotis leidžiame. Pa
šalinkite vaikus -nuo—altoriaus^- 
tada leisime ūkinį pastatą re
montuoti”.

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA

(Nepatinkamą nugabeno į be
pročių namus):

Naujoji Vilnis. Į N. Vilnios 
psichoneurologinę ligoninę vi
daus reikalų ministerijos tardy
mo valdybos skyriaus viršinin
ko Lauraičio 1972.X.19 įsakymu 
atgabentas Vytautas Lažinskas.

1972 m. liepos 21 naktį jis 
prie Klaipėdos kelio už Arioga
los pastatė 5 su puse metrų 
aukščio metalinį kryžių. Val
džios pareigūnai sekančią dieną 
kryžių nugriovė, o “kaltininkas” 
buvo tardomas? Teismo psichiat
rinė komisija, vadovaujama 
Glauberzono, ^nustatė, kad V. 
Lažinskas yra aiškios sąmonės, 
nukrypimų iš fizinės ir neuro
loginės pusės nėra, geros nuo
taikos, tik atmintis kiek nusil
pusi. Intelektas atitinka išsilavi
nimą bei gyvenimo patyrimą.

Teismo psichiatrinė komisija 
pripažino, kad V. Lažinskas ser
gąs paranojaline psichopatija, 
kadangi neprisipažįstąs padaręs 
nusikaltimą ir išsipasakojęs “sis
tematizuotas religinio turinio 
kliedėjimo idėjas”, todėl esąs 
nepakaltinamas ir jam reika
lingas gydymas psichiatrinėje li
goninėje.

(Vyskupui Valančiui pritrūko 
popierlo):

Vilnius. 1972 m. pabaigoje 
“Vagos” leidykla išleido vysk. 
Motiejaus Valančiaus raštų dvi
tomį.' Grožinė literatūra yra lei
džiama dideliais tiražais — nuo 
10,000 iki 30,000 egz., tačiau 
vysk. M. Valančiaus raštams, ku
rie persunkti religine mintimi, 
“pritrūko” popieriaus ir išėjo 
vos 5000 egz. Daug Lietuvos 
knygynų šio dvitomio visiškai 
negavo. Kiekviena geresnė kny
ga bematant yra išperkama, ypač 
jei joje yra religinių ar tautinių

Atsakymą siųsti: LTSR, Igną- ™nčių. Tuo tarpu marksizmo 
linos rajonas, Ceikinių paštas, Klasikų veikalai ir ateistinė li- 
Didžiasalio kaimas, Juozas Mal- teratūra g“1* knygynuose ištisais 
džius, metais.

Pilkalnis. 1972.XI.10 apie 15 
vai. iš Kapsuko griežto režimo 
lagerio buvo išleistas kun. Pros
peras Bubnys, kurį prieš metus 
laiko nuteisė už vaikų mokymą 
tikėjimo tiesų. Kalinį sutiko 
kunigai ir būrelis tikinčiųjų. Net 
kai kurie iš lagerio administra
cijos galėjo pamatyti šioje vieto
je neįprastą vaizdą —- rožių 
puokštę kunigo - kalinio ran
kose.

Lapkričio 15 Girkalnio choris
tai kun. P. Bubniui suruošė 
sutiktuves. Per pamaldas gie- 
dojo choras, o bažnyčia buvo pil- 
na žmonių, nors iš anksto tildn-

Savaitės įvykiai
(atkelta ii 1 psl.) 

mones”, jei arabai ilgiau vartos 
embargo. Kokias priemones 
— nepasakė. Į tai atsiliepė Sau- 
di Arabijos naftos ministeris: 
jei bus sankcijos, Saudi Arabija 
sumažinsianti naftos gamybą ne 
25 proc., bet 80 proc., o jei Ame
rika norės pavartoti karinę jė
gą, jie esą pasiryžę naftos šal
tinius susprogdinti.

Monitor atmetė “kontrprie
monių” siūlymą. Esą Saudi Ara
bijos karalius Faisal yra tas, nuo 
kurio priklauso aliejaus embar
go. Ir nesą jokių paveikių kontr
priemonių. Tiesa, Saudi Arabija tarpusavio pagalbos sutartis ne
gauna ginklus ir kviečius iš garantuosianti Izraelio sau- 
Amerikos, bet lygiai gerai galė- gumo. Tokia sutartis esą turėtų 
tų gauti ir iŠ kitur. “Maskva tam reikšti, kad Amerika stos į 
pasiruošus ir to laukia. Prakti- karą už Izraelį kaip už Vietna- 
nis kontrpriemonių vaisius te- mą. Bet čia tiesi * * susidurs su,

tas Sovietų klientu'
Laikraštis mano, kad^ Faisal 

atleistų kiek varžtus, jei Izraelis 
pasitrauktų į rytinį kanalo kran
tą, ir visai embargo atšauktų, jei 
Izraelis pasitrauktų iš Sinajaus.

“Tik vienas praktinis kelias 
aliejui tekėti — reikia, kad Kis- 
singeris įtikintų Izraelį pasi
traukti iš Egipto teritorijos, ku
rią yra okupavęs nuo 1967”.

Tai žino arabai, tai žino Iz
raelis, tai ima labiau pažinti ir 
amerikiečiai, vieninteliai Izrae
lio sąjungininkai. Nuo to pri
klauso ir jų dabartinė politinė 
veikla, pavirtusi šaltuoju karu.

Kas jame turės kapituliuoti?
Arabų valstybės nepaten

kintos Egipto prezidentu, kad jis 
esąs perdaug nuolaidus derybo
se dėl paliaubų vykdymo; jis 
net nelaiko esminiu reikalu pa
sitraukimo į spalio 22 dienos 
linijas, jei tuojau bus taikos kon
ferencija Ženevoje (gruodžio 
18). Bet arabų valstybių kon
ferencija lapkričio 26 Alžire pa
sirodė vieninga už naftos embar
go toliau; Sąudi Arabijos kara-

tai praleisti lageryje buvo ne 
vien kun. P. Bubnio, bet ir vi- •

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko administraciją, 910 WŪloughby Are.; Brocklyn, N.Y. 11221.

PC «•> patarnavimas {dedant naujas dalis. Aptarnanjam Queens ir apyiin- 
jta Neturim. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0687. Adresas: 

joe Kasias, 87-16 Marile Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo
T.GOdhaven Btvd.). ______

Raseinių rąjono valdžia . Kun. Weodhaven, N.Y. 11431; te). 4U-1163, namų TW 7-1061 (nuo 9 r. ūd 9 v.> 
P. Bubniui pareiškė. neturinti ___
į jį jokių pretenzįjų ir nedary
sianti jam kliūčių eiti kunigo pa
reigas. Praslinkus keliems mė
nesiams, kun. P. Bubnys buvo 
paskirtas klebopu f Lygumų 
parapiją. ,

imti nakčiai Iš bažngčtoa)

Kaunas. 1972JOI.12 J. ?E. TA tOM RADIJO IR TBLBVUUJO8 APARATU8 spalvotag ir paprastu*, 

vysk. J. Labukas išsiuntinėjo 
Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos kunigams ap
linkraštį, kuriame rašoma: 
“..» įsakėme Švenčiausią Sak
ramentą nakčiai tose bažnyčio
se, kur nėra naktinių sargų, at
nešti į zakristįją ir padėti į 
tinkamai įruoštą vietą. Jokie 
bažnytiniai indai naktį baž- 
jyčioje. .nepaliekami. Jie turi 
būti laikomi zakristijoje, arba

 (nukelta į 4 psl.) dykai. Aptarnauja Cambridgc ir Boatoną. TR 6^484.

liūs jų akyse herojus. Nuolaidu
mo politikos laikosi Egip-______ ___ ____~___ ______ r___ _
to prezidentas, veikdamas betgi Woodhaven, N.Y. 1142L Telef. 441-4712 
ne per Maskvą, bet per Ameri
kos atstovą Caire ir insistuo- 
damas, kad būtų vykdomos 
Kissingerio įpirštos paliaubų są
lygos.

Izraelis laikosi derybose kie
tai. Bet žino, kad politiškai jis 
vis labiau izoliuąjamas/lieka be 
politinių draugų, išskyrus Ame
riką, o ir ta daros įtartina. NYT 
lapkričio 25 paskelbtas “Ameri- 
cans for Safe Israel” atsišauki
mas, kuriame kritikuojamas Kis- 
singeris ir Fulbrightas, kad jie 
rengią “1973 Muencheną” — Iz
raelio išdavimą. Esą jų siūloma

tente, o rytoj jau bus tiesiogi
nis akis į akį susidūrimas tarp 
Amerikos ir Sovietų”.

Amerikos “Jewish Commit- 
tee” rodė džiaugsmo, kad Ame
rikos visuomenėje 68 proc. 
smelkia-arabų užpuolimą; bet 
Amerikos “rabinų taryba” reiš
kė nuogąstavimo dėl galimo an
tisemitizmo ryšium su naftos su
varžymu. NYT skelbia “Jewish 
Congress” propagandą, kad 
“aliejaus stoka nieko bendra ne
turi su Arabų-Izraelio konflik
tu”. Bet Monitor skelbia prie
šingai: “Daugiau ir daugiau, 
jausti, žmonės ima sieti didė
jančią energijos stoką šiam kray- 
te su Washingtono vidurinių 
rytų politika ir, nors nesiūlo 
apleisti Izraelio, bet reiškia 
nuomones, kad negalima leisti 
tokiai padėčiai tęstis”.

ANGLŲ ŽURNALAS 
APIE TIKĖJIMO 
PERSEKIOJIMĄ 
LIETUVOJ

Didž. Britanijoj leidžiamas 
žurnalas Religion in Commu- 
nist Lands (S. m. liepos-spalio 
4 ir 5 numeriuose) paskyrė daug 
vietos (7 psl.) aprašyti tikėjimo 
persekiojimui okupuotoj Lietu
voj.

“Pastarųjų laikų įvykiai Lietu
vos sov. respublikoj atkreipė vi
so pasaulio dėmesį į šį mažą 
kraštą. Iš vienos pusės demon
stracijos gatvėse, iš kitos — 
apstūs, gerai dokumentuoti 
bruzdėjimo Bažnyčioj įrodymai 
iškelia ir Lietuvos žmonių pro
blemas ir jų ryžtą ginti savo tei
ses — teises nebūti nutaunntais 
ir laisvai išpažinti savo tikėji- 
mą.

Toliau, pasinaudojant anglų 
kalba leidžiama Elta, duoda
mos Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos ištraukos, liečian
čios daugiausia administracines 
Bažnyčios problemas, dvasinin-. * 
kų paruošimą ir vaikų religinį r 
auklėjimą. (Elta) , *

BUYU8 FUNERAL HOMk, Mario Trintie, Jr. laMotavių ArriUoriua. 438

^AmCUS FUNKRAL HOME. Notary Pubtfc.197 Webeter Avė. CamM^e

■RIMO8 ir JUOZO. BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant taftas dovanas j Lietuvą. DMelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avinus,

JUOZO ANORU8IO Raai Katate, Inaurama. Apraudimaa gyvybės, nanų, 
aubamobiihj, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Inccsne Tax ušpū- 
dyrbas, Mutual Funda—pinigų investacijoa. Kasdien nup 9 iki 8 vaL; 
diėfaiais iki 6 v. pp. 87-06 Jamaiėa Ave^ Woodhaven N.Y. 11431; VJ7-44TT 

' tf1 —“ ' ' ————————■■■ ■■ -■ ■"
VYTAUTAS BELECKAS, euv. Wtat«r Gsrden Tavera. 1383 Medtoon'BL

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

MBABftINIO VARPO KEPYKLA — Sflver Bell Briclng Co. Ltetuvttka Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-O4 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOOD8 CORP. 194 ORCHARD ST. New Yorit, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros Ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 
paruošiant pakletus j Europą. .Užeikite ir įsitikinsite! .

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

g Lietuviikam rajone —
| LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

| Alice’s Florist Shop
3 107-Oi Jamaica Ava. Riehmond Hill, N. Y.

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

r Juozas i-

Memorials CO

& Lietuviško stiliaus paminkb* , 
sukuriami ir veltui pristato- - 
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose

Fasolino ,

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

• — Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

Romas Kezys, Pręs.
2129 Knapp St, Brookl/n, N.Y. 11229 — Tel. 769-3300

• Paskutinė* informacijos apie žemiausias kiipm ——
• Kelionės j viaus^asaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų mato ,
Patarnaujama visuose 
kelionių relkalaeeet
LĖKTUVAI
VTE6BUČIAI
LAIVAI (Cmrteea)
.AUTOBUSAIS įdomių vietų

TRAUKINIAI

INDIVIDAMS

JAUNIMUI

%
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THE UOBKER by FRANCISCANEATHERS
•• • • ’ ■ .

Einu 4915 metų
195) sujungė AMERIKĄ. I.DS <>ncuii| Dj*RBLMXK-5 ir LIET. ŽINIAS

Geri ir negeri ženklai .
Maloniau yra minėti geruo- - 3. Atšvęsta Padėkos diena, 

sius. Jie pragiedrina ir padrą- Tradicinė amerikiečių padėka 
sina. šios dienos keletą jų paro- ‘skirta už pirmąjį čia išaugintą 
dė. -derlių. Mūsų padėka šiemet dar

1. Pradedam nuo tolesnių ir speciali — už mūsų ištesė- 
ženklų. Tarp jų labiausiai ini- jimą bendrom jėgom pastaty- 
nėtinas baltiečių delegacijos dinti Kultūros Židinį, nors staty- 
priėmimas spalio 23 pas Kana- bos Vargai ne sykį buvo varę 
dos ministerį pirmininką P. E. iniciatorius bei vykdytojus į des- 
Trudeau. Delegacija išgirdo už- .. peraciją. Ačiū Dievui — paga-

konferencijoje Kanada ir toliau - Laimėta dar ne viskas. Ar at- 
laikysis Baltijos valstybių anek- kreipėte dėmesį į pereitam 
sijos nepripažinimo politikos. ” Darbininko nr. Kazio Yakučio

Tie žodžiai sakyti ne tik bal- iš širdies išsiveržusį palyginimą 
riečiam. Panašia prasme buvo tarp jo tėvų, žemės artojų, ge- 
kalbėjęs ir Kanados ministeris neracijos, ir dabartinės genera- 
Sharp Helsinkio konferencijoje, cijos inteligentų? Pirmoji gene-

racija — rašė Yakutis — meno 
Kanados vynausybės ir^ kitas nesuprato, bet jie būtų pripildę 

Kuprevičiaus koncertą, nes jis 
yra lietuvis, jis yra jų pasididžia
vimas, jis atitraukia juos nuo 
kasdienybės. Bet kur buvo šios 
generacijos inteligentija? Jo 
klausimas nėra priekaištas, o 
daugiau priminimas, kiek kul
tūra gali augti publikos lan
koma. “Ar tas publikos trūkumas 
šiam dideliam kultūriniam įvy
kiui pranašauja, kad mūsų naujai 
pastatytas Kultūros Židinys jau 
yra tik regimas paminklas, tik 
plytos ir cementas, užmirštas ir 
nelankomas?”

Toks skausmingas klausimas 
reiškia naują rūpestį — rūpestį, 
kad būtų, kas kultūrą priima.

ženklas yra gražus: ji rodo re- 
spekto ir realios paramos etni
niam pluralizmui, tautinių gru
pių kultūriniam indėliui į Ka
nados gyvenimą.

2. Jungtinių Valstybių Kong
resas taip pat parodė palankaus 
dėmesio etniniam reikalui, 1972 
m. birželio 23 skirdamas 15 mil. 
Ethnic Heritage Studies Pro- 
gram vykdyti. Nutarimas virto į- 
statymu, kai prezidentas jį pasi
rašė. Tada buvo pasidžiaugta. 
Džiaugsmas dingo, kai vyriausy
bė biudžete numatytą paramą 
sulaikė ir kai jos neįtraukė jau 
nė į 1974 metų biudžetą.

Tokia politika tegalėjo pakišti 
karčią mintį, kad etninės grupės 
buvę prisimintos -tema momeir 
tui, kai buvo reikalingi balsai.

Betgi malonu skaityti Illinois 
kongresmano Bob Hanrahan 
pranešimą apie jo dabar parašy
tą laišką prezidentui Nbronui ir 
Atstovų Rūmų biudžeto komisi
jos pirmininkui bei tos komisi
jos mažumos atstovui, kad Eth
nic Heritage būtų įtrauktas į 
1974 metų biudžetą. Hanrahan 
laiko tą programą naudinga’ 
Amerikai: esą pradinėse ir aukš
tesniosiose mokyklose turėtų 
būti mokoma apie etninį indėlį 
į Amerikos gyvenimą.

4. Prieš akis Kristaus Valdovo 
-Qae^Karąl.iansJ) šventė. Šventė 

— kuri, turi nukreipti mūsų 
pastangas Kristų minėti ne tik 
maldos žodžiais, ne tik iškil
mėm bažnyčioje ir salėje. Jos 
prasmė didesnė — kad Kristaus 
dvasia valdytų mūsų viešąjį gy
venimą.

Taip suprasdamas Kristaus 
valdymą, akimirkai prisimeni 
seimą, kuriame Balfo veikėjai 
pasiryžo užmiršti nekrikščio
niškai valdytą praeitį.

O būtų dar ir kitų viešojo 
gyvenimo sričių, kuriose galėtų 
būti prisiminti Kristaus valdymo 
būdai, vedantieji į sutarimą ir 
vienybę.

Kilus idėjai organizuoti šiau
rės Amerikos lietuvių sportinę 
išvyką į Europą, be abejonės, 
pirmas klausimas buvo, ar mūsų 
tinklinio ir krepšinio rinktinės 
bus pakankamai pajėgios.

Tinklinio' išvykos klausimas 
nežiūrint nemažo pasipriešini
mo, labiausiai dėl didžiulių iš
laidų ir nežinomo Vakarų Euro
pos lygio, liko teigiamai išspręs
tas dėka Sąjungos pirmininko 
užsispyfbno ir. pasiryžimo bei 
tinklinio, vadovo pasitikėjimo. 
Ilgiau buvo svarstomas ir tyrinė
jamas krepšinio klausimas, kol 
buvo prieita išvados,kad rinkti
nė turėtų būti pakankamai pajė
gi, net geresnė už buvusią Aust
ralijoj.

Kaip vyko komandų suda
rymas ir kas tuo rūpinosi, jau 
buvo skelbta net keletą kartų. 
Tačiau pravartu dabar pažymėti, 
kad tinklinio rinktinės treneriu 
buvo pakviestas R. Babickas, o 
krepšinio — Vyt. Grybauskas. 
Pastarajam atsisakius, buvo pa
kviestas J. Valaitis, vienas iški
liausių mūsų žaidėjų netolimoj 

. praeity, Lewis universiteto ko
mandos kapitonas, mūsų rinkti
nės Pietų Amerikoj kapitonas,

Vincas Tercijonas, elektronikas, Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje deda garsiakalbius. Ši puiki garso sistema būtų atsiėjusi 
apie 2000 dol. V. Tercijonas visa atliko nemokamai. Židinio 
statybos komitetas jam nuoširdžiai dėkoja. Nuotr. P. Bivainio
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jau keletą metų besireiškiąs lie- ir anksčiau, visi sprendimai bu
tu viško sporto veikloj.

Amerikoj visi išvykos paruo
šiamieji darbai (tokie, kaip su
daryti išvykos komiteto bran
duolį, rūpintis ir'sekti komiteto 
darbus, dalyvauti lėšų telkime, nės paruošimas, nes neturėta laikyti, 
koordinuoti įvairias išvykos pa- sunkumų pravesti intensy- 
ruošimo fazes) krito ant pir- vias treniruotes Clevelande ir 
mininko J. Bario pečių. Gi rung- Ghicagoj bei sužaisti keletą 
tynių organizavimu, kelionės. _ rungtynių, 
tvarkaraščiu bei susirašinėjimu 
ir koordinacija su Europa rūpi
nosi Z. Žiupsnys ir V. Grybaus
kas. Jie buvo paskirti atsakingais 
vadovais, o kelionės metu dar 
pasidarė trenerių patarėjais, 
diskutuojant varžybas, oponen
tus, aptariant žaidimo planą ar 
žaidėjų keitimus. O Paryžiuj, 
krepšinio komiteto pirmininkui 
A. Lauraičiui bei komiteto na
riui iš Toronto M. Duliūnui pa
siūlius ir J. Valaičiui sutikus, kai 
kuriose rungtynėse V. Gry
bauskas sėdėjo šalia trenerio, 
bet tik patariamuoju balsu. Kaip

vo daromi J. Valaičio. Šia pro
ga norim konstatuoti, kad dėl 
įvairių priežasčių tai sklandžiau 
vyko , tinklinyje. /Tolygiai sėk
mingesnis buvo tinklinio rinkti- 

maršrutas . .
_ . _ Pasiryžę pirmą kartą pasiro-

Deja, netrūko kliūčių tai at- dyti pasaulyje su tinklinio rink- 
siekti ir geriau pasiruošti krep- tinę, turėjom skaitytis irau didį-

* ’'* le finansine problema. .Tinkli
niui Vakarų Europoj dar nesant 
labai populiariam, daug paja
mos iš vietinių nesitikėjom. Kę-

šinio rinktinei. Pirmiausia, netu
rėjom trijų ar daugiau savaičių 
laiko bendrom treniruotėm, kaip 
dabar ne vienas siūlo ar pataria 
Kas gi to nenoritų! Bet kaip ir 
kas padengs dažno studento 3-4 
vasaros savaičių- uždarbį? 0 
tokių mes turėjom ne vieną. 
Taip pat būtų buvę labai nau
dinga savaitę ar dvi kartu gy
venti ir treniruotis panašioj vie
toj, kaip prieš kelionę į Austra
liją. Tačiau jau anuomet tai pa
reikalavo virš 1000 dolerių su
mos, kurios mes dabartiniu me
tu neturėjom. Ir pagaliau gal di
džiausia kliūtis buvo — griežtos 
NCAA (Universitetų Sporto Są
junga) taisyklės, kurios apriboja 
treniruočių laiką septyniomis 
dienomis ir draudžia bet kokias 
rungtynes Amerikoj. Dėl to atsi
sveikinimo rungtynėse nežaidė 
studentai, dėl to daugiau pasi
ruošimo rungtynių negalima 
buvo organizuoti nei galvoti 
apie ilgesnio laikotarpio treni
ruotes. Tiesa, dažnas prisime
na, kad atsisveikinimo rungty
nėse žaidėm prieš studentų ko
mandą ir jie nesibaimino dėl nu
sižengimo prieš taisykles. Tuo 
tarpu mūsų rinktinė negalėjo 
rizikuoti prasilenkimu su taisyk
lėm, kartu ir su išvyka, nes prieš 
keletą žaidėjų buvo daromi į- 
vairūs žygiai sutrukdyti jų išva
žiavimui.

Visų aiškus klausimas — kam 
iš viso reikėjo galvoti apie išvy
ką, neturint laiko, sąlygų ir lėšų 
pasiruošimui?

Tuoj po Detroito žaidynių ir 
rinktinės sudarymo visi žaidėjai 
gavo individualinę pasiruošimo 
programą, o gyvenentieji Chica- 
goj (jie maždaug sudarė koman
dos pagrindą) visą vasarą daly
vavo vietos lygos varžybose. 
Tuo būdu buvo užgarantuotas 
tam tikras pasiruošimas ir ko
mandinis darnumas, kartu su ge
ra fizine kondicija ir mėtymu. 
Šiandien reikia pasakyti, kad to 
neužteko. Europos patirtis mo
ko, kad reikia bent dviejų sa
vaičių pasiruošimo, žaidėjam

- ■ . .. > -■< ’* 
kartu gyvent ir dirbant. Rinkti
nės sudarymo pagrindą 71r 
metodus reikia remti ne tik žai
dėjų talentu, bet ir jų sugebė? 
jimu komandiškai žaisti. Reikia 
disciplinos ir priemonių jai jpęę

} jfJ' Jf.sĮSb

darėm vietoj, sutikdamijSu klu
bų duodamomis sąlygomis, ku
rios padengė tik mažą dąjį iš
laidų. s ,f

Su krepšinio maršrutu situaci
ja buvo geresnė. Todėl ir sąvp 
atstovui Europoj Renę Kąpp 
galėjom perduoti aiškius ? reika
lavimus: padengti kelionės išlai
das tarp paskirų miestu, parū
pinti maistą ir viešbutį, surengti 
ne daugiau kaip 16 rungtynių 
bent penkiose valstybėse per 22 
dienas. Tik finansiškai stiprus ir 
pakankamai žiūrovų turį klubai 
ar rinktinės galėjo sutikti su 
šiom sąlygom, ypač ’ krepšinio 
sezonui dar oficialiai neprasidė
jus. Truko metai laiko, ir daug 
valandų darbo buvo įdėta, kol 
buvo parengtas galutinis tvarka
raštis, suderintos datos ir parink
ti oponentai, perdaug nenutols
tant nuo pageidaujamo plano. 
Tuo būdu R. Kapp pastangų ir 
sugebėjimo bei gero lietuvių 
krepšininkų vardo Europoj dėka 
turėjom pakankamai klubų, su
tinkančių su mūsų pageidavi
mais, bet iš kitos pusės jų ly
gis ir pajėgumas buvo vertas pa
garbos.

Ir štai! Priešininku tarpe tu
rim net tris valstybines rinkti
nes: Kanadą — ką tik universi-

ąja vietą,. Prancūziją .jęyąHp- 
kaciniame Europos pirmenyoi<ų 
turnyre laimėjusią 2-ąją vietą įr 
Italiją — 4-ąją M uencheno olim
piadoj. Turim du meisteriu?, iš 
kurių su vienu teko žaisti tris 
kartus, tris vicemeisterius, kurių 
du yra savo kraštų krepšinio tau
rės laimėtojai, o Lyono komanda 
yra buvusi Prancūzijos, meiste
riu 12 kartų. Dar prijungę Vie
nos (Austrija) rinktinę su trimis 
amerikiečiais ir dviem čekoslo- 
vakais ir Elzaso rinktinę ąu tri
mis individualiai puikiais ąjne-

(nukelta į 5 psl.)
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Bet gyven

tojai labai domėjosi * prane
šimais, kuriuos teko daryti sek
madieniais po pamaldų prie 
šventorių, mokyklose ir kaimuo
se. Baigęs tą misiją, šv. Kalė
das švenčiau namie.

Iš suorganizuotų krikščionių 
demokratų partijos skyrių Palū
šės skyrius sėkmingai veikė ir 
lenkų okupacijos metu. Po 
Kalėdų švenčių nuvykau į Vil
nių, kur vyko ateitininkų konfe
rencija. Per Naujus Metus lenkų 
legionieriai, besitraukiant vo
kiečiams, pradėjo kontroliuoti 
miestą. Su grupe voronežiečių 
ateitininkų 1919 metų sausio 2 
d. išvykau į Kauną. Kaune nu
vykome į Generalinį Štabą ir už
sirašėme savanoriais į kariuo
menę. Buvome išsiųsti į provin
ciją organizuoti savanorių į ka
riuomenę.

Toliau Lietuvos keliais
Pradžioje buvau pasiųstas 

veikti į Trakų-Kaišiadori ap
skritis, kur, aplankęs su praneši
mais Kaišiadoris, Žiežmarius, 
Kruonį, Žaslius ir Darsūniškį, 
pakeliui į Prienus sutikau iš to

kios pat misijos grįžtantį į Pakuo
nį J. Petrušauską. Pernakvoję jo 
tėviškėje, Pabalių kaime, nuva
žiavome į Pakuonį išlydėti į 
Kauną vykstančio savanorių bū
rio. Po kalbų ir gražiai surengtų 
išleistuvių ir mudu išvykome į 
Kauną. Grįžus iš provincijos į 
Kauną, reikėjo padaryti praneši
mus karininkui Liormataui. Iš
klausęs pranešimų, jis duodavo 
tolimesniam veikimui instrukci
jų ir paskirdavo veikimo sritį.

Tuo metu Kaune vyko lietu
vių konferencija. Praleidęs die
ną toje konferencijoje, aprūpin
tas lietuvio kario uniforma, bu; 
vau pasiųstas veikti į Raseinių 
apskritį.- Pasirodymas lietuvio 
kario uniformoje padarė visuo
menei didelį įspūdį. Su dideliu 
įdomumu buvo klausomos kal
bos, kurios daugiausia buvo sa
komos po pamaldų prie švento
riaus sekmadieniais ar šventa
dieniais. Šiokiomis dienomis tų 
kalbų paklausyti žmonės gausiai 
rinkdavosi kaimų mokyklose ar 
privačiuose namuose. Visur 
buvo reiškiama didelė pagarba ir 
meilė lietuviui kariui.

Sakiau kalbą dr. Juškio tėviš
kėje, Jurbarko valsčiuje, gausiai 
susirinkusiems apylinkės ffv- 

ventojams. Ten ir pernakvojau, 
šeimininkų vaišinamas. Ryto
jaus dieną man iš ten išvyks
tant, dr. Juškio tėvas išvedė gra
žų žirgą ir paaukojo Lietuvos ka
riuomenei.

1919 metų Vasario 16-tajai aš 
ir buvęs voronežietis ateitinin
kas Mickaitis buvome pasiųsti 
į Šakius. Žmonių prisirinko dau
gybė, kaip per atlaidus. Mudu 
kalbėjom po pamaldų prie šven
toriaus. Savo kalbose lietėme 
ne tiktai rusų okupaciją, bet ir 
vokiečius karo metu. Vokiečiai 
Šakiuose dar turėjo komendan
tūrą ir sekė mūsų kalbas. Pabai
gus mudviem kalbėti ir miestu 
einant, mudu pasitiko du vokie
čių kareiviai ir nusivedė į ko
mendantūrą. Tą vakarą mieste 
buvo rengiamas vaidinimas, ir 
žmonių daug buvo gatvėse. Pa
matę, kad mudu vokiečių karei
viai nusivedė į komendantūrą, 
žmonės puolė į kleboniją, kur 
Šakių Komitetas su pirmininku 
dr. Staugaičiu pietavo, ir prane
šė apie tai. Dr. Staugaitis su ki
tais komiteto nariais tuojau nu
vyko į komendantūrą ir pareika
lavo mudu tuojau paleisti. Prie
šingu atveju, kas įvyktų, bus at
sakingas komendantas. Ir tuojau 
buvome paleisti ir taip pat pieta
vome pas dekaną kunigą Čižaus- 
ką. Vakare dalyvavome vaidini
me. Nakvojome klebonijoje pas 
kun. Čižauską. Rytojaus dieną 
po pusryčių mus nuvežė į mies
telį prie Nemuno.

Paskelbus vyrų mobilizaciją, 
atkrito savanorių kvietimas į ka

riuomenę. Po to buvau paskir
tas į bolševikų frontą skleisti 
propagandą užfrontėje raudon
armiečių tarpe. Aprūpintas rusų 
kalba atitinkamais atsišaukimais 
ir laikraščiu “Mūsų raudonar
miečių Tiesa” (Naša krasnoar- 
miejskaja Pravda), neva leidžia
mu Minske, visą laiką veikiau 
pirmo pulko bare. Teko peržy- 
giuoti nuo Kaišiadorių per Žiež
marius, Ukmergę, Anykščius, 
Uteną, Daugailius, Salaką, Za
rasus — iki Dauguvos. Veikimo 
būdas: dalyvavimas žvalgybose 
ir užfrontėje skleidimas propa
gandinės literatūros, platinimas 
literatūros per atvykstančius iš 
užfrontės žmones. Buvau gink
luotas ir reikale dalyvavau kovo
jančiųjų gretose, pavyzdžiui, Bi- 
čanų kaimo, Anykščių ir Salako 
gynime. Taip pat teko vadovau
ti netoli Subato latvių žaliųjų 
būriui prieš bolševikų kulko
svaidžių lizdus. Pirmas aš lei
daus bėgti pirmyn prieš bolševi
kus, neatsiliko ir latviai ir 
juos-bolševikus nuvijome. Lat
viai mane už tą žygį pagerbė 
kilnojimu, šaukdami “ura”. Tai 
buvo mano atsitiktinis pasi
vaikščiojimas į antro pulko barą. 
To pulko štabas buvo Latvijos 
miestely Subate. Ten turėjau pa
žįstamų: pulko vadą generolą 
Glovackį, karininkų.

Už Daugailių, Zastronės dva
re, buvo laikinai pirmo pulko 
štabas. Ten dažnai tekdavo man 
būti, ir susipažinau su karo ko- 
,respondentu Vienuoliu Žu

kausku. Su juo teko daug malo
nių pasikalbėjimų turėti. Neuž
mirštini ir bolševikų fronto atsi
minimai: karininkų su kareiviais 
ir kareivių tarpusavio broliški 
santykiai. Visus jungė Tėvynės 
Lietuvos meilė ir šventas pa
siryžimas nugalėti priešą. To 
vieningo ryžto ir tos didžios 
Lietuvos laisvei aukos dėka bol
ševikų raudonoji armija buvo 
išgrūsta iš Lietuvos.

Išvijus bolševikus už Daugu
vos, taip pat latviams ir estams 
išlaisvinus savo kraštus, kovos 
su bolševikais buvo baigtos.

Nutariau pereiti dirbti Vidaus 
Reikalų Ministerijos žinion. Vi
daus Reikalų Ministeriu buvo 
dr. E. Draugelis. Jis mane pa
skyrė Šiaulių apskrities viršinin
ko padėjėju. Paskirdamas pa
sakė, kad Šiauliai yra’raudoni 
(ten buvo įsibrovę ir raudon
armiečiai) ir kad aš dažyčiau 
viską, ką galiu. Be to, Šiauliuo
se dar siautė vokiečiai kolčaki- 
ninkai, nors jau prie Radviliš
kio jie buvo sumušti ir turėjo 
pasitraukti į Vokietiją.

Nuvykau į Pakruojo dvarą, 
kur apskrities viršininkas su bū
riu milicininkų buvo pasitraukę 
iš Šiaulių. Netrukus kolčakinin- 
kai buvo išvyti į Vokietiją, ir 
prieš Kalėdas iš Pakruojo dva
ro atvykome į Šiaulius.

Karo metu Šiaulių miestas 
buvo labai apgriautas, beto, rau
donarmiečių ir kolčakininkų- 
bermontininkų nualintas.' Man 
rūpėjo įsijungti j visuomeninį 
darbą darbininkų tarpe. Kaip tik

------------------------.■■■; ■ ■
Šiaulių mieste veikė Šv. Juo
zapo darbininkų skyrius, kuris 
buvo globojamas saldainių fab
riko “Birutės” savininko Vait
kus, kuris buvo pastatęs ir sa
lę šios organizacijos skyriui, čia 
su savo kalbomis lankiausi šeš
tadieniais ir sekmadieniais. Su
sirinkimuose pradėjome rinkti 
aukas ir šelpti varginguosius. Be 
to, iš darbininkų buvo susidaręs 
vaidintojų būrelis, kuris šv. Juo
zapo skyriaus vardu ruošė vaidi
nimus, kurių gautą pelną sky
rė vargingiesiems sušelpti. Bu
vo be skirtumo šelpiami visi, 
kurie kentė vargą.

Taip veikiant, į susirinkimus 
prisirinkdavo pilna salė. Garsas 
apie vargšų užtarėjų organiza
ciją greit pasklido po visą apskri
tį. Rytais, dar nespėjus išlipti iš 
lovos, jau laukė manęs įvairiais 
reikalais interesantai, šios orga
nizacijos narių tarpe buvo susi
pratusių ir pasišventusių veikti 
darbininkų, tikrų proletarų: 
Jonaitis, Lazdauskas, Deksnys ir 
kiti, kurie tikrai apaštalavo mies
te ir provincijoje prieš Steigia
mojo Seimo rinkimus.

Pakeitus apskrities viršininką 
Jasnauską Paškaniu, mano buvo 
pasiūlyta vykti aplankyti vals
čių. Mielai sutikau, nes jau pra
sidėjo propaganda prieš St. Sei
mo rinkimus. Pasitaikė-apie tre
jetą savaičių prieš Velykes, lan
kyti, kada parapijose vteerir ^o 
kitos rekolekcijos. *

(Bus daugiau)
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. i RELIGINIS GYVENIMAS
PRANCIŠKONŲ ORDINO REGULAI 750

BENVENUTAS 
RAMANAUSKAS, OFM

siais Madride/ dombriiikonų 
San Fedro Martir vienuolyne, 
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oji kapitula. Dalyvavo viso pa- 
Saulio, pranciškonų ordino pro
vincijolai, ekspertai bei sekreto
riai. tą kapitulą, pagal ordino 
nuostatus, buvo nuvykęs ir lie
tuvių pranciškonų Šv. Kazi
miero provincijos provincijolas 
tėvas Jurgis Gailiušis, OFM. Iš 
viso buvo suvažiavę per 200 
pranciškonų. Ta proga buvo 
naujai perrinktas pranciškonų 
ordino generolas Konstantinas 
Koser, OFM. -----

Liepos 6, dalyvaujant viso vie
nuolyno domininkonam, su ypa
tingomis pamaldomis ir iškil
minga akademija buvo paminė
tas pranciškonų ordino regulos 
750 metų jubiliejus.
• Popiežius Paulius VI kapi
tulos ir jubiliejaus proga pa
siuntė pasveikinimo laišką.

tė, greitai pasekė Pranciškaus 
įvyko pranciškonų ordino 179- pavyzdžiu iratsidavė jo vadovy- 

------- bei. Vėliau vyrai norėjo palikti 
savo žmonaC o žmonos — savo 
vyrūs, net kunigai savo parapi- 
jas, kad selenų Pranciškum. Ta
čiau Dievo žmogus pasipriešino 
tai srovei ir pasauliečiam įsteigė 
pasauliečių pranciškonų III or
diną.

Šv. Benediktas

Šv. Benediktas ir šv. Pranciškus
Umbrija — Italijos širdis. Ji 

gali didžiuotis savo šventaisiais. 
Tarp romėnų ir viduramžių 
eros stovi milžinas šv. Benedik
tas; jo aukšta ir rami kakta — 
kaip Norsijos kalnai. Tarp vidur
amžių ir renesanso pakyla šv. 
Pranciškus; skaidrus ir šviesus, 
kaip saulė, nuo Subiaco kalvų.

Tai du šulai vienuolių ordino 
istorijoj; du laikotarpiai italų 
dvasiniame išsivystyme.

Šv. Benedikto šūkį “Ora et la- 
bora!” (Melskis ir dirbk!) paėmė 
šv. Pranciškus ir giliai pritaikė 
anų laikų naujiem reikalavi
mam. Jis tai darniai prijungė 
prie neturto ir su apaštališku uo
lumu dinamiškai nešė miniom.

Anuomet (1206) su šv. Pran
ciškum prasidėjo, galima sakyti, 
nauja Bažnyčios istorija. Jos 750 
metų tėkmė dar neišsemta. Iš 
tikrųjų tik šiandien mes matom 
įvykdytus šv. Pranciškaus pra- 
matymus, kurių jo bendralaikiai 
nei klausė, nei suprato.

Pranciškonų I-oji regula
šv. Pranciškus turėjo daug 

sekėjų ir paskirų vienuolynų. 
Turėjo net parašytą vienuolyno 
regulą. Su savo pirmaisiais bro
liais 1209 balandžio 16 atvykęs 
į Romą, prašė, kad popiežius tą 
regulą patvirtintų. Popiežius 
Inocentas III sapne -matė netur
tingą vyrą, savo pečiais parė- 
musį begriūvančią Laterano ba
ziliką. Jis atpažino Pranciškų ir 
davė savo žodinį patvirtinimą jo 
naujosios vienuolijos, pranciš
konų ordino, regulai.

Po visų pašnekesių popiežius 
Inocentas III Pranciškui atsakė: 
“Eikite su Viešpačiu, broliai, ir, 
Viešpaties malonės įkvėpti, 
skelbkite visiem atgailą. Po to, 
kai visagalis Viešpats padaugins 
jus skaičium ir malone, sugrįžki
te pas mane su džiaugsmu, ir aš 
duosiu daugiau teisių ir pavesiu 

jum.daug dalykų su tikru pasi
tikėjimu” (1 c. 33).

Pranciškus su savo įkurtu or
dinų tapo dideliu savo šalies 

šv. Pranciškus ir šv. Domi*

1215 Romoj buvo sušauktas 
IV visuotinis Bažnyčios susirin
kimas. Tai buvo vienas iš gau
siausių ir iškilmingiausių susi
rinki;. >.e. Jame dalyvavo du žy
mūs vyrai, tada dar mažai pažįs
tami — ispanas Domininkas 
Guzmanas iš Kastilijos ir italas 
Pranciškus Bemadone iš Umbri- 
jos. Nors jie nebe pirmą kartą 
lankėsi Romoj, bet tiktai 1215 
pirmą kartą susitiko ir susipaži
no. Vienas antram išpasakojo sa
vo gyvenimą ir siekiamus idea
lus.

“Aš atvykau iš Ispanijos, — 
sakėsi Dimininkas. — Ten mo
kiausi nuo pat jaunystės. Sala- 
mankos universitetas man at
skleidė teologijos tiesas ir moks
lo grožį. Dešimtį metų apaštala
vau Prancūzijoj tarp heretikų. 
Pažinau jų klaidas ir pavojų. Iš 
herezijos patyriau, kad daug blo
go atsiranda iš proto puikybės, 
kada jis aklas ir pavergtas. Tik 
tiesagali mus padaryti laisvus.”

“Esu pirklio sūnus, — kal
bėjo Asyžietis, — pasaulio žmo
gus ir nusidėjėlis. Studijavau 
mažai. Šiek tiek pramokau pran
cūziškai iš motinos ir lotyniš
kai iš parapijos klebono. Rašto 
pramokau tiek, kad Sugebėčiau 
vesti gelumbės prekybos sąskai
tas. Mėgau meilės dainas, rite
rius ir jaunimo išdaigas, kol gai
lestingas Viešpats palietė mano 
širdį ir man padavė apmąstyti 
kryžių. Viešpats man apreiškė, 
kad turim gyventi pagal evange
liją”

Tada jie puolė vienas antram 
į glėbį tardami: “Esam draugai, 
dirbkim vieningai, ir tada niekas 
mūsų neįveiks!”

Atsisveikindami jie stovėjo
Aventino kalvoj, pakėlę akis į 
dangų ir pareiškę nepaprastą pa
siryžimą: pasidalyti pasaulį pu
siau. Šv. Pranciškus pasirinko 
žmogaus širdį, kad joj atgaivin
tų Dievo ir artimo meilę, o šv. 
Domininkas rinkosi protą, kad 
dievišku mokslu atidarytų die
viškosios tiesos ir grožio platy
bes.

Didysis italų poetas Dantė 
savo “Dieviškojoj komedijoj” 
tuodu šventuosius taip apibūdi
no: “Pirmasis degė meile Sera
fino, antrasis savo išmintim di
džia aplinkui skleidė šviesą 
cherubino” (Dangus, XI, 37).

Naujos problemos ir kita regula 
(1221)

Paskutinieji šv. Pranciškaus 
gyvenimo metai buvo apkartinti 
nuomonių skirtumų, ginčų bei

Pop. Inocentas sil patvirtina šv. Pranciškaus reguią. Dail. 
Giotto paveikslas.

Šv. Pranciškus, vienas iš seniausių jo portretų.

pažeminimų. Siekęs gyventi 
vientulystėje ir mistiniame su
sivienijime su Dievu, neno
romis jis tapo įveltas į įvairias 
painiavas. Ordino vidaus gyve
nime pradėjo kilti nesutarimai.

Pirmosios regulos (1209), pa
rašytos paprastai ir suglaustai, 
su evangelijos ištraukom, patvir
tintos popiežiaus Inocento III 
žodžiu, dabar nebeužteko. Iški
lo naujos problemos. Brolių ka
pitula priėmė naujus nutarimus, 
kurie turėjo.būti įtraukti į ordino 
konstituciją.
Su išsimokslinusio pranciškono 

Cesario da Spira pagalba Pran
ciškus parašė kitą regulą (1221). 
Tačiau ji nebuvo popiežiaus pa
tvirtinta. Vėl kita regula, maty t, 
daugiau ar mažiau sąmoningai 
broliui Elijui dingo.

1223 metų regula
Ųmbrijoj, netoli Asyžiaus 

miesto, yra Fonte Colombo kal
nas, brangus ir šventas visam 
pranciškonų ordinui. Pranciško
nų tradicija šią aukštumą vadi
na “Sinajaus kalnu”, iš kur Mo
zė Senajame Įstatyme gavo de
šimt Dievo įsakymų. Šv. Pran
ciškus čia parašė savo broliam, 
keleiviam ir ateiviam, visiškai 
naują ordino regulą.

Fonte Colombo kalne, miškų 
apsuptas, stovi senas pranciško
nų vienuolynas ir bažnyčia. Čia 
yra ir tos vietovės, kur dažnai 
šv. Pranciškus buvodavo. Yra ir 
jo apsistojimo vieta su ugniavie
te ir dviem celėm, iki šiol ori
ginaliai išsilikusiom ir nepa
liestom. Prie Magdalenos kop
lyčios, lauko pusėj, dar yra tas 
pats varpas, kuriuo Pranciškus 

šaukdavo savo brolius bendrai 
maldai, valgiui ir poilsiui. Mal
dininkas dar gali matyti ir to 
varpo virvę ir raidę “T” (pavaiz
duojančią kryžių), paties šven
tojo ranka įbrėžtą ten prie lan
go, koplyčioj. Kiek atokiau yra 
brolio Leono vieno metro platu
mo ir septynių metrų ilgumo ur
vas. Čia šv. Pranciškus 1223 po 
40 dienų pasninko ir maldų pa
rašė galutinę ordino regulą.

Popiežius Honorijus III 1223 
lapkričio 29, išleisdamas’ bulę 

?rs;Solet anhuere”, pdtviitinč Ma
žesniųjų Brolių Regulą, kurios 
jau 750 metų laikosi pranciš
konų ordinas, šiomis dienomis 
šį jubiliejų mini viso pasaulio 
pranciškonai. Regulos origina
las, kaip brangi relikvija, laiko
mas Šv. Pranciškaus vienuolyne 
Asyžiuje.

Ordino regulos branduolys
Šv. Pranciškus regulą vadino 

“Gyvenimo knyga, išganymo 
viltimi, evangelijos branduoliu, 
tobulybės keliu, rojaus raktu, 
amžinosios sutarties sandora” 
(2 C. 208). Savo ordino regulą 
šventasis pradeda Kristaus evan
gelija. Ją pateikia savo mažes
niesiem broliam kaip gyvenimo 
rodyklę. Kai jaunuolis ar vyras 
įstoja į ordiną, jis turi visko iš
sižadėti, dėvėti šiurkštų drabu
žį.. . Šv. Pranciškus kalba apie 
neturtą. Jis kalba apie darbą, 
kurį visi turi atlikti sąžiningai. 
Kalba apie išmaldas: tik reikalui 
esant, jie gali elgetauti. Kalba ir 
apie maldą bei pasninkus. Jis 
perspėja visus tuos, kurie su 
perdėtu uolumu veržiasi prie 
mokslo; perspėja tuos, kurie 
perdaug yra susirūpinę žemiš
kais dalykais; kalba apie pavo
jus santykiuose su žmonėmis. 
Pagaliau jis taria: “Palaiminti, 
kurie persekiojami dėl teisy
bės.” Dvylikta regulos skyrių 
baigia nurodymais misininkam, 
vykstantiem į pagonių šalis.

Šv. Pranciškaus reguloj yra su
glausti evangelijos patarimai.

Rašydamas nuostatus, jis taip 
pat aiškiai nusako rimtas prie
žastis teisėtiem dispensam. 
Kalbėdamas apie aprangą, sako: 
“Kas yra būtino reikalo ver
čiamas, tas gali dėvėti avalynę.” 
Pažymėdamas pasninko laiką, 
jis apgalvotai priduria: “O aiš
kaus reikalo verčiami, broliai 
yra laisvi nuo kūniško pas
ninko.” Nusako broliam keliavi
mo priemones: “Ir neleidžiama 
jiem joti, jei neverčia būtinas 
reikalas ar liga.” Draudžia bro
liam imti pinigus: “Griežtai į- 
sakau visiem broliam, kad nei 
patys, nei per tarpininkus ne
imtų pinigų.” Bet jis tęsia to
liau: “Tačiau ligonių reikalais ir

Šv. Pranciškus (k.) ir šv. Domininkas.

kitų brolių apranga tegul rūpi
nasi per dvasiškus bičiulius vien 
tik ministrai ir kustodai, atsi
žvelgdami į vietą, laiką ir šal
tus kraštus.”

-o-
Kaip šv. Bonąventūra rašė, 

Šventoji Dvasia įkvėpė regulos 
formą, kurią šv. Pranciškus sura
šė ir įteikė popiežiui. Pranciš
kus ją gynė Honorijaus III aki
vaizdoj nuo kelių kardinolų 
priekaištų, teigdamas: “Ne aš, 
Šventasis Tėve, sudėjau į regulą 
žodžius bei įsakymus, bet pats 
Kristus tai padarė. Tad aš nega
liu Kristaus žodžių pakeisti ar 
pašalinti.” Jis teigia tai ir savo 
testamente: “Kai Viešpats davė 
man brolių, niekas kitas manęs 
nemokė, ką turiu daryti, kaip nu
rodo evangelija. Ir aš tai sura- 
šydinau trumpai ir paprastais žo- 
✓džiąjsyjfO popiežius man. pa
tvirtino.”

Šv. Pranciškaus vizija
1209 šv. Pranciškus turėjęs 

viziją ir savo broliam pranašiš
kai kalbėjęs: “Mačiau daugybę 
vyrų, pas mus ateinančių ir 
trokštančių vilkėti mūsų švento 
pašaukimo rūbą ir gyventi pagal 
mūsų regulą. Aš mačiau iš visų 
tautų pilnus kelius ateinančių 
vyrų: atėjo prancūzai, ir skubėjo 
ispanai, vokiečiai ir anglai dar 
tik judėjo. Ir didžiulė buvo ta 
minia, kuri žygiavo ir kalbėjo 
įvairiomis. kalbomis ...” (1 C. 
27). .

Toj neįžvelgiamoj šv. Pranciš
kaus matytoj minioj tarp kitų
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(atkelta iš 2 psl.) 
dar būtų geriau, kad būtų lai
komi klebonijoje”.

Aplinkraštis pasirodė sąry
šy su padažnėjusiais bažnyčių 
apiplėšimais ir Švč. Sakramen
to išniekinimais.
(Kodėl klebonas Pasilakąs 
paskirtas vikarauti, paskiau 
altarista):

Juodaičiai. Juodaičių klebo
nas kun. V. Pesliakas 1972 bir
želio mėn. gydėsi. Sugrįžęs į 
namus, sužinojo, kad nuo bir
želio vidurio jo ieško Raseinių 
rajono valdžia, reikalaudama at
siimti registracijos pažymėjimą 
ir kuo greičiausiai užimti Vi
duklės vikaro pareigas. J. E. 
vysk. Labukas paaiškino, kad 
Rugienis reikalauja jį perkelti 
į Viduklę, o J. E. vysk. Krikš
čiūnas pasakė: “Dirbai gerai, 
bet žinok, vyskupas Labukas ne
paliks dėl tavęs dviejų vysku
pijų ir nėvažiuos į Žagarę”. 
(Žagarėje gyvena ištremtas J. E. 
vysk. Steponavičius. — Red.)

J. E. vysk. Labukas įsakė 
kun. Pesliakui užimti Viduklės 
vikaro pareigas arba būsiąs su
spenduotas: “Jeigu iki 1972 m. 
rugsėjo 20 imtinai nepradėsite 
eiti Viduklės bažnyčios vikaro 
pareigų, būsite ipso facto su-

tautų buvo ir lietuviai, kurių sū
nūs troško dėvėti pranciškonų 
rūbą.

Lietuvos pranciškonų ordino Šv. 
Kazimiero provincija

Gražūs, kartu ir sunkūs buvo 
Lietuvos pranciškonų žydėjimo 
metai.

Praėjus vos keliolikai metų 
nuo ordino įsteigimo, pranciško
nai misininkai jau rūpinosi Lie
tuvos krikštu (1238). Vėliau jie 
turėjo Lietuvoj vienuolynų ir 
mokyklų. Provincija buvo panai
kinta carinės Rusijos okupacijos 
laikais (1864), o likusieji vienuo
liai suvaryti į Kretingos vienuo
lyną. Vėliau atsigaivinta (1912). 
Nepriklausomybės - metais į- 
stejgtas nepriklausomas Šv. Ka
zimiera komisariatas (1931). Po 
to rusų-soyietų okupacija (1940). 
Nauja lietuvių prancištam^hl- 
Kazimiero provincijos era prasi
dėjo Amerikoj (1942). Čia jie 
veikia savo misijomis, parapijo
mis, vienuolynais, spauda ir 
naujuoju Kultūros Židiniu 
Brooklyne, New Yorke.

Žymus pranciškonų moksli
ninkas Augustinas Gemelli rašo: 
“Koks kilnus dalykas yra pran
ciškoniškas pašaukimas! Mielai 
sveikintini vyrai iš įvairiausių 
kultūrų, didžiuma su įvairiau
siomis tendencijomis ir skirtin
gais proto išsilavinimais. Kiek
vienas iš jų nešioja tą patį abi- 
tė, kiekVienam iš jų duota toly
gi celė su baldais, kryžium ir sta
liuku; kiekvienam leidžiama 
vystyti savąjį ypatingą užsiėmi
mą ir darbą”.

spensus a divinis”. (Bus už
drausta eiti kunigo pareigas. — 
Red.)

Kun. Pesliakas, žinodamas, 
kad vyskupas jį perkelia į Vi
duklę ir pažemina pareigose 
vien Rugienio verčiamas, atsi
sakė vykti į naują paskyrimo 
vietą.

1972.IX.26 į Juodaičių apy
linkę iš Raseinių rajono atvyko 
trys pareigūnai ir bažnyčios vyk
domajam organui pareiškė: “Jū
sų klebonas neklauso vyskupo. 
Jis yra nuimtas nuo parei
gų

Minėtas faktas labai nuste
bino visus žmones — kaip la
bai civilinė valdžia kišasi į baž
nyčios vidaus gyvenimą.

Kun. V. Pesliakas spalio 10 
d. rašte vyskupui rašė: “Atsi
žvelgdamas į suminėtus faktus 
ir bendrą daugumos kunigų 
nuomonę, esu tvirtai įsitikinęs 
ir labai apgailestauju, kad dėl 
manęs Ekscelencija buvo kieno 
tai priverstas tokius raštus ra
šyti. Todėl laikau juos netei
singais.ir negaliojančiais...”

J. E. vysk. Labukas suspensą 
panaikino, o kun. Pesliakas iš
vyko gydytis. Gruodžio mėnesį 
kun. Pesliakas buvo paskirtas 
Viduklės bažnyčios altarista.

(Bus daugiau)
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lietuvių kartos atstovės p. Šil-

AUKSINĖ RUDENS DIENA,
joje — auksinis klevas, po kuriuo: gintarai, 

lietuviški audiniai, drožiniai, knygos apie liau
dies meną Ir muziką, margučiai, kanklės, pat du 
rateliai, Vilniaus verbos;..

Spalio 21 North Haveno mies
telio Jaycees organizacija drau- kienės. Viršum trispalvės —- Vy- 
ge su tos apylinkės Jungtinių ties drožinys, kiek žemiau — Pa
jautų Sąjungos skyriumi suruo- baltijo valstybių žemėlapis, šia 
Sė Jungtinių Tautų dieną. Jos 
programoje — įvairių tautų liau
dies meno parodėlės ir tautiniai 
šokiai.

Lietuviam šioje tautų mugėje 
atstovauti iniciatyvos ėmėsi ir 
visą organizacinį darbą atliko 
Lietuvių Moterų Klubų Federa
cijos New Haveno skyrius. Di
deliu entuziazmu prisidėjo apy
linkės lietuviai, paskolindami 
parodėlei eksponatų. Juos sko
ningai išdėliojo S. Valiukienė, 
dail. L. Židonytė, VI. Žemliaus- 
kienė ir dr. H. Lukaševičius. 
Eksponatų davė: J. Kronkaitie- 
nė, St. Leikienė, M. Liaukie
nė, dr. E. Vaišnienė, G Ivaš- 
kienė ir kiti. Tautiniais drabu
žiais apsirėdžiusios budėjo VI. 
Žemliauskienė su dukrele Dai
na, dail. L. Židonytė, M. Liau
kienė ir G. IVaškienė.

Auksinio klevo kamieną juosė 
lietuviška trispalvė, rankomis 
pasiūta ankstesnės Amerikos

proga išryškinąs Lietuvą. 
Daug žmonių buvo sustoję prie 
šios parodėlės. Jaunimas klausi
nėjo, kaip nušiaušti tokių juostų, 
kaip vašku marginti kiaušinius. 
Grupelė vaikų smalsiai klausosi 
pasakos apie Eglę žalčių karalie
nę, kurią jiems čia pat papa
sakojo M. Liaukienė. Ypač daug 
dėmesio susilaukė p. Liaukaus 
smulkučiais raštais drožinėti kū
riniai: lempa, lėkštė, skrynelė, 
rankšluostinė. Visiem svečiam 
buvo dalinamas informacinis 
lapelis apie Lietuvą. Nemažai 
lankytojų su džiaugsmu prisipa
žino esą lietuviais, apgailes
taudami, kad nemoka lietuviškai 
kalbėti. S. Valiukienė sumaniai 
išnaudojo šį jų susidomėjimą, 
čia pat sudarydama parodėlę 
aplankiusių lietuvių kilmės 
žmonių sąrašą. Tai puikus bū
das surasti dingusius lietuvius. 
Jį turėtų praktikuoti visų vieto
vių lietuviai.

Maloni staigmena lietuvėm 
moterim buvo North Haveno 
burmistro — First Selectman 
Lester Gott apsilankymas. Jis 
praleido apie dešimtį minučių 
prie lietuvių stalų, besidomėda
mas išstatytais eksponatais. Pa
sisakė, kad jo žmona lietuvė. 
Labai gailėjosi, kad ji nemokan
ti savo tėvų kalbos. Šia proga 
L. Gott nusifotografavo $u lietu
vėmis. Užsimezgė maloni 
pažintis ir su ponia J. Barone 
— Connecticut valstijos Jungti
nių Tautų Sąjungos skyriaus pir
mininke. Lietuviai buvo pa
kviesti demonstruoti liaudie* 
meną ir tautinius šokius vietos 
mokyklose.

G. Iva. -

■s
*"

*
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Jurgis Valaitis, Vliko vice
pirmininkas, sveikina Altos 
metinį suvažiavimą lapkri
čio 17 Chicagoj. Nuotr. V. No
reikos

. VLIKO ATSTOVAI PLB 
VALDYBOS POSĖDYJE

AMERIKOS LIETUVIŲ
TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Chicagoj, Jaunimo Centre, 
lapkričio 18 įvyko ketvirtas PLB 
valdybos posėdis. Į šį posėdį 
atsilankė Vliko valdybos nariai 
— Jurgis Valaitis ir Aleksandras 
Vakselis. Svečių atsilankymo 
tikslas buvo supažindinti PLB 
valdybą su Vliko planuojama 
Lietuvos laisvinimo darbo kon
ferencija ir pasitarti dėl jos po
būdžio, turinio ir organizavimo.

Išsamų pranešimą apie konfe
rencijos preliminarinę darbo
tvarkę bei organizacinių darbų 
eigą, perduodamas numatomų 
dalyvių nuomones, padarė Vliko 
valdybos vicepirmininkas inž. 
Jurgis Valaitis. Pabrėžė, kad 
konferencija turės būti darbo 
konferencija ir kiekvienas jo 
dalyvis turės būti tam darbui pa
siruošęs. Vliko tikslas yra pa
dėti pavergtai Lietuvai atgauti 
laisvę. Konferencija turėtų išryš
kinti tos pagalbos būdus ir vyk
dymą. Į konferenciją numatyta 
kviesti Vliko, PLB, JAV LB, 
Altos, Kanados LB, LLK ir dip
lomatų atstovus, ne daugiau 
kaip trisdešimt asmenų. Siūlo
ma aritmetika: Vlikas — 10 at
stovų; PLB, JAV LB ir Kanados 
LB —‘ 10 atstovu (visos trys kar
tu); Altą — 5 atstovai; diploma
tinė tarnyba — 3 atstovai; Lie
tuvos Laisvės Komitetas — 2 
atstovai.

Po Valaičio pranešimo ir po 
porą valandų trukusio informa
cinio pobūdžio nuomonių pasi
keitimo PLB valdyba Vliko at
stovam pareiškė, kad ji tos kon
ferencijos minčiai pritaria. Dėl 
konferencijos tikslo, pobūdžio, 
turinio, dalyvių skaičiaus, vietos 
ir laiko ji pažadėjo Vlikui pada
ryti savo pasiūlymą.

Trejetą valandų trukęs pasita
rimas praėjo sklandžiai, dalykiš
kai ,ir visiem buvo naudingas. 
Svečiam išvykus, dar buvo ap
tarti kiti skubūs reikalai ir bū
simo posėdžio darbotvarkė.

PLB valdybos inf,

(atkelta iš 1 psl.)
ir jis pasakė kalbą. Pranešė, 
kad dedamos pastangos netru
kus gauti 5 mil. dolerių etni
nėm studijom. Papasakojo, kaip 
jis dėl Simo Kudirkos kreipėsi 
į daugelį įstaigų, ieškodamas iš
laisvinimo, žmoniškesnio elge
sio su juo ir su jo žmona.

Dr. K. Bobelis prašė sve
čią kongresmaną, kad Pabaltijo 
valstybių reikalai būtų iškelti 
saugumo konferencijoje.

-r- Laisvės statulos bareljefais 
apdovanoti nusipelnę Tarybos 
centriniai veikėjai ir skyrių va
dovai. Bareljefus paaukojo J. Pa- 
kalka.

Aštuntasis Amerikos Lietuvių 
kongresas bus šaukiamas kitais 
metais gegužės 24-26 Chicagoje. 
Jau dabar prašomi visi skyriai 
ruoštis kongresui.

Padaryti ir skyrių pranešimai. 
Iš pranešimų matyti, kad Tary
bos veikla yra gana gyva — ren- 
gami Vasario 16 minėjimai, ruo
šiamos demonstracijos, palaiko
mi ryšiai su kitais baltiečiais.

Nauja taryba
Į naują Tarybos valdybą įei

na: iš ALRK Federacijos: dr. K. 
Bobelis, kun. A. Stašys; social
demokratų: J. Skorubskas, dr. 
J. Valaitis, Sandaros: dr. K. Šid
lauskas, M. Vaidyla, Tautinės 
S-gos: T. Blinstrubas, R. Sta- 
niūnas, SLA: P. Dargis, LRK Su
sivienijimo Amerikoje: dr. V. 
Šimaitis, Moterų Sąjungos: E. 
Vilimaitė, vyčių — A. Pakalniš-

.Atsiųsto 
paminėi į

Antanas Gustaitis — SAULĖS 
ŠERMENYS. Dailininkas V. 
Vizgirda. Chicago, 1973. Išleido 

Tautų parodoje North Havene M. Liaukienė ir G. Ivaškienė Algimanto Mackaus Knygutei-' 
aiškina lietuviškus eksponatus. dimo Fondas. 112 psl. Didelio

formato. Kietais drobės vąše
liais. Kaina 7 dol. '

Žinomas mūsų poetas humo
ristas šioje knygoje, kaip ir anks
tesnėse — Anapus teisybė, Ir 
atskrido juodas varnas (premi
juota), reiškiasi tik jam vienam 
būdingais, meistriškai sueiliuo
tais klasikiniais posmais. Tema
tika — išeivijos nuodėmės (gal 
ir nuopelnai). Cituojam pcsm^ 
iš “Emigracinio seimo”:

Ir sūnus pro tėvą karį 
Mum, suklupusiam draiųtn* 
Atsistojęs drąsiai tarė: 
“Please, don’t bother me

aįiinf 
Kaunas, Vilnius — take it .

euy- 
Vakar buvo—ryt nebus.
I am, broliai, very busy,- 
Reikia gelbėt arabus...
No, myfellous, negaliu, - 
Man tėvynė, kur guliu.
Dail. V. Vizgirda čia minėti

nas kaip antrasis knygos auto
rius. Jis čia reiškiasi ne kaip pa
prastas iliustratorius, bet kaip 
tikras dailininkas. Neiliustruoja 
atskirų eilėraščių. Ir iliustracijų 
pavadinimai ne tokie, kaip eilė
raščių. Jo dviejų spalvų iliust
racijos visos yra viso puslapio 
dydžio, lyg ir nepriderintos prie 
klasikinės eilėraščių formos, bet 
labai tinkančios jų nuotaikai. .

Knyga pasižymi savo linkima ’ 
“baisum 
autorių -f 
Tokio 
leidifuolig Šiol lietuvių literatū
roj, rodos, neturėjom.

Juozas Slavėnas — BALTI
JOS BALSAS. Apsakymėliai pri
augančiam lietuvių jaunimui. Iš
leido ir spausdino Minties 
spaustuvė Australijoj 1973 n. 72 
psl. Kaina nepažymėta.

Į nestorą leidinį sudėti 2f> 
trumpi apsakymėliai. Pratartyje 
sakoma': “Autorius nepreten
duoja į rašytojus, jis žino savo 
silpnumus ir todėl jaučia galįs 
susilaukti aštrios kritikos iš tų, 
kurie mėgins vertinti šiuos raši
nėlius meninių reikalavimų ma
tu. Šis matas čia netiks —Jia 
tėra jautrios širdies troškimų 
išdava — duoti ką nors lietu
vių jaunimui, jei norima iš joko 
nors sulaukti.“

O VIS DĖLTO MES IŠVYKA PATENKINTI
(atkelta iš 3 psl.)

rikiečiais, gaunam priešininkų 
eilę, prieš kurią turimnulenkt 
galvas ir didžiuotis, kad 
turėjom progų tokio masto rung
tynėse dalyvauti. Taip pat rei
kia neužmiršti, kad tos trys vals
tybinės rinktinės jau buvo kartu 
dirbusios po porą mėnesių ir pa
siekusios gerą formą. Kalbant 
apie pavienius klubus, jau prieš 
išvažiuojant, buvo žinoma, kad 
kiekvienas iš jų turi po porą 
gerų amerikiečių ir pranašių žai
dėjų iš Rytų Europos kraštų. 
Tačiau buvom nustebinti, kad 
tie klubai jau dabar yra pastaty
ti ant stiprių profesionalinių pa
grindų. Todėl nenuostabu, kad 
įvairios gastroliuojančios ko
mandos, įskaitant ir amerikie
čius, nedaug teparsiveža laimė
jimų. Nenuųstabu, kad Europos 
taurės laimėtoja Italijos Ignis 
komanda, kurios keturi žaidėjai 
žaidžia valstybinėj rinktinėj, ne
sunkiai nugalėjo Rusijos meis
terį Maskvos Dynamo. Ir štai su 
tokio lygio vienetais mes turė
jom drąsos stoti dvikovėn.

Todėl labai logiška, kad išva- 
žiuodamineturėjomjokių iliuzi
ją Ne * kartą rašėm- ir kartojbm 
per radiją, kad nesitikim daug 
pergalių ir 50 proc. laimėjimų 
padarys mus laimingus. To 
nepasiekėm, tačiau vis dėlto 
esam patenkinti, nes pasirodėm 
lygiaverčiais varžovais. O kita 
vertus, tik rungtyniaujant su 
stipriais vienetais, buvo įmano
ma tiek daug pasiekti tautinės 
propagandos atžvilgiu.

Per daug nelaimių
Net septynetas rungtynių bu

vo pralaimėta 2, 6 taškų skirtu
mu. Tie visi žaidimai norma
liose sąlygose galėjo nesunkiai 
baigtis mūsų persvara. Tik tų 
kelių taškų trūko, kad bendra

kis, Liet, atgimimo sąjūdžio: 
E. Smilgis, Vilniaus krašto liet. 
Sąjungos — V. Šimkus.

Rezoliucijose prisimenama, 
kad saugumo konferencijoje bū
tų iškeltas Lietuvos klausimas, 
sveikinami broliai Lietuvoje, Si
bire, linkima ištverti kovoje už 
laisvę. Prašomi visi aukoti Lie
tuvos laisvinimo reikalam.

pasekmė būtų buvusi sensaciš- 
ka. O keli taškai krepšjnyje yra 
uždirbami ar pradirbami tik 
minutės laikotarpiu. Jie nulemia 
pergalę ar pralaimėjimą. Ar ke
letas tokių nelaimingų pralaimė
jimų jau reiškia tragediją? Ypa
tingai akivaizdoj tinklinio rinkti
nės pasisekimo ir laimėjimų tau
tiniu požiūriu. Ar dėl to žaidė
jai ir vadovai turi būti kaltina
mi, smerkiami ir koneveikiami? 
Be jokio atsižvelgimo į priežas
tis!

Jau net ir nelaimėm nelydint, 
yra laikoma, kad, esant svetima
me krašte, žaidžiant prie sveti
mų teisėjų ir svetimoj atmosfe
roj, reikia būti bent 10-čia taškų 
geresniu, norint laimėti. O kur 
dar kelionės nuovargis, susirgi
mai, susižeidimai ir kitokios 
nelaimės? Jų mum šį kartą ne
trūko. K. Miklas nusilaužė koją 
ir liko New Yorke. E. Šilingui, 
dvi dienos prieš išvažiuojant, 
treniruotės metu skilo kojos kau
las. Jis, visvien važiavo, nes ti
kėjosi, kad po 6-7 dienų vėl 
galės žaisti. A. Šakys išsinari
no koją Belgijoj ir turėjo grįžti 
sugipsuotas kartu su Šilingu, 
kuriam dar po vieno peršvieti
mo Paryžiaus daktaras pasakė, 
kad negalės žaisti. Tai trys pui
kūs žaidėjai. Ir nėra abejonės, 
kad su jan kelių rungtynių re- 

'"zultatai būtų buvę mum palan
kūs. O susirgimai! Nuo pirmos 
dienos pradėjom lankyti klini
kas, ligonines ir daktarus. Ir taip 
iki paskutinės sustojimo vietos, 
kurioj vietinis daktaras apžiūrė
jo ir davė vaistų keturiem žai
dėjam. Visa tai neskaitant mūsų 
daktaro A. Ramono, kuris kas 
dieną turėjo ką gydyti. Šia pro
ga mes jam reiškiam didelę pa
dėką už puikų darbą ir pasiau
kojimą žaidėjų gerovei.

Ir taip nė vienose rungtynėse 
neturėjom pilnai sveikos ko
mandos. Daug kartų vienas ar 
kitas ėjo į aikštę sirgdamas ir 
tuo pademonstravo komandinę

dvasią ir norą laimėti. Tai paro
dė L. Jesevičius, sirgęs beveik 
visoj kelionėj, Puidokas, Ma
žeika, Palubinskas ir ypatingai 
M.- Baškauskas. Jais mes turė
tume tik didžiuotis.

Jei dar atkreipsim dėmesį į 
vienašališką teisėjavimą . (nors 
tik keleriose rungtynėse), sun
kią ir varginančią kelionę, ne
įprastą maistą, kai kurias mūsų 
pačių klaidas (o kas jų nedaro), 
nenoromis gal turėtume sutikti, 
kad tose septyneriose rungtynė
se mūsų pralaimėjimus ir perga
les skyrė labai maža riba.

Patenkinti ir dėkingi
Apskritai, džiaugiamės ir 

esam patenkinti krepšininkų pa
sirodymu ir didžiuojamės tink- 
lininkių pergalėm. Abi rinktinės 
ir jų treneriai verti pagarbos, ir 
mes jiem dėkojam už puikias ko
vas aikštėse ir gerą elgesį už 
aikštės ribų. O svarbiausia, tik 
jų dėka mūsų tautos vardas pla
čiai nuaidėjo Europoj. •.

Ypatinga padėka - priklauso 
plačiajai Amerikos ir Kanados 
lietuvių visuomenei, vyriausiam 
išvykos komitetui Chicagoj ir 
pagalbiniam kpĮiptętanj^ęięvj?- 
lande,. Detroite ir Kanadoj- 
Esam didžiai dėkingi aukų tei
kėjam ir visiem aukotojam, kar
tu ir tiem, kurie laiškais bei žo
džiais drąsino ir tebedrąsina šį 
didelį užsimojimą ir giliai verti
na jo reikšmę lietuvių tautinei 
ir sportinei gerovei.

Ne pralaimėjimuose glūdi 
mūsų tautinė ir sportinė ateitis, 
bet tikėjime ir vilty bendromis 
jėgomis kurti ir išlaikyti tautinį 
gyvastingumą ir sportinį akty
vumą. Tai mūsų rinktinės šį kar
tą atliko.

J. Baris, išvykos vadovas
V. Grybauskas, 

krepšinio rinktinės vadovas 
Z. Žiupsnys,

tinklinio rinktinės vadovas
A. Lauraitis,
krepšinio komiteto p-kas

AR ČIA MIRUSIŲ PALIKIMAI 
TEKS GIMINĖM LIETUVOJE?

(atkelta iš 1 psl.)

— Ką galėtumėt pasakyti apie 
teisėjus ir advokatus, kurie, anot 
Vaintraubo, patys nuvežė dole
rius į Lietuvą ir išdalino įpė
diniam?

— Dolerių ar kitos kokios sve
timos valiutos okupuotoje Lie
tuvoje niekas negali imti nei pas 

, save laikyti. Nusikaltę labai 
griežtai baudžiami. Beje, Vain- 
traubas rašo apie Hartfordo tei
sėją James Kinsella, kuris lankę
sis Lietuvoje ir įsitikinęs, kad 
įpėdiniai palikimus gauna. Įdo
mus sutapimas — kaip tik šią 
savaitę gavau to teisėjo pra
nešimą apie vieno lietuvio pali
kimą. Jei teisėjas būtų įsitikinęs, 
kad įpėdiniai Lietuvoje paliki
mus gauna, tai vargiai jis be- 
kviestų Lietuvos konsulą tiem 
įpėdiniam atstovauti ...

— Ar teisingas Vaintraubo 
perduotas Injurkolegijos tar
nautojos ' Valinskienės tvirti-

nimas, kad “Palikimas, atitekęs 
mūsų krašto gyventojam, yra vi
siškoje jų žinioje“?

— Jeigu taip būtų, tai Vain- 
traubui nereikėtų laikraščiuose 
rašyti ilgų ir klaidinančių aiš
kinimų. Visame civilizuotame 
pasaulyje ta teisė yra savaime 
suprantama ir jos aiškinti nerei
kia.

— Ką galėtumėt patarti asme
nim, turintiem šeimos narių ir 
giminių Lietuvoje?

— Kiekvienas asmuo, turįs 
šeimos narius Lietuvoje, turėtų 
surašyti testamentą, kad prie jo 
palikimo negalėtų prisitaikyti 
Rusijos interesam atstovaujan
tys advokatai ir jų agentai. Jei 
palikimas stambokas, tai testa
mentas turėtų būti taip surašy
tas, kad tik dalis turto tektų 
įpėdiniam Lietuvoje, o kita dalis 
nueitų už Lietuvos laisvę kovo
jančiom organizacijom ir lietu
vių kultūrinėm institucijom 
laisvajame pasaulyje. (Elta)

MOKADr. Jokūbas Stukas, 
President
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LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA
Seniai ruošiamas ir lauktas 

stambesnis (800 psl.) iliustruo
tas P. Jurgėlos veikalas “Lietu
viškoji Skautija” bus pradėtas 
spausdinti tuoj užbaigus prenu
meratų rinkimą. Knygą leidžia 
LSS. Prenumeratas renka LSS 

' įgaliotas Vąjaus K-tas. šios kny
gos egzempliorių bus spausdi-

Žymesnieji įvykiai ir šventės
VIII .23 sporto aikštėje visą 

dieną vyko smarkios sporto var
žybos. Dalyvavo 15 komandų, 
pasivadinę Lietuvės miestų var
dais. Žaidynes pravedė Pr. Gvil
dys, pagelbstint A. Bielskui. 
Daugiausia taškų surinko Nida, 
Biržai ir Šventoji.

Šeštadienį ir sekmadienį — 
didžiosios iškilmės. Skautininkų 
sueigoje buvo apie 200. Buvo 
pagerbtas pirmasis lietuvių vy
riausias skautininkas v.s. V. 
Šenbergas, sulaukęs 75 m.

Tą pačią dieną įvyko iškil
mingas paradas paminėti Lietu
vos ir lietuvių skautų 55 m. su
kaktis. Paradas buvo spalvingas 
ir įspūdingas. Dalyvavo per 
1000 uniformuotų su vėliavomis 
skautų. Aplink gražią parado 
aikštę džiūgavo didelė minia 
stovyklos lankytojų, svečių.

Vakare didžiulėje laužavietėje 
įsiliepsnojo 2 laužai, mesdami 
aukštas liepsnas ir nešdami ypa
tingai gausios publikos džiaugs
mą, prisiminimus ir viltį gražia 
skautų ateitimi. Įdomi insce
nizacija “Vilniaus/ legenda”, 
liaudies instrumentų muzika, 
mažesnių ir didesnių ansamblių 
dainos, šūkiai.

Sekmadienį prie ežero — jūrų 
skautų valanda ir žuvusių pa
gerbimas, nuleidžiant ežere vai
niką, aidint giesmei, maldai ir 
himnui.

Neužmirštamos sekmadie
ninės pamaldos giliame slėnyje, 
dalyvaujant visai stovyklai - ir 
svečiam. Mišių pradžioje buvo 
įspūdinga procesija. Mišių metu 
maldas skaitė įvairių šakų skau
tai, maldas lydėjo giesmės ir 
kanklių, gitarų muzika. Aukas 
prie altoriaus atnešė stovyklos 
vadovai ir jaunesnieji skautai. 
Šalia vyno ir duonos buvo at
nešta simboliški rankdarbiai, 
skautiški ir lietuviški ženklai.

New Jersey skautų-čių veikla
Nors New Jersey skautų-čių 

vienetai, palyginus su kai kurio
mis vietomis, yra maži, bet jie 
visi juda, kruta. Norėtųsi trum
pai apibūdinti šių metų veiklą.

Gegužės mėn. gale įvyko 
skautų-čių baidarių (canoe) ke
lionė Wading upe, pietinėje 
New Jersey. Oras pasitaikė ne
koks — dvi dienas lijo. Pirmą 
dieną skautai-ės yrėsi lietuje. 
Visi sušlapo, kai kurie net dan
timis pradėjo kalenti. Skautų dr- 
vės vadai ir su jais keliaujanti 
sesė net du kartus išsimaudė. 
Lietus skautų net naktį nepasi
gailėjo. Tik kitą dieną saulė iš
lindo namo grįžtančius palydėti.

Birželio mėnesį graži grupė 
skaučių ir skautų bei vilkiukų 
ir paukštyčių dalyvavo AR spor
to šventėje. Nors negrįžome su 
pirma vieta, bet mes bandėme! 
Kitais metais dar labiau pasi
stengsime.

Liepos mėn. įvyko dviejų die
nų iškyla mūsų mažiesiem, vil
kiukam ir paukštytėm. Ir jiem 
pasitaikė lietus antrą dieną!

Vasaros gale jubiliejinėje sto
vykloje dalyvavo 90% vienetų 
skaučių, skautų, vilkiukų bei 
paukštyčių. Tik patys jauniau
sieji šiais metais nevyko stovyk- 
lon.

Rugsėjo mėn. pradžioje skau
čių Palangos vietininkijos ir 
DLK Šarūno dr-vės vadovai 
bendrame posėdyje aptarė atei
nančių metų veiklą. Suplanuota 
įdomi bei įvairi programa, kuri 
pradėta vykdyti mokslo metams 
vėl prasidėjus. Skautų-čių, vil
kiukų bei paukštyčių sueigos 
vyksta kas antrą savaitę. Suei-

Pamaldas pravedė 5 stovyklos 
dvasios vadai.

Sekmadienio popietėje vėl 
įvyko paradas paminėti jubilie
jinėms stovyklom ir vakare lau-

New Jersey skautai prie Delaware upės, pasirengę kelionei. .
Nuotr. V. Audėno t

Stovyklą aplankė daug sve
čių. Šventėse dalyvavo PLB ‘ 
pirm. St. Barzdukas, St. Lozo
raitis, Jr., lietuvių organizacijų 
atstovai, latvių skautų preziden
tas A. E. Gaujenieks su žmona, 
kuri yra latvių vyriausia skauti-, 
ninkė, latvių vyriausias skauti
ninkas Fr. Sipols, USA rajono 
vadas R. Čaks, estų sk. vadas 

Udo Jurima, lenkų sk. atsto
vė ir kt garbingi lietuvių skau
tijos kūrėjai, rėmėjai.

JS palyginti su kitomis didžio
mis stovyklomis praėjo sėkmin
gai, palikdama gražius įspū
džius. Šios stovyklavietės direk
torius A. Gagnon, aplankęs sto-. 
vyklaujančius, šitaip glaustai 
pasakė: netikėjau, kad jūs turite 
čia tiek gražaus ir susiklausan
čio skautiško jaunimo; man 
džiugu, kad Jūs pasirinkote 
mūsų stovyklavietę.

Kai pirmą dieną atvykusius 
stovyklos viršininkas v.s. A. Sau
laites sveikino ir linkėjo, kad su
kurkime stovyklą, kad ji būtų 
tikrai skautiška, lietuviška, turi
ninga, tvarkinga, švari, saugi, 
prasminga jubiliejui, smagi vi- 

. šiem ir maloni kiekvienam, tai, 
rodos, kad tai buvo pasiekta, ir 
JS tokia buvo.

Muzikai Alfonsas Mikulskis ir 
Bronius Jonušas šia proga sukū
rė Jubiliejinės stovyklos pasvei
kinimo dainas. Fil. ps. J. Spake- 
vičius suprojektavo metalinį sto
vyklinį ženklelį, ps. B. Kidolie- 
nė pagamino JS vėliavą. Stovyk
lą informavo v.s. Namikienės re
daguojamas laikraštėlis “Su' 
Skautybe”.

A.S.

su tėvais, bei aplankė gamtos 
muziejų.

Lapkričio 23-24 VVharton 
State Forest įvyks skautų ir skau
čių 30 mylių žygis. Visi kupri
nėse nešis vandenį, maistą, bei 
patalynę guoliui. Palapinių, ži
noma, nebus. Tad reikės vėl 
parodyti skautišką nagingumą, 
nes oras bus jau šaltokas. Kvie
čiame iš artimesnių vienetų su
sidomėjusius prisidėti!

Gruodžio arba sausio mėnesį 
skautai planuoja žieminę iškylą 
su nakvyne. Iškylos tikslas bus 

svečiai, smagiai nusiirdaimi apie virimas ir stovyklavimas šaltame 
28 mylias. Oras pagaliaus pasi
taikė puikus!

gose sesės ir broliai dalyvauja 
uniformuoti.

Spalio 6-7 įvyko dviejų dienų 
kelionė Delaware upe baidarė
mis. Šioje iškyloje buvo kreipia
ma dėmesys į asmeninį pasiruo
šimą. Kiekvienas turėjo pasirū
pinti vandeniu, maistu ir t.t. 
Skautai ir skautės tvarkėsi sava
rankiškai be įpatingesnės va
dovų priežiūros. Viso dalyvavo 
24 skautai-ės, vadovai-ės ir keli

Spalių 28 Watchung kalnuose 
įvyko vilkiukų ir paukštyčių iš
kyla. Prie jų dar prisidėjo keli 
skautai ir skautės bei tėvai, tad 
susidarė gana smagi grupelė. 
Diena, nors ir šaltoka, praėjo 
nuotaikingai. Paukštytės ir vil
kiukai iškylavo, žaidė kvadratą

New Jersey skautai rengiasi plaukti Dehware upe antrą ke
lionės dieną. Nuotr. ». C. Matonienė'

“LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA 
TARP MŪSŲ

Staigiai atšalus ir priekabiam 
vėjui bekrečiant paskutinius la
pus, sugriebiu už rankovės greit 
bežingsniuojantį Jamaica Avė. 
knygos “Lietuviškojo Skautija” 
vajaus pirmininką Samušį, norė
dama pasirinkti naujienų.
- Kaip juda skautiškos kny

gos vajus?
— Et, neblogai, — ir lyg no

rėdamas ištrūkti iš ilgesnio po
kalbio.

— Tai ar jau užbaigėte vajų?
Gal ir knyga jau spausdinama?

Sulėtinęs jaunus judesius, 
mane pasitraukia prie “Romu
vos” parduotuvės lango:

•— Ne tik neužbaigėm . . . dar 
tik pats vajaus vidurys . . . Iždi
ninko s. J. Bružo pranešimu dar 
nepasiekėm nė 3000 dol. Tai tik 
1/3 reikiamos sumos. Plaukia 
prenumeratos ir aukos šiai kny
gai, bet per lėtai.

Noriu tuoj įsiterpti su kitais 
klausimais, bet jis jau nepalei
džia vajaus ir neklausiamas tę
sia:

— Juk 20 m. tarp mūsų kal
bama apie šią knygą. Net įky
rėjo ir nusibodo. Turime tą rū
pestį vienaip ar kitaip užbaigti. 
Nesuprantamas abejingumas! Į

• mūsų prašymus knygą užsipre
numeruoti pirmieji atsiliepė iš 
Anglijos, Australijos, Kanados. 
Los Angeles, o labiau atsilikę 
mūsų kaimyninės vietovės. LSS 
užsimotas knygos išleidimas tu
rėtą rūpėti visai lietuviškai 
skautijai, o ne vien vajaus k-tui, 
Tarybai, Pirmijai.

— Bet kad girdžiu daug abe
jojimų apie šios knygos vertę,

ore.
Žiemos metu prasidės rimti 

darbai Kaziuko mugei, kuri j- 
vyks kovo 10. Pasiruošimo 
darbai jau prasidėjo. Renkama 
medžiaga ir naujos idėjos rank
darbiam.

Pavasarį, sniegui ir ledam pra- 
tirpus, vėl suplanuota iškylų ke
lionių ir t.t., bet apie tai vėliau.

Senas Vilkas 

— mėginu pertraukti greit kal
bantį skautininką.

Jis pakelia ranką:
— Tik nekartokit tų pačių! 

Aš turiu dar daugiau ir naujes
nių iš daugelio įvairių vietų laiš
kų ir iš apklausinėjimų, kuriuos 
pravedžiau stovyklų metu. Jos 
visos subėga į: autorius, turinys 
ir busimoji knygos reikšmė, įta
ka dabartiniam skautiškam gy
venimui. Neigiami pasisakymai: 
autorius subjektyvus vaiz
duojamame laikotarpyje; me
džiaga archyvinė, perkrauta į- 
vykių, vietų, asmenų pasireiš
kimų smulkmenomis, išeita per 
toli į lietuviško gyvenimo platu
mas, nekondensuota; dabarti
nėm kartom knyga bus nepa
traukli ir neįtakinga. Teigiamos 
nuomonės: autorius moka val
dyti žodį, ką liudija jo kitos iš
leistos knygos ir vertimai, sub
jektyvumas niekad niekur neiš
vengiamas; iš piršto išlaužti isto
riją visada sunkiau, nei iš 
smulkmenų kondensuoti; nesu
interesuotiem bet kuri knyga 
nepakeliui ir nereikšminga. Va, 
taip sakau suglaustai. Bet kai

noHą ar kitokią nuomonę sufor
mavo. tai atsakas iš pašalinių pa
sakojimų, gandų, gandelių, o pa
čios knygos — nematę ir ne
skaitę.

— O kaip tau, skautininke, 
?*rodo? Manau esi skaitęs ją? — 
vėl perkirtau žodžius.

— Taip. Esu rankraštį dalimis 
skaitęs. Bet daugiau galėtų išsi
tarti ankstesni Pirmijos įgalioti
eji, kurie, manau, labiau pažįsta 
veikalą ir atpažįsta pačius isto
riškus faktus. Be to, jie buvo į- 
galioti turiniui peržiūrėti ir vei
kalo išleidimui sąlygas ištirti.

— Bet kokia asmeniška nuo
monė, ne kaip vajau k-to pirmi
ninko? — vėl įsiterpiau.

— Veikalas ne istorijos vado
vėlis, bet labiau — publicisti
nis. Istorinė dalis plati ir deta
li. paliudyta žymių asmenų pasi
sakymais, viešosios nuomonės 
spaudoje atgarsiais. Istoriš
kus faktus paįvairina iliustra
cijos, diagramos. Bet ypač la
bai reikšmingas idėjinis, per vi
są veikalą bėgantis audinio pa
grindinis siūlas — skautiškasis 
idealizmas Lietuvai ir skauty- 
bei. Lietuviškos skautijos nuo- 
pelningumas tautinei kultūrai 
laisvoje tėvynėje ir tremtyje! 
Pavaizduotoji aplinka ir nuo
taika galutinai padvelkia: ne
veltui skautiškasis ąžuoliukas 
prigijo, išaugo, išsikerojo mūsiš
koje buityje išlikti reikšmingai 
ateičiai. Bet šimtaprocentiškai

Iškyla
Anksti rytą spalio 6 New Jer

sey skautai ir skautės iškeliavo 
Delavvare upe su baidarėmis. 
Vanduo buvo ramus, bet kelio
se vietose buvo sraunu. Mes 
pusę dienos plaukėm ir paskui 
sustojome ant kranto pietų pa
sai gyti. X

Medžiai jau pradėjo gelsti ir 
labai gražiai atrodė prie van
dens. Jau 5 v. Diena taip greitai 
praslinko. Pradėjom ieškoti gra
žios vietos pernakvoti. Mes ra
dom vietą kur kadaise buvo na
mas. Mes ten radome daug me
džio ir užkūrėme laužą maistui

. A

Prenumeratas, čekius žymė
dami “Lietuviškoji Skautija”, 
siųskite LSS Pirmijos įtaliotam 
vąjaus z komiteto iždininkui: 
Juozas' Bružas, 7103 Avenue X, 
Brooklyn, N. Y. 11234.

Prenumerata — tik 10 dol., 
garbės prenumerata — 25 dol., 
daugiau paaukoję tampa tituluo- 

nama tik tiek, kiek bus ją iŠ anks-, x tais leidėjais, kurie bus leidiny- 
to užsisakiusių.

“L. S.” yra reikšminga lietu
vių skautų kūrimosi, veiklos ir 
nuopelningumo savai tautai ap
žvalga, paliudyta tūkstančiais 
reikšmingų įvykių individua
liais skautų pasireiškimais Die
vo, Tėvynės ir artimo tarnybo
je. Tai ne tik pagerbimas skau
tiškos praeities, bet ir paskata 
ateičiai, šiai knygai greičiau iš
leisti laukiama visų prijau
čiančių talka ir finansinė pa
rama.

ŽIDINIETĖS RUOŠIA TAUTODAILĖS PARODĄ

New Yorko vyr. skaučių židi- 
nysVilija šių metų gruodžio 16 
Kultūros Židinyje ruošia nepa
prastą parodą. Šioje parodoje 
bus sukaupta nemažas kiekis 
lietuviškos tautodailės. Ekspo
natai bus tikrai įvairūs, paskolin
ti iš privačių asmenų. Jų tarpe 
rasite ir per eilę metų saugo
tų senienų, ir šiais laikais Lie
tuvoje daromų gaminių, o taip 
pat ir visos eilės newy<pkiečių 
pagamintus dalykus, nes savo 
tarpe turime visokios rūšies 
meistrų, audėjų, drožinėtojų ir 
t.t.

Parodoje bus išstatyti — gin
taro išdirbiniai, medžio droži
niai, taip pat ir kitokia techni
ka papuošti mediniai papuoša
lai namam ar sau pačiam. Bus 
audiniai, mezginiai, sidabro iš
dirbiniai, keramika, stiklas. Pa
rodos metu pora valandų bus 
skiriama demonstracijom, pav.:

Dėmesio Atlanto 
rajono broliam ir sesėm

Pagal daugumos pageidavimą 
vadovų-ių suvažiavimo metu 
šiame skyriuje norima įsteigti 
skautiškų renginių kalendorių. 
Tuo būdu visos vietovės galės 
iš anksto pranešti, kas ir kur 
rengiama ir išvengti keletas ar
timesnių vietovių renginių ta 
pačia data, nes tai kliudytų to- 
limesniem svečiam atsilankyti 
ar tai mugėje ar parodoje.

Tad prašau visų vienetų vado
vų siųsti man savo renginių da
tas, visų renginių — koncertų, 
parodų, Kūčių ir mugių. Šį ka
lendorių talpinsime kas mėnesį. 
Tikiuosi, tai palengvins mūsų 
planavimą.

ps. B. Kidolienė
Dėl vietos stokos šiame pus

lapyje nebuvo galima patalpinti 
Atlanto rajono vadovų-ių suva
žiavimo aprašymo. Jis bus talpi
namas gruodžio mėn. “Skautų 
Pastogėje’.’. B.K.

nėra ir kompoziciškai ir stiliu
mi tobulas. Galėtų būti kai kas 
ir kitaip. Bet tai jau indivi
duali svarstytina pažiūra. Tai 
nenuvertina veikalo reikšmės. 
Siūlyčiau šį veikalą visiem už
sisakyti ir jo išleidimą paremti.

— Ačiū, einu, nes ir krautuvę 
uždarys bekalbant.

• B. K.

kepti. Kiti pečiukus atsivežė. 
Pavalgėm ir pradėjom tvarkytis 
nakčiai. Kai kurie mažas pala
pines atsivežė, o kiti didelį ga
balą plastikos. Didesnį laužą. 
sukūrėm, ir visi jį apsėdom ir 
dainavom. Labai smagu buvo. 
Visi nuėjo gulti.

Anksti ryte dauguma atsikėlė, 
bet kiti turėjo būti prikelti. Pa
valgėm ir vėl iškeliavom. Van
duo Buvo labai šaltas. Vėl šu

Geriausia dm ana — metinė 
Darbininko prenumerata. Jei 
Jūsų draugų ir pažįstamų tarpe 

_________ ____ kas nors dar neskaito Darbinin- 
stojotn pavalgyti ir tada kelia- ko, tai kaip dovaną jį užsaky- 
vom namo.____________________ kitę. Naujiem skaitytajam pir-

Debbie Didžbalytė, 13 m. prenumerata tik 7 dol.

je atžymėti.
Vąjaus komiteto įgaliotiniai:
Detroit, Mich., — ps. fil. Jonas 

Asminas; Toronto, Ont., s. Vla
das Rušas; Los Angeles, Calif., 
s. fil. Valentinas Varnas; Chica- 

_go Lituanicos ,t.„ y._ sl._ Aleksas ...
Pocius; Rochester, N. Y. — s,. 
Stasys Ilgūnas; Philadelphia, 
Pa.— v. sk. Regina Dantienė.

v .s. Alf. Samulis, 
“L.S.” vajaus komiteto 
pirmininkas

j uostų audimo, medžio degini
mo, sidabro apdirbimo ir kt.

Šia proga daugelis galės įsi
gyti ir kalėdinių dovanų savo 
artimiesiem,. nes šalia parodos 
veiks ir prekystaliai, kur rasite 
daug aukščiau minėtų gaminių. 
Taip pat galėsite įsigyti bilietų 
židiniečių loterijos, kurioje yra 
trys vertingi dalykai: dail. Vyt. 

Igno medžio skulptūra — paukš
tis, G. Kulpienės gintaro ir si
dabro antkaklė ir R. Česnavi- 
čienės — lėlė su tautiniais dra- 

, bužiais. Loterijos laimėjimų 
traukimas įvyks Kaziuko mugės 
metu. Vyr. sk/ židinys, kaip ir 
visuomet, vaišins atsilankiusius 
kava ir saldumynais. Parodos 
pradžia 12 vai. Lauksime visų!

BJL

SUVENYRAI

Lietuvos Vytis — ranla^'d^i-^ 
bo, su aukso “bulliono” siūlais 
išsiuvinėta emblema. Dugnas— 
tamsiai žalias aksomas. Paveiks
las su rėmais 12“xl5”, labai į- 
spūdingas, tinka reprezen
tacijai. Kaina su persiuntimu 65 
dol.

Siuvinėtas Vytis — paveiks
las. Skydo formoj įkomponuotas 
raitelis, per skydą išsiuvinėta 
trispalvė, kampuose ąžuolo la
pai su gėlėm. Paveikslo dydis 
su rėmais 10x13”. Kaina20dol.

Lietuvos himnas ant balto sa
tino išsiuvinėtas mėlyna spalva, 
viršuje ant raudono dugno trys 
herbai: Lietuvos vytis, Gedimi
no stulpai, Vytauto ženklas ir 
maža trispalvė. Per visą pa
veikslo ilgį šone perverta iš
austa juosta. Paveikslo dydis su 
rėmais 13”xl7”. Kaina 26 dol.

Sagutė švarko atlapui — sti
lizuotas vytis. Sidabrinės spal
vos raitelis raudoname dugne; 
sidabrinės spalvos apvedžioji- 
mas. Kaina 2.50 dol.

Grandinėlė raktam su Šv. 
Kristupo medaliu. Vienoj pusėj 
įrašyti žodžiai: “Aukščiausiojo 
malonė telaimina kelionę” ir 
kviečių varpos su ąžuolo lapais 

«ir Gedimino stulpais. Kitoj Šv. 
Kristupas su Vilniaus herbu. 
Kaina su pasiuntimu 2.50 dol.

Siuvinėta trispalvė su užrašu 
“Lithuania” ir stilizuotas vytis 
užsiuvimui ant drabužio ranko
vės. Kaina po 1 dol.

Drožinėti rankų darbo ant 
sienos pakabinami kryžiai su 
lietuviškais ornamentais, kaina 
su pasiuntimu 18 dol.

Virš minėti suvenyrai gauna
mi Darbininko administracijoj.

Lietavos Vytis — stilizuoto 
stiliaus — baltas vytis raudona
me fone. Taip pat vytis su lie
tuviška trispalve skersai. Klijuo
jama ant automobilio lango (de- 
cal). 1 dol. už ženkleli. Gauna
ma Darbiminko administracijoj.
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HARTFORD. CONN.
Clevelando vyrų olrteto 4 šoko, grojant J. Martin orkestrui,

iki ankstaus ryto.
Lietirvių Bendruomenė lap

kričio 3 Lietuvių Klubo salėj su- 
rensė Saunų ir gražų metinį 
bau^ Svečių atsilankė iš New 
Haveno, IVorcesterio, Waterbu- 
rio ir Įritu vietovių. Publikos 
buvovizšžOO.

Dail. G„ Liaukus išpuošė klu
bo salę-dideliais rudens nuotai
kom, oranžiniais ir geltonais, ran
kų darbo lapais. Jam padėjo D. ir 
R. Grajauskai.

Pagrindinė ir gražiausia ba
liaus dalis buvo koncertas. Jo 
atlikėjai: solistė Irena Grigaliū- 
naitė, sopranas; vyrų okteto pir
mieji tenorai — Mindaugas Mo- 
tiejtoas, Algirdas Gylys; antrieji 
tenorai — Gytis Motiejūnas, 
Raimoradas Budais; baritonai — 
Džiugas S tani š kis, Mečys Aukš
tuolis; bosai — Valdas Žiedonis, 
Romas- Bublys. Vadovas — Ry- 

t tas Babickas.
Po apylinkės pirm. R. Grajaus

ko įžanginio žodžio Clevelando 
vyry oktetas pradėjo koncertą 
daira‘Mes žengiam”. Toliau ėjo ( ‘ 
kitos dainos. Dainavo ir solistė 
— Irena Grigaliūnaitė — viena 
pati ir su oktetu.

Pirm- R. Grajauskui paprašius, 
tarežo<lį Hartfordo miesto bur- j 
mistras G. Athanson. Susiža- ; 
vėjęs solistės ir okteto daino- ( 
mis, jis išgyrė lietuvius kaip 
menininkus ir pareiškė: “Amen- 
ka,hir tu? Atsiliepk, ką turi sa
vyje? Aš myliu lietuvius. Dieve, 
laiminio juos!”

Antroj koncerto daly daininin- „ 
kai vėl dainavo. Buvo ilgos ova
cijos. Reikėjo dainuoti bisus.

koncerte buvo sudainuotos 26 
dainos, puikiai, gyvai ir greitai. 
Jos nepaprastai sužavėjo klausy
tojus. Dainininkai labai gerai 
pasiruošę, balsai rinktiniai. Va
dovas Rytas Babickas šaunus. . 
Vadovavimas oktetui ir akompa- 
navimas fbrtepionu dainom pa
rodė jo išskirtinį muzikinį ta- 
lentą.

i Koncertas praėjo su gražiu ir . 
(Volelita, pasisekimu. Solistei 
Irenai Grigaliūnaitei K. Šerkš- 
nienė įteikė gėles. Pirm. R. Gra
jauskas šiltai padėkojo daininin
kam ir vadovui.

Po koncerto, vaišių ir už
kandžių visi linksmai dainavo ir

' LB valdyba reiškia nuoširdžią 
padėką sol. I. Grigaliūnaitei, vy
rų oktetui ir vadovui Rytui Ba
bickui. Taip pat ačiū poniom, 
aukojusiom laimėjimam dova
nas ir valgius bufetui. Ačiū G. 
Liaukai už brangų paties nu
pieštą paveikslą laimėjimam. Vi-

ną. Žmonių suvažiavo labai 
daug (vos užteko vietų pasista
tyti automobiliam). Ir oras pasi
taikė labai gražus; tad' svečiai 
galėjo pasivaikščioti po parką, 
pasigėrėti Connecticuto upe, 
kuri iš dalies primena mum 
Nemuną. Daug buvo atvykusių

tesnių emigrantų. Visi, matyt, 
norėjo pamatyti tą gražųjį lietu
vių parką (Lighthouse Grove 
Park). . .

šiem talkininkam ir gausiai atsi- _ Gegužinė prasidėjo vidudienį 
lankiusiem į balių nuoširdus ir iki sutemos. Jau nuo 3 
ačiQ- vai. grojo Terry-Martino orkest

ras.

Oktetas giedojo bažnyčioj
Lapkričio 4, sekmadienį, Švč. 

Trejybės bažnyčioj klebonas 
kuri. J. Matutis aukojo mišias už 
mirusius Hartfordo skyriaus ra
movėmis: Petrą Polekauską, Jo
ną Raščių, Antaną Kleizą, Petrą 
Baltrukonį, Antaną Ustjanauską. 
Giedojo gražiabalsis Clevelando 
vyrų oktetas ir simpatinga so
listė Irena Grigaliūnaitė. Žmo- 

_ nių bažnyčioj buvo daug. Gies
mės visus giliai sujaudino. Sve
čiam padėkojo ir klebonas kun. 
J. Matutis.

LB apylinkės žiniai
H. Dapkus atsisakė iš iždinin

ko pareigų rugpiūčio 3. Laiki
nai sutiko dirbti valdybos narys 
G. Liaukus. Jam atsisakius, iždi
ninko darbą nuo spalio 23 iki 
metinio susirinkimo dirbs Da
nutė Grajauskienė.

Knygos pristatymas
Gruodžio 2, sekmadienį, 9 vai. 

ryto Švč. Trejybės bažnyčioj bus 
aukojamos mišios už Simą Ku
dirką. 2:30 vai. popiet knygos 
Day of Shame pristatymas įvyks 
lietuvių klubo apatinėj salėj. 
Programoj autorius kalbės apie 
savo knygą ir Simo Kudirkos tra
gišką laisvės žygį. Vėliau bus 
pabendravimas prie kavutės. 
Bus galima knygą nusipirkti.

Atvykim gausiai!

Gi virtuvėj, norėdamos pa
sotinti svečius gardžiais val
giais, darbavosi šios šeiminin
kės: Kotryna Degutienė, Moni
ka Aukšftkalnienė, France s 
Kūles, Kotryna Kasmonaitienė, 
Marcelė Urbonienė, Ąnna Zakis 
ir Ona Žemgulienė. Taip pat 
virtuvėj ir prie baro bilietus par
davinėti talkino Birutė ir Jonas- 
Janušauskai, Anelė ir Petras Pa- 
lozie ir Ann bei John Bills.

Prie baro ir, apskritai, šią 
gegužinę rengiant, prisidėjo la
bai daug vyrų: Juozas Asiūnas, 
Antanas Blažukas, Juozas Bela- 
zaras, Julius Bytautas, Stanley 
Braznauskas, Frank Deskus, An
tanas Grigas, Romas Grajaus
kas, Lionginas Kapeckas, Jonas 
Kūles (jis davė ir laimėjimam 
dovaną), Frank Klimas, Romas 
Moncevičius, Feliksas Monce- 
vičius, Antanas NašlėnasTVytau- 
tas Petravičius, Alfonsas Smit- 
kus, Vytautas Saimininkas, An
tanas Stanulis, Pranas Špakaus- 
kas, Vaidotas Špakauskas, Stan
ley Šriupšas, Jr., Kazys Tijūnė
lis, Juozas Žukas, Jonas Dapkus, 
Jonas Pakalnis, Antanas Kupre
vičius ir Kazys Mikalauskas.

Prie laimėjimų stalo tvarkymo 
ir bilietų platinimo prisidėjo 
Ona Našlėnienė, Elena Stum- 
brienė ir Salomėja Špakauskie- 
nė.

spalio 28 surengė Ramiojo vandenyno skautų rajonas. Nuo
traukoje — Vilnimis pamdns kampelis. Nuotr. L. Kanto

LOS ANGELES, CALIF
Lietuvių Fondo metinis ba

lius įvyko Šv. Kazimiero para
pijos salėj spalio 14. Balių ati
darė vajaus komiteto valdybos 
pirm. A. Tumas. Meninę pro
gramą atliko “Išlaisvintų mote
rų” grupė: D. Mackialienė, J. 
Čekanauskienė, O. Deveikienė, 
N. Dobrovolskienė, V. Irlikienė, 
R. Urbanienė, L. Zaikienė. 
Akomponavo O. Barauskienė. 
Šalia meninės programos ir gau
sių vaišių buvo ir dovanų da
linimas bei varžytynės, kurias 
pravedė A. Raulinaitis. Iš var
žytynių buvo parduoti LF pa
aukoti meno kūriniai: dail. L. 
Peterienės paveikslas ir skulp
toriaus P. 
skulptūra.

Gasparonio medžio

bazaras, rengtas Šv. 
parapijos spalio 21,

MT.
Jonas Bernotas

Gražiai praėjo 
Lietuvių diena

Hartfordo LAP klubas ir Tė
vynės Garsų lietuvių radijo va
landa rugsėjo 30 buvo surengusi 
puikią gegužinę — Lietuvių die-

Metinis 
Kazimiero 
atnešė statybos fondui 6,729.18 
dol. pelno.

Lietuvos Dukterų Draugijos 
skyriaus steigiamasis susirin
kimas įvyko spalio 21 Aldonos 
Cinikienės namuose. Iš juostos 
išklausyta kun. F. Gurecko kal
bą, aptarti šalpos reikalai. Iš
rinkta valdyba iŠ Vilimienės — 
pirm., Skirmantfenės — sekr., 
Liuterienės — ižd.

BALTIMORĖS ŽINIOS

“Tėviškės namai” — nauja 
plokštelė — buvo pristatyta vi- • 
suomenei lapkričio 3 Šv. Kazi
miero parapijos salėj. Plokštelėj 
užrašytos kantatos ir dainų kom
pozicija muziko Broniaus Bud-

riūno. Atlieka Šv. Kazimiero 
parapijos choras, vadovaujamas 

- paties kompozitoriaus, ir solis
tai. ,f

Los Angeles skautai ir skautės 
gruodžio 2 ruošia iškilmingą 
rajono sueigą Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Atvyks ir LSB 
vyr. skautininkas vs Molis.

Literatūros vakarą su poete 
Julija Švabaite - Giliene gruo
džio 8, šeštadienį, 7:30 v. v. 
rengia Los Angeles Lietuvių 
Fronto Bičiuliai. Programoj da
lyvaus ir vietos meninės pa
jėgos: Raimonda Apeikytė, Ber
nardas Brazdžionis, Birutė Dab- 
šienė, Dalila Mackialienė, Alė 
Rūta ir Pranas Visvydas.

Lietuvių radijo valandėlės 
penkmečio minėjimas įvyks 
gruodžio 15.

Šv. Kazimiero lituanistinių 
mokyklų Kalėdų eglutė parapi
jos salėj įvyks gruodžio 23.

Kathleen Kiškytės ir Juliaus 
Šermukšnio vestuvės įvyko spa
lio 27 Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioj. Per sutuok
tuvių mišias giedojo parapijos 
choras bei solistai Birutė ir Rim
tautas 
ir pamokslą pasakė kun. dr. Al
girdas Olšauskas. Vestuvių puo
ta įvyko Tautiniuose namuose.

Leitenantas R. Čiurlionis, 
inž. Balio ir Birutės Čiurlioniu 
sūnus, Texas, Webb AFB už pa
sižymėjimą aviacijoje gavo “si
dabrinius sparnelius”. Iškil
mėse dalyvavo ir jo tėveliai.

- L.Ž.K.

$v. Alfonso suaugusių Įdubas 
lapkričio 24 mokyklos salėje su
rengė austrių vakarienę. Buvo 
linksma ir jauki nuotaika. Žmo
nių prisirinko gana daug.

Kalėdojimas, metinis parapi
jos lankymas, jau baigėsi. Ku
nigai dėkoja visiem ne tik už 
maloaų priėmimą, bet ir už su
teiktas aukas parapijos mokyklos 
reikalam. Kunigai žmonėm iš
dalijo paplotėlius ir kalendorius.

Daina, vyrų choras, giedos 
gruodžio .9 per lietuviškas pa
maldas Šv. Alfonso bažnyčioje. 
Choro repeticijos būna penk
tadienio vakarais 7:30 v. Lietu
vių svetainės salėje. Vyrai, ku
rie mėgsta lietuvišką dainą, 
kviečiami įsijungti į chorą.

Kalėdinę programą rengia Šv. 
Alfonso mokyklos vaikai gruo
džio 16, sekmadienį, mokyklos 
salėje. Pradžia 3 v. popiet Bus 
įvairia} laimėjimų. Mokykla da
bar rengiasi programai — repe
tuoja šokius, dainas ir giesmes. 
Visi kviečiami atsilankyti į šį 
mokyklos parengimą.

Lietuvių postas 154 ir jų padė
jėjos gruodžio 16 Lietuvių sve
tainės didžiojoje' salėje rengia 
Kalėdų balių. Vaikučiam bus į-, 
vairiau žaidimų, Kalėdų senelis 
jiem įteiks dovanų. Suaugusiem 
bus skanių valgių ir gėrimų. 
Pradžia 2 v. popiet.
Vincentas Caplins-Caplinskas 

lapkričio 17 tragiškai žuvo auto
mobilio nelaimėje Galveston, 
Teras. Tuo metu jis buvo ato
stogose. (Prieš kelerius metus 
taip pat automobilio nelaimėje 
žuvo ir jo tėvas). Vincas buvo 
malonaus būdo žmogus, dalyva
vo lietuviškuose parengimuose. 
Buvo gimęs ir augęs Baltimorė- 
je, Trys kunigai aukojo mišias 
ui jo sielą šv. Alfonso bažny
čioje lapkričio 23. Palaidotas 
Prospect Hill kapinėse. Nuliū-

dime liko žmona Mane, sūnūs I
Mykolas ir Juozas, serganti mo- 1 v
tina Veronika, seserys Ona,
Amelija ir kazimierietė sesuo «,.« . . . ...
.. .. t, . i i. ■ Vilniaus 650 metų minėjimeManja Pranciška ir brolis Alfon- , . . .. c v . .skaito paskaitą prof. J. Kupnoms.

Jonas Obelinis Foto L. Kanto

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI

NAUJA
CLEVELANDO VYRU OKTETO

225 dol. — J. Liaukus, Wood- 
haven, N. Y., anksč. 790.

220 dol. — St. Prapuolenis, 
Richmond Hill, N. Y.

Po 200 dol. — Dr. ir Julija 
Petrauskai, Elizabeth, N. J., 
anksč. 100, pažad. 500. K. E. 
Vainiai, Maspeth, N. Y., anksč. 
500, pažad. 1000, Dr. H. ir J. 
Montvilai, Bayside, N. Y., anksč. 
500.

STEREO KAINA $5

18 okteto repertuoaro populiariausių liaudies, kariškų 
ir ler.gvo žanro lietuviškų dainų rinkinys

Kur tas kelelis?; Pypkės dūmai; Tėviškėlė;
Pajūrio daina — Pajūriais, pamariais; Kariū
nų daina; Gaudžia trimitai; Užstalės daina;
O, dalele ir dar 10 kitų.

Iškirpkite Šį užsakymo lapelį, užpildykite ir su $5 
čekiu ar money order už kiekvieną plokštelę pasiųs
kite: R. B. Butkus

60 East 212th SL
EueHd, Ohio 44123

Čekyje ar perlaidoje prašome, rašyti — R. Butkus

Prašau man atsiųsti..............plokšteles. Pridedu £ekį arba

money order |................. sumoje.

Pavardė

Gatvė ......

Miestas .... Valstybė

ZipCode___

Po 150 dol. — V.V. Butvydai, 
Pursippany, N. J., anksč. 100; 
A. G. Šimukoniai, Richmond 
Hill, N. Y., anksč. 320; J. Rū
tenis, Merrick, N. Y., anksč. 
354; V. N. Naroniai, New Hyde 
Park, N. Y., anksč. 15; V. I.' 
Milukai, Plainview, N.Y., anksč. 
340; V. Meiliūnas, Brooklyn, 
N. Y., anksč. 225; A. Z. Mažei
kos, So. Ozone Park, N. Y., 
anksč. 575; J. M. Klivečkos, 
VVoodhaven, N. Y., anksč. 2135; 
T. I. Jasaičiai, Great Neck, N.Y., 
anksč. 440; I. Gasiliūnas, Ja- 
maica Estates, N. Y., anksč. 750; 
P. Bielskus, Brooklyn, N. Y., 
anksč. 1150; A. Kondratas, Rich
mond Hill,' N. Y., anksč. 428, 
pažad. 1000,.

Po 100 dol. — Kun. J. Pragul- 
bickas, Elizabeth, N. J., anksč. 
167; Agota Raulinitis Woodha- 
ven, N. Y., anksč. 560; Eug. Ke- 
zienė, Woodhaven, N. Y., anksč. 
705.

80 dol. — Petras Lalas, E. 
Greenbush, N. Y., anksč. 20.

Po 75 dol. — Edith Ahrens, 
Woodhaven, N. Y., anksč. 175; 
N. N., anksč. 1052; Ant. Šidlaus
kas, Woodhaven. N. Y., anksč. 
205; Elena Mickeliūnienė, 
Richmond Hill, N. Y., anksč. 
12,150; Eleonora Liobe, Wood- 
haven, N. Y., anksč. 465; Vyt.

Kerbelis, Rego Park, N. Y.; Re
gina Nakancezna, Elizabeth, 
N. J.; Jul. Kumpikas, Hollis 
Hills, N. Y., anksč. 210; Ele
na Bublaitienė, Woodhaven, 
N. Y., anksč. 146; E. M. Cibai, 
Great Neck, N. Y., anksč. 508; 
VI. Kalytis, Great Neck, N. Y., 
anksč. 190; K. Bačauskas, Wood- 
haven, N. Y., anksč. 265; A. Bud
raitienė,. Richmond Hill, N. Y., 
anksč. 100.

Po 50 dol. — P. E. Elseikos, 
Newark, N. J., anksč. 1035; V. 
Solomonas, Ozone Park, N. Y., 
anksč. 100; J. Rauba. VVoodha- 
ven, N. Y., anksč. 150.

25 dol. — A. Wikich, Nevvark, 
N. J., anksč. 725, pažad. 1000.

Po 10 dol. — R. Šlepetys, 
Brick Town, N. J., anksč. 45; 
J. Skudzinskienė, Colonia, N. J., 
anksč. 10; E. Kranovvski, Nevv
ark, N. J., anksč. 30; J. Kaza- 
kevich, Nevvark, N. J., anksč. 
5; B. Jaciutė, N. Arlington, N.J.; 
J. Jasukaitienė, Nevvark, N. J., 
anksč. 120; K. Jakavonis, Nevv
ark, N. J., anksč. 50; G. Ged- 
mintas, N. Arlington, N. J. 
anksč. 10, pažad. 100.

Po 5 dol. — K. Stanevičiūtė, 
Newark, N. J., anksč. 5; B. 
Smithke, Maspeth, N. Y., anksč. 
102; Th. Daley, Belleville, N.J.. 
anksč. ,5; P. Guoba, Nevvark, 
N. J., anksč. 10; J. Binza, Nevv
ark, N. J., anksč. 10; A. Ambro
se, Nevvark, N. J.

2 dol. — A. Krinsky, Nevvark, 
N. J.

Laukiama aukų natkgrynafa pF 
nlgalt,paattadė|lm«li,bet kužra-

Franclacan Fathara 
Bulldlng Fund 

381 Hlghtand Bhd. 
Brooklyn, N. 11207

— Latvijos nepriklausomybės 
paskelbimo 1918 lapkričio 18 
proga Valstybės departamentas 
atsiuntė Latvijos pasiuntinybei _ 
Washingtone tokio turinio laiš
ką: “Latvijos nepriklausomybės 
paskelbimo penkiasdešimt 
penktųjų metinių proga, man 
malonu perteikti Jum sveikini
mus ir nuoširdžius geriausius 
linkėjimus Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir žmonių vardu.

“Latvių tautos pastangos išlai
kyti jų tautinį palikimą ir tapa
tybę bei pabrėžti (assert) jų lais
vo apsisprendimo teisę buvo su 
pasigėrėjimu sekamos viso pa
saulio. Mūsų kraštas yra laimin
gas turėti savo piliečių tarpe lat
vių kilmės žmones, kurie pada
rė didelį įnašą į mūsų lobyną. 
Mes ypatingai stebime (are 
aware) latvių tautai būdingą ryž
tą ir įsipareigojimą kovoti už 
laisvę”. (E)

— Balfo centro valdybos ad
resas: Balfas, 2606. W. 63rd St., 
Chicago, III. 60629. Tel. (312 
776-7582.

— Marija Jackūnienė, ilgame
tė kankinė Sibire, su savo vyru 
Vladu gyvenusi VVashington, 
D.C., staiga rhirė lapkričio 18. 
Palaidota lapkričio 21 netoli Wa- 
shingtono. Tėv. dr. Tomas Žiū
raitis, OP, vvashingtoniečiam 
gausiai dalyvaujant, atlaikė lie
tuviškas pamaldas ir pasakė pa
mokslą, kuriame iškėlė gyve
nimo ir mirties santykio pras
mę a.a. Marijos Jackūnienės pa
vyzdžiu, būdingu mūsų kanki
nių istorijai.

— Chicago, III., Jaunimo cent
ro tradicinėj vakarienėj gruodžio 
2 programą atliks aktoriai L. 
Rastenytė, L. Barauskas ir bale
rina Birutė Barodickaitė.

— Muenchene leidžiamas žur
nalas “ABN-Correspondence” 
riigsėjo^spalid numeryje įdėjo 
žinutę apie masinių deportacijų 
iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
minėjimą New Yorke 1973 bir
želio 24. Tai taip . pat buvusi 
gera proga pademonstruoti prieš 
tuometinį L. Brežnevo vizitą 
JAV-se. Paminėta gubernato
riaus Rockefellerio prokla
macija, skelbianti masinių de
portacijų iš Pabaltijo dieną. 
Aprašytas minėjimas prie lietu
viško kryžiaus Meadovvs-Corona 
parke, kuriame dalyvavę radijo, 
TV ir spaudos atstovai. Tas kry
žius buvo pastatytas pasaulinės 
parodos Nevv Yorke metu. Da
bar jis esąs populiariai vadina
mas Baltiškuoju Kryžium. (E)

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
OP, stabtelėjęs Washing- 
ton, D.C., vėl bus išvykęs šio 
mėnesio pabaigoj. Į Washingto- 
ną sugrįš po Naujųjų Metų, o 
gal kiek ir vėliau.

— Hartford, Conn., LB apy
linkės valdyba rengia Algio 
Rukšėno knygos apie Simą Ku
dirką “Day of Shame” pristaty
mą gruodžio 2, sekmadienį, 2:30 
vai. popiet Lietuvių Klubo že- 
mutinėj salėj, 227 Lawrence 
St. Po pristatymo kavutė ir 
bendravimas. Bus galima įsigyti 
ir šią jau du kartus premijuotą 
knygą.

— Kanados LB krašto tarybos 
suvažiavimas įvyko Londone, 
Ont., spalio 27-28. Jame dalyva
vo 39 atstovai iš visos Kanados ir 
11 svečių, jų tarpe miesto 
burmistrė. Suvažiavimą kruopš
čiai paruošė vietinės apylinkės 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
E. Petrauskas. Valdybos pastan
gų dėka buvo gauta valstybinė 
finansinė parama apmokėti 
keliones atstovų iš tolimųjų Ka
nados vietovių.

— Rašytojas j. Kralikauskas, 
mindauginės trilogijos autorius, 
pratęsdamas savo romanų liniją, 
parašė naują romaną taip pat 
mindaugine tema ir jį pavadino 
"Tautvilą”. Tautvilą buvo Min
daugo brolio sūnus, valdęs Po
locką.

— Dail. Ant. Petrikonio paro
da lapkričio 3-4 vyko Toronte 
Prisikėlimo parapijos patalpose. 
Parduota apie 50 kūrinių. Netru
kus numatoma dail. Petrikonio 
parodą surengti Montrealyje.
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Prel. M. Krupavičius, miręs prieš trejus metus gruodžio
4. Nuotr. V. Maželio

MYLĖDAMAS TĖVYNĘ, VYKDAU DIEVO 
VALIĄ, — pareiškė Mykolas Krupavičius

PAVERGTOJ TĖVYNĖJ 
PAŠAUKIMŲ NETRŪKTŲ 
Religinis auklėjimas 
šeimoje ir pašaukimai (4)

Čia mes skundžiamės, kad nė
ra pašaukimų, nors kunigas čia 
•nėra persekiojamas, bet, priešin
gai, visų gerbiamas ir aukštai 
vertinamas, nors jo materiali
nis gyvenimas užtikrintas, nors 
taip lengva patekti į bet kokią ‘^vės vaikas ir "pasakys: 
iš daugybės šiame krašte esamų 
seminarijų ir taip nesunku baigti 
reikalingus mokslus. Ten pašau
kimų tiek būtų, kad klierikų ne
sutalpintų ne tik Kauno semina
rija, bet visos buvusios laisvos 
Lietuvos seminarijos, jei tik 
kandidatų skaičius nebūtų ko
munistų partijos ribojamas.

Ten, valdžios ir komunistų 
partijos sluoksniuose, kunigo 
vardas daugiau negu keiksmo 
žodis, ten jis visur už savo ge
riausias pastangas žmogų auklė
ti, padaryti tikru pilnutiniu žmo
gumi, tuo pačiu netgi geresniu 
krašto, kad ir komunistinio, pi
liečiu susilaukia tik paniekos, 
persekiojimo, tardymų, kali
nimo, trėmimo. Juk kunigas mo
ko mylėti savo artimą, netgi 
priešą, moko nevogti, neužmuš
ti, gerbti ir mylėti tėvus, nekal
bėti netiesos, t.y., viso to, ko 
moko dekalogas ir ką, iš tikrųjų, 
net ir komunistai yra įsirašę į 
savo įstatymus. Tokiu būdu 
kiekvienas kunigas yra kiekvie
nos valstybės, kokia ji bebūtų, 
ne priešas, o vertingiausias tal
kininkas, bet kadangi kunigas 
tai vykdo ne partijos, o Dievo 
vardu, tai iš čia ir kyla visa ne
apykanta, tokia neapykanta, kad 
jie tikrai laukia kiekvieno kuni
go galo.

Niekuomet neužmiršiu tų 
ateistiškos neapykantos ir pagie
žos žodžių, kuriuos girdėjau iš 
teisingumo komisaro P. Pakark- 
lio lūpų Vilniuje 1940 metais 
Kalėdų atostogų metu. Buvo su
kviesti Vilniuje visi aukštesnių
jų mokyklų mokytojai smegenų 
išplovimui. Minėtas komisaras 
pirmiausia pasigyrė, kad jis bu
vo Rusijoje, rodos, Stalino sau
lės parvežti ir turėjo progos ap
lankyti vieną kolchozą. Vaiši
nantis pas kolchozo pirmininką, 
parbėga jo vaikas iš gatvės ir bai
siausiai susijaudinęs pasako: 
“Tėte, žinai, ką aš gatvėje ką tik 
mačiau? Niekuomet neatspėtum 
— gyvą kunigą!” Ir toliau komi
saras taip postringavo: Girdi, da
bar jūs visi dirbate pagal savo iš
gales ir gaunate atlyginimą pa
gal savo darbą. Tai esąs socia
lizmo tarpsnis. Kai įvesime

A. MASIONIS 
Elmwood P ark, N. J.

gausite už savo darbą pagal pa
reikalavimą. Ko tik pareikalau
site, tą ir gausite, bet tai įvyks 
tik tada, kai bus sunaikinti visi 
religijos prietarai ir kai ir pas 
mus, Lietuvoje, parbėgs iš gat-

‘Tėte, ži
nai, ką aš mačiau? — Gyvą ku
nigą!”

Tai buvo pasakyta beveik 
prieš 33 metus, bet šito siekia 
komunistai ir šiandien, ir juo to
liau, juo su didesniu įnirtimu, 
nes vis dar yra gyvų kunigų, ir 
jie vis dar negali patenkinti sa
vų piliečių, kuriem ne tik negali 
nieko duoti pagal jų pareikalavi
mus, bet net sotaus duobos kąs
nio, kurį turi įsivežti iš kapita
listinių kraštų, kur dar daugiau 
yra kunigų.

Kaip ten bebūtų, bet tiesiog 
stebėtis tenka didvyriškumu tų 
jaunuolių tėvynėje, kurie, aiš
kiai žinodami šitokius religijos 
sunaikinimo ir kunigų išmarini- 
mo kėslus, stoja į kunigų semi
narijas. Ir koks pasiaukojimas 
koks idealizmas trykšta iŠ tų jau
nų kunigų, baigusių seminariją 
jau bolševizmo metais! Štai ką 
rašo vienas iš jų savo giminėm: 
“Man dabar atostogos. Nuo rug
sėjo pradėsiu dirbti. Vietos kol 
kas nežinau. Savo profesija esu 
patenkintas ir jaučiuosi laimin
gas. Pasiekus savo tikslą, širdyje 
taip nuostabiai ramu ir gera. 
Širdis nebijo audrų: joje vieši 
kasdien Tas, kuris nutildė kadai
se gamtos audrą ir tūkstančius 
audringų širdžių nuramino. Jisai 
yra prie mano gyvenimo vairo. 
Tad ko aš turėčiau bijoti?”

Vėliau, kai jau pradėjo dirb
ti ir, matyt, susidūrė su gyveni
mo sunkenybėmis, jis taip rašo: 
“Žinoma, laimė nepastovi, bet 
jei Dievas širdyje, tai laimės ne
pritruks, nes jis yra tikros laimės 
šaltinis. Kai sąžinė rami, tada 
nebaisūs jokie pavojai, net pati 
mirtis nebaisi.”

Bernardas Žukauskas, prel. 
Mykolo Krupavičiaus jaunesny
sis draugas iš Voronežo laikų, 
pasakoja, kad Krupavičius jam 
ne kartą yra sakęs, jog jis į 
kunigus ėjo neturėdamas pa- 
Šaukimo. Jo pagrindinis rūpės- Lu
bs buvo rasti tokią visuomeninę venas metu pabaigoje atsiuntė 
poziciją, kurioje jis galėtų dirbti teigiamą ^S^Vpareikala- 
Lietuvos žmonėm, ftadaįejis vo reildMnus doltu.
buvo bandęs pasirinkti net miš- _ .
kimoko profesiją, bet, kai jam 
paaiškėjo, kad ir miškininkui 
gauti darbo Lietuvos ribose ne
bus galima, jis pasuka kunigų 
seminarijon. Tai buvo sąmo
ningas jauno liaudies mokytojo 
apsisprendimas anais, vadina
mais socialistmečiu, laikais.

Svarstant klausimą, kas Kru
pavičius iš tikro yra, šis Žukaus
ko pasakojimas nėra be reikš-

* mės. Mat, nėra galimybės Kru
pavičių išvesti iš tradicinės pa
maldžios lietuviškos visuome
nės, kaip savaime suprantamos 
pasekmės. Tradicinis lietuviš
kas pamaldumas daugely atvejų 
buvo greičiau kuklus pasida
vimas esančiom visuomeninėm 
formom, negu kovojimas prieš 
jas. Krupavičiaus asmeny yra at
siradę kažkas naujo, ko nebuvo 
galima rasti tradicinėj lietu
viškoj klebonijoj. Nors Kru
pavičius giliai pasisavino krikš
čionybės turinį ir formas, tačiau 
jo asmeny kilo visiškai savitas 
krikščionis. X

Pats Krupavičius ir savo atsi
minimuose aprašo, kaip sunku 
jam buvo išsilaikyti seminarijoj. 
Po politiškos spurgų istorijos 
Seinų seminarijoj “mane pasi
kvietė regensas Blažys ir trum
pai užargumentavo: — Kadangi 
ponui daugiau rūpi Lietuva, 
negu Dievas, tad paprašyk do
kumentų ir palik seminariją. — 
Iš karto jo argumentacijos nesu
pratau ir prašiau paaiškinti. Jis 
man paaiškino, kad nuo seno aš 
esu nepageidaujamos politikos 
vadovas, klaidinu jaunesniuo
sius draugus, o seminarija,tokių 
žmonių savo sienose laikyti ne- nybės attache Montevideo. 
gali.” Toliau Krupavičius apra
šo, kaip jis. atsakė regensui: 
“Tėvynės meilė yra bažnyčios 
pripažinta dorybė, tad/aš, mylė
damas savo tėvynę ir visa tai, 
kas lietuviška, ne tik nenusi
kalstu, bet, atvirkščiai, vykdau 
Dievo valią ir todėl pats doku
mentų neprašysiu. Jei regen
sui atrodo, kad aš pašalinimo 
vertas, tegul mane šalina savo 
valia, be mano prašymo . . . Pasi
baigė tuo, kad dokumentų man 
negrąžino, ir iš seminarijos ne
varė, bet įspėjo, kad seminari
joje galėsiu pasilikti tik iki pir
mo betkurio profesoriaus nusi
skundimo.”

Krupavičiaus nesiderinimas 
su kunigų seminarija buvo vie
šai žinomas dalykas. Atostogų 
metu “Kažkurią dieną neatsime
nu kuris lietuvių kunigų man 
pastatė klausimą, ar ne laikas 
man pasirūpinti rezervine vieta 
bet kurioje kitoje mokykloje, 
nes, pagal lietuvių kunigų nuo-

monę, seminarija jau ne mano. ** transcendencijos atsivėrimą 
Tą ar kitą dieną ją reikės palikti, tikmčiąjam žmogui, kun jam pil- 
Jie norėjo, kad grįžčiau prie mo- ’ ’ ~~
kytojo darbo, kaip ir aš pats ma
niau, nes kitos išeities neįsten
giau sugalvoti. Sutikau. .. .Pasi-

. mentus. Sutarėm: Luveno uni
versitetą laikyti atsargoje, o se
minarijoje pasilikti tol, kol mane 
joje laikys”.

Tačiau aplinkybės taip susi
dėjo, kad, nors ne be tolimesnių 
sunkenybių, Krupavičius buvo 
įšventintas kunigu. Tačiau jis 
pasidarė savotišku kunigu, duo
damas kunigiškumui savitą for
mą. Tradicinė lietuviška katali
kybė buvo ne kas kita, kaip vi
sa Vakarų katalikybė, kuri buvo 
supratusi Dievo Sūnaus įvykdy-

mes prieinam pačios Krupavi
čiaus reikšmės branduolį. Kru
pavičius gyveno laikais, kada ki
lo istorinio materializmo filoso
fija, paprastai vadinama komu
nizmu. Istorinis materializmas 
nori būti visagaliu žmonijos isto
rijos formuotoju, atsižvelgdamas 
vien į medžiaginių jėgų dėsnin
gumą. Krupavičius turi panašią 
gyvenimo sampratą, tik su tuo 
skirtumu, kad jis istorinę mūsų 
gyvenimo realybę nori formuoti 
ne vien medžiaginiais dėsniais, 
bet jr krikščioniškais principais. 
Tačiau, kad Krupavičiaus origi
nalumas pilnai išaiškėtų, reikia 
padaryti skirtumą tarp krikščio
niškų principų ir nusistovėju
sios krikščionių gyvenimo prak
tikos. Jeigu krikščioniškus prin
cipus Krupavičius laiko labai 
vertintinais, tai nusistovėjusios, 
nors ir krikščioniškos, gyvenimo 
tvarkos jis nepaiso, jei ji šiose 
istorinėse aplinkybėse yra ne
tinkama ir žmonių santykiam ne 
padeda, bet kenkia. Dėl to ir tik 
dėl to Krupavičius sugebėjo iš-

komunizmą, tada kiekvienas

Prelato Mykolo 
Krupavičiaus paminklui 
statyti garbės komitetas

Kun. dr. L. Andriekus, Lietu
vių Rašytojų Sąjungos pirminin
kas.

Dr. S. Bačkis, Lietuvos pa
siuntinybės Washingtone pa
tarėjas.

V. Balickas, Lietuvos atstovas 
Londone.

Prof. dr. J. Baltrušaitis, Lie
tuvos atstovas Paryžiuje.

Prel. J. Balkonas, Tautos Fon
do pirmininkas.

S. K. Barauskienė, Lietuvos 
Vyčių centro valdybos pirminin
kė.

S. Barzdukas, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės garbės pir
mininkas.

T. Blinstrubas, Lietuvių Tau
tinės Sąjungos pirmininkas.

Dr. K. Bobelis, Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas.

Vyskupas Vincentas Brizgys.
K. Čibiras, -Lietuvos- pasiunti-

Kun. J. Dambrauskas, MIC, 
marijonų provincijolas.

Dr. J. B. Jerome, ALRK Fede
racijos centro valdybos pirmi
ninkas.

J. Daužvardienė, Lietuvos 
Generalinė Konsulė Chicagoje.

Vyskupas Antanas Deksnys.
E. Devenienė, buv. Vliko VT 

pirmininkė.

Dr. E. Draugelis.
Prof. Dr. J. Eretas.
Kun. J. Gailiušis, OFM, pran- ■ 

ciškonų provincijolas.
Prel. P. M. Juras.
J. Rajeckas, Lietuvos atstovas 

VVashingtone.
V. Kasakaitis, buv. Steigiamo

jo Seimo narys.
A.J. Kasulaitis, Liet. Krikšč. 

Dein. Sąjungos centro komiteto 
pirmininkas.

Dr. P. Karvelis.
Kun. G. Kijauskas, SJ, Lietu

vių jėzuitų privincijolas.

’nai apsireikš jo pomirtiniame 
gyvenime. Krupavičius, nors nė 
kiek nepastūmė į šalį šios krikš
čioniškos galvosenos, tačiau 
išėjo su stipriu dėmesiu šiam, 
kasdieniniam gyvenimui. Visos 
šios gyvenimo problemos, nuo 
kovos iki taikos, nuo poezijos iki 
ekonomijos, buvo jp labai veik- 

' lauš dėmesio laukas.
Krupavičius nesitenkino tokia 

krikščionybės samprata, kuri 
yra susitelkusi mąstyti krikščio
nybės esmę ir nieko nedaro jai 
įgyvendinti. Kitaip sakant, mes 
čia turim reikalo su krikščioniš
kos atsakomybės pabudimu 
gyvenamojo momento reikalam. 
Arba, dar kitaip išsireiškiant, 
čia eina reikalas apie istorinės 
atsakomybės sąmonės pabudi
mą krikščioniškoj galvosenoj.

Su šiuo pastaruoju pasakymu nuosa^bės
tiškomis formomis ir nepatekti į 
konfliktą su krikščioniškais prin
cipais.

Šia prasme Krupavičius liks 
mūsų tautos kultūros istorijoj 
kaip labai prasikišanti krypties 
gairė. Ir ši gairė juo toliau, 
juo geriau bus visiem matoma. 
Lietuvių tauta ilgus šimtmečius 
vykdė krikščionybei aktyvų pa
sipriešinimą. Paskui ilgus am
žius ji pasyviai priėmė krikš
čionybę, pasiduodama jos nusi- 
stovėjusiom formom. Su Krupa
vičium tačiau ji aktyviai įsijun
gia į krikščioniškąją kultūrinę 
kūrybą, ją praturtindama labai 
reikšmingu sprendimu.

Turint tai prieš akis, daug kam 
atrodo, kad mum yra garbė būti 
Krupavičiaus amžininkais. Yra 
žmonių, kurie nori paliudyti, 
kad jie suprato Krupąvičiaus 
reikšmę ir jo posūkio aktualumą 
šiais laikais, kai vyksta plataus 
masto tarptautinis aiškinimasis, 
kaip mes turim formuoti savo is
torinį momentą: ar vien medžia
giniais dėsniais, ar medžiagi
nius dėsnius pakreipiant 'gilia 
humanistine kryptimi.

Lietuviškoj visuomenėj yra 
susidaręs plataus masto garbės 
komitetas, kurio tikslas yra tin
kamai atžymėti Krupavičių jo 
pomirtinio atilsio vietoj, Chica- 
gos Lietuvių Šv. Kazimiero ka
pinėse. Centriniam darbo 
komitetui vadovauja dr. Juozas 
Meškauskas, 6623 S. Francisco 
Avė., Chicago, III. 60629. Jis 
kviečia visus suprantančius 
gyvenamojo momento uždavi
nius įvairiais būdais prisidėti 
prie šio sumanymo įvykdymo.

Vyt Bagdanavičius, MIC

Kun. A. Saulaitis, SJ, val
dybos pirmininkas.

V. Sidzikauskas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas.

A. Simutis, Lietuvos Genera
linis Konsulas New Yorke. /

Dr. J. Songaila, PLK Bendi- 
jos Kanados Krašto pirmininkas.

Leonardas Šimutis.
Dr. A. Skėrys, LDF pirmi

ninkas.
J. Švedas, Kūrėjas Savanorių 

Sąjungos CV pirmininkas.
Prel. dr. J. Tadarauskas, Sielo

vados įgaliotinis Kanadoje.
V. Tamošiūnas, LŠST centro 

valdybos pirmininkas.
Prel. L. Tulaba, Popiežiškos 

Šv. Kazimiero Lietuvių Kolegi
jos rektorius.

Pr. Vainauskas, buv. LKDS 
centro komiteto pirmininkas.

Kun. J. Vaišnys, SJ, Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos CV pirmi
ninkas.

Dr. K. J. Valiūnas, Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto pirmininkas.

"K. Veikutis, Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjungos CV pirmi
ninkas.

Inž. A. Venskus, LKD S-gos 
Europos Tarybos pirmininkas.

B. Venskuvienė, Liet. Kat. 
Moterų atstovė prie Pasaulio Ka
talikių Org. Unijos.

L. Virbickas, LAS Seniūnų 
Tarybos pirmininkas.

Prof. B. Vitkus, LŪS pirmi
ninkas

A. Wackell, Amerikos Lietu
vių Katalikių Moterų S-gos pir
mininkė.

Dr. J. Žmuidzinas, Lietuvos 
Generalinis Konsulas Toronte.

Užsisakykit knygą apie Sibirą

L. Š. S. T.
SIMO KUDIRKOS KUOPA
NEW YORKE
KNYGAI LEISTI KOMITETAS

Mieli Tautiečiai!

Svetimi liudija apie kunigų 
didvyriškumą

Komunistam dėl to ir sunku 
su religija kovoti, kad jie sutin
ka tokius kovotojus už žmogaus 
ir Bažnyčios teises, kurie nebijo 
net mirties. Galime suminėti 
gražiausių didvyriškumo pavyz
džių, kurie žavi ne tik mus, 
bet ir kitų tautų žmones, ir tais 
pavyzdžiais labai dažnai yra 
dvasiškiai.

Prieš maždaug 20 metų, kada
po Stalino mirties daugelis ver-

gų buvo paleisti iš Sibiro stovyk
lų, sužinojau, kad vienas vokie
tis, karo belaisvis, parvežė visą 
sąrašą pavardžių tų lietuvių, su 
kuriais jis buvo vienoje stovyk
loje. Sužinojęs jo adresą, para
šiau jam laišką; užklausdamas, 
ar nebuvo su juo ir maniškių 
giminių. Pasikeičiau su juo tuo 
reikalu keletu laiškų. Viename 
jis taip rašo: “1949 metų pra
džioje buvau įmestas į Volog
dos kalėjimo rūsį. Tame rūsyje, 
be keleto vokiečių, latvių, rusų 
ir suomių, didžiausią dalį suda
rė lietuviai, kurių ten galėjo būti 
apie 20 vyrų. Jie buvo visi dar 
labai jauni, bet atrodė tvirti 
ir nepalaužiami. Jie buvo nepa
prastai vieningi, nebuvo matyti 
jų veiduose jokių nusiminimo 
žymių, priešingai, visu savo el
gesiu jie rodyte rodė, kad jie 
didžiuojasi, jog gali kentėti 
už savo tėvynę. Aš pats, būda

mas vos 19 metų amžiaus, žavė
jausi tais jaunuoliais ir rodžiau 
jiem didelę simpatiją. Juk mes 
visi, siekdami to paties idealo, 
atsidūrėme tame pačiame pože
my. Bet mes ir čia nenutilome.

Dr. P. Kisielius, Lietuvių 
Fronto Bičiulių tarybos pirmi
ninkas.

K. Kleiva, Pasaulio Lietuvių 
Katalikų Bendrijos pirmininkas.

Prel. dr. J. B. Končius.
Kun. A. Kontautas-Contons, 

Lietuvos Vyčių dvasios vadas.
Min. S. Lozoraitis, Lietuvos 

Diplomatijos Šefes.
S. Lozoraitis, Jr., Lietuvos at

stovas Vatikane.
Prof. M. Mackevičius, Lietu

vių Valstiečių Liaudininkų pir
mininkas.

J. Matulionis, buv. Vliko pir
mininkas.

Prel. V. Mincevičius, Romoje.
Inž. B. Nainys, Pasaulio Lie

tuvių Bendruomenės valdybos 
pirmininkas.

M. Naujokas, Lietuvos Lais
vės Kovotojų Sąjungos pirmi
ninkas.

J. Pakalka, Amerikos Liet. So
cialdemokratų S-gos centro 
komiteto pirmininkas.

Prof. dr. J. Pikūnas, Ateiti
ninkų Federacijos vadas.

Prel. P. Ragažinskas, Bra
zilijoje.

M. Rudienė, Balfo pirmininkė.

. Pranešame Tamstai ir jau spaudoje esame pasiskelbę, kad 
Simo Kudirkos Šaulių Kuopa yra pasiryžus išleisti Elenos Juciutės 
parašytą knygą “PĖDOS MIRTIES ZONOJE” apie septynerių metų 
pergyvenimus bolševikų Sibiro kalėjimuose. Tai būtų lietuvių do
kumentuotas, paveiksluotas apie 536 psl. istorinis veikalas. Tokios 
knygos išeivijoje dar neturime.

Kviečiame Tamstą padėti minimą knygą išleisti, užsiprenu
meruojant iš anksto. Užsiprenumeruojant jos kaina tik 8 dol., 
atspausdinus — 10 dol. Ieškomi garbės prenumeratoriai — leidėjai 
su 25 dol. auka ir mecenatai — su 100 dol. auka. Vienų ir kitų 
pavardės bus atspausdintos knygoje.

Prenumeratorių patogumui žemiau talpiname atkarpą knygai 
užsiprenumeruoti.

Visais knygos reikalais rašyti: Kazys Bačauskas, 84 - 55 86th 
Avė., Woodhaven, N. Y. 11421.

Su šauliška pagarba

K. Bačauskas 
Administratorius

A. Reventaa
Komiteto pirmininkas

Jungdamas .............. dol. čekį (arba palto perlaidą), prašau
atsiųsti man Pėdos mirties zonoje knygą, kai ji bus išleista.

Pavardė ir vardas .
Gatvė ...

Miestas Zip No.

(Bus daugiau) Inž. A. Rudis.
Parašu
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11 susirinko liete nesvyruojančiais idealisti-
Domo Ja- . niais pasiryžimais. Lūšys su

minėjo daktaro atsiekimus orga-

liais,

riniame bei politiniame gyveni
me.

Ir taip per trumpą laiką S. ? 
Lūšys, apibūdindamas jubi
liato asmenybę, gyvenimo ir

viai
saičio jo septyniasdešimt penke- 
rių metų amžiaus deimantinės nizacijose, profesiniame, kulto- • 
sukakties proga.

Koncelebruotose mišiose Ap
reiškimo bažnyčioj kun. J. Ce- 
kavičiaus pamoksle buvo už
siminta ir apie dr. Jasaitį — jo 
jaunystę, veiklą. Jo asmenybė ' veiklos fazes, spėjo mum su-’ '

■ apibūdinta kaip viena tarp ži- teikti tikslų, išsamų ir įdomų, 
burių, kurie švietė Lietuvoj. kartais šypsniu pabrauktą dr. Ja-

Po mišių žmonės būrėsi Ap- ; saičio gyvenimo ir atsiekimų 
reiškimo parapijos viršutinėj sa- vaizdą.
lėj. Salė greit prisipildė. Susirin
ko maždaug 400 žmonių.

Daktaras Jasaitis įėjo į salę 
lydimas šeimos. Jam ir poniai
prie durų jaunos moksleivės pri
segė gėles.

Scenos užuolaidom prasi
vėrus, buvo matomos dailinin
ko Jurgio Juodžio dekoracijos. 
Scena buvo reikšmingai ir sko
ningai išpuošta. Jos vidury aukš
tai kabėjo studentų ateitininkų 
ženklas ant žalio skydo, apvesto 
auksinėmis juostomis. Iš šonų 
buvo pakabinti du medicinos 
profesijos simboliai. Žemiau ant 
lietuviškomis staltiesėmis ap
dengto stalo buvo dekoracija, 
nutapyta dailininko stilium, 
vaizduojanti Lietuvą Motiną ir 
jos sunkiose sąlygose išaugintą 
sūnų.

Akademinė dalis
Pagerbimą atidarė dr. A. Ja-

načienė Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos, ateitininkų ‘ 
medikų korporacijos Gajos ir 
New Yorko sendraugių ateiti
ninkų vardu. Sveikindama dr. 
Jasaitį, savo žodžiuose pareiškė, 
kad jis yra palikęs savo pėdsa
kus įvairiose organizacijose, o 
savo jaunatviška, dinamiška
veikla tuo pačiu ir vykdė savo 
gydymo profesijos idealus. Dr. 
Jrinačienė pristatė programos 
vedėją, svečią iš Washingtono, 
Juozą Laučką, kuris tęsė pro
gramą, įterpdamas ir savo ko
mentarus, pristatydamas kalbė
tojus, meninės programos da-

■ ''■'Visuomenes veikėjas Stasys 
Lūšys iš Bostono skaitė pagrin
dinę paskaitą. Paskaitininkas 
apibūdino dr. Jasaitį kaip vi
suomet visa širdimi einantį į 
viešumą, apšviestą kitų ir švie
čiantį kitiem. Palygino jį, studi
juojantį Lietuvos bei Rusijos 
neramiais laikais, su laivelio 
vairuotoju, kuris didžioj audroj, 
giliame vandenyje, nevilties ap
suptas, sugebėjo išvairuoti, pa
siekti krantą ir tebelikti su mu
mis.

> Kalboj taip pat buvo pami
nėta ir daktaro gabumas šalia 
medicinos ir studijų. Tai būtų 
jo tikslios akys į moterų pusę 
ir kad šioje srityje jis neklydo. 
Į teigimą, kad ne tik daktaras 
savo būsimą žmoną Sofiją Lu- 
kauskaitę įsimylėjo, bet ir jinai 
jį, ponia Jasaitienė iš publikos 
energingai palingavo galvą ir 
pridėjo — teisybė!

Dr. Jasaitis savo proiesijos sri
ty ir šalutinėj veikloj jokios dar
bų naštos neatsisakė. Ėjo į atsa
kingas vietas, remdamasis gi-

Dr. D. Jasaičio 75 metų sukakties minėjime lapkričio 11 Apreiškimo parapijos salėje Brookly- 
ne. Iš k. sėdi ant grindų — Aina Bemier. Danutė Norvilaitė, I-je eilėje — Tėv. dr. V. Gidžiū
nas, OFM, dr. A. Janačienė, pianistė Julija Rajauskaitė-Petrauskienė, Sofija Jasaitienė, dr. D. 
Jasaitis, prel. J. Balkonas, aktorius Henrikas Kačinskas, II-oje eilėje stovi: R. Kovaitė, dr. K. 
Valiūnas, J. Kovienė, J. Laučka, dr. M. Jasaitis, E. Valionienė, St. Lūšys, dr. B. Radzivanas, 
dr.St. Jasaitis, R. Novickaitė,E.Jasaitienė,dail.J.Juodis>P.Ąžuolas.Nuotr.L.Tamošaičio

Aktorius Henrikas Kačinskas 
meniškai perdavė dr. Jasaičio 
kalbą ateitininkų Palangos kon
ferencijoj 1927. Klausytojai pa-
sijųto lyg ten pat esą, prie Bi
rutės kalno Palangoj. O dr. Ja
saičio kalba savo pasiryžimu, 
viltimi jaunuomene ir Lietuvos 
ateitimi bei vaizdžiais išsireiški
mais išliko ir ateity liks aktuali, 
kaip ir prieš 46 metus.

Dr. Jasaičiui teko tarti, savo 
išsireiškimu, “kaltinamojo žo
džius”. Juose jis pasirodė esąs 
tikras optimistas, pramatydamas 
per jungtinius darbus, ryšius ir 
pastringąs šviesią Lietuvos ateitį. 
Jo pasisakymai apie Lietuvos 
laisvę, dabartinę jaunuomenę 
ir mūsų visų pareigas buvo en
tuziastingi, dinamiški. Jaunimą 
jis regi kaip reikalingą ne tik 
besibaigiančiai praeičiai, bet ir 
būsimai ateičiai.

Daktaras užbaigė savo žo-, 
džius padėka visiem, kurie šį 
minėjimą buvo suorganizavę, 
prisidėję prie darbo ir atėję 
pabūti ir pabendrauti.

Visi dalyviai sugiedojo sole- 
nizantui Ilgiausių ir sveikiausių 
metų ir triskart sušuko valio!

Ši programos dalis buvo už-
baigta prelato J. Balkūno, kuris 
perskaitė sveikinimą, prisiųstą 
vysk. V. Blizgio, ir sukalbėjo 
maldą.

Meninė programa
Po trumpos pertraukos buvo 

pradėta meninė dalis. Joje žmo- 
< nės klausėsi. H. KaČin^Jto tjėkla-- 
muojamų eilių, parašytų jaunojo 
dr. Jasaičio, vėliau ištraukų iš 
Vinco Mykolaičio-Putino eilė
raščių ir pianistės Julijos Ra- 
jauskaitės-Petrauskienės atliktų 
kūrinių. Pianistė pirmame pasi
rodyme skambino Bacho Vargo
nų preliudą, Čiurlionio preliu
dą, Albeniz Legendą, Rach- 
maninoff Polichinelle, antroj 
daly atliko Liszto Consolation, 
šia proga specialiai paaukota 
daktarui Jasaičiui, ir Chopin Po- 
lonaisė.

Petras Ąžuolas, NY ateitinin
kų sendraugių pirmininkas, šią 
pagerbimo dalį užbaigė padėko
damas visiem, kurie prie jo pa
sisekimo prisidėjo, ir pakvietė 
dalyvius eiti į apatinę salę, kur 
laukė vaišės.

Puota
Ten viskas buvo paruošta puo

tai. Kun. Pranas Raugalas, Ap
reiškimo parapijos klebonas, dr. 
Jasaičio svečius ir tuos, kurie 
buvo susirinkę pietum paminėti 
mirusius kunigus, vaišino pui
kiais pietumis. Šeimininkės, ly-

Dr. D. Jasaičio 75 metų sukakties minėjime. Iš k. žmona 
Sofija Jasaitienė, sūnus dr. Stasys, dr. D. Jasaitis, dukra 
Elena Valionienė, žentas dr. K. Valiūnas. N uotr.L. Tamošaičio

-
■&. Dail. Jurgio Juodžio dailės
■ darbų paroda rengiama gruodžio
■ 8 -9 naujajame Kultūros 2i-
■ dinyje, 361 Highland Blvd., 
K Brooklyn, N.Y. 11207. Paroda
■ ^dedikuojama Simui Kudirkai, 
Į' Romui Kalantai ir kitiem, ken-
■ tėjusiem ir kenčiantiem bei žu-
■ vusiem už Lietuvos laisvę.
■ Pagrindiniai dail. J. Juodžio
■ parodos paveikslai pavaizduos
■ S. Kudirkos tragediją laive ir 
" R. Kalantos susideginimą.

" Parodą rengia Lietuvių ^Fron
to Bičiulių New Yoirko sambū
ris.

dimos Marytės Šalinskienės, 
buvo paruošusios visokių su
muštinių, gardžių karštų lietu
viškų dešrų su kopūstais bei py
ragų ir pyragaičių. Salėje sveiki
no konsulas A. Simutis. Buvo iš
keltas šampano tostas, ir dar sykį 
sugiedota Ilgiausių metų.

Šiuo metu buvo taip pat proga 
daug kam asmeniškai ir organi
zacijų vardu daktarą pasveikin
ti. Tarp šių pažymėtina, kad ir 
jaunimas, NY moksleiviai ir stu
dentai ateitininkai, įteikė jam 
adresą, kuopos ir draugovės na
rių pasirašytą.

Taip popietė nejučiom prabė
go, Kai žmonės pradėjo-skirsty
tis, jau lauke temo. Skirstėsi

PERKŪNO CHORO 
KELIONĖ Į CLEVELANDĄ

Dar ankstyvas lapkričio 10- 
sios rytas, tačiau Kultūros Ži
dinio kieme vyksta judėjimas. 
Iš čia 6 vai. ryto specialiu auto
busu Perkūno choras vyksta į 
Clevelandą koncertuoti Lietu
vių Bendruomenės apylinkės 
ruošiamose lietuvių dienose.

Kelionės kapitonas P. Tutinas 
patikrina visų pavardes, iššauk
damas iš sąrašo. Dėl įvairių 
priežasčių nubyrėję keturi cho- 

n^tąA.^ŠUvmumis^ję^MgŽiuoja ir„, 
choro pirmininkas Z. Jurys. Pa
sirodo, jau jis išskridęs vakar 
savo biznio reikalais.

Pravažiuojam New Yorką. 
Puikus rytas. Matom nusilei
džiantį mėnulį ir tokią gražiai 
raudoną iš už miškų pakylančią 
saulę.

Autobuse tarp virš 30-ties 
vyrų turim ir dvi moteris, “pa
laimintas tarp vyrų”.

Žiūriu, gi mūsų dirigentas 
muz. V. Strolia pasidabinęs: 
barzdelė taip gražiai pakirpta, ir 
plaukai patrumpėję.

Miškai miškeliai, kalnai kal
neliai, kaip Baranausko “kalnai 
ant kalnų, o ant tų kalnų kalnai 
ir maži kalneliai”. Baltutis snie
gas juos taip gražiai papuošęs, 
kad net miela žiūrėti.

Pravažiuojam gražų kelią. Tai 
Interstate Route 80. Su mumis ir 
šio kelio projektuotojas — choro 
vicepirmininkas V. Labutis. Sa
ko, jog čia jo išvaikščiota kiek
viena žemės pėda, tačiau kartą 
kukurūzų laukuose paklydęs.

Solistas St. Citvaras ramiai il
sisi. Atrodo, jog po tos didžio-

patenkinti, turėję progą pagerbti 
dr. Jasaitį didžiulės šeimos nuo
taikoj jo gyvavimo ir veiklos 
proga.

. Akademinė dalis buvo įvairi ir 
telkianti įdomią informaciją. 
Meninė programa sėkmingai da
lyvius perkėlė į muzikos ir poe
zijos pasaulį, vaišėse, lyg baliu
je, teko pabendrauti, pajuokauti 
ir pasidžiaugti. Popietė buvo 
prasmingai, jaukiai ir gražiai 
praleista.

.Tenka tik dar sykį pasveikinti 
daktarą Jasaitį ir palinkėti jam ir 
žmonai daug laimės ateinantiem 
75-iem metam!

Rasa Navickaitė

sios kelionės dviračiais poilsis 
vis dar jam ne pro šalį...

Dailiojo žodžio sakytoja Ir.
Veblaitienė tyli ir susikaupusi.
Gal tik Clevelande ji garsiau 
prakalbės.

Visiems įsakyta taupyti balsą, 
daug nekalbėti ir, gink Dieve, 
nedainuoti. Pats dirigentas, at
rodo, įsitikinęs, jog jo įsakymas 
vykdomas visu 100 procentų, 
yra užmigęs tokiu ramiu ramiu

... ,
Pravažiuojam vietovę, kur 

prieš kelerius metus Herkulis 
Strolia (dirigento brolis), neno
rėdamas suvažinėti kelyje pasi
maišiusios stirnos, su mašina 
nuslydo žemyn. Laimingai, pats 
net nesusižeidė, nors iš maši
nos nieko neliko.

Džiaugiamės pavyzdingu mū
sų choro naujuoju nariu St. Kar
mazinu. Lapkričio 8 jis šventė 
savo gimtadienį. Sako, palikęs 
atėjusius pasveikinti svečius ir* 
pats išvykęs į repeticiją. Vyt. 
Gedminas gi savaitgalį pa
švenčia dainai, namie palikda
mas žmoną su savo tik prieš 
kelias savaites gimusiu sūneliu. 
Kelionės kapitonas P. Tutinas, 
nekreipdamas dėmesio į nieką, 
ramiai sau ruošiasi fizikos eg
zaminui, kurį turės po poros die
nų.

Staiga įvažiuojam į sniego pū
gą. Medeliai čia jau visiškai 
pliki. Štai ir vėl skaisti saulė. 
Vis dar Pennsylvanijos kalnai.

Pagaliau sustojam poilsiui. 
Jau keliauta penkios ir pusė va
landos. Šoferis net raižosi, išli
pęs iš autobuso. Per tą laiką 
juk jis sėdėjo vietoj, kaip pri
kaltas.

Gražiame restorane užval
gėm, ir vėl į kelionę. Pasibai
gia kalnai, įvažiuojam į Ohio 
valstiją. Sniego čia nėra. Pake
liui pasimaišo ūkių, matom kai 
kur besiganančių galvijų kaime
nes, ir fabrikai fabrikai. .. Ar
tėjant prie Clevelando, fabrikai 
tankėja, didėja ir gražėja. Ap
link pristatyta daug mašinų. Ma
tyt, dirbama ir šeštadieniais.

Įvažiuojam į miestą. Autobu
sas sustoja lietuvių naujosios 
bažnyčios kieme. Devynios va
landos kelionės prabėgo greitai. 
Mus pasitinka LB apylinkės 
pirm. Malskis ir vicepirm. B. 
Gražulis.

Pastatai nauji ir gražūs. Pui
ki salė, talpinanti per 500 žmo
nių. Sako, bilietai į koncertą esą 
išparduoti. Na, pasitempkit, vy
ručiai; juk čia “Čiurlionio” sos
tinė.

Turėdami laiko, pradedam su
sipažinti su aplinka, scena, per-

DAIL. J. JUODŽIO 
PARODĄ PASITINKANT

Dail.'Jurgis Juodis gimė 1911 
spalio 22 Kebliškių km., Pakuo
nio valsč., Kauno apskr. Pra
džios mokslą įsigijo Pakuony, 
o gimnaziją baigė ir brandos 
atestatą gavo Alytuj.

Po to J. Juodis studijavo Kau
no meno mokykloj ir dail. Vie
nožinskio studijoj. Nežiūrint, 
kur ir ką bedirbo, visada kartu 
puoselėjo ir tapybinį meną.

Karinę tarnybą jis atliko 1-rija- 
me gusarų pulke. Vėliau persi
kėlė į karo mokyklą, ir, ją bai
gęs, gavo aviacijos lakūno lei
tenanto laipsnį.

Meno studijas J. Juodis baigė 
Amerikoj. Doplomą gavo baigęs 
Famous Artists School, West- 
port, Conn. Paminėtina (nusa
kant dail. J. Juodžio kūrybos 
stilių), jog Famous Artists 
School profesūra, išduodama 
jam diplomą, pripažino jo “vir
pančių bangų ir kintančių spin
dulių” atsivežtinį lietuvišką sti
lių.

Dabartiniu metu dail. J. Juo- 

Dail. Jurgis Juodis — Sukilėlis 1863-1941. Aliejus. 
Dailininko paroda, dedikuota Simo Kudirkos, Romo Kalantos 
ir kitų Lietuvos didvyrių garbei, bus gruodžio 8 ir 9 Kultūros 
Židinyje. Rengia Liet. Fronto Bičiulių New Yorko skyrius. 
Nutr. V. Maželio

sirengimo kambariais ir pan. 
Apačioj kita graži salė su mo
dernia virtuve. Sužinom, kad ap
linkui gyvena apie 90 procentų 
lietuvių. Dėl to ši parapija kles
ti, veikia mokykla. Klebonas 
kun. J. Angelaitis labai rūpes
tingai prižiūri savo naujuosius 
pastatus.

Choras kviečiamas užkan
džiam. Jau atsirado ir choro 
pirm. Z*. Jurys ir anksčiau į 
Balfo seimą atskridęs choro 
ižd. J. Jankus. Atsirado vis dau
giau ir daugiau vietos lietuvių, 
atvažiuojančių sutikti savo drau
gų, giminių ir pažįstamų. Žo
džiu, vyksta susipažinimai, at- 
sipažinimai ir prisiminimai. 
Štai matau, dr. B. Svogūną ap
stoję bent keli asmenys, nesi
matę su juo nuo Vokietijos laikų.

Žmonės renkasi, ir salė pil
nėja. Kai 7 vai. 45 min. už

dis priklauso prie Lietuvių Dai
lininkų Sąjungos Chicagoj, Art 
i n-America Society, The Ameri
can Federation of Art.

Dail. J. Juodžio tapybinis sti
lius — savotiškas, bet kartu ir 
“juodiSkas”, pačiam Juodžiui te
žinomas, nepakartojamas. Kai 
kas sako, jog jis panašus į Šimonį. 
Galimas daiktas, kad asociacijų 
į tai esama, bet tai išplaukia 
grynai iš jo paties nuotaikų, iŠ 
jo neramios dvasios ekspresijų. 
Jo stilius strėlėmis, spinduliais 
ir sūkuriais plečiasi ir šauna 
į viršų.

Gyvendamas šiapus Atlanto,— 
dail. Jurgis Juodis turėjo eilę 
parodų. Be to, daug -savo kū
rybos reprodukcijų yra davęs 
lietuviškajai spaudai — laikraš
čiam ir žurnalam. Buvo jo kū
rybos -reprodukcijų ir Darbi
ninke.

Yra išleidęs savo paveikslų al
bumą, pavadintą “Tautos keliu” 
(The Way of the Nation). Iš
leista Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 50 metų ir 717 
metą karalystės įsteigimo proga. 
Albume — 50 paveikslų repro
dukcijų. Kiekvieniem metam po 
vieną. Paveiksluose vaizduoja
mas Lietuvos gyvenimas su jo 
džiaugsmais, vargais, pasiseki
mais ir nepasisekimais, laisve 
ir priespauda. Albumo paveiks
lai — spalvoti, paruošti Vytauto 
Maželio.

Dail. Jurgiui Juodžiui šioj pa
rodoj linkėtina “gero vėjo” nau
jajame Brooklyno Kultūros Ži
dinyje.

Pranys Alšėnas

danga atsidaro, tuščių vietų 
nematyti.

Koncertas pradedamas perkū- 
niečių tradicine daina — RomU- 
vėnų maršu. Ir. Veblaitienė 
gražiai apibūdina choro darbą 
ir kiekvieną dainuojamą dainą. 
Publika susikaupusi seka. Gau
sūs plojimai dainai pasibaigus. 
Pertrauka. Ir. Veblaitienė dek
lamuoja P. Vaičaičio eilėraštį 
“Yrašalis”. Eilėraštis daug kartų 
girdėtas, tačiau čia skamba kaž
kaip naujai.

Pasirodo ir chorvedžio asis
tentas Vyt. Daugirdas, įdomiai 
padiriguodamas Ben. Vasiliaus
ko “0 dalele tu mano”.

Vėl dainuojam. Solistas St. 
Citvaras padainuoja iš “Komevi- 
lio varpų” ir vokišką kompozi-

(nukelta į U pd.)
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£ * X History of Lithuania. Tai ang-
\ SbV SPORTmKS Prel- dr j* B- Končiaus

V. aMtoBtotaiBtaNtaBBatama lietuvių tautos istorija.
’’ Kaina 2 dol. Gaunama Darbinin-

PMIuHdMM gruodžio 8 tu- >“> 
įėjusi įvykti sporto šventė dėl į 
techniškų kliū&ų yra atšaukta. 
Apygirdinės sfferto žaidynės

taros Židinio patalpose New 
Yorke.

ED RILLO’S 
RESTAURANT & LOUNGE

Cal 201 M7-MM

TO PLACB 
YOURAD 

CANCEL OR CHANGE 
Tai.: GL2-2923

SERVICE
A tFMl Aut 

BREAKTHROUGH
in ««w 500 milllen doHac oro** tf 
bus and commtrclal auto ano • 
mani tire .marka* I Our prMycto 
ęommarctal balanctoa saalaat

J.C.D., iš Vatikano valstybės sekretoriato, iž Eųfppo* specialiai atvykęs į rožių festivalį, kuris 
buvo surengtas Kūdikėlio Jėzaus žv. Teresėlės garbei, kun. Agnella Angeline, klebonas Our 
Lady of Mount Carinei, Nesųuehpning, Pa^ kuris kasmet rengia šį rožių festivalį pirmą spa
lio sekmadienį, kun. JošepK Kean, katalikiškų mokyklų tvųrkytojo pavaduotojas, kuris taip pat 
gyvena Nesųuehoning klebonijoj, Joe Sloan, redaktorius iž Foreign Press Association ŪSA- 
Canada ir Europa, taip pat dalyvavęs šiame rožių festivalyje.

AUKOS
DARBININKUI PAREMTI

Aj Anužis, ^orcester, Mass. 
Kun. W. Wolkovich, Brockton, ;

. Mass. . d ;• < .-■/ - ■’
Visiem aukotojam ir spaudos 

rėmėjam maloni padėka. Lauk
sime ir kitų skaitytojų su auka 
spaudos darbam atlikti. •••'

. zDaribinmko adm.

žiemos turnyrą. Dėl registracijos 
ir tvarkaraščio kreiptis į Ed. 
Staknį, tel. 523-3517.

Futbolo rungtynės pirm^ai 
komandai pereitą sekmadienį 
buvo vėl atšauktos. Rezervinė 
komanda tačiau turėjo žaisti, bet 
į rungtynes neatvyko. Klubui 
vėl pabauda ir pralaimėjimas be . 
rungtynių. Pasikartojant šiem 
nesusipratimam, gresia abiejų 
komandų pašalinimas iš lygos.

Kitą sekmadienį LAK futboli
ninkam paskirta keliauti į 
Clarkstown, 'N. Y. Rezervinė 
komanda žais 12:45 Vai., o pir
moji — 2:30 vai. p. p. Prieš 
Clarkstown mūsiškiai pirmam 

_ susirinkime yra laimėję 2:1 pa- i 
Sėkmė.

NEIL CONGELLO
Ali Kinds of Carpentry — Doors 

Floors, Windows, Finished Basement 
Kitchen Cabinets Call (212) 792-1203

PAY/LESS CONSTRUCTION 
COMPANY

you aMMton thla papar. Ca8 212 462-8183. Mr.

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

REASONABLE PAINTING 
& CARPENTRY 

Quality VVorkmanship 
785 Lyons Avenue 

Irvington, New'Jersey 
Call: 201 926-2973 
Mr. Max Festinger

TOM BELL MOVERS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

LIC. & BONDED 
253 E. Tremont Avė. 

Bronx, N. Y.
Call: 299-8888

Darbininko 1974 metų kalen
dorius visiem skaitytojam buvo 
pasiųstas lapkričio 13 dieną. Kai 
kurie skaitytojai, mokėdami me
tinę prenumeratą, spėjo atsiliep
ti su auka spaudai ir naujam 
redakcijos bei administracijos 
inventoriui įsigyti, nes netrukus 
Darbininkas persikels į 341 
Highland Blvd. Brooklyn, N. Y. 
11207.

Su visa šimtine atskubėjo 
prel. dr. L. Mendelis, Baltimore, 
Md. Prisiuntė 37 dol. A. Šid
lauskas, Woodhaven, N.Y., 34 
dol. VI. Paulius, Engehvood, 
N. J., 32 dol. B. Lukoševičie
nė, Richmond Hill, N. Y., 17 
dol. dr. B. S. Jankauskas, W. 
Brentwood, N. Y., po 15 dol. E. 
Mickeliūnienė, Richmond Hill, 
N. Y., C. Krušinskas, Woodha- 
ven, N. Y., po 12 dol. T. Alins- 
kas, Ridgewood, N. Y., A. Tite^ - gumą, atsilyginsim ankele. 
nis, So. Boston, Mass., J. Simen, 
Scarsdale, N. Y., po 7 dol. E. 
Čuladienė, B’klyn, N.Y., M. 
Kvekshas, Bums, Ore., S. Punze- 
vičius, Great Neck, N.Y., V. Ro- 
čiūnas, Independence, Ohio, 
N. Šalkauskis, Hollywood, Fla., 
A. Fedronas, New Hyde Pk., 
N. Y., K. Miklas, Great Neck, 
N. Y., K. Čėsna, Worcester, 
Mass., po 5 dol. A. Varnas, Flu- 
shing, N. Y., G. Rannit, Jamaica, 
N. Y., E. Prekeris, Queens Vil- 
lage, N. Y., V. Kiukys, Somervil- 
le, N. J., B. Sabecky, Linden, 
N. J., kun. A. Trimakas, Kearny, 
N. J., A. Gudelis, Oakland, N. J., 
L. Tiškus, Cleanvater, Fla., L. 
Kantas, Hollywood, Calif., M. 
Bichnevičius, Dorchester, Mass.

Dr. Vinco 'Kudirkos šaulių 
kuopa lapkričfe 25, aekmadfenį, 
Maironio Parke tengia kultCrinę 
popietę. ;i‘ val.^>. p. bus E. Valiu- 
konienės rankdarbių parodėlės 
atidarymas.'’3^ Yal St Urbonas 
rodys skaidres-iš pernai įvyku
sios trečiosios šaulių savaitės 
Kennebunkpdrte, Maine. E. Va- 
liukonienė ir^t Urbonas pri
klauso prie Jorid Vanagaičio šau
lių kuopos Bostone.

Sesės šaulės pavaišins kavute, 
o mes, parodydami jom dėkin-

' -n
Ai a. Juozo Žemaičio 

pagerbimas
Moterų Sąjungos 5-toji kuopa 

gruodžio 2, 'sekmadienį, rengia 
buvusio ilgamečio ir Sv. Kazi
miero parapijai daug pasidar
bavusio vargonininko a.a. Juozo 
Žemaičio pagerbimą.

4 vai. p. p. Sv. Kazimiero pa
rapijos bažnytSoj bus šventoji 
valanda ;'

5 vai. ten pat parapijos salėj 
bus koncertai;' Dainuos buvęs 
a.a. J. Žemaičio mokinys—solis
tas, skambus baritonas Robertas 
Kazys Takutis^ kurio gimtinė yra 
Worcesteris, o šiuo metu gy
vena New Yorke ir koncertuoja 
įvairiose JAV vietose, nuo Atlan
to iki Pacifiko. Taip pat išgir-

S C H R A G E R’S
importuotų ir vietinių BALDŲ parodą.
Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 
GERIAUSIOS KOKYBĖS 
ŽEMŲ KAINŲ

didelį pasirinkimą

SCHRAGER’*.
Salionų komplektai, miegamtyą baldai* dinetės, bufe
tai, atverčiamos sofos, foteliai, adoHami foteliai, taip 
pat kilimai, lempos, matracai vieniški baldai.

336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)
New York City _ TgZ„- TR 9-0400
Atdara kasdien iki 8 vai. — antrad. ir Seitad. iki 6 vai.

(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą)
• t*. r ■

I
REMARKABLE DISCOVERY

• Best in USA and Europe, “JIB HAARpį'LBGB-LCTION** 
— patented in Swltzertand. Regtatered: jUSA, Oanada and 
Europe. It cures: dundruff, falllng hatr, ttehlng Kaip, 
spIKtĮng enda, strcngthaning kalt rort gtovth, and rator- 
tag natūrai halr cotor. Uatng JXB you w® navar be Md ar 
grey 100%. Uated in Pharmacy Red-ĘltaPBook. JTB Med- 
ictne Lig. 8 oz. a 18 week supply $M0. Money Ordar P J*. 

JIB. LABORATORY — 1437 So. 49th 'Avenue, Cicero, HL 9N6O.

S0, Dutaburgerstr. 7-10 W. Germany; CRtoago: at^Apothdca JA J, 
' 2557 W. 89th St.; 5000 W. 16th St.; 4754 So. Wood St.; 2923 N.

Ifiheaukee Avė.; 1147 N. Aahland Avė. -

Veda Kazy* Merkta
pat pasekme pralaimėjo prieš A. 
Lukiną (Leningradas).

Moterų taurės varžybose Ode
soje Lietuvos čempijonė L. 
Benesonaitė (Vilnius) pralai
mėjo Kaliningrado meistrei L. 
Grinfeld 1:3.

Filipinų prezidentas F. Mar
cės įteikė $4000 prizą tarptau
tinio turnyro Maniloje laimėto
jui danui B. Larsenui, surinku- _ __________
šiam 12 1/2. ■ taško iš 1$ gali- Vilniaus taurės jaunųjų šach- 
mų. Antru baigė jugoslavas ųu- 
bojevi^ 11 Ui, trečiu — JAV 
didmeistris L Kovalek 11. tš,, 
ketvirtas Š. Cligorič (Jgsl.) 
91/2tŠ.

Sovietų taurės varžybose Tbi
lisyje vilnietis Vladas Mikėnas 
suklupo prieš maskvietį Fiordo- 
rovą 1:3, kaunietis A. *Butno- 
rius pralaimėjo Ukrainos čem
pionui L. Arburtui 1 1/2:2 1/2, 
kitas kaunietis P. Rygelis tokia

matininkų varžybas laimėjo ry- 
giečiai, surinkę 29 1/2 tS., vil
niečiai 26 1/2, kauniečiai 25.

Bostono tarpklubinėse lapkri
čio 30 Bostono universiteto ko
manda rungiasi prieš mūsų vy
rus So. Bostono LPD-jos patal
pose.

B. Spaskis, laimėdamas Sovie
tų pirmenybes pasiekė gražių 
laimėjimų. Čia įdedame jo įdo
mią pergalę prieš Naimą Raš- 
kovskį. Baltais lošė Spaskis.

WUte, Back 
flMMįgdihtodrtHi 
15 QN4 NxR

7 P-B4 Q-B2

19 Mtk K-OĮ
20 P-B7ch K-B2 
21Q-B4ch Rerigm

BOE’S LIGHT MOVING 
Reasonable Rates 
105 Nostrand Avė. 

852-8039
We Take Pride in our Work

LEISURE PLACE8
Rost Komo for sonlor cttkons * oMoriy 
rMidont* who aro reasonaUy orlonted and 
ambulant Can walk atairs. Seml^rlvate 
rma. Vary roaaonaMo ratas whieh indudes 
rms, moal, 8 laundry. 201 278-2758.

E. JENKINS REASONABLE PAINTING 
&CARPENTRY 

Oualtty Workmanohip 
78S Lyofis Avonuo 

Irvington, Naw Jaroay 
Coli: 201 928-2973 
Mr. Max Footingor

8NACK BAR A SOFT ICE CREAM 
SpringftaM Garden, Jamaica

Sacrtftea — 818,OOOCa«: 7234043 - AnyttoM

CE1UNG AFLOOR 
fipart C oi—re lai RaaMaatl 

Maet a Sara Stop

FOX’S CHEVRON STAT1ON

Opan7Dayea Waak

M Mato St, Saugh Souad Brook, N. J.
CM 201 4004700

RIDLEY PAINTERS 
Inakte * OotaMa 

OuaiHy Wortananahlp

Mm. RMtoy 
i. * *xjs3Ka4;

CATERING

sim naujai susikūrusį Moterų 
S-gos 5-osios kp. chorą, ku- 

^am vadovauja šios kuopos gar
bės narė G. Kaneb.

Po koncerto — vakarienė-bų- 
fetas. Gautas pelnas skiriamas 
naujosios klebonijos statybai.

Juozas Žemaitis Šv. Kaži- ] 
miero parapijoj vargoninkauti ? 
pradėjo 1921. Tai buvo jaunas, J 
baigęs Šv. Kryžiaus . kolegiją, I 
energingas muzikas. Šioj parapi- J 
joj jis vargoninkavo ilgiausiai. * < 

1923 pastatė kantatą “Broliai”, " 
1934 — operetę “Birutė”. 1944, 
parapijos 50 m. sukties pro- • 
ga, pastatė Juozo Žilevičiaus J 
kantatą “Vytautas Didysis”. •

Turėjo didelį ehorą, vienu 
metu arti šimto dainininkų, daž- •** 
nai rengdavo koncertus. Daly
vaudavo Naujosios Anglijos dai- 1 
nų šventėse Marianapoly. Buvo 
vargonininkų sąjungos pirmi
ninku ir chorų sąjungos pirmi
ninku. Be didžiojo šv. Kazimie
ro parapijos choro, dar vedė mo
terų chorą ir buvo suorganiza
vęs orkestrą.

1953 dėl ligos iš vargonininko 
pareigų pasitraukė ir po kelerių 
metų mirė. "

Nelaimė
Lietuvių Organizacijų Tary

bos pirmininkas Pranas. Stanelis 
su žmona, kuri yra Moterų Są
jungos 5-osios kuopos vicepir
mininkė, buvo išvažiavęs auto
mobiliu atostogų į Floridą. Ten 
juos ištiko automobilio katastro
fa: abu Staneliai sužeisti ir pa
guldyk šv. Marijos ligoninėj,

• 900 49th St, West Palm Beach, 
Fla. Linkini jiem sveikatos ir lai
mingai grįžti į Worcesterį J. M. ■

DEXTHPAM(Į T B
77-B1 JAMAICA A\*NUS

BUSINESS ASSOCUTE

JOHN 
„ WHITE 
TRUCKING 

LOCALAREA 
REASONABLE 

RATES 
CALL 991-8078

BocImIoc Portfoo 
<HOWER8 
OffleaPertlaa

COLLEGE INN

201 889-9507 
PlMse caH after 12 Noon

. NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radijo valanda^eštadieniais nuo 4 iki 5 vai. 
WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukąs, 1467 Force 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565. Į

JOSEPH CCffiRY ELECTRICIAN 
For Copunereial Industrial & Homes 

Qu*ltty Woifananship 
758 54th Street BrqpHyn, N.Y. 

Call 633-0486

UMOUSINE AND CAR SERVICE

Qoeens. Now Offers 24 Hour Privalė 
Car Service to all Botos.

Call 212 525-6655 276-9396

To Troublod Poopla 
Ptnvns addicted to ahobol d 
cm Icarn to lira today's ’ 
intbout the ūse of miod ekaa 
draga. Gate*ay RriMibiHtation

Craatrr Pittsbargii International 
Airpart, Writ« to:

Gatovay RchaMfitatton Coater 
R. D. H R*i B 

ABvdroa. Pransylvaata 15981 
. Ptoaa: (4U) m-4Ml

I

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

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

VADOVAUJA V. VEBEUONAS

(212) 441-6799

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS 

(212)846-1650



-r—

Naujųjų metų sutikimą ren-

liūs Žičkai, gyvena Dorches- 
teryje, Mas s.

Dail. Vidos 
t bų paroda rengiama

Bostono skyrius. Sutiki-LBkultteos kluUs.Atitbrymas bug Ran-

Vyšniauskienė

PAAUKOJO 1000 DOL KŽ KOPLYČIAI |RENG'
Išaugino ir į aukštąjį moksl

ią išleido keturis 
kus. Jau turi 13 anūkų ir ^8 
proanūkus. Kai sesuo sus 
rūpinosi jos vaikais. Si 
siuntinius į Lietuvą giminėm.

Jau šešeri metai, kaip gyv 
St Petersburge, Fla. Ten daly 
vauja lietuviškoje veikloje. Y^ 
Floridos Lietuvių Klubo 
marė ir direktorių tarybos narė 

Kultūros Židinio ir vien 
no statytojai nuoširdžiai

Veronika Yomantienė-Yo- 
mant, gyvenanti St. Petersbur- 
ge, Fla., statomo Kultūros Židi
nio koplyčios įrengimui paauko
jo 1000 dol. Ji yra didelė pran
ciškonų geradarė, rėmė pranciš
konų įsikūrimą Kennebunk- 
porte, Brooklyne.

Veronika Simulėnaitė-Yoman- 
tienė gimė Pandėlio parapijoje, 
į Ameriką atvyko 1912 metais. 
Apsigyveno New Yorke. 1916 
metais ištekėjo už Kazimiero Yo- Vero^kiiYo^Sfeneruž „ _ 
manto. Turėjo savo verslą. Vyras au» ir linkj
mirė 1939 m. ..saulėtų dienų ir gero poilsio! X

’A. a. Filomena Stroliūtė-

PADĖKA
A. a. Filomenai Stroliūtei-Vyšniauskienei, mano my

limai žmonai, mirus, nuoširdžiai dėkoju visiem, kurie 
užprašė mišias, atsiuntė gėlių vainikus, kurie pareiškė 

** užuojautą, globojo skaudžioje valandoje ir teikė stiprybės;
Dėkoju Apreiškimo parapijos klebonui kun. Pra

nui Raugalui už suorganizuotą šermeninėje rožančių 
ir atlaikiusiam pamaldas bažnyčioje su kun. A. Račkaus
ku ir su'4 pranciškonais. Dėkoju Apreiškimo parapi
jos chorui, solistei Louise Senken, muzikui A. Kačanaus- 
kui.

Padėka visiem lankiusiem koplyčią, dalyva- 
vusiem pamaldose ir palydėjusiem į kapines, A. J. Balt
rūnui už šermenis, V. Beleckam už šermenų pietus.

Visiem širdinga padėka.
Liūdintis vyras Jonas Vyšniauskas

. -Ji

New Yorko vyrų choras Perkūnas lapkričio 10 koncertavo 
Clevelande, kur buvo surengta Lietuvių diena. Po atliktos 
programos gėles atneša Ž. Kliorytė ir A. Jasinavičiūtė. 
Nuotr. V. Bacevičiaus

Čiurlionio ansamblio atstovai Baukaitis ir Motiejūnienė svei
kina Perkūno chorą ir jo dirigentą V. Strolią. Choras Cleve- 
lande koncertavo lapkričio 10. Nuotr. V. Bacevičiaus

FLORIDA — DAYTONA BEACH
SEASCAPE RESORT MOTEL

Idealus klimatas. Ideali vieta praleisti vasaros 
žiemos atostogas. Gal būt Įsigyti žemės ar namus 
ateičiai.

Kviečiame aplankyti. Neaukštos kainos. Rašykite:

Ir

Seascape Resort Motei 
Ad. Andrulis
3321 S. Atlantic Avė.
Daytona Beach, Aa. 32018 
(Tel. (904) 767-1372

ĮGsriausia Šv. Kalėdų dovana —

ENCYCLOPEDIA LITUANICA
R KITO* LIET. ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOS IŠLEISTOS KNYGOS

Teirautis: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA '
3*5 W. Broadvvay. P.O. Box 95, So. Boston,' Mm. 02127, USA 
Telefonai: darbo metu (617) 268-7730, vakarai* (617) 2*2-279* 
Dėmesio! Kai kurioms knygoms daroma nuolaida net iki 5O5t. 
Prašykite kainarašėio.

Ny ‘ Petro parapijos metinės vakarie-
^ykus dėsto aukštesnį mo- 
kyklosę. < " ma mažesne sale. Žmonių telpa

, -'/r. '
žmones ir prato dovanų loteri
jai* Birutė KidoBenė tvarko bu
fetą,- Antanas baSka suorgani
zuos ir prižitirts barą, Juozas 
RygėŪs paruolbilfetų pardavi- 

- . m*-' ir plAHnfaą. ''Vytautas Ki-MAIRONIO LITUANISTINĖS dobs rūpinsis salės apšvietimu. s®naiM. Tomo^ėvai, Alė ir Pau-

MOKYKLOS VAKARAS SAUSIO 13 ruošiasi mokiniai. Jie kiekvieną 
šeštadienį repetuoja. Repetici- 
jom vadovauk Kopa česnavi- 
čieriė.

Tėvai laidei mokyklą 
Lapkričio 3“%vai lankė kla

ses painokų metu. Tėvų nebuvo 
daug. Kai kurie mokytojai nu
siskundė, kad tevai nesirūpina 

1 savo vaikais, todėl neateina į
Stepas Zobarskas, ilgą laiką klasę pažiūrėti; kaip dirba mo- 

dirbęs Chase Manhattan banke, IrykĮa irkMp toiičiari jų vaikau 
mų. LMKF New Yorko klubo iš darbo pasitraukė ir visą laiką Apailankitistom tėvam sudarė 
auka yra svarbi tuo, kad ji yra, skiria Manyland Books leidyk- gerą įspodį mokytojų metodai ir 
pirmoji iš lietuviškų organizaci- lai. Šiuo metu rengia spaudai priėjima* prie vaikų. Mokytojai 
jų. Atrodo, kad moterys geriau bent du naujus leidinius, vienas tikrai atsidėję ir pasišventę sa-

Maironio lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas, susirinkęs 
lapkričio 10, aptarė mokyklos 
finansinę padėtį ir parengimus.

Komiteto vicepirmininkė R. 
Alinskienė pranešė, kad New 
Yorko Moterą klubas per savo 
pirmininkę dr. Mariją Žukaus
kienę atsiuntė 25 dol. auką mo
kyklai. Mokykla gyvena iš aukų, 
mokesčių už mokslą ir parengi-

vadove yra. Renata - Alinskienė, 
o jai padėti turės visi tėvai ir 
komiteto nariai.

Parengimo darbus paskirstė 
taip: Renata Alinskienė ir Ire
na Gintautienė tvarko loterijas

piasi į’mbkmiųtėvus ir į kitus

jų. Atrodo, kad moterys geriau bent du naujus leidinius, vienas tikrai atsidėję ir pasišventę sa- 
supranta mokyklos svarbą nei iš jų yra romanas apie lietuvių vn darbui r

Daugumoje klases nėra dide
lės ir gal nėra sunku dirbti. 
Išsiskiria tik viena R. Oniūnie- 
nės klasė. Ji ;yra didelė ir 
mišri, anglišką! kalbančių ir į- 
vairaus amžiaus vaikų. Moki
niai, kurie pakankamai išmoks
ta lietuvių kalbą, perkeliami į 
atitinkamą skyrių.

Būtų gera, kad ir tėvai rody
tų daug pasiaukojimo mokyklai, 
kaip ir mokytojai. Jei visi su
tartinai dirbs, tai turėsime jau
nojoj kartoj gerų lietuvių. JR 

faLįparapijojc-aiMygiabfmo?! t>

kas kitas. Mokyklos tėvų komi- imigrantų gyvenimą Amerikoje, 
tetas nuoširdžiai dėkoja Moterų Knygos autorė — Amerikoje 
11 v • gimusi ir augusi lietuvaitė. Ta

lentingai aprašoma vienos šei
mos istorija.

Poeto Fausto Kiršos dešimties 
metų nuo jo mirties sukakties 
minėjimą surengs Vaižganto 
kultūros klubas, talkinamas za- 
rasiškių. Su paskaita pakvies
tas poetas Stasys Santvaras, ku
ris suredagavo velionies poeto 
nespausdintų eilių tomą “Paliki
mas”.

klubui.
Maironio lituanistinės mokyk

los parengimas ir Kalėdų eglu
tė šiais metais bus sujungta į 
vieną parengimą, kuris įvyks 
sausio 13, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Kultūros Židinyje, 361 
Highland Blvd., Brooklyne. t

Komiteto pirmininkas A. Ivaš
ka pranešė, kad šio parengimo

, • . j . 1

Kalendorių l^mętam,gali- 

tracijoj: Anglijoj Nidos išleistas, 
kasdien nuplėšiami lapeliai — 
kaina 3.50 dol. Gaunamas; ir 
Darbininko išleistas kalendo
rius, nuplėšiamas kas mėnuo. 
Kreiptis į Darbininko administ
raciją.

PERKŪNO 
KELIONĖ
(atkelta iš 9 psl.)

ciją “Giliam rūsy”. Publika ne
rimsta, ir solistas priverstas kar
toti. Choras dabar daugiausia 
dainuoja operinius kūrinius, 
koncertas baigiamas “Hofmano 
pasakų” studentų daina. Ploji
mam nesiliaujant, bisui padai
nuojama “Keleivių daina”.

Pirmininkas dėkoja už puikų 
koncertą, sveikina chorą dešimt
mečio proga, o choro dirigentą 
V. Strolią jo 25 metų chorinio 
darbo proga. Sveikina ir Čiurlio
nio ansamblio pirm. H. Bankai- 
tis. Įteikiamos gėlės Ir. Veblai- 
tienei ir chorui. Plojimai nesi
liauja. Atrodo, jog kvietėjų neap- 
vylėm. Jiem gi, anot jų pačiu, 
tai buvę kažkas naujo.

Choras yra dėkingas Cleve- 
lando Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės valdybai, chorą pa
kvietusiai ir taip nuoširdžiai glo
bojusiai, be to, sudariusiai gali- 

■ mybę išgirsti choro darbo vai
sius ne tik clevelandiečiam, bet 
ir Balfo seimo atstovam, kurių 
tarpe du autobusai buvo atvykę 
iš Chicagos. Chorui tai buvo 
graži, nuotaikinga ir įdomi iš
vyka.

St v.

’5daSar vyksta ojimas. Visus 
-parapiečius manoma aplankyti 
iki Kalėdų.

Lietuvių kalbai išmokti ge
riausiai tinka Introduction to 
Modem Lithuanian (gramatika 
s g 40 pamokų) — 8 dol. ir Li
thuanian Language Record 
(plokštelė su 20 pamokų) — 
5 dol. Tai geriausia dovana var
dinių, gimtadienio, mokyklos 
baigimo ar vestuvių progomis 
sūnui, dukrai, anūkam ar dau- 
gam. Užsakant už 13 dol. grama
tiką ir plokštelę, dovanų pride
dama knyga “Vytautas the 
Great”. Persiuntimui pridėti 50 
c. Kreiptis: Darbininko admi
nistracija, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11221.

Lietuviškų kalėdinių kortelių 
galima gauti Darbininko admi
nistracijoj. Dėžutė su 12 korte
lių religiniais arba tautiniais mo
tyvais su lietuviškais pasveikini
mais su persiuntimu 1.50 dol., 
arba 10 spalvotų kortelių kito
kios rūšies 2 dol. Prašom laiku 
užsisakyti, kad laiku galėtumėt 
išsiųsti.

Vietoj kalėdinių atvirukų 
siuntinėjimo Darbininko skai
tytojai kviečiami prisiųsti auką 
spaudai remti ir tuo pačiu svei
kinti artimuosius ir draugus per 
laikraštį. Anksčiau prisiuntusieji 
bus laiku patalpinti laikraštyje. 
Prašom kartu su auka pridėti 
ir sveikinimo tekstą, kuris bus 
patalpintas Darbininke.

Jei lietuviai* esame girnai 
tai pelNtlm savo žymę 
Židiny Kuttfkroel

Geriausios medžiagos gaunamo* pigia kaina ypač 
siuntiniam Į Lietuvą.

(Polyo*tor*Knlt* yarda* 2.50, 
Amol Jersey jardas 89 c. )

AMERICAN FABRICS 
56-35 Myrtlo Av*. (Putnam kampa*) 

Rldgewood, N. Y. 11227 Tol. 466-6046 
(Traukinio Moti* Wyckofft Autobo*** Putnam) 
Kam pirkti M svetimų, jei gaunam pa* savu* 

Monika Macežln*kaH6, *av.
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Petras PauHukoais, dirbęs 
bostone kaip braižytojas-in- 
inierius, sulaukęs 59 m. ėm
iaus, staiga mirė lapkričio 19. 
’alaidotas lapkričio 23 Worces- 
t ^Mass. Velionis buvo ilgame
tis Darbininko skaitytojas.

apie du šimtai. Stalus galima už
sisakyti 8, 10 ir 12 asmenų 
pas inž. Algį Ziką, tel. 828-1545.

■■ Tomas ir Carol Žičkai, kurie 
gyvena Sacramento, Calif., lap
kričio 16 susilaukė pirmagimio

turi savo vasarvietę Creigville, 
Cape Code, sugrįžo į Bostoną ir 
čia praleis žiemą. Jie abu yra 
pensininkai, uoliai dalyvauja 
lietuviškame gyvenime, jų pa
vardę randame tur būt visuose 
aukotojų sąrašuose..

Vasyliūnų koncertas bus gruo
džio 8 d. 7:30 v.v. Jordan Hali 
salėje. Be smuikininko Izido
riaus Vasyliūno progra
moje dar dalyvauja David Moti 
— klarnetas, dr. Vytenis Va- 
syliūnas — pianinas. Progra
moje — Kazio Viktoro Banaičio 
kūriniai. Visi kviečiami.

Skaučių židinys gruodžio 16 
Sv. Petro lietuvių parapijos sa
lėje rengia pyragų išpardavimą.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė rengiama vasario 17 Liet. 
Piliečių draugijos salėje.

Minkų radijo valandėlės ta
lentų popietė bus kovo 24 Liet. 
Piliečių draugijos salėje.

Rita Ausiejutė, Bostono lietu
vių dramos sambūrio narė, lap
kričio 17 susituokė su inž. Wer- 
ner Heidemann.

;p : . . I ■,/<>£> 21 
n----------

KALĖDINĖS DOVANOS

Tik per Angliją, greičiau, pigiau, geriau. Siūlome labai 
aukštos kokybės dovanų siuntinį, kuris bus naudingas kiekvie
nai šeimai Lietuvoje.

Kalėdinis1973

3 1/4 jardo puiki vilnonė angliška eilutei medžiaga, 
3 jardai stora crimplene medžiaga moteriškam kostiumėliui 
arba moteyiJkam paltui, vyriški neiloniniai marškiniai, arba 
bliuskutė, vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megz
tinis. 1 vilnonė gėlėta skarelė, 2 gėlėtos nailoninės skarelės, 
2 p. vyrišką arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 2 
jardai crimplene medžiaga suknelei arba 1 sv. vilnonių mezgi
mui siūlų, 1 sv. šokoladinių saldainių dėžė, 20 angliškų cigare
čių. Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlai
domis —140 dol.

Maisto dantinius sudarome pagal pareikalavimą. Tam, 
kas pageidauja pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus: 
3 1/4 jardo labai gera angliška kostiuminė medžiaga $45.00 
Stora su ornamentais crimplene medžiaga 1 jardas $ 6.00 
Crimplene medžiaga, suknelėm, 1 jardas ....................... $ 5.50
Nailoninis kailis moteriškam paltui ..................................$33.00
Dirbtinis mink, moteriškam paltui .................................... $54.00
Vilnonė žieminiam paltui medžiaga .................................$36.00
Vilnonė gėlėta skarelė ........................................................... $ 8.00
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių .....................$ 9.00
Panikai įvairių spalvų .................................... .........-.............$30.00
Nailoniniai marškiniai ............................................................ $ 9.00
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai ................................. .....$19.00

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, 
televizijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl 
tokių prekių, kurių negalima iš čia pasiųsti.

BAlHC STORES LTD» (Z. JURAS) 
421 Hackney Rd^ London, E. 2. England 

Tetef. 01739 8734

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba 
kitas šalis.

SOUTH BOSTON SAV1NGS BANK

• MhlMMMid*—6« .



.455.7281

Liudas Hemas, ilgame* « 
Marijampole Hygiškių Jono 
gimnazijos molcytojas ir* vyr. 
drantininlntyiiLanlgęs 71 m. am-- 
žiaus, mirt Itpioričio 22 Mari
jampolėje. Amerikoje paliko se
serį D. Audėiieuę, gyvenančią 
Richmond Hill, ir brolį Adol
fą, gyvenantį Phaladelphijoje.

N. Y. tntiiim tokiu grupė,

UBA-BATUNo pradini nko-kūrėjo

Kun. NORBERTO TREPŠOS atminčiai

. steigiamas jo vardo fondas paremti pabaltiečių jaunimą, 
studijuojantį politinius mokslus.

Oficialus to fondo

vadovaujama Jadvygos Matulai- į ’ 
. - H' - tienės. dalyvavo norvegu tauti-'

a** Torko kronikom skirtą? Jaunimo šokiai įvyks Kultūros nių šokių draugijas metinėje 
ir 9 puslspis* Ten &PT&S0111&S dr» Židinio stiduviiio bsli&us metu* w 1 "** *
D. J^«io pagedimas New i.jeStKlieių.&SO vj.
Yorke. Vyrų choro Perkūnas ke- jtemottoėi kavinės salėj. 
Honė į gevetodį te J CiąbusvaiSės ir jaunimui pnlai-
Inortem S |ėJimo kaina

— dol. auka sporto įrengi
mam Židinyje įsigyti, šokius 
rengia paties jaunimo komitetas 
ir kviečia visą New Yorko ir apy
linkių jaunimą, studentus bei 
moksleivius į šokius atvykti. Pa
geidaujamas pusiau formalus 
apsirengimas. Kultūros Židinys 
bus kartu ir lietuvių jaunimo 
centras. Nepraleiskit progos to

Fratemitas Lithuanica gydy
tojų korporacijos New Yorko 
skyriaus metinis suvažiavimas 
šaukiamas gruodžio 2 Eliza- 
bethe. Pamaldos lietuviškai 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
11 vai. (bažnyčia yra 211

- Ripley Place), suvažiavimo ati
darymas 12:30 v. pas dr. St Pet
rauską, 191 North Avė., Eliza?- centro atidaryme dalyvauti, 
beth, N. J. Tel. 527-0283. Nuo
širdžiai kviečiami korporantai 
su šeimomis gausiai dalyvauti 
šioje šventėje.

Vincas Butvydas lapkričio 18 
minėjo savo 60-tąjį gimtadie
nį naujuose namuose.

Vytautas Strolia dalyvavo 
mokslo simpoziume, kuris vyko 
Padėkos savaitgalį Chicagoje, ir 
ten skaitė paskaitą apie kompiu
terių pritaikymą.

1 Įžengimo į Kultūros Židinį 
banketas bus šį šeštadienį, gruo
džio 1, Kultūros Židinyje. Pra
džia 7 v.v. Tada bus koktei
liai 8 v. v. — vakarienė. Bus 
trumpa oficialioji dalis. Svečias 
rašytojas humoristas Antanas 
Gustaitis, iš Bostono, paskai
tys nuotaikingos humores
kos. Šokiam groja Tempo 
orkestras. Dėl vietų rezervacijų 
skambinti J. Vytuvienei 846-

•2980 arba A.. Radzivanienei — 
441-9720.

Persekiojamai Lietuvos Baž
nyčiai prisiminti ir pagerbti ren
giamas koncertas gruodžio 16, 
sekmadienį, 4 v. popiet Kultū
ros Židinyje. ProgisfitOje piaSt^" 
tė Aldona Kepalaitė ir solistė 
Irena Stankūnaitė. Koncertą 
rengia Liet. Kat. Religinė Šal
pa ir Liet. Kat. Moterų Kultū
ros draugija.

Skubiai parduodama Brookly- 
ne gėrimų krautuvė kartu su 
dviejų šeimų namu. Krautuvės 
metinė apyvarta virš 130,000 
dol. Geras šiai prekybai rajo
nas. Skambinti 471-5909 arba 
441-4712, vakarais 387-2089.

Už aju Teofilės Pundzevičie- 
nės sielą, jos mirties metinių 
sukaktuvių proga, gruodžio 8, Židinyje, 
šeštadienį, 10 vai. ryto Mas- 
petho V. Atsimainymo bažny
čioj bus aukojamos mišios.

“Vargšas Tadas”, dviejų 
veiksmų komediją, vaidina Lie
tuvos vyčių Vidurio Atlanto ap
skrities scenos būrelis. Vaidini
me dalyvauja: Helen Matthews, 
Birutė ir Vytautas Radzivanai, 
Rimas Vebeliūnas. Vaidini
mas bus gruodžio 9, sekmadienį, 
Apreiškimo parapijos salėje.

buvo lapkričio 1*7, ir ten atliko ' 
visą progr&n^, pašoko 7šokius. 
Lietuviusjie labai maloniai pri-/ 
ėmė. Pažįstami buvo iš bendrų * ~ 
susitikimų tautų Festivaliuose.

Jadvyga Matulaitienė Pa- "• 
dėkos dienos savaitgalį daly
vavo tautinių Jokių mokytojų 
suvažiavime Chicagoje. Ją ten 
išrinko Lietuvių Tautinių Šokių - 
Instituto pirmininke.

Dailės paroda, rengiama Liet. 
Bendruomenės apygardos vai- * 
dybos, šiemet bus iškilminga ir 
didelė. Paroda rengiama nuo va
sario 9 iki vasario 17 Kultūros

N. Y. vyrų choro Perkūno 
koncertas rengiamas sausio 19. 
Koncertu bus atžymėtas choro 
dešimtmetis. Programa bus at
likta su simfoniniu orkestru. 
Choras lapkričio 10 labai sėk
mingai koncertavo Cleve landė

ATIDARYMAS — KONCERTAS

• ĮVYKS

Sekmadienį, gruodžio 2 d., 5:30 vai. vak. 
CAMI HALL, 165 West 57th St, New Yorke

PROGRAMOJE:

Garsioji latvių solistė-kontraltas 
ANTONINA VAIVODE, 

akomponuojant MIRDZA NARUNA

Prieškalėdinį apsipirkimą ir 
tautodailės parodą rengia New 
Yorko skaučių židinys gruodžio 
16, sekmadienį, Kultūros Židi
nyje. Bus gintarų, audinių, įvai
rių rankdarbių. Bus demon
struojama, kaip padaryti šiaudi
nukus, jų taip pat bus galima 
nusipirkti. Bus demonstruojama 
ir medžio deginimas, sidabro 
apdirbimas. Parodėlė vyks nuo 
12 vai. iki 8 v.v.

Antaninis. Vaivode, žymi lat
vių dainininkė, kontraltas, 
gruodžio 2 dainuoja Cami 
HaO salėje Mahhattane.

Antonina Vaivode, plačiai pa
garsėjusi latvių solistė, dainuoja 
gruodžio 2 Cami Hali salėje, 
165 West 57 Street New Yorke. 
Koncertas skiriamas kun. Nor
berto Trepšos fondui paremti. 
Kun. Trepša buvo Batuno pradi
ninkas.

Antonina Vaivode, kontraltas, 
turi ypatingą balsą ir pagarsė
jusi visame pasaulyje. Baigusi 
dainavimo studijas Bei Canto 
muzikos mokykloje Miunchene, 
vėliau studijas gilino Freiburgo 
muzikos akademijoj pas prof. M. 
von Winterfeldt ir Vienoje pas 
dain. Eleną Nikolaidi. Atvykusi 
Amerikon, pradžioje apsigyveno 
Clevelandė, paskui Floridoje. 
Dainavo įvairiose operose. Kon
certavo Vokietijoje, Šiaurės ir 
Pietų Amerikos kraštuose, Aust-

Bilietai po $3.00 gaunami prie įėjimo

Tuoj po koncerto Hotel Barbizon Plaza patalpose,

106 Central Park South (tarp 58th. ir 59th St, prie 6th 
Avė.) vaišės

DAIL. JURGIO JUODŽIO

PARDUODAMAS
-usūrinis, 4 aukštų namas, buv. 
Balfo patalpos, 105 Grand St., 
Brooklyn, N* Y. Pirmas aukštas 
tinka ofisui-krautuvei, 3 butai po 
4 kambarius, išnuomoti. Šildy
mas alyva. Pirmenybė lietuviam 
pirkėjam. Teirautis Balfo Centre 
Chicagoje, 2606 W. 63 St., tel. 
(312) 776-7582.

Išnuomojamas butas iš 5 kam
barių ir virtuvės, su visais pato
gumais, prieinama kaina; Cy- 
press Hills sekcijoj. Skambinti 
visą dieną: MI 7-3971.

Oceancrest apartmentuose, 
kuriem vadovauja LITO grupė, 
yra dar keletas butų. Vadovybė 
praneša, kad taip pat yra ruo
šiami pavieniai kambariai, pri
taikyti vyresniam žmonėm ir 
pensininkam. Bus išnuomojami 
po 100 dol. mėnesiui. Šie mo
dernūs namai yra tik keturi blo- _ _______ _________
kai nuo Atlanto ir pasiekiami ralijoje, Naujojoje Zelandijoje.

Šiuo metu, grįžusi iš koncertų 
Anglijoje, koncertuoja vakari
nėje Amerikos dalyje nuo Los 
Angeles iki Vancouver.

A. Vaivode niekad nepamiršo ■ 
kun. Trepšos, kuris tikėjo į jos ■ 
talentą ir inspiravo ją tęsti dai
navimą, M
muziką kitataučių tarpe. Pernai 
negalėjo dalyvauti jo laidotu
vėse. Tai dabar jo garbei ir bran
giam prisiminimui dainuoja šia- 
me koncerte.

subway pagalba iš betkur. Šei
mos ir pavieniai asmenys dėl 
informacijų kreipiasi telefonu: 
471-5909.

Woodhavene parduodamas 
mūrinis vienos Šeimos namas, 
iš 9 kambarių. Modemiškai į- 
rengtas, su. dviem garažais. Gra
žios apylinkės, lietuviškas rajo
nas. Arti krautuvės, mokykla. 
Kaina labai prieinama. Dėl in
formacijų skambinti Vastūnui, 
tel. VI 6-3075.

Paveikslų Paroda
dedikuota: Simui KUDIRKAI, Romui KALANTAI ir kitiems 

Lietuvos didvyriams pagerbti.
Paroda vyksta: 1973 m. gruodžio mėn. 8-9 dienomis 

Kultūros Židinio naujoje salėje,
Atidarymas: šeštadienį, gruodžio 8 d. 7 vai. v. Atidaromą

Atidarymas: šeštadienį»gruodžio 8 d. 7 vai. v. Atidaromą 
žodį tars Lietuvos Generalinis 
Konsulas Anicetas Simutis. Paveikslų 
apžvalgą padarys dali. Česlovas 
Janutos.
Simo Kudirkos išdavimo tragediją 
nušvies Algis Rukšėnas, knygos “Day 
of Shame" autorius.

Pranešėja: Jūratė Balsytė-Jaslnsklenė.
Paroda lankoma: šeštadienį nuo 12 vai. iki 9 vai. v. 

Sekmadienį nuo 12 vai. iki 8 vai. v.

Parodą rengia
Lietuvių Fronto Bičiulių 
Now Yorko Sambūris

VISI KVIEČIAMI

JŪS PADĖSITE PERSEKIOJAMIEMS

KAIP? DALYVAUDAMI

MINĖJIME KONCERTE
Lietuvos Vyčių 6O-ties metu veiklos sukakčiai naminė Ii 
New Yorko Lietuvos Vyčiai rengia linksmą popietę:

vaidinama linksma komedija

VARGŠAS TADAS
vaidina N. Y. Vyčiai, režisuoja aktorius

Juozas Boley-Bulevičius

KADA? 1973 m. gruodžio 16 d., sekmadienį — 4 vai. p. p.

KUR?
KULTŪROS ŽIDINYJE 
361 HIGHLAND BLVD. 

B r o o k I y n, N. Y.

Solistas Liudas Stukas išpildys dainų koncertą SUSITELKIMAS

Po to šokiai prie smagios muzikos — 
groja Kazio ansamblis

KONCERTAS:
Solistė IRENA STANKŪNAITĖ

DATA IR VIETA: sekmadienį, 1973 m. gruodžio 9 d.,
4 vai. p. p. Apreiškimo parapijos salėje North 5th ir 

Havemeyer gatvių kampas, Brooklyn,N.Y.

Pianistė ALDONA KEPALAITĖ

Po programos kavutė

Auka: $2.00
Rengia Lietuvos Vyčių 41 Kuopa Auka: $5.00 ir $3.00

Rengėjai:
LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPA
LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ KULTŪROS DRAUGIJA

KULTŪROS ŽIDINIO ATIDARYMO ŠVENTĖ
šeštadienį, gruodžio 1 d., 361 Hlghland 3lvd.
Programa:
7 v.v. — Kokteilis ~
8 v.v. — Puota au šampanu

— Trumpa oficiali dalia
— Rašytojas — humoristas Antanas Gustaitis
— Šokiai, grojant puikiam “Tempo” orkestrui

Visi stalai jau užimti. Dėl galimų atskirų vietų skambinti J. Vytuvienei 
846-2980 arba A. Radzivanienei 441-9720.

Tą patį vakarų apatinėje salėje — kavinėje

ŠOKIAI IR VAIŠĖS JAUNIMUI
Pradžia — 8:30 v.v.

įėjimas — 4 dol. sportiniams įrengimams

VISI KVIEČIAMI ~


