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“Mano metinis raportas’’ — 
taip savo ranka užrašė kun. Pra
nas Geisčiūnas ant kampo laiš
ko, kurį, multiplikuotą, jis buvo 
pasiuntęs 1973 metų Kalėdų 
proga savo buvusiem para- 
piečiam ir draugam.

bent šiuo būdu tikiuosi duoti 
pranešimą ne tiek apie save, kiek 
apie tai, ką gerasis Viešpats su 
manim daro. Psalmė 88, aš ma
nau, geriausiai išreiškia mano 
dabartinę fizinę padėtį:

“Mano siela soti nelaimėm,

Savaitės įvykiai 
Rugsėjo 17-24

Ekonominė taika 
ar varžybos?

Jungtinių Tautų sesijai, pra
sidėjusiai rugsėjo 17, toną duoda 
“trečiasis pasaulis”, vadinamos 
“beišsivystančios tautos”. Vie
na, jų atstovas (Alžiro užsienių 
reikalų min. Bouteflika) išrinktas 
sesijos pirmininku. Antra, jų 
vaidmuo pabrėžiamas spren
džiant didžiausią šio meto pro
blemą — maisto bei energijos 
trūkumą. Prezidentas Fordas tre
čiadienio kalboje pabrėžė tarpu
savio priklausomybę tarp energi
jos ir maisto. Tarp energijos turė
tojų ir energijos vartotojų. Ener
gijos pagrindiniai šaltiniai yra to 
“trečiojo pasaulio” ribose — 
arabuose, persuose. 
Jos vartotojai — vadinami 
Vakarų kraštai. Maisto di
džiausias gamintojas tebėra 
Amerika. Energijos pabrangini
mas verčia brangti maisto gamy
bą. Vartotojų ir gamintojų intere
sai turi susiderinti tarptautiniu 
mastu.

Prezidento pareiškimą “tre
čiojo pasaulio” atstovai suprato 
kaip įspėjimą, jog naftos pakeltos 
kainos atsilieps maisto eksportui 
į beišsivystančias” tautas. Tos 
tautos, konkrečiai arabai ir per
sai, pamatę, kaip sėkmingai vei
kė nafta karo su Izraeliu metu, 
dabar savo ekonominį ginklą no
ri kaip tik labiau panaudoti — dar 
prieš J. Tautų sesiją naftos kai
nas ne sumažino, bet priešingai
— pakėlė (išskyrus Saudi Arabi
ją)-

Eiti toliau šių ekonominių var
žybų keliu ar interesų suderi
nimo keliu — yra didelė proble
ma, dėl kurios įspėjo Fordas ir 
kuri bus mėginama svarstyti 
“maitinimo” konferencijoj Ro
moje lapkričio mėn.

Šen.Jacksonas 
kapituliavo

Prezidentas Fordas nukreipė 
akis į kitą pusę — į Amerikos ir 
Sovietų santykių gerėjimą ir ga
limą tolimesnį bendradarbiavi
mą. To bendradarbiavimo du 
konkretūs klausimai buvo pa
stumti pirmyn jau už J.T. ribų.

'Pirmas klausimas — didžiau
sio palankumo principas ir kre
ditų suteikimas Sovietam buvo 
teigiamai sprendžiamas Fordo ir 
Gromyko pasitarimuose, prieš 
tai Kissingeriui spaudžiant šen. 
Jacksoną dėl jo reikalaujamos 
laisvos emigracijos už kreditus ir 
didžiausią palankumą. Buvo su
vestas su Jacksonu ir pats Gro
myko. Ir rezultatas — Jackso
nas nusileido, kai Gromyko pri
vačiai pažadėjo išleisti kasmet 
po 60,000 žydų.

Antru klausimu — strateginio 
nusiginklavimo — atnaujintos 
derybos Ženevoje.
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Ryšium su pirmuoju klausimu

— emigracijos laisve — “Moni- 
tor” rugsėjo 20 vedamajame 
atkreipė dėmesį į vienašališką 
Jacksono reikalavimą ir sutari
mą. Rašė: “Ne tik daugelis žydų 
nori išvykti iš Sovietų Sąjungos. 
Kitos tautybės — lietuviai, armė
nai, ukrainiečiai — taip pat yra 
tarp tų sovietinių piliečių, kurie 
vargais negalais mėgina rasti ke
lią į vakarus. Deja, jie randa maža 
pasaulinio atgarsio. Jie neturi to
kių galingų vakarų organizacijų 
kaip sionistai, kurie galėtų už 
juos kelti balsą. Jie neturi dide
lės politinės atramos užsienio 
parlamentuose. Tačiau jie sten
giasi šauniai.”

Laikraštis atkreipia dėmesį į 
vokiečius, kurių Sovietuose esą 
1.8 mil. ir kurių 15,000 iš Azi
jos šaukėsi kanclerio Schmidto 
pagalbos. Laikraščio nuomone, 
vakariečiai “neturėtų užmiršti

POLITINIS PASAULIS PO 50
Jame Baltijos valstybės bus nepriklausomos

— rašo Milovan Djilas

Saturday Review World (gau
tas R.Ž. dėka) išsiuntinėjo porai 
dešimčių pasaulio žinomų politi
nio mokslo ar meno specialistų 
anketą: kaip atrodys pasaulis 
2024 metais, vadinas, po 50 
metų.

Pirmasis atsiliepė Milovan 
Djilas, buvęs Jugoslavijos parla
mento pirmininkas ir Tito vice
prezidentas, bet 1954 išmestas 
iš partijos ir 1956-61 sėdėjęs ka
lėjime už raštus, nepriimtinus 
komunizmui.

Djilas pažiūri į pasaulio geo
politinę padėtį po 50 metų. Apie 
tuos ateities laikus kalba, atsi
remdamas į dabartines visuo
meninės raidos kryptis ir tos rai
dos galimas įtakas į politinį geo
grafinį pasaulio persigrupavimą. 
Jo pagrindinės mintys tokios:

1. Djilas laikosi teorijos, kad 
žmonijos raidą formuoja labiau 
nacionalinės jėgos negu ideo
loginės ir ekonominės. Tai esą 
matyti jau dabar. Šioje raidos 
kryptyje internacionalizmo jėgos 
reikšmė mažės, nacionalinės 
didės.

Nacionalinės izoliacijos ne
bus. Ekonominė integracija 
neišvengiama. Bet toje integraci
joje stiprės noras išryškinti etni
nį, kultūrinį kiekvienos tautos 
veidą, identitetą. Jau dabar ideo
loginis valstybės pagrindas yra 
dirbtinis dalykas, o iš tikrųjų ir 
tos ideologijos virsta naciona
linėmis — leninizmu Sovietuo
se, maoizmu Kinijoje.

2) Nacionalinės idėjos augi
mas turės reikšmės valstybių te
ritorinėm sienom pakeisti tose 
pasaulio dalyse, kur yra imperia
listinių nukariavimų likučiai ir 
kur tautos ima savo tapatybę 
jausti (senuoju įprastiniu žo
džiu sakant: kur ima busti tauti-

nė sąmonė). Tai vyksta Azijoje ir 
Afrikoje. Šiaurės ir pietų Aust
ralija ir vakarų Europa tos įtakos 
žymiai nepajus, nes ten tautos 
yra laisvos ir iš svetimo imperia
lizmo išsivadavusios.

3. Pasauliui žymiausios atmai
nos per ateinančius 50 metų tu
rės Sovietų Sąjungos imperijos 
dezintegracija — sueižėjimas, 
Visos imperijos jau sugriuvo, iš
skyrus Sovietus. Totalistinė 
ideologija, kuria laikosi Sovietų 
imperija, jau eižėja. Jos valdo
mos tautos ima sąmonėti, siek
damos laisvės. Tam eižėjimui es
miniai veiksniai bus fermen
tacija viduje ir spaudimas iš Kini
jos. Ir čia nėra negalimas karas 
tarp Kinijos ir Rusijos, o taip pat 
sukilimai rytų Europoje.

4. Šioje raidoje Kinija užims 
viršutinę Mongoliją ir teritorijas 
į rytus nuo Baikalo ežero ir Le
nos upės. Teritorijos į rytus nuo 
Kaspijos jūros (Turkestanas, 
Uzbekistanas, Kirgizija ir Tadži
kistanas) atkris ir virs atskirom 
nepriklausomom valstybėm Ki
nijos įtakoje.

Baltijos valstybės ir Ukraina 
atsiskirs nuo europinės Rusijos 
ir sudarys nepriklausomas vals
tybes.

Kaukazo tautos (Gru
zija, Armėnija, .Azerbaidžanas), 
gal būt, atsiskirs ir sudarys atski
rą federaciją. Bielorusija (Gudi
ja) pasiliks federacijoje su Rusija.

Eižėjant sovietinei imperijai, 
pati rusų tauta pagaliau gaus lais
vę ir pastovumą, nors didžiosios 
valstybės biurokratai ir impe
rialistai nacionalistai laikys tai 
Rusijos suskaldymu.

METŲ
Laiškas parodo jo pergyve

nimus kentėjimuose. Kentė
jimai jį labiau priartino prie Die
vo, o taip pat ir prie Žemės.

Kentėjimuose jis pajuto tiesio
ginį ryšį su Dievu; kentėjimuo
se jis išmoko branginti tas Že
mės dovanas, kurių vertės nepa-

Ir mano gyvenimas artėja prie 
mirusiųjų buveinės.

Aš įskaitomas į žengiančius į 
duobę,

Aš pasidariau panašus į pa
liegėlį”.

Taigi aš negaliu nei girtis savo 
išorėje nuveiktais darbais, nei

šių ir kitų Sovietuose mažumų, 
ragindami Kremlių prisiderinti 
prie, civilizuoto pasaulio emigra
cijos standarto.”

(Kiek liečia lietuvius, latvius, 
estus, tai esminis klausimas ne jų 
emigracija iš savo tėvynių, bet 
sovietų “emigracija” iš šitų smur
tu užgrobtų Baltijos kraštų — 
kaip to reikalavo 1964 m. kong- 
resmanas Fordas savo pasiūly
toje rezoliucijoje .Atstovų Rū
mam).

Nesutarimas dėl žmonių 
ir dėl kainų

Vidaus politikoje savaitės gin
čuose buvo trys klausimai: am
nestija dezertyram, vyriausy
bės aparato valymas ir kova prieš

Kongresmanas Robert P. 
Hanrahan (R. III.) dalyvaus 
Amerikos lietuvių kongrese 
Chicagoj.

5. Griuvus Sovietų imperijai, 
rytų Europos kraštai, dabar esą 
Sovietų hegemonijoje, bus ne
priklausomi ir dėsis į europinę 
bendruomenę. Vokietija susi
jungs be jokio pilietinio karo. 
Teorija apie “Vokietijos socia
listinę respubliką” yra utopija, 
sudaryta rytų Vokietijos vadų 
dabarties jų momento interesam. 
Dekretais niekad tautos ne
kuriamos; tautos pačios išauga; 
negali dekretai tautas laikyti 
nuolatos suskaldytas . . .

Korėja taip pat bus su
jungta, kaip ir Vietnamas bei 
Laos greičiausiai dar šio šimtme
čio gale. Panašiai Taiwanas bus 
sujungtas su Kinija, ir Sachalinas 
bei Kurilų salos — su Japonija.

<•

6. Europoje, išskyrus minėtą 
Rusiją, tik Ispaniją ir Jugosla
viją ištiks atmainos. Ispani
ja sudarys federaciją su katalonų 
ir baskų autonominiais re
gionais. Jugoslavija taps kon
federacija keturių valstybių: Slo
vakijos, Kroatijos, Makedo
nijos ir Serbijos. Dominuos Ser
bija. Gal būt, ateity minėtos 
valstybės ir visai bus nepriklau
somos, bet apskritai Europos 
ekonominėse bei politinėse ri
bose.
, Kai tautos bus nepriklauso

mos, jų bendradarbiavimas padi
dės kaip lygios su lygia.

7. Audringiausios permai
nos bus Afrikoje. Afrikoje dar 
tik prasideda nacionalinė są
monė. Bet jai augant Rodezijos 
baltoji rasė bus sunaikinta ar iš
vaikyta kruvinais perversmais. 
Pietų Afrikoje išaugs bendra-

žįstame kasdieninio gyvenimo 
sąlygose.

Laiškas rašytas angliškai. Čia 
pateikiame jį sulietuvintą. Jo 
cituojamų Šv. Rašto žodžių ver
timą paimame iš kun. Č. Kava
liausko versto Naujojo Testa
mento ir arkivyskupo J. Skvirec
ko versto Senojo Testamento 
(nors abiem atvejais angliškojo 
teksto niuansai labiau atitiko 
laiško autoriaus pergyvenimų 
nuotaiką).

-o-
Tebus pagarbintas Jėzus Kris

tus, naujai gimęs Taikos Kuni
gaikštis!

Metų eigoje aš nepaslinkau 
atsakyti į daugelį maloniųdaišką, 
kuriuos gavau iŠ jūsų. Tad dabar

darbiavimas tarp baltųjų ir juo
dųjų lygybės pagrindu. Portu
galijos Mozambikas, Angola 
bus nepriklausomos valsty
bės (jau yra. Red.).

Arabų pasauly tarpusavio ko
vos sunaikins arabų tautos mitą. 
Arabų centrais bus Kairo, Alžiras 
ir Jidda (su Jordanija, Yemen, 
šeikų valstybėlėm), Sirija ir 
Irakas susijungs, Izraelis išsi
laikys kaip nepriklausoma vals
tybė ir turės didžios kultūrinės 
reikšmės. Kurdai gaus iš Persijos 
autonomiją. Egiptas ir Sudanas 
sudarys federaciją. Libija bus pa
dalyta tarp Egipto ir Alžiro ara
bų. Mauritanija ir Ispanijos Sa
chara bus nepriklausomos teri
torijos. Alžiras praplės savo įtaką, 
susifederuodamas su Tunisu ir 
Maroku.

Apskritai — teigia Milovan 
Djilas — vyks pasiskirstymas na
cionaliniu pagrindu; tatai jau da
bar pastebima.

Senatorius Roman L. Hruska 
(R. Nebr.) bus pagrindinis 
kalbėtojas Amerikos lietu
vių kongreso bankete.

Kongresmanas Frank An- 
nuzio (D. III.) dalyvaus Ame
rikos lietuvių kongrese.

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS ŠĮinfliaciją.
Ryšium su amnestija buv. pre- a a

zidentui taikoma ir amnestija de- SAVAITGALĮ CHICAGOJ 
zertyram. Amnestija su sąlygom
ar be sąlygų — dar tebesvarsto
ma. Bet nuteistieji ir laikomi ka
lėjimuose jau paleisti. Penta
gono žiniom dezertyrų esą 
12,550. Pirmom dienom 364 iš jų 
kreipėsi dėl sąlygų grįžti.

Valdžios aparato valymas su
silaukė ginčų tarp pačių respub
likonų. “Monitor” rašė, kad pa- 
griežtėjo tarp senatorių respub
likonų reikalavimas greičiau nu
sikratyti Nixono paskirtaisiais. 
Anksčiau tarp jų opinija — pa
keisti visus, išskyrus Kissingerį; 
dabar — pakeisti visus. Ypačiai 
minimas Minnesotos kongr. 
Albert Quie, Fordo artimo drau
go, pasisakymas prieš Kissingerį. 
Dabar jau priskiria Kissinge
riui ne tik Čilės subversiją, bet ir 
kitas klaidas: esą iš Vietnamo ka
riuomenę atėmė, bet karas tebe
eina; viduriniuose rytuose ka
ras tebegrosią, nes abi pusės

(nukelta į 2 psl.)

Aštuntasis Amerikos Lietuvių 
Kongresas vyksta šį savaitgalį 
Chicagoj.

Rugsėjo 28, šeštadienį, 10 vai. 
Pick Congress viešbuty iškil
mingas kongreso atidary
mas. Sveikina Chicagos Lietuvių 
Taiybos pirm. Juozas Beliūnas ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pinu. dr. Kazys Bobelis. Po prel. 
Jono Baltusevičiaus invokacijos 
sveikinimai žodžiu ir raštu. Su
darius prezidiumą ir komisijas, 
penkerių metų veiklos praneši
mą padarys Altos pirmininkas.

Po pietų pertraukos paskaitos: 
dr. Bronis Kasias “Žmogaus 
teisės Sovietų Sąjungoje”, prof. 
Cherif Bassiouni “Lietuvos ap
sisprendimo laisvė tarptautinės 
teisės požiūriu”, inž. Antanas 
Rudis “Amerikos Lietuvių Tary
bos darbų apžvalga”.

Vakare banketo programą 
atidaro Ona Gradinskienė. Po 
Altos pirm. dr. K. Bobelio žodžio 
programai vadovauja Rūta Lee 
Kilmonytė, televizijos ir filmų 
artistė. Dainuoja sol. Audronė 
Simonaitytą ir sol. Algirdas Bra
zis, akomponuoja muz. Al
dona Brazis.

Po vysk. Vincento Brizgio in
vokacijos sveikin kongresma
nas Edward Derwinski. Prista
čius Murray Seeger, Los Angeles 
Times atstovą, sveikina kongres
manas Robert Hanrahan, ir kong
resmanas Frank Annunzio. Pa
grindinę kalbą pasakys senato
rius Roman Hruska. Baigiama 
kun. Anso Trakio palaiminimu. 
Šokiam gros Ąžuolo Stelmoko or
kestras.

Rugsėjo 29, sekmadienį, Šv. 
Petro bažnyčioj 9:30 vai. ryto 
pamaldos. Mišias koncelebruoja 
vysk. Antanas Deksnys, vysk.

Vincentas Brizgys, kun. Kęstutis 
Trimakas ir kun. Vytautas Bagda- 
navičius. Kun. Stasys Neimanas, f 
Lietuvių evangelikų reformatų 
Bažnyčios generalinis superin
tendentas, sukalbės užbaigos 
maldą po mišių kongreso pa
maldose. Pamokslą anglų ir lie
tuvių kalba pasakys prel. Jonas 
Balkūnas, P. A. Per mišias giedos 
Dainavos ansamblis, diriguoja
mas muz. Audronės Simonaity
tės. Vargonais gros muz. Mary 
Mondeikaitė-Kutz.

1 vai. popiet viešbuty Jūratės 
Jasaitytės paskaita “Jaunosios 
kartos lietuvių vaidmuo Lie
tuvos laisvinime”, kun. dr. Juozo 
Prinskio perduodamos kongre
so išvados, skelbiami kongreso 
nutarimai.

Kongresą uždarys Ame riko 
Lietuvių Tarybos garbės pir
mininkas Leonardas Šimutis.

galiu išmatuoti ar pasakyti apie 
savo gyvenimo kokią dvasinę pa
žangą ar nuosmukį. Vienas Die
vas tam yra teisėjas. Tačiau:

“Man gera, kad esu užgautas, 
Kad išmokčiau Tavo nuosta

tus” (Ps. 119).
Kai aš pagalvoju apie visa tai, 

kas man teko — ir tenka — pa
tirti, ir — jei tai priklausytų nuo 
manęs, — ar aš pasirinkčiau tą 
nueitą kelią pakartoti, — atsaky
mas būtų: tikrai TAIP!

Per šias patirtis aš pažinau 
savo gyvenime Dievo artumą ir 
Jo globą. Praeityje aš apie Jį ži
nojau, dabar aš išmokstu Jį 
pažinti.

Aš taip pat dabar moku bran
ginti daygelį dalykų, kurie buvo 
duoti man naudotis kaip dovana. 
Dabar aš žinau, koks didis pasi
tenkinimas yra galėjimas dirbti 
valandą ar dvi; koks džiaugsmas 
yra momentui neturėti jokio 
skausmo, noras valgyti, galė
jimas miegoti ir turėjimas jė
gų atsikelti, pavaikštinėti, trupu
tį pavažinėti etc. Iš tikrųjų tai tik 
eiliniai maži dalykai, normalaus 
gyvenime! dalis. O betgi tai yra 
dovanos -— kiekvienas iš jų. Tik 
kai jie esti atimti vienas po kito, 
mes pradedame juos branginti ir 
suvokti, kokia tai brange
nybė.

Reguliariai aš lankau savo 
daktarus New Yorke. Jie yra la
bai puikūs ir sumanūs daktarai, 
nuostabūs žmonės ir geri drau
gai. Jie daro viską, ką tik gali, 
vartodami pažangiausias techni
kos ir medicinos mokslo priemo
nes. Bet visi žmogiškieji mokslai 
ir gebėjimai turi savo ribas. Ir aš 
išmokau priklausyti nuo Vieno, 
kuriam nėra jokių ribų:

“Aš buvau smarkiai stumdo
mas, kad parpulčiau, bet Vieš
pats padėjo man.

“Mano jėga ir stiprybė yra 
Viešpats, ir Jis pasidarė mano 
gelbėtojas” (Ps. 118).

Mano ateitis yra Jo rankose, ir 
tai yra geriausios rankos, ku
riose tik gali būti:

“Aš nemirsiu, bet būsiu gyvas
Ir pasakosiu Viešpaties dar

bus.
Pi akte plakė mane Viešpats,
Bet mirčiai neatidavė” — dar 

ne (Ps. 118).
Tas eilutes rašydamas, aš pa

mąstau, kad kai kurie iš jūsų ne
ša sunkesnius kryžius nei mana
sis ir kad, gal būt, suabejoja, ar 
Jo jungas iš tikrųjų yra malonus 
ir Jo našta lengva. Tokiais mo
mentais prisiminkime, kad “mes 
taip pat didžiuojamės savo siel
vartais, žinodami, kad sielvartas 
gimdo ištvermę, ištvermė — 
išbandytą dorybę, išbandyta 
dorybė — viltį. O viltis neapgau
na, nes Dievo meilė yra išlieta 
mūsų širdyse Šventosios Dva
sios, kuri mums duota” (Rm. 5,3- 
5). Pasitikėkime Juo ir paveski
me Jam visa. “Per daug nesirū
pinkite, bet visuose reikaluose 
malda ir prašymu su padėka jū
sų troškimai tesidaro žinomi 
Dievui. Ir Dievo ramybė, pra
nokstanti visokią išmintį, sergės 
jūsų širdis ir mintis Kristuje Jė
zuje” (PI. 4, 6-7).

Dėkui Dievui, aš tebegaliu au
koti Eucharistiją kiekvieną die
ną ir tikiuosi tai galėsiąs Viešpa
ties Gimimo Dieną. Jūs būsite 
tada dalininkai. Tai bus mano 
nuoširdžiausia išraiška pa
dėkos Jam ir jum.

Tegul ši Šventė suteikia jum ir 
jūsų mylimiesiem paguodą, 
džiaugsmą ir ramybę, ir tegul 
naujiesiem metam bus gausi Jo 
palaima.

Dėkingas,
Pr. Geisčiūnas

P.S. Ačiū jum už jūsų maldas.
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PERSEKIOJAMOJE LIETUVOS BAŽNYČIOJE

GINČAS TARP PARTIJOS IR 
TIKINČIŲJŲ TEBEEINA

Mūsų taksistas pasiūlė 
vykti keleiviams per Antakalnį 
ir ties Valakumpiais valtimi 
persikelti per Nerį. Deja, atvy
kę į Valakumpius per Nerį per
sikelti negalėjome, nes čia bu
dinti milicija neleido. Vietiniai 
Valakumpių gyventojai stengėsi 
maldininkams padėti. Jie pamo
kė mus eiti pakrančių krūmais 
Nemenčinės link. Ten milicijos 
nesą. Tačiau ir čia, persikėlus 
per Nerį, valtininką užpuolė 
draugovininkai ir prigrasino, 
kad daugiau nebekeltų.

Susprogdino Vilniaus Kal
varijas

Trukdymo priemonės pasi-

rodė neefektyvios. Tikintieji 
pėsčiomis būriais plaukė į Vil
niaus Kalvarijas. Panerio miškai 
skambėjo giesmėmis ir litanijo
mis. 1962 m. ateistai, pasitelkę 
kariuomenę, išsprogdino Vil
niaus Kalvarijų koplytėles, o 
griuvėsius tą pačią naktį išvežė. 
Vietas, kur stovėjo koplytėlės, 
užpylė žemėmis ir užlygino. 
Nuo tada šventos vietos lanky
mas tikrai sumažėjo, bet neiš
nyko. Sekminėse renkasi mal
dininkai iš įvairių Lietuvos kam
pelių ir melsdamiesi eina 7 ki
lometrus tais takeliais, kur sto
vėjo Kalvarijų koplytėlės. Kaž
kieno pamaldžios rankos koply
tėlių vietose iš akmenėlių išdės-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA
Illinois gubernatorius sveikina 

lietuvius
Dan Walker, Illinois guberna

torius, pranešdamas apie savo 
sutikimą įeiti į Amerikos lietu
vių kongreso garbės komitetą, 
atsiuntė sėkmės linkėjimus 
lietuvių kongresui.

Įvertina dr. K. Bobelio žodį 
Azijoj

Tarptautinės antikomunisti
nės lygos generalinis sekreto
rius prof. Jae-Seung Woo atsiun
tė Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkui dr. K. Bobeliui laiš
ką, kuriame pažymi, kad gilų 
įspūdį paliko dr. K. Bobelio pa
sakytos kalbos antikomunistinio 
kongreso metu Taiwane. “Tai 
buvo demonstracija Jūsų pasiry
žimo ir geležinės valios kovoti 
prieš komunizmą”, — rašoma 
laiške. Linki sėkmės tolimesnia-

me darbe, siekiant laisvės.
Protestai prieš Naujosios 

Zelandijos veiksmą
Lietuviai siunčia protesto laiš

kus ir telegramas Naujosios Ze
landijos vyriausybei, pripažinu
siai Baltijos valstybių įjungimą 
į Sovietų Sąjungą. Amerikos 
Lietuvių Tafyba visiems savo 
skyriams pasiuntė raštą, skati
nantį protestuoti prieš tokį ne
leistiną N. Zelandijos veiksmą. 
Altą tarpininkauja protestų siun
timam.

Altos pirm. dr. K. Bobelis pa
siuntė protesto pareiškimus N. 
Zelandijos ministeriui pirminin
kui Kirk ir ambasadoriui Wash- 
ingtone White, primindamas, 
kad Baltijos valstybės buvo prie
varta okupuotos ir kad jų inkor
poravimo pripažinimas yra lais
vę mylinčių žmonių išdavimas, 
ką reikia tuojau atitaisyti.

to kryžius ir papuošia gėlėmis.

Bet žmonės tebeplaukia į 
nugriautas vietas

Veprių Kalvarijas (Ukmergės 
rajonas) ateistai taip pat sunaiki
no, tačiau maldininkų minios 
per Sekmines tebeplaukia į su
griautų koplytėlių vietas.

Buvo bandyta sugriauti ir Že
maičių Kalvarijos koplytėles. 
Net paveikslai jau buvo nuka
binti. Tačiau žemaičiai ėmė rink
tis pulkais ir keliolika dienų 
ėjo sargybą, pasiryžę iki pasku
tiniųjų ginti šventą vietą. Taip 
ir liko Žemaičių Kalvarijos kop
lytėlės nesugriautos.

Baigiant trumpas pastabas 
apie P. Mišučio straipsnius ir 
kalbas, tenka pridurti, kad šie 
straipsniai ir kalbos tikrovėje yra 
ne jo, o partijos balsas, klaidi
nąs nekritiškus protus.

Už ką įrašoma Į charakte
ristiką, už ką — ne

Baisiogala. Baisiogalos viduri
nės mokyklos direktorius Šerkš
nys ir XI klasės auklėtoja Šid
lauskaitė barė ir įžeidinėjo vie
nuoliktos klasės moksleives Re
giną Jagėlaitę ir Vandą Aleks
andravičiūtę vien už tai, kad 
šios per Velykas barstė procesi
joje gėles. Mokytoja prieš visą 
klasę gėdino mergaites. Kai šios 
pasiaiškino, kad motinos liepu
sios eiti į bažnyčią, Šidlauskai-

tė atkirto: “Gal motinos jums 
lieps ir į lovą su klebonu gultis!” 

Nors mergaitės visą laiką bu
vo ir gerai mokėsi, tačiau už 
gėlių barstymą joms sumažin
tas elgesio pažymys, o į cha
rakteristikas įrašyta: “Nors mer
gaitės buvo komjaunuolės, bet 
ateistinės pažiūros nesusiforma
vusios, nes vienuoliktoje klasė
je lankė bažnyčią.”

Šitoks oficialus įrašas į mo
kinių charakteristikas diskrimi
nuoja tikinčiuosius ir demaskuo
ja tarybinį teiginį, kad apie Ta
rybų Sąjungos piliečių religi
nius įsitikinimus oficialiuose 
dokumentuose nieko nepažymi
ma.

Tėvai stebisi, kaip auklėtoja 
Šidlauskaitė gali auklėti jauni
mą, jei jai pačiai reikia auklė
tis.

Už bažnyčios lankymą buvo 
barama ir kompromituojama X 
kl. mokinė Lionė Urbonavičiū
tė. Auklėtoja žadėjo jai įrašyti 
į charakteristiką, kad lankanti 
bažnyčią.

Baisiogalos mokyklos vadovy
bė kur kas švelniau reaguoja į 
kitokius moksleivių nusikalti
mus. Prieš keletą metų Vidas 
Varnas išplėšė bažnyčioje pen
kias aukų dėžutes ir nuplėšė 
nuo altoriaus 12 votų (padary
ta nuostolio daugiau nei 220 
rub.). Šiemet, kai V. Varnas bai
gė vidurinę mokyklą, jo doku
mentai buvo švarūs.

•'T jANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas-^88-)ū3 Jarnaięa ^ei
VVoodhaven, N. Y. 11421; teL!44t-118>/harnųTW 74061Į 'tnbp

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

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

TAISOM RADIJO IR TELFVI7I.IOS aparatus spalvotus ir Daorastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, NA^ 14227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

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

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

______________ ________ ;_ r_ ;__ ;_____ - •___ ' ! i__ ;__ ;_ r Į ___i < - - • , -t ;

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės,'ria- 
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudosi, Income Tax 
užpildymas, Mutual Fu n d s — pinigų įnvestacijos. Kasdien nuo 9.ik||8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven,^N- Y. 
11421; VI 7-4477

t ‘ 1 - . . / _ j ■■■■ . : i; ; : ;

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Gardęn Tavern. 1883 Madispn St., 
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotu viniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas’mais
tas prieinama kaina. 1 l L i. / r .-t i i .

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Beit Bakino Co. LietuViška/ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tur
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav; — 43-04 Junction Ęlvcį., Corona, 
Oueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

s j ■ . ■. : : J t ■ 11 j ■ >■ i < i < r . v

LB INFORMUOJA DĖL RADIO 
LIBERTY

JAV LB Krašto Valdybos vice
pirmininkė Aušra Mačiulaitytė- 
Zerr rugsėjo 13 lietuvių kalba 
transliacijų reikalu kalbėjosi su 
Radio Liberty svarbiu parei
gūnu Robert Tuck. Žemiau pa
teikiame svarbesnes patirtas ži
nias transliacijų reikalu.

Transliacijas lietuvių kalba 
per Radio Liberty planuojama į 
pavergtą Lietuvą pradėti 1975 
sausio I. Transliacijos bus vyk
domos iš Muencheno. Lėšos 
transliacijom lietuvių kalba jau 
yra gautos, ir ieškoma tarnau
tojų Radio Liberty lietuvių sky
riui. Lietuvių skyrius, tikimasi, 
bus sudarytas iš šešių asmenų. 
Penki iš jų darbuosis Radio Li
berty įstaigoje Muenchene, šeš
tasis — Nevv Yorke. Pastarasis tu
rės uždavinį ruošti specialius re
portažus ir rūpintis specialios in
formacinės medžiagos telkimu 
bei straipsnių užsakymu iš Radio 
Liberty organizacijai nepriklau
sančių asmenų. Reikalaujama, 
kad kandidatai į Radio Liberty 
lietuvių skyrių mokėtų lietuvių, 
anglų ir rusų kalbas. Ypač svarbu 
geras lietuvių kalbos mokėjimas 
ir jos vartojimas be svetimybių, 
ypač rusicizmų.

Robert Tuck griežtai paneigęs 
žinią, kad Pabaltijo kalbomis 
transliacijų skyriui vadovauti 
esąs parinktas asmuo, nepriklau
sąs nė vienai iš šių trijų tautybių. 
Kai kurioje lietuvių spaudoje til- 
pęs pranešimas, kad vadovu pa
skirtas lenkų kilmės asmuo, yra 
klaidingas. Minimas asmuo tar
nauja asmeniniame (personnel) 
skyriuje ir yra atsakingas už tar
nautojų samdymą visiem Radio 
Liberty transliuojamų kalbų sky
riam.

Patirta, kad, kiek tai liečia 
transliacijas latvių ir estų kal
bomis, lėšos jas pradėti vra pa
tvirtintos, bet kol kas dar nepa
skirtos. Tokiu būdu personalas 
dar ne samdomas.

JAV LB Visuomeninių Rei
kalų Taryba yra Radio Liberty 
paprašyta tarpininkauti kvalifi
kuotiem lietuvių tarnautojam su
rasti. Suinteresuotieji yra prašo
mi rašyti adresu: Lithuanian- 
American Community of U.S.A., 
Ine., 708 Custis Road, Glenside, 
Pa. 19038.

JAV LB Inf.

PRIEŠ 40 METŲ BUVO SUDARYTA 
PABALTIJO SANTARVĖ

MOVED TO LARGER ŲŪARTERS — KORlSoL FABRICS, by' — 
Sl/PERIOR PIECE GOODS, CORP. 194 Orchard St.; New Yorkf N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms, užtiesąlaį,, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite! ,, 61 ‘ ’ ■1 - ’ •' ■ - ;pr •

Prieš 40 metų, 1934 rugsėjo 12, 
Ženevoj, kuri tuo metu buvo 
Tautų Sąjungos būstinė, buvo 
pasirašyta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos draugiškumo ir bendra
darbiavimo sutartis — Pabaltijo 
Santarvė. Sutarties signatarai 
buvo trys užsienių reikalų mi- 
nisteriai: Lietuvos — St. Lozo-

liamos atitinkamos valstybės 
vėliavos kituose pabaltiečių 
kraštuose; nuolat buvo pasikei
čiama studentų, savivaldybių ir 
kitų organizacijų ekskursijomis, 
ir pan.

Tas tradicinis bendradarbia
vimas tęsiamas ir išeivijoj. (Elta)

raitis, Estijos — J. Seljamas, Lat
vijos — V. Munters. Pagrindi
nis Santarvės organas buvo pe
riodinės trijų užs. reik, ministe- 
rių konferencijos. Tarp 1934 ir 
1940 įvyko 11 tokių konferen
cijų. Pabaltijo Santarvės sudary
mas sustiprino trijų valstybių po
litinį svorį.

Santarvės tikslam vykdyti 
buvo sudaryti pagalbiniai ir pa
tariamieji organai: juristų biu
ras, ekspertų komisija ir kt. Spe
ciali komisija buvo sudaryta tari
fų suvienodinimo projektui. 
Juristų biuras iškėlė sumany
mą suvienodinti trijų valstybių 
įstatymus.

Santarvė leido bendrą žurna- 
lą — Revue Baltique, su straips
niais anglų, prancūzų ir vokiečių 
kalbom. Paskutinė laida buvo 

sovietų konfiskuota 1940 birželį, 
jiem okupavus Pabaltijo valsty
bes. Sovietai taip pat apkaltino 
Pabaltijo vyriausybes tuo, kad 
Pabaltijo Santarvė buvo militari- 
nė sutartis, nukreipta prieš So
vietų Sąjungą.

Lygiagretiškai su oficialiomis 
baltietiško bendradarbiavimo 
pastangomis kilo visų trijų kraštų 
visuomenės nuoširdus koopera- 
vimas ir draugiškumas. Sudaryta 
eilė organizacijų; buvo rengia
mos “pabaltiečių savaitės”; tau
tinių švenčių progom buvo iške-

Baltiečių protesto demonstracija prie Australijos misijos prie Jungtinių Tautų, 2nd Avė. ir
47th St. New Yorke rugsėjo 18. Nuotr. L. Tamošaičio

Savaitės įvykiai
(atkelta iš 1 psl.) 

ginkluojamos; prikišamas Kip
ras, santykių nesutvarkymas su 
Nato ir 1.1. Prezidentas J. Tauto
se griežtai kėlė Kissingerio nuo
pelnus, tarsi gindamas nuo grai
kų plakatų, kuriuose Kissingeris 
buvo vadinamas “žudiku”. Ir 
Baltieji Rūmai paneigė gandus 
apie Kissingerio pakeitimą. Aiš
kinama, kad kai kurie senato
riai prieš Kissingerį pasisako ne 
dėl to, kad jo aureolė pritemdy
ta, bet svarbu jiem rinkimuose 
parodyti, kad su Fordu ateina 
nauji žmonės. O Fordas atlei
dinėja humaniškai, parūpin
damas atleistiesiem kitas vietas.

Trečias ir didžiausias rūpes
tis — infliacija. Rugpiūčio mėn. 
kainos pakilo 10.8 proc., paly
ginti su pereitų metų rugpiūčiu. 
Spėja, kad metinis kilimas gali 
pasiekti 20 proc. Užsienio preky
ba per antrą ketvirtį davė 2.7 
bil. nuostolio; 1,6 bil. priklauso 
nuo pakilusių naftos kainų. Šių 
metų doleris, palyginus su 1967, 
yra vertas 63,2 cn. Prezidento 
ūkinė taryba nesutaria dėl prie
monių kovai su infliacija.

-o-
Amerikos Valstybių Organi

zacijų taryba rugsėjo 20 nutarė 
artimiausioj konferencijoj lapkri
čio 8 svarstyti ūkinių sankcijų 
piieš Kubą atšaukimą. Sankcijos 
veikė 10 metų.

U. S. News . .. aiškina, kad ne
palankią opiniją apie Kissinge
rį platina sovietai, nepatenkinti, 
kad nebuvo pritarta jų planui dėl 
Kipro.

Jugoslavijos Titas kaltino so
vietines valstybes subversija. 
Suimta 40 stalinistų pogrindis.

Sovietai, paveikti užsienio 
opinijos, leido modernistam 
rengti antrą parodą. Bet paskyrė 
jai rugsėjo 28 — šeštadienį, kuri 
Sovietuose yra darbo diena.

Anglijos parlamentas paleis
tas. Darbiečių vadas Wilsonas 
nori turėti daugumą kovai su in
fliacija, kuri pasiekė 20 proc. 
Rinkimai bus spalio 10. Paleista
sis parlamentas buvo išrinktas 
vasario mėn. Jame darbiečiai tu
rėjo 298, konservatoriai 296, li
beralai 15, kiti 23.

Hondūre nuo hurikano žuvo 
5000.

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

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

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto VVHBį 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bąyside, N, Y. >1^36$, ,TeJ. 
(212) 229-9134. !
' ' ( . .z ‘L • ,.hff llt/l

BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30; Si M in
kus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.

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

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam į Lietuvą.

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

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

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

Monika Macežinskaitė, sav.

Lietuviško stiliaus paminkle > 
sukuriami ir veltui pristato-1 
mi į visas kapines New York,| 
Nevv Jersey ir Connecticut i 
valstijose j

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelę vieta . 
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

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

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruisės)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS ! ■ : *
(ekskursiriiais bilietais)

' •' ’ i . H 1 i f | J' ■ r'-

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA

Veikloje dėl Simo Kudirkos
Kudirkos laisvinimo byla eina 

prie galo. Tikimasi, kad greitu 
laiku Simas kartu su savo šeima 
gaus leidimą išvykti į Ameriką.

Peržvelgiant bylos eigą, reikė
tų atkreipti dėmesį, kokiais bū
dais buvo pasiekta ligšiolinio re
zultato. Čia nepaprastai efek
tinga akcija buvo atlikta atskirų 
asmenų iniciatyva. Šie veikėjai, 
dirbdami organizacijos rėmuo
se, įtaigojo žmones aukštuose 
Amerikos valdžios sluoksniuose 
nuosekliai siekti Kudirkos ir jo 
šeimos laisvės. Vien patirtas fak
tas, kad Kudirkos motina gimė 
Amerikoje, nebūtų nieko davęs 
be efektingai vykdomo vadina
mojo “lobbying campaign” val
džios pareigūnų tarpe, naudo
jantis JAV spaudos užnugariu.

Lietuvių spauda gan plačiai 
aprašė “Americans for Simas” 
komiteto ir JAV LB KV akciją 
Kudirkos reikalu, tačiau gan 
mažai buvo informuojama apie 
nepaprastai efektingą akciją, ku
rią atliko “Seamen’s Educa- 
tion Federation” organizacija, 
vadovaujama latvio dr. Roland 
Paegle ir jo žmonos Gražinos Pa- 
egle-Kulikauskaitės.

Gražina Paegle, atstovaudama 
SEF, drauge su LB KV delegaci
ja pereitų metų gruodžio mėne
sį važiavo į Washingtoną infor
muoti JAV valdžios apie Kudir
kos motinos gimimą Amerikoje. 
Nuo tos dienos p. Paegliai akty
viai įsijungė į Kudirkos laisvini
mo akciją. Savo organizacijos 
vardu jie kreipėsi į Kongreso na
rius, teisinius patarėjus, Valsty
bės departamento pareigūnus 
ir Amerikos prezidentą, kad būtų 
ištirtas Kudirkos ir jo motinos pi
lietybės reikalas.

SEF ranka į ranka dirbo kartu 
su AFS komitetu. Abi organizaci
jos kas dieną dalinosi informaci
jom ir bendrai planavo efektin
giausią akciją, kaip paveikti sun
kiai išjudinamą JAV valdžios 
biurokratiją.

Šalia šios veiklos p. Paegliai 
savo lėšom pradėjo siųsti siunti
nėlius Kudirkos motinai. Po ke

leto savaičių, sužinoję Griškabū
džio pašto telefoną, jie užmezgė 
telefoninį ryšį su Marija Šulskie- 
ne Lietuvoje. Šių telefoninių po
kalbių išlaidas taip pat dengė 
savom lėšom.

Šis telefoninis ryšys buvo ne
paprastai svarbus bylos eigoje, 
nes jis suteikė labai daug infor
macijų Kudirkos laisvinimo vei
kėjam ir taip pat Amerikos val
džios pareigūnam. Per šį ryšį bu
vo taip pat galima perduoti p. 
Šulskienei svarbias direktyvas. 
Be abejo, nebuvo jokių iliuzijų 
dėl šių pokalbių privatumo, ta
čiau tas, kaip matome rezultatus, 
nepakenkė bylos eigai.

Telefoninių pokalbių informa
cijom p. Paegliai dalinosi su 
AFS komitetu, kas nepaprastai 
padėjo šio komiteto akcijai. Šie 
telefoniniai pokalbiai taip pat 
sudomino Amerikos spaudą, o 
spaudos dėmesys yra labai svar
bus įrankis bylai laimėti.

Nėra abejojimo, kad Kudirkos 
paleidimas iš kalėjimo buvo lai
mėtas aukštų valdžios pareigū
nų iniciatyva ir sprendimu. Ta
čiau paruošti dirvą šiai iniciaty
vai reikėjo eilinių veikėjų su už
sispyrusiu pasišventimu, gera 
vaizduote ir atvira pinigine. Šių 
veikėjų tarpe Gražina ir Rolan
das Paegliai nusipelnė garbingą 
vietą.

Paeglių išlaidos yra tūkstanti
nės. Mes kiekvienas gerai žino
me, kaip sunku šiom dienom su
vesti galą su galu. JxAV LB KV 
yra atidariusi specialų Kudirkos 
fondą, iš kurio lėšų bus taip pat 
remiama ir SEF organizacijos 
veikla Kudirkos reikalu.

Atminkime, kad Kudirkos byla 
dar nebaigta. Nepagailėkime fi
nansinės paramos tiem žmonėm, 
kurie yra pasiryžę ištesėti akciją 
iki galo.

Aukas siųsti: Kudirka Fund, 
Liberty Federal Savings and 
Loan Assn., 202 North Broad St., 
Philadelphia, Pa.
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galėjau pasiekti Papilėje, nes ne 
tik šventėm, bet ir šiokiadie
niais klebonas mane kviesdavo
si pas save pietų ar vakarie
nės . . . Kviesdavo mane tas ge
rasis klebonas net į kunigų re
kolekcijas, kurios dažniausiai 
būdavo Papilės klebonijoje. Tos 
rekolekcijos man padėdavo iš
sklaidyti kai kurias abejones ir 
nepasitikėjimą kunigais”. (Atsi
minimai, 95.) Nėra jokios abejo
nės, kad klebonas kunigas Jurs- 
kis kvietė M. Krupavičių į kle
boniją ir net į kunigų rekolek
cijas, kadangi pastebėjo jame pa
šaukimo daigus kunigystėn. Pa
laikydamas su juo tamprius ry
šius, jis tikriausiai siekė anuos 
daigus puoselėti ir nepastebi
mai ugdyti.

Greičiausiai jau Veiveriuose, 
besirengdamas mokytojo profe
sijai, M. Krupavičius bus galvo
jęs ir apie kunigystę. Juk jis ten

MYKOLAS KRUPAVIČIUS 
KUNIGAS
PREL. L. TULABA

pradėjo mokytis lotynų kalbos! 
(Plg. Atsiminimai, 108.) Negalė
damas toliau mokytojauti Papi
lėje, M. Krupavičius pradėjo 
spręsti savo ateities klausimą. 
Šiuo kartu šalia miškininko pro
fesijos jis jau pradėjo atvirai 
svarstyti ir kunigiško pašaukimo 
kelią. Po bandymų ir svarstymų 
apsisprendė pagaliau už kuni
gystę. Kai savo apsisprendimą 
dėl kunigystės pasakė motinai, 
ji, kuri tikriausiai ilgus metus 
meldė savo Mykoliukui šios ma
lonės, pareiškė: “Jei Dievas lai
mins tavo užsimojimus, aš 
džiaugsiuosi. Kiekviena motina 
laiminga turėdama sūnų gerą 
kunigą.” (Atsiminimai, 110.) 
Motina tuojau pranešė žinią kle

Krekenavos šventoriuje prie medžio yra prikalta koplytėlė 
su poeto Maironio reljefu. Koplytėlė padaryta 1971 m., 
medyje išplautas ir poeto autografas. Apačioje yra toks 
jrašas: “1918 metais Maironis čia medžius sodino ir Lietuvai 
giesmes kūrė”. Krekevanoje poetas Maironis gyveno pirmojo 
pasaulinio karo metu, pasitraukęs iš Kauno.

bonui kun. J. Katiliui. Klebonas 
Krupavičių šeimą ir patį Mykolą 
gerai pažinojo. Jis, sužinojęs, 
kad Mykolas ketina stoti į semi
nariją, pasikvietė jį pas save, kad 
pagirtų ir padrąsintų, kartą pa
siryžus, atkakliai siekti kuni
gystės. Po pasimatymo su klebo
nu kun. J. Katiliumi, kaip jis 
pats prisipažįsta, jokių abejonių 
jau neturėjo. (Plg. Atsiminimai, 
110.)

1908 rudenį M. Krupavičius 
įžengia į Seinų kunigų semina
riją. Seminarijoje savo gabumais 
ir savo tvirta asmenybe tuojau 
atkreipė dėmesį kaip kolegų 
klierikų, taip ir profesorių bei 
vadovybės. Seminarijoje reiš
kėsi pasidalinimas ir net kova 
tautiniais sumetimais tarp lietu
vių ir lenkų. M. Krupavičius 
tuojau įsijungė į lietuvių klieri
kų slaptą veiklą ir šalia J. Rai- 
telaičio tapo vienu iš pagrindi
nių veikėjų bei vadų. Lenkus 
klierikus globojo seminarijos va
dovybė, ypač vicerektorius Jalb- 
žykowskis. Lietuvius — kai 
kurie profesoriai (J. Laukaitis, 
kun. Totoraitis) ir Seinuose įvai
rias pareigas einą lietuviai kuni
gai. Nežiūrint tautinių rietenų, 
Seinų seminariją M. Krupavi
čius vertino teigiamai. Ypač šil
tai jis atsiliepdavo apie kun. J. 
Laukaitį. “Tai buvo žmogus, — 
sakė jis vienos savo paskaitos 
metu klierikams Vilkaviš
kyje, — nors prie širdies 
dėk!” Recenzuodamas 
Mykolaičio-Putino “Altorių še
šėly” I tomą, M. Krupavičius 
apie Seinų seminariją šitaip išsi
reiškė: “Mano kurso draugas 
Mykolaitis-Putinas savo romane 
nupiešė Seinų seminariją juo
dą, kaip juodžiausias velnias; o 
ji tokia nebuvo. Joje buvo švie
sių asmenybių, gerų profesorių. 
Vienas iš jų ir pačiam Putinui 
talentą atkasė.” M. Krupavičius 
tačiau labai neigiamai atsiliepė 
apie tuometinį vicerektorių, vė
liau Vilniaus arkivyskupu tapusį 
kun. Jalbžykovvskį. Tai visai su
prantama, kadangi vicerektorius 
spausdavęs lietuvius ir palaiky
davęs lenkus. Žinodamas, kad
M. Krupavičius yra lietuvių 
klierikų vadas, aišku, Jalbžy- 
kowskis nerodė jam prielanku
mo; priešingai, nuolat ieškojo 
prie jo priekabių ir grasino at
leidimu iš seminarijos.

Jei kun. Jalbžykovskis puolė
M. Krupavičių, tai lietuviai ku
nigai jį gynė ir pasirūpino, kad 
vysk. A. Karosas pasiųstų aukš
tesnėms studijoms į Petrapilio 
dvasinę akademiją. Seminarijoje

kova tarp lietuvių ir lenkų siekė 
kartais kraštutinumus. Lietu
viai klierikai rinko faktus, kurie 
galėjo kompromituoti lenkus ar 
lenkuojančius, o lenkai tą pat 
darė lietuvių atžvilgiu. Surink
tus faktus lietuviai perduodavo 
savo globėjams lietuviams kuni
gams; o lenkai — vicerektoriui 
kun. Jalbžykovvskiui. Seminari
joje profesoriavo kun. Misevi
čius. Jis buvo lietuvis, kilęs iš 
Krokialaukio parapijos, bet dėjo
si prie lenkų. Per paskaitas jis 
mėgdavo pasakoti visokius 
anekdotus, kurie kartais būdavo 
gana dviprasmiški. Lietuviai 
klierikai visus tuos anekdotus 
surašė ir perdavė, rodos, kun. 
Šeškevičiui, katedros vikarui: 
Šis rinkinys per kun. P. Kuraitį 
buvo pasiųstas į Šveicariją; tar
pininkaujant Gabriui, jis buvo 
perduotas vysk. A. Karosui, ku
ris tuo metu atostogavo Šveicari
joje. Įteikiant, vyskupas buvo 
paprašytas išleisti M. Krupa
vičių į akademiją, o kun. Mise
vičių atleisti iš profesoriaus pa
reigų. Gabrys pagrasęs: jei vys
kupas to nepadarysiąs, visa kal
tinamoji medžiaga būsianti pa
siųsta į Romą. Vysk. A. Karo
sas pažadėjo ir vienu ir antru 
klausimu pasirūpinti. Savo žodį 
vyskupas, kaip jam buvo įpras
ta, tesėjo. M. Krupavičius, ne
žiūrint didelės seminarijos va
dovybės opozicijos, buvo iš
siųstas į akademiją; o kun. Mi
sevičius buvo atleistas iš dėsty
tojų seminarijoje ir pasiųstas at
likti ilgų rekolekcijų.

-o-
2. Į akademiją paprastai bū

davo siunčiami prieš tai pa
šventinus kunigais. M. Krupavi
čiui šventimai buvo sulaikyti, 
seminarijos vadovybei reika
laujant. Jis buvo gavęs tik sub- 
diakonato šventimus. Į Petrapilį 
taigi atvyko tik subdiakonas ir 
čia išbuvo metus, kol pagaliau 
buvo pašventintas kunigu 1914 
birželio 13. Kaip Seinų semina
rijoje, taip ir Petrapilio dvasinė
je akademijoje M. Krupavičius, 
be studijų, tuojau įsijungė į 
lietuvišką, tautinę ir socialinę, 
veiklą.

Jei Dievas apdovanojo M. 
Krupavičių daugeliu ypatingų 
malonių, tai jis nesuteikė jam 
stiprios sveikatos. Jau seminari
joje Seinuose jo sveikata pradė
jo šlubuoti. Akademijoje, Petra
pilyje, jis negalėjo pasinerti 
studijose, kiek norėjo, nes svei
katos stovis neleido. Ši buvo pa-
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Riebuiliai
1 sv. geros jautienos,
1 sv. lajaus,
1 svogūnas, pipirų ir druskos,
2 šaukštai sultinio, truputis sviesto.

Mėsa sumalama mėsai malti mašinėle kartu su svieste pake
pintais svogūnais, o lajų geriau smulkiai sukapoti. Į maltą mė
są sudedamas lajus, pipirai, ir viskas gerai išmaišoma.
Tešla:

4 stiklinės kvietinių miltų,
2 kiaušiniai, druskos ir vandens.

Iš miltų, kiaušinių, vandens ir druskos užminkoma minkštes
nė, kaip lakštiniams, tešla, ir plonai iškočiojamą. Daromi maži 
mėsos kukulaičiai; jie dedami ant iškočiotos tešlos krašto į vieną 
eilę, užlenkiant tešlos kraštą pridengiami ir su taurele ar tam 
tikru riebuiliams ir virtiniams daryti mediniu įrankiu nuspau
džiami — atskiriami maži pyragėliai. Kraštai gražiai apspaudžia- 
mi ir verdami sultinyje ar pasūdytame vandenyje prieš pat duo
dant į stalą. Duodant į stalą, užpilti tuo pačiu sultiniu, kuriame 
virė (turi būti karšti).

Riebuiliai galima gaminti ir iš avienos mėsos. Duoti į stalą 
karštus, taip pat karštas lėkštes.

Šviežias jaučio liežuvis
Nuskusti jaučio liežuvį, gerai ištrinti druska, nuplauti, įdė

ti į verdantį pasūdytą su daržovių prieskoniais vandenį ir virti, 
kol suminkštės. Išėmus nulupti odą, supiaustyti plonomis skilte
lėmis, duoti karštą su žirniukais ir bulvių koše. Į dubenio vi
durį dedama eilė žalių žirniukų ir eilė bulvių košės, apdedama 
liežuvio skiltelėmis ir užpilama baltu padažu.

Virta jautiena
3 sv. geros jautienos,
1 svogūnas, pipirų, druskos, lauro lapelių,
2 morkos, porų, salierų, petražolių ar krapų.

Mėsa nuplaunama ir dedama į verdantį su daržovių priesko
niais vandenį. Iš pradžių verdama ant didesnės ugnies, vėliau 
ugnis sumažinama ir uždengus verdama apie 3 vai. Kai mėsa 
minkšta, išėmus pabarstoma sausainiais ir pastatoma 15 min. į 
karštą krosnį. Duodant į stalą, skersai raumenis supiaustoma, 
sudedama į pusdubenį, apdedama bulvėmis ir užpilama stipriu 
padažu.

Tinka duoti krienai, garstyčios, rauginti agurkai, švieži ko
pūstai su alyva, pomidorų salotos ir kt.

Virta jautiena su daržovėmis
3 sv. jautienos be kaulų,
0,5 sv. žiedinių kopūstų,
0,5 sv. morkų,
0,5 sv. bulvių,
0,5 sv. žalių žirnių ar pupelių,
4 unc. itališkų makaronų,
4 unc. sviesto,
2 šaukštai džiuvėsėlių, pipirų ir druskos.

Mėsa išmušama, aplyginama, suteikiama apvali forma, suri
šama siūlais ir dedama į verdantį su daržovių prieskoniais 
vandenį. Pradžioje virinama ant didelės ugnies, vėliau ugnis su
mažinama ir verdama ant lengvos ugnies, kol mėsa bus minkš
ta. Verdama uždengus. Išėmus supiaustoma skersai raumenis, su
dedama į pusdubenį, aplink apdedama atskirai išvirtomis daržo
vėmis (daržovės išvirtos supiaustomos ir atskirai patroškinamos 
su sviestu) ir pabarstoma džiuvėsėliais. Užpilama stipresniu padažu.

Virta jautiena su sūriu
3 sv. jautienos be kaulų,
2 unc. sviesto,
1 svogūnas,
1 stiklinė grietinės,
2 tryniai,
3 šaukštai sutrinto olandiško sūrio,
6 pipirai, druskos, daržovių prieskonių.

Mėsa išmušama, aplyginama, suteikiama apvali forma, su
rišama siūlais ir dedama į verdantį su daržovių prieskoniais van

denį. Pradžioje virinama ant didelės ugnies, vėliau ugnis suma
žinama ir verdama ant lengvos ugnies, kol mėsa bus minkšta. 
Verdama uždengus. Išėmus supiaustoma skersai raumenis ir su
dedama į pusdubenį.

Smulkiai sukapoti svogūnai pakepinami su sviestu, įberiama 
šaukštas miltų, pakaitinama, praskiedžiama grietine, ir įpilama 
stiklinė sultinio. Užvirinus įplakami tryniai, pridedama pipirų, 
druskos ir užpilama mėsa. Apibarstoma sutrintu sūriu ir pastato
ma į karštą krosnį, kad paraustų. Į stalą duodama tame pačia
me inde.

Atskirai paduodamos virtos ar pakepintos bulvės; vietoje bul
vių galima duoti itališki makaronai ar ryžiai.

Salotos: pomidorai, agurkai, žali kopūstai ir kit., bet tik su 
alyva.

Virta jautiena krienų padaže
3 sv. jautienos be kaulų,
1 svogūnas, pipirų, lauro lapas, daržovių,
1 vidutinio didumo šaknelė krienų,
0,5 stiklinės grietinės,
2 tryniai,
1 stikl. sultinio, truputį sviesto, cukraus.

Mėsa išmušama, aplyginama, suteikiama apvali ar pailga for
ma, surišama siūlais ir dedama į verdantį su prieskoniais van
denį. Pradžioje verdama ant didelės ugnies, vėliau verdama ant 
visai lengvos, kol mėsa būna minkšta. Verdama uždengta. Išvi
rus supiaustoma skersai raumenis, sudedama į pusdubenį ir už
pilama krienų padažu.

Padažas: krienai nuskutami, pamirkomi šaltame vandenyje, 
sutrinami ant tarkos ir sumaišomi su grietine, dedama pagal 
skonį druskos ir cukraus.

Padažas kitaip: sutrinti krienai sumaišomi su grietine, išplak
tais tryniais, dedama pagal skonį druskos ir pakaitinama.

Padažas be grietinės: į stiklinę verdančio sultinio įdedamas 
sviestas ir užpilami krienai. Druskos pagal skonį.

Iš šių padažų vienu užpilama mėsa ir pastatoma kelioms mi
nutėms į karštą krosnį. Duodama su virtomis ar pakepintomis 
bulvėmis.

VERŠIENA
Skaniausia mėsa yra 2-6 savaičių veršelio. Kepsniui, mušti

niams, vyniotiniui imamas veršio pasturgalis, maltiniams — pirm- 
galis, srovelei — petys, galva ir kojos — drebutienai.
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Tautų niuzikinėš tradicijos 
’ Kai į kur, ypač' 'misijų I

zkraštuose,' yra ztaūtų šu sdVomis’ 
'm.uzikoš tradicijomis,1 kurios tūri 
'didžios ?e’ikŠ'mėš jų rėligiiiiam 
ir visuomeniniam gyveriimui. • 
'Tebūhiė rodėma dbrama' pagar- ? 
ba1 !it skiriafna tinkama •’viėfa 
tų tkuty’ mužikai, ‘ formuojant jų 
rbliginę sąmon'ę’ ir pritaikant’jų 

> šavbmaihs apeigaS‘ :
'x Todėl; ‘' inokant • įhisiriinkūs 
įhilzikos, tebūnie1 štroįndi zi'tiVi-: 
ma, kad jie kiek galėdami gė- • 

■fi'au pajėgtų' ugdyti *tų^ tautų. 
'rriuzikinę- tradiciją ‘mokyklos^ ir 
fŠVentdsė ’apėigdšė. ’ i f ' 

120. Romos Bažnyčiojė'tebū-1 
• niė ; 'aukšfdf * Vęrtihami1 ! vamz- 
7 diniai *vargonai,’ kaip tradici
nis iniizikbfe instrumentas, kurio 
gaisai’ bejėgiai įstabiai padidinti 
Bažnyčios apeigų ždvumą/ir ga- 
lirtfiJaH' kelti’ dvasią į Dievą' ir 

■‘dah'gų/ i
Kompetentingai vietos Bažny- 

Či'od fvyFėlnybei *apsvarsčius ir 
sutikus, kai į) numatyta'.'. . litur
gijai leidžiama naudoti i*r ki
tus instrumentus, kiek jie tinka 
arba gali būti pritaikyti šven
tam vartojimui, kiek derinasi su 
šventovės kilnumu ir tikrai kelia 
tikinčiųjų dvasią.”

mimui, Viešpaties maldai ir Die
vo Avinėliui.

Čia vertėtų priminti, kad olan
dai ir kiti turi labai gražių, 
nors ir paprastį melodijų vi
sam kanonui, ■■

Neseniai mus pasiekė iš Lie
tuvės* kaip žinote, naujas psal
mių vertimas lietuvių kalbon. 
Prel. V. Balčiūnas per “Krikš
čionį Gyvenime” žada tą ver- 

... triną,netrukus išleisti lietuviams 
išeivijoje. Kas yra tų psalmių 
naujus lietuviškus tekstus skai
tęs, pasakys, kad jos taip pat 
verkiant prašo gaidų giedojimui. 
Mum reikia lietuviško Geli- 
neau. >

Mūsų laikai taip pat turėtų 
. pareikalauti iš mūsų poetų ki
tų naujų tekstų, kurie atitiktų 
šių dienų reikalavimus.

Turime ir apsčiai tradicinių 
giesmių- Kodėl mes dažniau jų 
negiedame? Beveik visur, kur 
tenka dalyvauti mišiose, arba 
liaudis iš viso nekviečiama gie
doti, arba pasitenkinama vis to
mis pačiomis giesmėmis: “Pul
kim ant kelių”, “Jėzau, pas ma
ne ateiki” ir “Marija, Marija”. 
Nejaugi lietuvių giesmynas toks 
jau neturtingas?

Reikia pripažinti, kad yra šis 
tas bandoma. Turime, pavyz
džiui, kun. Stasio Ylos ir kun. 
Vytauto Zakaro parašytų gies
melių, kuriom sesuo Bernadeta 
Matukaitė yra parašius melodi
jas. Faustas Strolia taip pat 
mums yra davęs keletą naujų 
melodijų giesmėms. Bet tai yra 
tik kukli pradžia to, ko mums 
reikia. Gali būti ir kitų pavyz
džių, su kuriais nesu susipaži
nęs.

Bažnytinės muzikos kūrimas
“121. Krikščioniškąja dvasia 

gyveną kompozitoriai tesijaučia 
esą pašaukti plėtoti bažny-

* tinę muziką ir ją praturtinti.
i i iTdkuriaitikrosibažnytinės mu- 
; žikosJ,savybėmis pasižyminčias 
melodijas, tinkančias ne tik di
deliems j<bet ir mažesniems cho
rams//padedančias visai bend- 

, luominei dalyvauti pamaldose.
, Bąž.ęytiniam giedojimui skir

tieji ^tekstai tesiderina su krikš
čionybės mokslu; pirmoje eilėje 
tebūnie imami iš Šventojo Raš
to.ir liturgijos šaltinių.” ;
(Citata baigiama.)

-o-
Vietovėse pradėjus įgyVen- 

dinti II Vatikano suvažiavimo 
Šventosios Liturgijos Konstitu
ciją, kai kurie vargonininkai, 
chorvedžiai ir muzikai nusimi
nė^ sakydami, kad jau jiems ne
bėra: vietos. bažhyčioje. Anaip
tol,; mano įsitikinimu, liturginiai 
pakeitimai o ypatingai sugrą- __  ______ __
žįnimas į mišias;žmonių kalbos, daug susidomėjimo, i* č......
didesnis liaudies dalyvavimas jaučiasi laimingi, jį turėdami.

Ai' dabar jau neatėjo laikas

Aš, kaip mėgėjas, nedrįsčiau 
jūsų mokyti muzikos. Čia kalbu 
grynai kaip kunigas, kuriam rū
pi pastoraciniai reikalai, ir todėl 
rūpi, kad žmonės mūsų parapi
jose turėtų progos, kaip mo
ko II Vatikano suvažiavimas, ak
tyviai dalyvauti mišių giedoji
muose ir kad būtų juose gra
žiai išbalansuota ir dvasinis, ir 
liturginis turinys, ir grožis.

Čia norėčiau pateikti jums 
dar vieną konkretų pasiūlymą. 
Jau treti metai kas mėnuo sėk
mingai yra leidžiamas sekma
dieninių mišių mišiolėlis lietu
viškai. Tas mišiolėlis susilaukė 

ir žmonės

giedojime ,ir ąts.akinėįįme kaip
tik pareikalauja iŠ vargonininkų,' tą leidinį truputį praturtinti, iš- 
chorvedžių, o ypatingai iŠ koril- spausdinant kiekviename nu- 
požitorių naujų pastangų, kad inėryje keturias giesmes su teks- 
būtų sukurta naujoji muzika, tu ir su gaidomis? Aš manau, 
naujiem? laikams. f kad, jei vargonininkai ir chorve-

Pavyzdžiui, mum verkiant reį- džiai tam pritartų ir sutiktų, 
kia paprastų, liaųdžiai.įkandaihų kiek įmanoma, pravesti reikalą 
melodijų tokiom mišių dalim, 
kaip įžanginiam priegiesmiui, 
giesmei “Garbė Dievui aukšty
bėse”, Atkartotinėm psalmėm 
Tikėjihio išpažinimui, Tikiri-

?<*i(ųjų. įpąJijp^n^ŠvęnJ^s, Šventas, maldumo pratybose ir net litur- 
Tįkėjimo .pą$Įąptięs prisimi- giniuose veiksmuose, laikantis

parapijose, būtų įgyvendintas 
II Vatikano suvažiavimo nuta
rimas: “Tebūnie sumaniai puo- 

, selėjamos populiarios religinės 
giesmės, kad ir neliturginėse pa-

rubrikose nustatytų normų, ga
lėtų skambėti tikinčiųjų balsai.”

Aš neabejoju, kad Lietuvių 
Vargonininkų-Muzikų S ąj u n go s 
tarpe yra pakankamai talento ir 
pasišventimo imtis minėtu dar
bų. Jei norėtumėt, toks darbas 
galėtų techniškai būti koordi
nuojamas per neseniai įsteigtą 
Amerikos Lietuvių Katalikų Tar
nybą. Čia leiskite jus trumpai 
su ja supažindinti.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ TARNYBA

Istorija

Nuolatinio, visus Jungtinių 
Amerikos Valstybių lietuvius 
katalikus jungiančio ir jiems tar
naujančio, centro reikalingumas 
buvo jaučiamas ir keliamas nuo 
pat pirmųjų lietuvių atvykimo į 
Ameriką. Čia daug padarė 1906 
įsteigta Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacija ir 1909 
— Amerikos Lietuvių Kunigų 
Vienybė.

Centro klausimas pagyvėjo 
1966 rudenį paskleidus pasau
lio lietuvių kunigų statistiką. 
Lapkričio mėnesį savarankiškos 
katalikų vadovybės reikalą iškė
lė Clevelando jaunimas, kiek 
vėliau, 1968 spalio 22, susifor
mavęs į tikinčio lietuvių jauni
mo atstovybę, Jaunimo Žygio 
už Tikėjimo Laisvę vardu.

Kunigų Vienybės seimas 
1972 rugsėjo 10 sudarė komisi
ją, kuri kitų metų seime pristatė 
lietuvių katalikų sielovados 
centro planą ir 1973 spalio 27- 
28 Dainavoje sukvietė kunigų, 
seselių bei pasauliečių pasitari
mą plano vykdymui aptarti. 
Vysk. V. Brizgys, Katalikų Fede
racijos pirmininkas dr. J. B. Je- 
rome ir Kunigų Vienybės pirmi
ninkas prel. J. Balkūnas 1974 
balandžio 16 “Drauge” pa
skelbė, kad centras sudarytas ir 
kad daug prie jo organizavimo 
prisidėjęs Baltimorės arkivys
kupijos radijo informacijos vado
vas kun. Kazys Pugevičius nuo 
1974 balandžio 1 pradėjo eiti šio 
centro vedėjo pareigas.

Tikslai
Iki šiol nuolatinės centrinės 

įstaigos, su apmokamais, visą 
laiką jos darbui galinčiais skirti 
asmenimis, Amerikos lietuviai 
katalikai neturėjo. Amerikos 
Lietuvių Katalikų Tarnyba todėl 
yra nauja, brangi ir gal nebegrįž
tama proga duoti savo tautai 
ir visai Katalikų Bažnyčiai, ko 
niekas kitas (ypač Lietuvos kata
likai) šiuo metu duoti negali — 
gaivinti ir jungti visus lietuvius 
Kristuje (asmenis, šeimas, bend
ruomenes) ir praturtinti savo 
tautą, Bažnyčią bei pasaulį 
krikščioniškosios lietuvybės re
zultatais.

Tarnyba siekia:
a) ugdyti lietuvių katalikų as

meninę atsakomybę, iniciatyvą 
bei įtaką tiek savųjų tarpe, tiek 
ir vietos bei krašto Bažnyčios 
gyvenime;

b) atverti progą kiekvienain, 
norinčiam jungtis su kitais į 
pastangas padėti mūsų tautos 
nariams Kristaus laisvės ir pil
nutinio gyvenimo siekime;

c) atkreipti dėmesį ir bendru 
darbu atsiliepti į svarbiausius 
atskirti lietuviškųjų bendruo
menių ir visos tautos (Lietuvoje 
ir pasaulyje) religinius reikalus.

Dirigentas Vytautas Marijošius kalba apie muzikos meną atei
tininkų sendraugių studijų savaitėje Kennebunkporte. Nuotr. 
K. Ambrozaičio

NEW BRITAIN, 
CONN.

Vargonininkam 
besikeičiant

New Britaino Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos vargoninin
kas muz. Jonas Beinortus, išbu
vęs čia 10 metų, liepos 30 išvy
ko į Waterburį. Ten Šv. Juozapo 
lietuvių parapijoj eis vargoninin
ko pareigas.

Į jo vietą, į Nevv Britaino Šv. 
Andriejaus parapiją, vargoninin
kais pakviesti du jauni žmonės: 
Elzbieta Ųiudžiūvienė - R o - 
gevičiūtė, trečios kartos lietuvė, 
ir Robertas Keley, Onos Keley- 
Valinčiūtės sūnus, taip pat tre
čios kartos lietuvis.

Elzbieta Liudžiuvienė, kaip 
gerai kalbanti lietuviškai, tvar
kys daugiausia tuos reikalus, 
kurie surišti su lietuvių kalba: 
lietuvių pamaldas sekmadie
niais, lietuvių vestuves, laidotu
ves ir kita. Robertas Keley gros ir 
giedos, kur daugiau vartojama 
anglų kalba: pamaldose anglų 
kalba, amerikiečių vestuvių 
apeigose ir kitur.

Elzbieta Liudžiuvienė yra 
studijavusi muziką Šv. Juozapo 
kolegijoj ir mokėsi privačiai, o 
Robertas Keley yra baigęs mu
zikos studijas Hartfordo uni
versitete.

Šv. Andriejaus parapijos cho
ras giedos lietuvių pamaldose; 
kitu* laiku giedos ir amerikie
čių bei jaunimo (lietuvių ir ame
rikiečių) chorai.

Abiem naujiem vargoninin
kam linkėtina geriausios klo
ties!

Jonas Bernotas

— “Dainavos” ansamblis Chi
cagoj visuotinio narių susirinki
mo metu išsirinko naują valdy
bą ateinančiam sezonui. Pasi
skirstė pareigomis: pirmininkas 
— Aleksas Smilga, vicepirm. — 
Jonas Paštukas, ižd. — Vytas Ra- 
dys, sekr. — Danguolė Ilginytė, 
narys specialiem reikalam — 
Nelė Paulauskaitė. Revizijos ko
misija: Romas Puodžiūnas, Vy
tautas Jasinevičius ir Albertas 
Stočkus. Valdybos pirmininko 
adresas: 4323 S. Talman Avė., 
Chicago, III., 60632. Tel. YA 7- 
1286.

— Algis Laurinaitis baigė kon
servatoriją Sydnėjuj.

— Plungės muzikos mokyklos 
100 metų sukaktis buvo prisi
minta Plungėj. Ji buvo įsteigta 
prieš 100 metų kunigaikščio 
Oginskio dvare ir veikė beveik 
30 metų. Be kitų, šioj mokyk
loj mokėsi ir dvaro orkestre mu
zikantu grojo žinomas mūsų dai
lininkas kompozitorius M. K. 
Čiurlionis.

B. BUDRIŪNO VYRŲ KVARTETO 
PLOKŠTELĖ

f IŠ MUZIKŲ

Į VEIKLOS
— Kun. Pranas Raugalas, Ap

reiškimo parapijos, Brooklyn,
N.Y., klebonas, rugsėjo 2 Vargo
nininkų-Muzikų Sąjungos seimo 
pamaldose pasveikino seimo da
lyvius. Tarp kitoko klebonas iš
sireiškė: “Mūsų išeivijos išsi
blaškymo tyruose lietuvių pa
rapijos. yra tartum oazės religi
niam ir tautiniam gyvenime, o 
Jūs, mielieji muzikai, esate tų oa
zių šviesūs žiburiai. Nuo Jūsų 
tolimesnio veikimo bei pasiau
kojimo priklausys tų lietuviškų 
oazių religinė, tautinė ir kultū
rinė gyvybė”.

— Sol. P. Ragienė ir M. Mo- 
tekaitis atliko meninę programos 
dalį rugsėjo 15 minint Cicero, 
III., Šv. Antano parapijos vikaro 
kun. Antano Vilkaičio 80 m. am
žiaus ir 50 m. kunigystės sukaktį.

— Vytauto Puškoriaus piano 
rečitalis įvyks gruodžio 8 Cleve- 
land, Ohio, Lietuvių Namuose.

— Čiurlionio ansamblio 35 
metų sukakties koncertas įvyks 
Clevelande 1975 balandžio 26.

— Vilniaus konservatorijos 
folklorinė ekspedicija, vadovau
jama D. Krištopaitės, pirmą kartą 
lankėsi Kupiškio rajone. Aukštai
čių muzikinį folklorą prąturtino 
ekspedicijos dalyvių į magneto
fono juostas įrašytų daugiau 
kaip 1000 dainų bei instrumen
tinės muzikos pavyzdžių. Ypač 
vertingi yra ganymo, šiena- 
piūtės, vaikų ir vestuvių dainų 
Vilniun parsivežti įrašai.

— Palangos vasarinių koncer
tų metu specialia simfoninės 
muzikos programa buvo pami
nėta Palangoj palaidoto komp. 
Balio Dvariono 70-tasis gimta
dienis.

— Pirmyn choras 65 metų 
jubiliejų švęs lapkričio 2 Chi
cagoj, Bei Air Chateau salėj.

— Cleveland, Ohio, lietuviam 
tautos šventės proga Naujosios 
parapijos salėj įvykusiame mi
nėjime dainavo solistai svečiąi 
— Anita Pakalniškytė iš Hamil
tono, Ont., Kanados, ir Antanas 
Pavasaris iš Los Angeles, 
Calif.

— Čiurlionio ansamblis Cle
veland, Ohio, išsirinko naują 
valdybą: pirm. Vladas Plečkai
tis, vicepirm. R. Butkus, sekr. P. 
Mašiotienė, ižd. D. Ramonienė, 
ūkvedžiai Pr. Mašiotas ir V. 
Sniečkus, narys ypatingiem rei
kalam G. Lazdinis. Šio sezono 
meno vadovai: kanklių vadovė 
Ona Mikulskienė, chormeisteris 
Rytas Babickas, tautinių šokių 
vadovas Antanas Mockapetriš, 

režisierius Petras Maželis, solis
tė Irena Grigaliūnaitė. An
sambliui vadovauja nepails
tantis maestro Alfonsas Mikuls
kis.

— Pirmyn choras Chicagoj iš
sirinko naują valdybą: pirm. sol. 
Algirdas Brazis, vicepirm. Al
bertas Snarskis ir Aleksas Po
cius, vykd. sekr. Zina Pocienė, 
sekr. Asta Snarskienę, ižd. Juo- 
zap. Mileriūtė. Parengimus ir

Kai muzikas Bronius Budriū- 
nas gyveno Detroite, ten jis turė
jo savo vyrų kvartetą. Su kvarte
tu reiškėsi plačiai ir įdainavo 
plokštelių. Kvartetas veikė nuo 
1951 vasario 9 iki 1953 gegužės 
10, kada muzikas Bronius Bud- 
riūnas persikėlė į Los ?Vngeles, 
Calif. Išleista 5 plokštelės.

Čia turime plokštelės naują 
laidą. Techniškai ją pagamino 
Povilas Jasiukonis, kuris tvarko 
Gintarą, filmų ir plokštelių ga

mybos bendrovę.

Kvartetą sudaro: Pranas Za
ranka — pirmas tenoras, Edvar
das Skiotys — antras tenoras, 
Marijus Sodonis — baritonas ir 
Antanas Polikaitis — bosas. 
Akornponuoja komp. Bronius 
Budriūnas.

Plokštelėje įdainuota 15 dai
nų: Tėvynei — Br. Budriūno, 
Į kovą — A. Račiūno, Gyvenimo 
aidu — Br. Budriūno, Vežė mane 
iš namų — liaudies daina, Šauks
mas — Br. Budriūno, Žvakė ir 
plaštakė — M. Petrausko, Vaba
las ir gėlė — W. H. Veit. Antro
je pusėje — O, dalele — B. Va
siliausko, Klumpės — liaudies

šokis, Miegok, angelėli — P. 
Freire, Subatos vakarėlį — liau
dies daina, Renkas aukso žvaigž
dės — Johannes Brahms, 
Spaudos baliaus valsas — J. Ban
ko, Per naktelę šokau — J. Žile
vičiaus, Alutis — liaudies daina.

Plokštelės aplanką piešė Po
vilas Jasiukonis.

Plokštelės įgrojimai atlikti 
techniškai švariai.

Kaina 6 dol. Čaunama ir Dar
bininko administracijoje.

scenos reikalus tvarko Vytautas 
Lazauskas ir Juozapas Vierai- 
tis, lėšų telkimo — Algirdas 
Mickevičius, koresp. amerikie
čių spaudoj — Eleonora Zapo- 
lienė.

— Solistė Ona Birutė Aleksai-
V. . .. i . i

tė, šiuo metu gyvenanti Boston, 
Mass., Margučio pakviesta, spa
lio 13 koncertuos Chicagoj. So
listė, gimusi Suvalkų tri
kampyje, yra baigusi Varšuvos 
muzikos konservatoriją.

Br. Budriūno kvartetas, įdainavęs plokštelę, iš k. Edvardas 
Skiotys — II-ras tenoras, Antanas Polikaitis — bosas, Pranas 
Zaranka —I tenoras ir Marijus Sodonis — baritonas.
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TURĖJOME SAULĖČIAUSIĄ VASARĄ
į
Žodžiai Kennebunkporto vasarotojam

TĖV. LEONARDAS 
ANDRIEKUS, O.F.M.

žmonės atkeliauja svečiais, iške
liauja bičiuliais.

Kultūriniai saitai
Toji bičiulystė turi net gilesnį 

pagrindą, nes žmones suriša ne 
vien bendra pastogė, stalas, 
šnektos, bet ir kultūriniai saitai. 
Lietuviai į Kennebunkportą 
atkeliauja išsiilgę kažko dau
giau, negu maisto ir poilsio kū
nui. Jie čia tampa atviri ir imlūs 
kiekvienai dvasinei dovanai. To
kiose nuotaikose nuo senų laikų 
iškilo kultūrinių renginių būti
nybė, praėjusią vasarą pasiekusi 
rekordą. Renginių plane kas sa
vaitę buvo vienas koncertas, 
vienas literatūrinis rečitalis ar 
kultūrinė paskaita ir vienas šokių 
vakaras su vaišėm. Jei dar pridėsi 
pačių organizuojamus bendrus 
vėžių stalus, turėsi beveik kas 
vakarą kokią nors socialinę įvai
rybę. Kiekvienas matė, jog tai da
roma ne dėl pelno. Į visus meni
nius renginius atviros durys be 
bilietų. Tai vasarvietės dovana 
savo svečiam. Tie renginiai nuo
stabiai sujungia žmones, gaivina 
ir net juos pačius skatina telktis 
vasarvietės veiklon. Malonu pri
minti, jog čia kasmet iš svečių 
susiorganizuoja choras su savo 
solistais ir suruošia koncertus. 
Žmonės visus renginius sponta
niškai lanko ir jais džiaugiasi. Iš
vada tokia: galima ir atostogas 
praleisti prasmingai; galima iš 
jų turėti naudos kūnui ir dvasiai. 
Ne tik spauda, organizacijos, 
suvažiavimai, bet ir vasarvietės 
gali būti lietuvybės atramos bei 
emigracinės mūsų jungtys. Jas 
įmanoma paversti net centrais, 
kur gali išsitekti platesnio masto 
kultūriniai planai.

Du išskirtini įvykiai
Ir tuo atžvilgiu Kennebunk

porto pranciškonų vasarvietė šia
me sezone buvo laiminga. Joje į- 
teikta Lietuvių Rašytojų Draugi
jos 1000 dol. premija ir atlikta 
ateitininkų sendraugių stovykla 
su. rimta programa. Abu įvykiai 
svarbūs ir įdomūs.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premija turi garbingą praeitį tė
vynėje ir tremty. Tenai ji buvo į- 
teikiama tautos šventės išvakarė
se, dalyvaujant aukštiem val
džios, švietimo ir visuomenės at
stovam. Tremty ši premija pa
prastai duodama žymesniuose 
bendriniuose suvažiavimuose, 
kur gausiau suplaukia lietuviai. 
Nors premijai palankumo ne
trūksta, tačiau panašiais atvejais 
ji šiek tiek nustelbiama suva
žiavimų programos. Atskirai su
ruošti LRD premijos iškilmingą 
įteikimą šiuo metu nesiseka. 
Visuomenė dar nėra premijos 
pilnai įvertinusi ir iš jos neišga- 
vusi slypinčių teigiamybių lie
tuviškai knygai gelbėti. Balsai, 
kad LRD premijos įteikimą rei
kėtų jungti su Vasario 16-ja nesu
silaukia atgarsio. Bet ateis diena, 
kai šios premijos įteikimą ruoš 
Lietuvių Bendruomenės centrai 
didesniuose miestuose, padary
dami tą iškilmę lietuviškos kny
gos švente.

Kol kas ta premija tebėra kla
joklė emigraciniame pasauly. 
Bet tai nemažina jos vertės. Šiuo 
metu jos teikimas vasaros stovyk
lose anaiptol neatrodo pažemini
mas. Anksčiau premija jau yra 
buvusi tauriai įteikta stovyk
liniame Šviesos-Santaros suva

Kai po gražios vasaros sezono 
jau beveik visai aptilo Kenne
bunkporto pajūris, atrodo itin pa
togus metas prabilti į Jus, mieli 
pranciškonų vasarvietės svečiai 
bei viešnios. Vasaros skuboje, 
susitinkant ir atsisveikinant, ne 
viską beįmanoma pasakyti. Vė
liau brangių atsiminimų poveiky 
lengviau pinasi žodžiai.

' " Tarp daugelio įspūdžių . . .
Tarp daugelio mielų praėju

sios vasaros įspūdžių labiausiai 
atmintin įsirašė tai, kad kiek- 

• vienas į Kennebunkportą at- 
1 Vykęs lietuvis yra giliai paveik
tas gamtos grožio. Šiame pasau
lio pakrašty Atlantas atrodo lyg 
koks iškilmingas valdovas, kuris 
byloja žmogui apie jį supančią 
begalybę. Vandenynas čia 
viešpatauja, ir jo prieglobsty jau
čiasi laiminga visa pajūrio gamta. 
Taip pat laimingas bei laisvas pa
sijunta ir žmogus. Jis atsigauna, 
išsivadavęs iš miestiško gyve
nimo varžtų. Jis nuolat mėgsta 
šakyti: Kaip čia gražu, kaip čia 
gražu! Malonu stebėti tokius lai
mingus žmones, su jais bend
rauti ir kuo nors papildyti jų 
džiaugsmą.

Nemažesnį įspūdį mūsų sve
čiai palieka ir savo prisirišimu 
prie pranciškonų vienuolyno, 
kaip lietuviškos institucijos. Va
sarvietė su savo pastatais, įran
ga bei aptarnavimu yra tos insti
tucijos dalis. Be vienuolyno ji 
negalėtų gyvuoti. Vienuolynas 
su savo meniška koplyčia, lietu
viško stiliaus šventovėm bei pa
minklais, parku ir giria yra tar
tum kokie puošnūs rėmai, ku
riuose laikosi mūsų vasarvietės 
paveikslas.

Čia atkeliavęs žmogus pajunta 
ne tik gamtos didybę, bet ir lie
tuviškos buities dvelkimą. Šia 
proga miela pateikti bent vieno 
laiško ištrauką: “Pertas dieneles 
aš taip ten įsigyvenau, kad nūnai 
Kennebunkportą regėte regiu. 
Buvo gi taip miela ir gražu! Toks 
gaivesys nuošalybėje prie van
denyno! Ir tartum kažkas, kai 
pirmąkart nukeliavau į Palan
gą.. . Trumpa ten buvo viešna
gė, bet -atsiminimai pasiliko iki 
mirties. Ten žmones sieja vidi
niai ryšiai, kažkaip atviriau ir 
nuoširdžiau negu bet kur”. Tie 
vidiniai ryšiai greičiausiai ir bus 
brangiausias lobis mūsų ame
rikietiškoj buity.

Mes esame išsklaidyti po platų 
kontinentą. Susitikti artimus 
žmones sunku. Dar sunkiau tapti 
artimais su nepažįstamais bei 
tolimais. Taip pat ir mūsų ryšys 
su tauta tolydžio silpsta. Did
miesčiuose lietuvių nameliai 
išsklaidyti po gatves ir alėjas. 
Praeities atminimai skubioje 
kasdienybėje apmirę. Mūsų va
sarvietėje gi po tuo pačiu stogu 
gyvena apie 150 žmonių. Jie sy
kiu ilsisi, valgo, žaidžia, vaikš
čioja, kalbasi . . . Kas gali būti 
brangesnio tremty už tokį bend
ruomeninį telkinį! Čia lengvai 
užsimezga naujos pažintys bei 
draugystės, kurios kartais išsi
laiko per visą amžių. Kai kas čia 
yra susiradęs net savo gyvenimo 
draugą bei draugę. Tokie ypač 
maloniai keliauja į Kenne
bunkportą atgaivinti meilės die
nų. Čia niekad netrūksta ir lietu
vių jaunimo, kuris savo linksmu
mu įsilieja į suaugusiųjų būrius.

Teisybė, Kennebunkporte 
žmones sieja vidiniai ryšiai, di
dinga gamta ir lietuviška aplin
ka! Kai kurie svečiai į Kenne
bunkportą atvyksta kas vasarą 
net per 15 ar 20 metų iš eilės. 
Atvyksta iš tolimiausių vietovių, 
kaip Chicagos, Detroito, Cleve- 
lando, Washingtono, Baltimorės, 
New Yorko, Montrealio, Toronto 
ir iš kitur, rodos, nesiskaitydami 
su šimtais ar tūkstančiais mylių. 
Savaitgaliai tampa savotiškom 
džiaugsmo šventėm, kai pasitin
ki tokius brangius žmones. Bet 
savaitgaliai apsitraukia ir liū
desiu, kai su jais atsisveikini. Čia 

žiavime Taboro Farmoje Michi- 
gane, kai ją laimėjo rašyt. Eduar
das Cinzas. Šią vasarą gi jos įtei
kimas Kennebunkporte taip pat 
buvo iškilus. Vasarotojų tą sa
vaitgalį turėjome 160. Prie jų dar 
prisidėjo atvykę svečiai iš Bosto
no apylinkės. Susitelkė apie 
200 rinktinių asmenų, tarp kurių 
būrelis rašytojų ir vadovaujančių 
kultūrininkų. Atvyko iš Toronto 
ir pats laureatas Juozas Krali- 
kauskas su žmona. Mecenatas, 
Lietuvių Fondas, savo tūkstanti
nei įteikti atsiuntė LB Bostono 
apygardos pirm. Antaną Šku- 
dzinską. Koncertinę iškilmės da
lį šauniai atliko sol. Gina Čap- 
kauskienė iš Montrealio, akom- 
ponuojant Vyteniui Vasyliūnui. 
Iškilmė išėjo turininga ir rimta. 
Tai, be abejo, suteikė mūsų va
sarvietės kultūrinėm programom 
savotiško visuotinumo.

Pakilioje dvasioje praėjo ir 
ateitininkų sendraugių studijų 
bei poilsio savaitė. Suvažiavo iš 
visos Amerikos ir Kanados rinkti
nė katalikų šviesuomenė, nuo 
senų laikų siekianti atnaujinti 
tautą Kristuje. Ateitininkų kas
dienė programa buvo dvilypė — 
religinė ir pasaulinė. Pirmajai 
vadovavo T. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, antrajai — pakaitom paski
ri asmenys. Paskaitų programa 
buvo įvairi, aktuali ir kelianti 
diskusijas. Ją pagyvino koncertas 
ir literatūros vakaras. Ta savaitė 
tikrai buvo pati linksmiausia vi
sam sezone. Ateitininkai sen
draugiai toli gražu neatrodė “pa
senę”. Jų dainom skambėjo val
gomieji kambariai ir salės. Visą 
laiką su mumis buvo ateitininkų 
sendraugių pirmininkas Juozas 
Laučka. Į pabaigos iškilmę at
silankė ir pats Federacijos vadas 
dr. Petras Kisielius. Malonu, kad 
ir ateinančią vasarą ateitininkai 
sendraugiai pasiryžo grįžti į Ken
nebunkportą savo stovyklinei 
studijų savaitei. Taip pat ir Lie
tuvių Fronto Bičiuliai nutarė 
ateinančią vasarą čia stovyklauti 
liepos pradžioj.

Sezonui užsiskleidus
Dabar, kai jau vasarinis sezo

nas pilnai užskleistas, reikalin
gas padėkos žodis visiem, kurie 
yra prisidėję priėjo sėkmės, ypa
tingai fiziniu darbu, paruošdami 
valgį (Chlamauskai, Tamo
šauskienė, Leleivaitė), prižiūrė
dami švarą ir tt. Sezono pilnat
vei buvo reikalingas ir kiekvie
nas asmuo, atkeliavęs čia fizinei 
bei dvasinei atgaivai. Bet tarp jų 
ryškiausiai stovi akyse tie, kurie 
savo kultūriniu įnašu praturtino 
mūsų vasarvietės buitį.

Gili padėka priklauso dalyva- 
vusiem programoje rašytojam — 
Juozui Kralikauskui, Kaziui 
Bradūnui, Nelei Mazalaitei, 
Algirdui Landsbergiui, Stasiui 
Santvarui, Pauliui Jurkui; so
listam — Ginai Čapkauskienei, 
Elenai Blandytei, Stasiui Lie- 
pui, Benediktui Povilavičiui; 
muzikam — Izidoriui ir Vyteniui 
Vasyliūnam, kun. V. Valkavi- 
čiui, David Mott’ui, Juliui Gai
deliui, Sauliui Cibui, Matthevv 
Mattus; meninių programų in- 

terpretatorėm — Elenai Vasyliū- 
nienei, Felicijai Gaidelienei; pa
skaitininkam — dr. Juozui Gir
niui, dail. Kazimierui Žoroms- 
kiui, Antanui Masioniui, dr. Jo
nui Jankauskui, dr. Alfonsui

Dainuoja sol. Benediktas Povilavičius, akomponuoja Vytenis 
Vasyliūnas. Kairėje programos vedėja Elena Vasyliūnienė. 
Nuotr. D. Vakarės

Poilsio valandėlė vasarvietės bibliotekoje. Iš k. Kožicienė 
(Chicaga), Kučiauskienė (Baltimorė), Reventienė (New Yor- 
kas), Kučiauskas (Baltimorė), Iz. Vasyliūnas (Bostonas), pran
ciškonų provincijolas Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, E. Vasy
liūnienė (Bostonas), toliau A. Masionis (Patersonas), Alina 
Staknienė (New Yorkas) Nuotr. D. Vakarės

MYKOLAS KRUPAVIČIUS —
KUNIGAS

(atkelta iŠ 3 psl.)

grindinė priežastis, kodėl studi
jas akademijoje baigė atsisaky
damas siekti magistro laipsnio.

Studijos akademijoje praplėtė
M. Krupavičiaus ne tik mokslinį 
pasirengimą teologijos studi
jose, bet taip pat praturtino jį 
humanistinėje ir socialinėje kul
tūroje. Akademijoje jis turėjo 
laimės sutikti ir pažinti didžiuo
sius mūsų tautos ir Bažnyčios 
vyrus: arkivysk. J. Matulaitį, 
vysk. P. Bučį, prel. Maironį, 
prel. B. Česnį ir kitus. Iš jų 
sėmė ir teoretines žinias ir mo
kėsi praktiškai veikti Dievo, 
Bažnyčios ir tautos tarnyboje. 
Iš akademijos M. Krupavičius iš
ėjo vispusiškai subrendęs ir pil
nai pasirengęs kunigas, kokio 
laukė anie XX amžiaus pradžios 
sunkūs ir pavojingi laikai. Kokį 
kunigą vaizdavosi, kokį sau 
idealu laikė, aprašė jis pats 
savo studijoje — “Kunigas XX 
amžiaus visuomenėje” (1920).

-o-
3. M. Krupavičius savo kuni

giškame pašaukime ir kunigiš
koje veikloje turėjo laimės pa
siekti visuotinumo, kas retai 
kam yra pasiekiama. Jis — ka
pelionas — moko ir auklėja 
jaunimą, vesdamas jį stebuk- 
gais Dievo malonės keliais. Jis 
— valstybininkas ir visuomeni
ninkas — skelbia Evangelijos 
šviesą Seime ir vykdo Ap
reiškimo tiesą ir teisingumą iš 
ministerio kėdės. Jis — vikaras 
ir klebonas — vadovauja sieloms 
ir veda jas žemės keliu į dan
gų. Jis — seminarijos profeso
rius — moko ir auklėja klieri
kus, rengdamas juos kovai už 
Kristaus karalystės įgyvendini
mą žemėje. Visur ir visada, viso
se sąlygose ir kiekvienoje srityje 
jis dirbo ir aukojosi, kovojo ir

Stankaičiui, dail. Viktorui Viz
girdai, dirig. Vytautui Marijo- 
šiui, dr. Petrui Kisieliui; taip pat 
Onai Ivaškienei ir jos šokėjų gru
pei. Be jų visų įnašo mūsų 
vasarvietė būtų atrodžiusi kultū
riškai blanki.

O dabar galutinis žodis Jum, 
mieli vasarotojai ir vasarotojos, 
kurie klausėtės kultūrinių pro
gramų ir savo atvykimu užtik
rinote vasarvietės gyvastį. Nors 
kai kurie iš Jūsų jaučiatės tik ei
liniai svečiai bei viešnios, bet 
Jūsų buvimas yra mūsų vasarvie
tės pagrindas. Ačiū Jum už kil
nias pastangas ilgose kelionėse į 
Kennebunkportą, už daugel pa
lankių žodžių vasarvietės va
dovybei, už supratimą jos kas
dienių problemų, už pakentimą 
pasitaikančių nepriteklių, už 
aukas vienuolynui ir užsiregist
ravimą vasaroti ateinantį metą. 
Mūsų vasarvietė nestovi ant gry
nai komercinio pagrindo. Ji la
biau laikosi Jūsų bičiulišku pa
lankumu. Šiemet turėjome gal 
būt pačią saulėčiausią vasarą. 
Linkime Jum pilnų saulės die
nų ir ateinančiame sezone. Be to, 
kiekvieną sykį čionai sugrįžę, 
Jūs rasite naujus pagerinimus 
bei įvairybes. Po tokio atgaivaus 
sezono gi, tariant — iki pasimaty
mo, belieka tik linkėti Jum geros 
sėkmės gyvenime ir lietuviškoj 
veikloj savose vietovėse.

kentėjo, siekdamas ateitininki- 
jos pasirinkto idealo — Visa at
naujinti Kristuje — įgyvendini
mo. ?

1) Paskirtas į Voronežą kape- 
lionauti M. Yčo lietuvių gimna- į 
zijoje, jaunas kun. M. Krupavi- * 
čius buvo ir liko anas Dievo | 
žiburys, kuris švietė ir rodė iš
ganymo kelią jaunuoliams anose 
revoliucijos ir komunizmo neša
mos bedievybės tamsumose. Jei 
revoliucionieriai ir komunistai 
jo nekentė ir siekė jį nužudyti, 
tai sveikas ir idealistinis jauni
mas jį mylėjo, saugojo ir išgel
bėjo; o jo asmuo jiems liko ne
užmirštinas, ir jo žodžiai — vi
sada gyvi jų mintyse ir širdyse.

2) Grįžęs į Lietuvą, kun. M.
Krupavičius prisistatė savo vys
kupui, kad gautų kunigo darbą 
kur nors parapijoje. Vysk. A. Ka
rosas tačiau, prašomas kun. J. i 
Staugaičio, leido ir siuntė jį į 
talkinti kitiems katalikų veikė- Į 
jams politinėje veikloje, organi- ! 
zuojant valstybinį atsikuriančios I 
Lietuvos gyvenimą. Lietuvos ■ 
katalikai norėjo ir darė visa, I 
kad atsikuriančioji Lietuvos ’ 
valstybė savo gyvenimą ir veiklą | 
remtų krikščioniškais pagrin
dais. Kun. M. Krupavičius, per
ėjęs į politinę veiklą, liko visa
da visų pirmą kunigas ir savo 
politinę veiklą suprato kunigiš
ko pašaukimo šviesoje. Jis ėjo į 
politiką, kad kurtų Kristaus kara- * 
lystę Lietuvoje, t.y. kad leistų J 
Kristui viešpatauti Seime, mi- 
nisterių kabinete, įstaigose, mo- * 
kyklose, žodžiu, visur, siekiant j 
ne ką nors pavergti, bet visiems Į 
laiduojant Dievo vaikų laisvę, j 
tikrą teisingumą ir keliant bend
rą gerovę visiems. Jis siekė į- 
gyvendinti Lietuvoje krikščio- į 
nišką demokratiją. į

Tiek partijos programos nu
statyme, tiek atskirų valstybinių 
sprendimų daryme kun. M. Kru
pavičius atidžiai žiūrėjo, kad vi
sa tai derintųsi su Bažnyčios so
cialiniu mokymu ir su krikščio
niškos moralės principais. Jis 
pats studijavo popiežių, ypač 
Leono XIII, socialines encikli
kas; o drauge tarėsi su teolo
gais ir vyskupais. Savo galvoji
mą ir veiklą valstybiniame ir vi
suomeniniame gyvenime jis de
rino su Bažnyčios mokslu, kaip 
dera kiekvienam geram kuni
gui. Jo kalbos, pasakytos Seime, 
buvo tartum pamokslai. Įvairūs 
argumentai paremti citatomis iš 
Šv. Rašto, iš Bažnyčios Tėvų 
ir didžiųjų teologų, ypač šv. To
mo Akviniečio.

3) M. Krupavičius, tapęs ku
nigu, jautė pareigą dirbti tiesio
ginį sielovados darbą parapijoje 
vikaro ar klebono pareigose. To
dėl, kai grįžo iš užsienio 1929, 
prašė vyskupą, kad skirtų kur 
nors į parapiją. Tuo pačiu metu 
vienas iš Lietuvos vyskupų, jo 
paties prisipažinimu, kvietė jį 
pas save, siūlydamas, jo žodžiais 
tariant, “aukštą ir šiltą vietą”. 
Jis tačiau atsisakė, norėdamas 
priimti pačias žemiausias parei
gas tiesioginėje sielovadoje savo 
vyskupijoje. Vėliau jis džiaugėsi 
šitaip pasielgęs.

(Bus daugiau)

— PLB valdyba gavo dvi tele
gramas iš Australijos, kuriomis 
ji yra prašoma neatidėti išvykos 
ir vykti į Australiją kaip numa
tyta, nes Australijos lietuviai 
mano, kad išvyka jiem bus nau
dinga ne vien tik ryžtui palaiky
ti ir stiprinti, bet ir dabartinei 
politinei situacijai. Telegramas 
atsiuntė prof. Kabaila, Sydney 
Baltų grupės vardu ir Sydney 
lietuvių moterų socialinių reika
lų draugija.

— Kun. Antanas Vilkaitis, Ci
cero, III., Šv. Antano lietuvių 
parapijos vikaras, rugsėjo 15 at
šventė 80 m. amžiaus ir 50 m. ku-
nigystės sukaktis.“ Iškilmingų 
mišių metu pamokslą pasakė 
prel. J. Balkūnas, P.A., iš Mas- 
peth, N.Y.

— Kun. Jonas Ūsas, sulaukęs 
50 m. amžiaus, dirbęs Harrison, 
Wisc., Superior vyskupijoj, mirė 
rugsėjo 10.

— Prof. dr. Juozas Zaranka, 
Bogotos LB apylinkės valdybos 
pirmininkas, lietuvių vardu pa
siuntė protesto laišką Australijos 
premjerui E. G. VVhitlam, o taip 
pat laiško nuorašą su padėka 
Australijos opozicijos vadui B.
M. Snedden.

— Prel. Vincas Mincevičius, 
atostogaudamas Italijos Alpėse, 
rugpiūčio 16 buvo krintančių uo
lienų sunkiai sužeistas. Labai į- 
tempęs savo jėgas, vos per tris 
valandas pasiekė už pusės ki
lometro paliktą automobilį. Yra 
sužalojimų visame kūne. Kardi
nolo Samore pastangomis ambu- 
lansu buvo nugabentas į Romą 
ir ten gydomas. (E)

— Kanados Lietuvių Kunigų 
Vienybės suvažiavime, kuris 
įvyko Hamiltone, Aušros Vartų 
parapijos patalpose, išrinkta nau
ja valdyba: pirm. prel. J. Tada- 
rauskas, ižd. Tėv. Juvenalis 
Liauba, OFM, sekr. Tėv. Augus
tinas Simanavičius, OFM.

— Lietuviškos televizijos pro
gramos, Toronto, Ont., Kanadoj, 
laikas pakeistas. Vietoj antradie
nio programa matoma pirmadie
niais 4:30-5:00 vai. popiet per 
McLean Hunter Cable, 10 kana
lą, o ketvirtadieniais įprasta tvar
ka 7:30-8:00 vai. vak. Programų 
vedėjas — J. R. Simanavičius.

— VVashington, D. C., nese
niai sudaryta Pasaulio lie - 
tuvių jaunimo trečiojo kongreso 
informacijos tarnyba (su
trumpintai “KITa”), kurios tiks
las rūpintis III PLJK informacija. 
Pradedant 1975 sausio mėn. Chi
cagoj bus leidžiamas periodinis 
informacijų žiniaraštis “Kongre- 
sienos”.

— Philadelphijoj Lietuvos 
prezidento Antano Smetonos 
100 metų gimimo ir 30 metų mir
ties sukakčių minėjimas įvyks 
spalio 5, šeštadienį, 5:30 vai. 
Sheraton viešbuty. Kalbą pasa
kys prof. A. Augustinavičienė,* 
meninę dalį atliks pianistas A. 
Smetona. Po akademijos — ban
ketas. Spalio 6, sekmadienį, 
10:30 vai. ryto Šv. Andriejaus 
bažnyčioj iškilmingos pamaldos.

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos vykdomiesiem organam 
rinkti nominacijos baigtos rugsė
jo 1. Į L’ZS centro valdybą yra 
nominuoti ir sutiko būti renkami 
šie asmenys (visi iš Chicagos): 
Vladas Būtėnas, Jurgis Janušai- 
tis, Juozas Kapačinskas, Vytau
tas Kasniflnas, Emilija Pakštaitė, 
Algirdas Pužauskas, Juozas Vaiš- 
nys, SJ, ir Danutė Vakarė. Į kont
rolės komisiją (visi iš Toronto): 
Leonas Adomavičius, Pranas 
Bastys, dr. Juozas Kaškelis ir 
Stepas Varanka. Į garbės teismą 
(visi iš Los Angeles): Jonas Kup
lioms, Ignas Medžiukas, dr* Pet
ras Pamataitis ir dr. Grigas Va
lančius. Kandidatų sąrašas per
duotas rinkiminei komisijai Chi
cagoj.

— Galina Gobienė, Detroito 
Šilainės vadovė, pakviesta būti 
vyriausia meno vadove ateinan
čiai tautinių šokių šventei. V-oji 
tautinių šokių šventė įvyks 1976. 
Pereitai šokių šventei vadovavo
G. Breichmanienė iš Hamilto
no, Kanados.
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PASAULĖŽIŪRA
Šia proga kviečiu visus pa

žvelgti į lietuviškos, katalikiš
kos, ateitininkiškos visuomenės 
pagrindus ir į šių pagrindų išvys
tymo darbą. Kviečiu visus pa
žvelgti į savo asmeniškos pasau
lėžiūros nusistatymus ir į savo 
pasaulėžiūros tobulėjimo reika
lavimus. Mūsų organizacijos 
ideologinė eiga ir asmeniški nu
sistatymai kitus įtaigos ir žmonių 
gyvenimus palies. Todėl visiem 
tenka asmeniška prievolė iš
aiškinti senus nusistatymus, 
išspręsti naujas problemas ir 
tiksliai nustatyti ateities kryptį.

Kokios mūsų dabartinės 
problemos?

Kaip ir visados, turime rim
tas organizacines problemas: t.y. 
draugovių gyvumas, stovyklų pa
ruošimas, projektų įvykdymas, 
finansų surinkimas, naujų narių 
įtraukimas ir visuotinių ryšių 
palaikymas. Tačiau visi tie or
ganizaciniai užsiėmimai yra tik 
priemonės, per kurias spren- 
džiam mūsų pagrindinę proble
mą: kaip išlaikyti ir vis tobulinti 
giliai katalikišką dvasią tebese- 
kularizėjančioj visuomenėj.

Visados turime prieš akis 
mūsų lietuviškų prosenelių pa
vyzdį. Pamažu, per ilgus metus, 
vargingai gyveną darbo žmo
nės sudarė ir išlaikė krikščio
nišką liaudies kultūrą. Antgamti
nio pasaulio paslaptys jau anks
čiau įprasmino jų dienas. Jų min
tys pasisuko į Dievą kiekviena
me gamtos pasireiškime, per 
derliaus pasėjimą ir nuėmimą, 
prie kiekvienos kryžkelės. Mies
to centrą sudarė bažnyčia, o baž
nyčios centrą — tabernakulis. 
Liaudies pasakos kalte kaldavo į- 
spėjimus prieš velnio užsispyru
sį apsukrumą, jo pagundų pa
trauklumą.

Lietuvio tikėjimas ir pasaulė
žiūra išaugo iš realiai galvojan
čios ūkininkų tautos. Jų pagrin
diniai gyvenimo bruožai buvo 
sunkus darbas, gilus tikėjimas, 
gyva tautinė kūryba ir asmeniška 
laisvė.

Mūsų dabartinės gyvenimo 
sąlygos kitokios, tačiau 
kalavimai yra panašūs. Turime 
išsilaikyti katalikiškajame ti
kėjime. Turime kurti integraliai 
humanistišką pasaulėžiūrą, kuri 
tiktų moderniem laikam ir mūsų 
asmeniškai padėčiai.

Dr. Petras Kisielius, At-kų Fe
deracijos vadas, šitaip apibūdino 
mūsų pagrindinį reikalavimą: 
“Tikėdami Dievu, mes suvo
kiame ir tikrąją mūsų gyvenimo 
paskirtį — būti pilnutiniu krikš
čioniu savo kasdieniniame dar
be, mokyklos suole, namuose, 
draugų kompanijoj.”

Visiem aišku, kiek mūsų 
sąlygos dabar skiriasi nuo pra
ėjusių amžių žmogaus. Mūsų 
kasdieninis darbas ir dienos 
eiga tiek skiriasi nuo ūkininko 
būklės, kad net sunku daryti pa

lyginimus. Kartu su europietiško 
ūkininko būkle dingo ir daugu
ma ženklų, kurie žmogui primin
davo antgamtinį gyvenimą. 
Žmogus nebegyvena susijęs su 
gyvybės, augimo ir mirties pa
slaptimis; jisai visai atsiribojęs 
nuo gamtos. Savaitės pagrindinė 
kelionė nebėra važiavimas į 
sekmadienines mišias. Bažnyčia 
paskendusi išsiplėtojusiame 
mieste ir dingsta nuo žmonių 
akių finansinių centrų papėdėj.

Mišrioj Amerikos visuome
nėj nerandam grynų katalikiškų 
moralinių standartų; bažnyčios 
mokymas išniekintas. Tarptauti
nėj politikoj vyrauja vien utilita
riniai sprendimai; vargstantys 
neužtariami. Todėl pilnutinis 
krikščioniškas gyvenimas pasi
darė neapsakomai sunkesnis ne
palankioj kultūroj, kuri net atsi
sakius arba niekad neišvysčius 
krikščionybės ženklų. Atsiradęs 
be šitų ženklų, rodyklių, daž
nas lietuvis studentas irgi susi
maišo. At-kų moksleivių dienų 
pasiryžimai pamažu pasidaro 
“nebeaktualūs.” Neišreikštos ir 
nepatvirtintos viltys pamažu 
nublunka. Išnyksta tie idealai, 
kurie negauna atramos iš kitų 
žmonių, iš organizacijos, iš tau
tos, iš bažnyčios.

Ateitininkijos pirma pareiga 
kaip tik yra teikti paramos stu
dentų aukščiausiem idealam. 
Turime naujai pastatyti krikš
čioniško gyvenimo pamatus ir 
ženklus, kurie atitinka da
bartinio pasauliečio sąlygas. 
Ateitininkija atnaujina krikš
čionišką visuomenę, kai ji aiš
kiai išreiškia Kristaus duotus 
idealus ir kai ji aiškiai nurodo

IKI PASIMATYMO
MAS STOVYKLA NERINGOJE

PIRMOJI SAVAITĖ
Rugpiūčio 11 visi namuose 

labai anksti atsikėlėme ir suva
žiavome į Neringos moksleivių 
ateitininkų stovyklą. Susirinko

reį_ daug seniai ir gerai pažįstamų 
veidų, bet taip pat ir nemažai 
naujų veidų.

Ir štai prabėgo popietė. Kol 
visi suvažiavo, išsipakavo ir su 
visais išsišnekėjo, jau buvo laikas 
oficialiam atidarymui.

Per atidarymą mum buvo pri
statyta stovyklos vadovybė. Ją 
sudarė: Ramūnas Underys — ko
mendantas, Linas Vaitkus — ber
niukų vadovas, Kristina Gedri- 
maitė—mergaičių ir tautinių šo
kių vadovė, Danutė Sušinskaitė 
— sekretorė, Rūta Čepaitytė — 
meno vadovė, Arūnas Čiuber- 
kis — vakarinių programų vado
vas, Virgus Volertas ir Algis Ma
ciūnas — sporto, laikraštėlio ir 
radijo programėlės vadovai.

Mišiom atidaryta stovykla. Po 
vėliavų nuleidimo aštuntą valan- 

konkrečias priemones, per ku
rias mes galim tarnauti Dievui 
ir tautai. Ateitininkam krenta šita 
pareiga: padėti visiem lietuviam 
katalikam įsisąmoninti dabar
tinius reikalavimus ir skatinti 
visus atlikti savo pareigas.

Jei paieškosime, pamatysime, 
kad katalikiškam pasauliečių są
jūdžiui atsinaujinti teologinių 
gairių jau nebetrūksta. Galim 
semtis talkos iš Antro Vatikano ir 
iš lietuvių mąstytojų. Antanas 
Maceina neseniai gražiai išryški
no pasauliečio pareigas pasau
lyje: “Viskas čia priklauso 
nuo . . . pergyvendamas Kristų 
ne kaip savos egzistencijos pra
einantį svečią, bet kaip pasilie
kantį Mokytoją . . . Visur tada 
Kristus yra jo egzistencijos vi
duje, o ne tik prie jo kasdienos 
stalo. Tai reiškia, kad kiekvienas 
krikščionis privalo būti Marija, 
o ne Morta.”

Mūsų atsinaujinimo tikslas yra 
aiškus. Dabar lieka surasti ne tik 
asmeniškas, bet ir organizaci
nes priemones, kaip padaryti 
Kristų egzistencijos centru. 
Kviečiu visus panagrinėti šį 
klausimą susirinkimuose, suva
žiavimuose, sąskrydžiuose. Pa
žvelgę į problemas, nuspręskim, 
kaip geriausiai gydyti šių laikų 
žaizdas ir atsiekti šį tikslą.

Turime į ką atsiremti! Turime 
pagalbos iš kitų at-kų ir iš savų 
tradicijų. Lietuvių liaudies ver
tybės pasižymi ryžtingu ištiki
mumu ligi galo. Į vertybes tvir
tai atsirėmę, galėsime daug pa
dėti savo draugam ir problemom 
apkrautai visuomenei. Pasiryž- 
kim tikrai naujai kurti pasaulie
čių gyvenimą pagal žmogišką
sias ir krikščioniškąsias ver
tybes.

SAS CV Pirmininkas
Linas Sidrys 

dą susirinkome į salę, ir prasidė
jo “susipažinimo vakaras”. Žai
dėme įvairius žaidimus ir daug 
dainavome. Toliau, nužengėme į 
paviljoną ir linksminomės, 
šokdami polkas, valsus ir tauti

nius šokius. Netrukus gana 
anksti baigėsi mūsų programa ir 
sušilę, nenoromis sugrįžome į 
namelius išmėginti savo atsar
giai išrinktus “bunk beds”.

Pirmadienį jau prasidėjo kas
dieninė dienotvarkė, bet beveik 
kiekviena diena turėjo savo skir
tumus. Vakare buvo laužas, kurio 
tama buvo “pasakos”. Pasakos 
buvo pristatytos labai kūry
bingai ir juokingai.

Antradienis buvo “kelių die
na”. Visi turėjo kaip nors nusida
žyti savo kelius arba likti be pie
tų.

Stovykloje beveik kasdien per 
laisvalaikį vyko minkštasviedi- 
nio rungtynės. Nemaža ber
niukų sueidavo šį žaidimą lošti,

j

o mergaitės atvykdavo pralinks
minti rungtyniaujančių.

Vakare turėjome cirką. Pasiro
dė visokie akrobatai, juokdariai 
ir talentai iš visų pasaulio kraštų. 
Po cirko dar įvyko kojų rungty
nės. Sustoję visi į ratą sukalbė
jome maldą, sugiedojome gies
mę ir vėl nukeliavome į lovytes.

Trečiadienį nesekėme dieno
tvarkės, nes tą dieną įvyko didy
sis mūsų žygis. Pradėjome gru
pėmis žygiuoti dešimtą va
landą ryto ir po trijų su puse 
valandų ir devynių su puse my
lių atsiradome prie Green River. 
Kai kurie žygiuotojai braidė upe
lyje, kiti maudėsi arba saldžiai 
po medžiais miegojo.

Netrukus jau buvo laikas grįžti 
į stovyklą, bet dauguma grįžo at
gal automobiliais. Tik keletas 
narsuolių perėjo visas devynias 
su viršum mylias. Taip pat su 
pora stovyklautojų grįžo juodas 
šuo, kurį jie pavadino “doiii”. 
Gaila, kad savininkai jo pasiilgo 
ir atvažiavo šuniuko atsiimti., ____________ ______ __ ___ _____

Tą vakarą susėdę dainavo-p^n^ą^ft^^^ iri galius;::a: kai galvijam.visiškai
me ir laukėme, kol leis mum su- Pirmadienio rytą mus pažadi- -I buvo/ apsisukusi, turėjome  ̂pa- 
griūti į lovas. no linksmai šviečianti Saulutė.

Ketvirtadienį buvo Marijos Atlikome mankštą ir nuėjome pa- • 
šventė — Žolinės. Kun. S. Yla. pusryčiauti. Po pusryčių 
atvažiavo iš Putnamo ir aukojo 
mišias. Vakare buvo partizanų 
vakaras. Buvo proga susikaupti, 
pasiklausyti įvairių skaitymų ir 
padainuoti, prisimenant parti
zanus.

Penktadienį buvo lietu
viškumo diena. Kas galėjo, apsi
rengė tautinėmis spalvomis. (Tik 
įdomu, kurios tai buvo tautos?).

Talentų vakaras buvo tikrai į- 
spūdingas. Visi labai prašmat
niai apsirengėme ir išsipuošė
me. Berniukai pasikvietė ir nu
sivedė mergaites į gražiai iš
puoštą salę. Ten visi buvo suso- paliesti išreikšti savo mintis, 
dinami ir gavo programas. Prane
šėjai, kurie sėdėjo balkone, pri
statė gabiuosius jaunuolius, 
kurie skambino pianinu, rodė 
skaidrių montažus, dainavo, 
grojo gitaromis, skaitė eilėraš
čius ir vaidino. Bet dar nesibaigė 
mūsų vakaras. Po naktipiečių 
susirinkome į paviljoną links- 
mavakariui. Vyrukai nuvedė 
paneles atgal į namelius, ir tada 
visi sugulė saldžiai pasapnuoti!

Tą dieną daug dainavome ir 
ruošėmės vakarinei programai — 
šokiams! Ir vėl visi stovyklau
tojai gražiai išsipuošė. Nors lau
ke ir lijo, paviljone buvo labai 
šilta ir linksma.

Taip ir užbaigėme savo pirmą 
stovyklos savaitę.

Aura Ošlapaitė

ANTROJI SAVAITĖ
Sekmadienį prasidėjo antroji 

stovyklos savaitė. Visi atsikėlė
me, pavalgėm pusryčius ir pakė
lėme vėliavas. Tarp vadovų ir 
stovyklautojų tą dieną įvyko 
tinklinio rungtynės. Visi smar
kiai lakstė po sporto aikštę, kad 
tik daugiau punktų surinktų. 
Aišku, vadovybė laimėjo. Vie
nas stovyklautojas, Algis Šalčiū- 
nas, ypatingai karščiavosi, neno
rėdamas pasiduoti. Jisai žadėjo 
atsikeršyti per krepšinio rungty
nes. Vakare įvyko laužas,, kurio 
tema buvo “gyvuliai”. Vyriau- 

■ šieji • berniukai labai originaliai

susi- 
skirstėme į darbo būrelius. Vieni 
indus plovė, antri piešė plakatus 
vakaro programai, treti salę šla
vė, kiti ieškojo naujų lietuviškų 
žodžių stovyklos žodynui prapla
tinti, rašė ryto ir vakaro maldas, 
vienas būrelis turėjo laisvalaikį.

Toliau buvo dainavimas ir pa
sikalbėjimas. Pokalbį pravedė 
vadovas Linas Vaitkus. Buvo 
mūsų paprašyta atsakyti į prof. 
Prano Dovydaičio iškeltus tris 
pamatinius klausimus: kas aš 
esu, kur aš einu ir ko aš noriu 
iš pasaulio? Keli asmenys buvo

Per bendrą laisvalaikį vyko įvai- 1 
rūs žaidimai, pvz. minkštasvie- 1 
dinis, tinklinis ir kt. Pasimaudę 
ežere, pavalgėme pavakarius ir 
nuėjome į užsiėmimų būrelius. - . , -

Per dieną visiem buvo duota ’.i'ežultatų. Tuomet '• šustojūme 
proga per pamokas parašyti apie ratu vakaro maldai ir išsiskiršt’ėm 
gamtos vaidmenis. Vakare per į barakus. \
literatūros'ir !kūrybos programą (Bus daugiau)
dauguma iš mūsų skaitė savo 
parašytas mintis. Vakaras' buvo 
praleistas įdomiai, besiklausant 
ir besidalinant kūrybos minti- 

Šeštadienis. Jau viena savaitė mis- Naktipiečiam valgėme 
beveik prabėgo. Bet taip pat at- “hockey pucks”. Tai pavadini- 
keliavo lietus mus aplankyti. Li
jo visą dieną ir vakarą. Linas 
Vaitkus pravedė tos dienos po
kalbį.

mas bulkutėms, kurios po kelių 
dienų sukietėdavo ir kurios tik
rai atrodė kaip “hockey pucks”.

Antradienio rytas praėjo kaip

Tinklinio žaidimo metu MAS stovykloje Neringoje. Nuotr. Danutės Norvilaitės

M f)! ■

J. Sabaliūno paskaitos metu SAS stovykloje. Nuotr. Algio Norvilus 1 1 ■ ;
- • 27,1; / J. : •:.%». <> (’ t'JT fu, o VI rV7

• J ‘ i: : ■ ■■'A i j.j t . f ........................

ir visį kiti rytai. Pokalbio tema 
buvo “Kas turį. įtakos.mano gy
venime?” Išgirdoipe .dąųg įdo
mių ir įvairių nuomonių, Ęo pie
tų turėjome laisvalaikį, maudė
mės irdaįnąyome; Tada visi,s,nusi
rinko stebėti krepšinio žaidynes: 
vadovybė prieš stovyklautojus. 
Ir vėl tie ■ neprieteliai ^y^dpvai 
laimėjo.,,(Įš tikrųjų,: stpy^įįau- 
tojai jiem 1 eido laimėti,Jfįįg^ge- 
būtumėme gavę nąktipi<^|ų^ 

Vakare buvo nąujaą ųĮ^^ęi- 
mas.: traukinio stotys. ,Stovykla 
btivo padalintaį mažas grųpejps, 
kurios turėjo apeiti visas trau
kinio stotis. Prie kiekvienos 
stoties reikėjo atlikti tam tikrus 
uždavinius prieš einant prie ki
tos. ....

Ir vėl mus vadovybė kankino. 
Rūtai turėjome sudainuoti ko 
daugiausia dainų, Arūnas mums 
ąsakė. ristis kalnu, lįsti po suo
lais ir vyniotis . dekiųc/sę.i Kris
tinai sukinėjorhės laikydami, pa

lu galius;: 6. kai ■ galvg1 iįaūu visiškai

mesti .pagalį ir iki jos atbėgti. Tai 
buvo neapsakomai surikus už
davinys su įdomiais rezultatais.

Virgus dalino taškus už mik
liausią pralindimą po kojom. Ra
mūnas pageidavo, kad jam su
rinktumėme dešimt svarų ak
menų. (Kitą dieną seselės pa
stebėjo, kad trūko labai daug ak
menų iš jų darželio). Linas mum 
statė klausimus, į kuriuos turėjo
me atsakyti, pvz. kiek šis asmuo 
sveria, kiek amžiaus turi šis va
dovas ir t.t. Vargšo vadovo Arū
no pavardės niekas neatspėjo — 
Čiulyšis, Čemodanas, čadber- 
riis. Iki šios dienos niekas jo tei
singos pavardės ir nežino■: i ; Al
giui sustatėme sakinius iš paski
rtu raidžių, o Danutė i žterigėme 
per dvi pakeltas lentas pagal ‘jos 
komandas. nu s

Atlikę pageidaviiriūs,; sūsirin- 
kome prie obėlš išgirsti žaidiirių

ū--.j:--,::h U

ATEITIES AUŠRA ... Į 
bus ir kitame Darbininko nume
ryje. Ten bus baigtas MAS Sto
vyklos aprašymas. Bus aprašyta: 

fibtu'jb ; tb
studentų ateitininkų stovykla, 
sendraugių stovykla i p Ken
nebunkporte.: -T z!’ J f
—------------ . 1

Minkštasviedinio rungtynės tarp vadovų ir stovyklautojų MAS stovykloje Neringoje. Nuotr
Danutės Norvilaitės
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Po Chicagos dangum
Po vasaros atostogų vėl atgi

jo Chicagos lietuvių gyvenimas. 
Buvom sulaukę svečių iš Aust
ralijos, Pietų Amerikos, kiek 
mažiau iš Europos, keleto ir iš 
Lietuvos. Rašėm laiškus, protes- 
tavom sužinoję, kad Australija 
ir Naujoji Zealandija pripažino 
Sovietam Pabaltijo valstybes. 
Džiaugėmės išgirdę, kad paleis
tas iš kalėjimo Simas Kudirka.

Mūsų gegužinės nebeturi sau 
gražios vietos. Marijonų sodyba 
parduota, Būčio — apleista. Dėl 
to neįvyko kelių mūsų organi
zacijų ir mokyklų šventės. Tik į 
galą vasaros Sandaros, Lietuvių 
Televizijos, Margučio ir Lemon- 
to LB šventės labai pasisekė, o 
Balfas tokiu būdu sutelkė nema
ža lėšų. Chicagos lietuviam rei
kia susirūpinti įsigyti gražią vie
tą gegužinėm.

Balzeko kultūros muziejus 
turi didelę vasarvietę New Buf- 
falo mieste. Ten jau kelinti me
tai į to muziejaus gegužinę suva
žiuoja tūkstančiai lietuvių. Šie
met nebuvo kur pastatyti svečių 
mašinų. Balzekai žada pirkti 
dar kelis akrus, kad tilptų ma
šinos. Suvažiavo visų kartų lie
tuviai. Čia jaunimas maudėsi ir 
Žaidė. Senimas turėjo bingo ir 
kitokių pramogų. Buvo pagerbti 
mūstf Sportininkai, žaidę laisvoj 

1938-39 (Petraitis, 
į ftrw|hČiūnas, Alis ir kiti). Pasi- 
InMhft Lubino padaryto filmo, 
IBrj redagavo A. Gustaitis ir 
techniškai pritaikė P. Jasiu- 
konis.

Lituanistinės mokyklos pra
dėjo savo mokslo metus. Gau
siausia iš tų mokyklų yra Done
laičio (turi 32 mokytojus ir 400 
mokinių).

Chorai ir operos. Kartu su ru
deniu prasidėjo chorų repetici
jos. Vyčių choras, kuriam vado
vauja muz. F. Strolia, jau ren
kasi į Vyčių salę. Pirmyn choro 
vadovas muz. P. Steponavičius 
sunkiai sirgo, bet tikimasi, kad 
grįš į vadovavimą; išrinkta val- 

> dyba su pirm. A. Braziu prie
šaky. Dainavos ansamblis, ku
riam vadovauja muz. A. Si
monaitytė, rengiasi Altos kong
reso metu giedoti pamaldų metu 
rugsėjo 29. Jūratės ir Kastyčio 
plokštelę pamažu įsigyja mu
zikos mėgėjai; viena FM radijo 
stotis kelintą kartą ją transliavo. 
Operos pirm. Vyt. Radžius ir 
valdyba rūpinasi nauja opera. 
Vasalą turėjom Stephens mer
gaičių muzikos studijos, Mote- 
kaičio, Motekaitienės, Balai- 
šienės, Puodžiūno, komp. La
pinsko studijų mokinių pasi
rodymus, o dabar jau nauji bū
riai renkasi į studijas.

Lietuvių televizija ir radijo 
programos. LTV vargais nega
lais suduria išlaidų galus, bet jau 
8 metai baigiasi, o programa ei
na, kartais stipresnė, kartais 
silpnesnė. Dabar kas sekma
dienio vakarą, 8:30, iš kanalo 
26 matom ją spalvotą. Išrinkta 
valdyba su pirm. A. Šlutu, kuris 
programom daugiausia ir rū
pinasi, jas ir veda. Margučio 
radijo valandėlė veikia penkias 
dienas per savaitę, o Sophie 
Barčus, Aldonos Daukus veda- 

- ma, leidžiama visas septynias 
dienas. Margutis duoda Pelkių 
Žiburėlį ir jaunimo valandėlę, o 
S. Barčus — kas antrą šeštadie
nį kun. Trakio ir dr. J. Adoma
vičiaus paskaitas. S. Barčus 
penktadieniais duoda jėzuitų 
valandėlę, vedamą kun. A. Ta
mošaičio, o Margutis — antra
dieniais religinę valandėlę, ve
damą kun. J. Borevičiaus. Duo
dama daug muzikos, dainų, pasi
kalbėjimų. Lietuvių Radijo Fo
rumas kas savaitę turi vis naujų 
svečių ir kartais labai svarbių 
aktualijų.

Stasys Baras, iškilusis solistas, 
Michigano mieste ilgą laiką gy
dėsi po širdies priepuolio. Da
bar jau stiprėja. Ketino išleisti 
savo plokštelę; visuomenė jos 
labai laukia.

Komp. A. Vasaitis sukūrė lie
tuvišką Šeimą.

Vladui Jakubėnui, muzikui 
veteranui, kiek ilgiau sirgus, vi
suomenė linki ir toliau rašyti 
recenzijas ir paruošti naujų dai
nų kompozicijų.

EI. Blandytė, visuomenei ge
rai žinoma solistė, duoda savo 
rečitalį rugsėjo 21 Jaunimo 
Centre. Dainuos tik lietuvių 
kompozitorių dainas.

S. Kudirkos žodžiai buvo iš
girsti per Margučio radijo prog
ramą. Įkalbėta juostelė buvo 
gauta iš R. Kezio vadovauja
mo radijo New Yorke/ Būtų ge
ra, kad tokias juosteles galėtų 
gauti ir kitos lietuviškos ra
dijo programos.

Vyčių salėj spalio 5 vyks su
neštų dovanų pardavimas. 
Tikslas — sutelkti lėšų namo iš
laikymui. Kas turi atliekamų 
drabužių ar kitokių daiktų, pra
šomi juos suvežti per visą savaitę 
— nuo rugsėjo 30 iki spalio 5. 
Pardavimas vyks 9-6 vai.

Vyčių 112 kuopa rugsėjo 17 
turėjo susirinkimą, kuriame bu
vo nominuota nauja valdyba.

Apolonija Koverienė-Augus- 
tinavičienė, buvusi Lietuvos 
operos solistė, rugsėjo 1 mirė 
nuo vėžio ligos, sulaukusi 56 m. 
amžiaus. Jos pirmasis vyras Au- 
gustinavičius žuvo Vokietijoj 
traukinio nelaimėj. Sūnus Algis 
gyvena čia. Tėvai ir sesuo likę 
Lietuvoje.

Kun. Baltrus Būdvytis, su
laukęs 64 m. amžiaus, netikėtai 
mirė rugsėjo 11.

Vasaros stovykloj Rako apy
linkės ežere nelaimingai susižei
dė ir netrukus mirė skautas jau
nuolis Šnekutis.

Kons. J. Daužvardienės 
pastangomis, Amerikos viešo
sios mokyklos Chicagoj patik
rino lietuvių aukštesniųjų mo
kyklų išeinamą programą. Tas 
mokyklas baigusieji gaus lietu
vių kalbos pripažinimą, kuris 
amerikiečių mokyklose bus į- 
skaitomąs į svetimų kalbų kursą.

Savaitgaliais vyksta eilė pa
rengimų. Nežinai, kur nueiti, kur 
vertingiau. Dabar jau ir penkta
dienių vakarais vyksta parodų 
atidarymai, priėmimai, knygų 
pristatymai, mokyklų pasirody
mai. Jau rengiamasi Balfo rude
niniam aukų rinkimo vajui.

Bal. Brazdžionis

Tautos šventė Alvudo 
Lietuvio Sodyboj

Lietuvio Sodyboj (6515 S. Ca- 
lifornia Avė.) rugsėjo 8, plevė
suojant vėliavom, buvo iškil
mingai paminėta Tautos šventė.

Gyvajam paveiksle pasirodė 
vaidila (A. Brinką), vaidilutės (A. 
Kirvaitytė ir G. Giedriūtė) ir 
knygnešys (A. Kevėža), kurie at
liko pritaikytas roles, dr. J. Ado
mavičiui darant atitinkamas in
terpretacijas.

Prelegentas A. Brinką nušvie
tė šios šventės prasmę, o A. Kir
vaitytė ir J. Dumblienė padai
navo patriotinių dainų. Buvo pa
gerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę.

Ant. Kevėža padeklamavo sa
vo sukurtų eilėraščių, o G. Gied
riūtė pasirodė su keletu pritaiky
tų pasakėčių, sukurtų jos tėve
lio. A. Brinką padeklamavo kele
tą eilėraščių iš A. Elvikienės kū
rybos.

Buvo pagerbtos rašytojos alvu- 
dietės — O. Algminienė ir S. 
Oželienė. Pastaroji savo kalboj 
reiškė padėką Alvudui ir jo pir
mininkui dr. J. Adomavičiui.

Minėjimą uždarydamas, dr. J. 
Adomavičius pranešė, kad yra 
įsigytas dar vienas namas, greta 
Lietuvio Sodybos.

Baigiant sugiedotas tautos 
himnas.

Ant Kevėža

Posėdžiavo LB apylinkės 
valdyba

LB Marąuette Parko apylinkės 
valdybos posėdis buvo rugsėjo 
12 Fabijono Valinsko bute. Posė
dį pradėjo pirmininkas Vladas 
Velža.

Pasidžiaugta gerai pavykusiu 
vasarą Union Pier surengtu 
linksmavakariu. Svečių susirin
ko labai daug; juos vos talpino 
erdvi lietuvių namų salė. Nema
ža gauta pelno, kuris bus paskir
tas lituanistiniam švietimui. 
Ruošiamas antras biuletenio 
numeris, kuris tuoj išeis iš spau
dos. Rudenį nutarta pagyvinti 
apylinkės veiklą, ruošiant kultū
rinius pobūvius su pašnekesiais.

Jau sumokėtos buvusios val
dybos senos skolos. Banke dar 
turime pakankamai pinigų, kurie 
bus naudojami švietimo reika
lam.

Valdyba labai nustebo, kai 
rugsėjo 10 Naujienose rado klai
dinančią žinią apie save, kad ji 
raginanti pašalinius kištis į mo
kyklos vidaus reikalus. Tuo 
klausimu LB Marąuette Parko 
apylinkės valdyba pakartoja 
ankstyvesnį nutarimą, kurį pa
reiškė vizito metu Šv. M. Marijos 
gimimo parapijos klebonui kun. 
A. Zakarauskui: “Valdyba reiš
kia klebonui pagarbą, rems pa
rapijos veiklą, rems finansiškai ir 
morališkai lietuviškas organiza
cijas, lituanistines mokyklas, ne- 
sikiš į mokyklų vidaus tvarkymą, 
o programų, vadovėlių ir skai
tinių tinkamumą palieka spręsti

Demonstrantai prieš Australiją ir N. Zelandiją Chicagos Ci- 
vic Center aikštėje rugsėjo 7. Nuotr. Romo Kasparo

HARTFORD.
y

CONN. 

Paskutinė gegužinė
Šiais metais LA.P. klubas 

rengia jau trečią gegužinę, šį kar
tą drauge su “Tėvynės Garsų” 
lietuvių radijo valanda, rugsėjo ir kitus. Teko sutikti ir vieną vil- 
29, sekmadienį, 12 vai. dienos. 
Tikslas — Lietuvių parko tvarky- 
jui reikia lėšų.

Pereitų metų žiemą Hartfordą, 
o taip pat ir Lietuvių parką nu- 
siautė audra — didelis lietus su 
šalčiu. Ledai nulaužė medžių ša
kas, daug kur nutraukė elektros 
vielas — pridaryta daug nuosto
lių. Savanoriškai dirbančių žmo
nių dėka parkas apvalytas ir vėl 
jame vyko gegužinės. Bet dar 
reiks daug darbo ir pinigo, nes 
kai ką reikės pirkti, o be to, reiks 
ir specialistus samdyti.

Todėl visi Hartfordo ir apylin
kių lietuviai prašomi šioj gegu
žinėj gausiai dalyvauti. Jei kas 
negalėtų atvykti, prašomi at
siųsti parkui palaikyti auką.

Čia vėl bus skanių lietuviškų 
valgių, šokėjam gera muzika, vi
siem didelių ir mažų laimėjimų.

LAP klubo gegužinė
LAP klubas rugsėjo 8 savo par

ke (Lighthouse Grove Park) 
buvo surengęs puikią gegužinę. 
Iš vakaro lijo ir buvo manyta, kad 
nepasiseks. Bet sekmadienį, 
ačiū Dievui, buvo labai gražu, 
ir žmonių privažiavo daug. 
Darbščiosios šeimininkės vos 
spėjo gaminti lietuviškus val
gius ir skanią kavą. Veikė ir vais
vandenių parduotuvė bei baras

Hartfordo, Conn., lituanistinės mokyklos jaunesniųjų mokinių grupė šoko tautinius šokius
. Nuotr. A. Dziko

mokytojam, tėvam ir švietimo ta
rybai”.

Posėdy dalyvavo visi valdy
bos ir revizijos komisijos nariai.

LB Vakarų vidurio apygardos 
pirmininkas Romas Kronas, taip 
pat dalyvavęs posėdy, infor
mavo, kad LB krašto valdyba su
darė komitetą, kuris suorganiza
vo Simo Kudirkos fondą. 
Fondui vadovauja LB krašto val
dybos pirmininkas Juozas Gaila. 
Aukos skiriamos S. Kudirkos šei
mos apgyvendinimui JA Val
stybėse.

Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama gausiai remti Simo Ku
dirkos fondą. Aukas galima siųs
ti: S. Kudirka Fund, No. 153026- 
7, Liberty Federal Savings and 
Loan Ass., 202 North Board St., 
Philadelphia, Pa. 19102.

J. Kaunas

su šaltu alučiu ir kitais gėrimais.
Prieš 4 vai. atvyko ir orkest

ras su Jonu Martinu priešaky. 
Daug kas nesigailėjo padilinti 
padų į cementines grindis. Buvo 
ir lietuviškų šokių.

Pertraukų metu buvo ir laimė
jimų.

Šeimininkų tarpe teko matyti 
klubo pirmininką Joseph Thomą 

nietę, atvykusią į svečius pas 
gimines.

Kai kurie gegužinės dalyviai 
susitiko savo senų pažįstamų, su 
jais pasivaikščiojo po žaliuojantį 
parką prie patvinusios Con
necticut upės, kuri čia atrodė 
kaip Nemunas ties Kaunu.

Jonas Bernotas

Pailsėjus ir vėl darban
Lietuvių Moterų Klubų Fede

racijos Hartfordo klubas po dau
gelio sezoninių darbų išsiskirstė 
vasaros poilsiui. Tačiau šių me
tų vasara nebuvo perdaug patogi 
poilsiam ir atostogom, nes net 
keletą narių šeimų aplankė ne
laimės.

Nelaimė palietė Hartfordo 
klubo pirmininkės Stasės Čiur- 
lienės šeimą. Birželio 28 staiga 
mirė jos vyras Ernestas Čiurlys, 
palikdamas giliam nuliūdime ją, 
dukterį Birutę Zabulienę, sūnų
K. Čiurlį, sūnaitį ir dukraitę, 
taip pat New Britaino ir Hart
fordo tautiečius.

Rugsėjo pradžioj mirė R. Ba
nevičius, palikdamas liūdinčią 
žmoną Eleną Banevičienę—il
gametę ir uolią federacijos na
rę, sūnų Mykolą Banevičių, mar
čią, dukterį Marytę ir žentą 
Baltauskus, penkis vaikaičius,

Šiluvos atlaidų procesijos metu Marąuette Parko parapijoje ei
na iš Marijos aukštesniosios mokyklos kiemo į bažnyčią. Pir
moje eilėje kun. F. Kireilis, kan. V. Zakarauskas ir kiti kuni
gai. Nuotr. C. Genučio

kitus gimines, o taip pat ir liū
dinčius bičiulius bei pažįsta
mus.

Liepos vidury iš Hartfordo į 
Californiją išsikėlė p. Giedrai
tienė su savo vyru, taip pat il
gametė ir uoli federacijos narė. 
Kaip matom, Hartfordo lietuvių 
kolonija retėja. Vieni palieka gy
vųjų gretas, kiti išsikelia į ge
resnį klimatą, ieškodami svei
katos.

Nors ir ištikta skaudžios ne
laimės, Hartfordo klubo pirmi
ninkė St. Čiurlienė ir toliau dir
ba bei planuoja. Artėjant madų 
parodai, kuri įvyks spalio 6, 
sekmadienį, 3 vai. p. p. Ve- 
terans Memorial Club patal
pose, 100 Sunset Ridge Dr.,
East Hartford, pirmininkei ten
ka atlikti daug pareigų. Jai pade
da valdyba ir narės.

Jau keleri metai iš eilės hart- 
fordiškės ruošia šią parodą, no
rėdamos prisidėti prie lietuviš
kos mokyklos išlaikymo. Tiki
mės, kad ir šiais metais publika

JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS VEIKLA
Kelinti metai iš eilės JAV LB 

švietimo taryba rengia ir globoja 
mokytojų studijų pedagogines 
savaites, kurios vasaromis vyksta 
jau aštunti metai.

Į š. m. rugpiūčio 11-18 Daina
voj vykusią pedagoginę savaitę 
— stovyklą suvažiavo rekordinis 
skaičius (217) stovyklautojų: du 
trečdaliai jaunimo — jaunesnės 
kartos mokytojų ir studentų ir 
vienas trečdalis vyresnės kartos 
mokytojų.

Stovyklautojai darniai bendra
vo, klausė pedagoginių ir lite
ratūrinių paskaitų, po kurių vyk
davo gyvos diskusijos. Paskaitas • 
skaitė iškilūs pedagogai, litera
tai, dailininkai ir mokslininkai. 
Malonu pastebėti ir verta pasi
džiaugti, kad mūsų jaunimas sto
vykloj gyvai reiškėsi, aktyviai da
lyvavo programose, 
darbštus ir tvarkingas.

Prasidėjus mokslo metam, 
švietimo tarybos darbuotojai 
Petras Pupius, ilgametis Kybartų 
gimnazijos mokytojas, ir Antanas 
Kareiva, visuomenės veikėjas, 
rūpestingai atlieka patarnavimus 
lituanistinėm mokyklom. Už
sakymai yra gauti iš JAV, .Austra
lijos, Kanados, V. Vokietijos ir P. 
.Amerikos lituanistinių mo- 

buvo

i. ' ’• r . i <

gausiai dalyvaus, suprasdama 
šio tikslo reikšmę.

Atsilankiusieji turės progos iš
girsti Hartfordo moterų chorą, 
vadovaujant muz. J. Petkaičiūi, 
ir pamatyti Hartfordo studenčių 
tautinį šokį Audėjėlę, pritariant 
moterų chorui. Net New Yorko 
ponios, taip pat federacijos na
rės, dalyvauja megztų drabužių 
modeliavime. Tai p. Kačins
kienės rankdarbiai, kuriuos ji 
pati ir modeliuos. New Havėno 
federantės ir šiemet prisideda 
prie parodos praturtinimo.

East Hartfordo Veteranų Klu
bo patalpos yra puikioj vietoj ant 
kalnelio, gražioj ir viliojančioj 
aplinkoj.

Šioj parodoj visi esat laukia
mi. Tuo paremsite dirbančius ir 
planuojančius, o taip pat ir sie
kiančius, kaip ištarti ir parašyti 
lietuvišką žodį.

Pasidžiaugsit gražiais rudens 
vaizdais, pabūsit savo tautiečių 
tarpe ir būsit pavaišinti, kaip ir 
visuomet! Laukiam!

Valdyba

kyklų. Jau šiais mokslo metais 
pagal užsakymus spėta išsiųsti; 
1508 egz. Lietuvių kalbos prati
mų, 426 egz. skaitinių, 1293 egz. 
įvairių vadovėlių, 200 egz. Lie
tuvių tautos ir valstybės istori
jos, 120 egz. Geografijos vadovė
lio, 87 egz. Lietuvių kalbos 
gramatikos, 20 egz. Lietuvos 
žemėlapio, kurio iš viso parduota 
124 egz.

Šiomis dienomis iš Romos lau
kiama naujų knygų ir mokslo 
priemonių.

Kai kurių vadovėlių laidos yra 
išsibaigusios. Jonynienės va
dovėlio “Tėvų nameliai bran
gūs” parduoti visi 875 egz. Šio 
vadovėlio pareikalavimas yra 
didelis. 483 egz. užsakymai yra 
atėję iš JAV, Kanados, Australi
jos, V. Vokietijos ir P. Amerikos 
lituanistinių mokyklų. Švietimo 
taryba užsakė iš Romos 800 egz. 
šio vadovėlio; jie greitu laiku bus 
gauti ir siuntinėjami užsisakiu- 
siom mokyklom.

Knygų, vadovėlių, žemėlapių 
ir visais švietimo reikalais pra
šoma kreiptis į Antaną Kareivą, 
7030 So. Rockwell Avė., Chica
go, III. Tel. PR 6-0588.

Pradedant šiuos mokslo me
tus, Marąuette Parko lituanisti
nės mokyklos vadovybė atsi
klausė penkto skyriaus mokinių 
tėvus, ar jie sutinka, kad jų vai
kai būtų mokomi iš Jonynienės 
vadovėlio “Tėvų nameliai bran
gūs”. Visi tėvai raštu pareiškė 
sutinką.

Švietimo taryba lietuvių švie
timo srity išvarė gilią vagą. Jos 
tikslas — išlaikyti lituanis
tines mokyklas gyvas, jas aprū
pinti mokslo priemonė
mis, vadovėliais ir skaitiniais, 
kuriuos rašo patys mokytojai.

J. Kaunas

Pulk. Įeit. Vincas Blažys po 
ilgos ir sunkios ligos mirė Stock- 
holme. Palaidotas rugpiūčio 24. 
Velionis buvo gimęs 1895 rug
sėjo 30. Buvo baigęs karo mokyk
los antrą laidą. Dalyvavo laisvės 
kovose su lenkais, ėjo įvairias pa
reigas Lietuvos kariuomenėj. 
Vokiečių okupacijos metais buvo 
išvežtas į Stutthofo koncentraci
jos stovyklą. Karui pasibaigus, 
apsigyveno Švedijoj.
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PRISIMINUS TARPTAUTINĘ
STOVYKLĄ — “UNITY ’74”

s. Kazys Matonis

Šeštadienis, birželio 29. Po 
lietingos nakties stovyklautojai 
rinkosi į estų stovyklavietę prie 
Lakewood, N. J. Veik visi jau 
buvo suvažiavę priešpiet ir sun
kiai darbavosi, statydami palapi
nes, vartus, tvoras ir kitus įrengi
mus bei papuošimus. Šeštadie
nio oras pasitaikė puikus ir be
matant išdžiovino permirkusį 
pušyną.

Po pietų stovyklą oficialiai ati
darėme. Vakare įvyko pirmas 
bendras laužas. Jo tema: mano 
tėvų žemė. Kiekviena tautybė 
pasirodė su šūkiais, dainomis. 
Vieni rimtesni, kiti linksmesni, 
bet visi įdomūs ir skirtingi, nes 
juk suvažiavo Čia šešių tauty
bių atstovai: lietuviai, latviai, es
tai, vengrai, lenkai ir ukrainie
čiai.

Kiekvienos tautybės buvo 20- 
25 asmenų. Lietuvių skaučių bu
vo 10. Be jų buvo keturios vado
vės bendrame stovyklos arba 
skaučių pastovyklės štabe. Skau
tų buvo 9 ir du vadovai bend
rame ir skautų štabe. Viso mūsų 
lietuvių buvo 25. Gražus skai
čius!

Sekmadienis, birželio 30. 
Šiandien vengrų diena. Vėlyvoje 
popietėje stovykla rinkosi daly
vauti vengrų programoje. Buvo 
įdomi paskaita, paįvairinta 
skaidrėmis apie vengrų tautos 
pradžią, įvairius raštus ir t.t. Į pa
skaitą įdomiai buvo įpinta kiau
šinių marginimas, raštų reikšmė 
bei panašumas su kitų tautų raš
tais.

Kiekvienas susidarė įspūdį, 
kad nors ir visi skiriamės, bet yra 
daug panašumo tarp mūsų visų.

Po paskaitos buvo vengrų tau
tinių šokių ir dainų pynė. Ir taip 
jie gražiai šoko! (Tarp kitko; visi 
vyresnieji vengrų skautai turi 
priklausyti tautinių šokių gru
pei).

Vakare apšviestoje aikštelėje į- 
vyko tautinių šokių vakaras. Vi
sos tautybės pašoko bent po tris 
šokius, į kai kuriuos įtraukdami 
dalį kitų skautų-skaučių. Visi 
dalyvavo pasipuošę savo tauti
niais drabužiais, tad tikrai buvo 
įspūdingas margumynas. Bū
tumėme ilgiau linksminęsi, bet 
negailestingas lietutis pradėjo 
šlakstyti, tad reikėjo skubiai iš- 
išsiskirstyti, kad tautiniai drabu
žiai nesušlaptų.

Nors pusryčiai buvo visiem 
įprasti, pietūs ir vakarienė buvo 
daugiau “vengriški”. Tautybės 
dienoje reikėjo visai stovyklai 
parūpinti (išvirti!) savo “tautiš
kų” valgių pietum, vakarienei 
bei pavakariam. Tad kasdien val
gėme lyg skirtingame restorane.

Pirmadienis, liepos 1. Šios 
dienos rytas buvo skirtas sportui 
ir žaidimam. Spardėme futbolą, 

Latvių VS Zigrida Gaujenieks su vyru Alfreds, Latvių S. S- 
gos pirmininku, Unity 74 stovykloje. Nuotr. V. Kidolio

Per skautybę — lietuvybei!

žaidėme tinklinį, kvadratą, ko
vėmės ežere dėl taukuoto arbū
zo bei kitus žaidimus žaidėme.

Šiandien estų diena. Vakarop 
rinkomės aikštėn, kur estų skau
tai ir skautės atliko savo progra
mą. Programa buvo padaryga 
kaip vaidinimėlis su įpintomis 
tradicijomis, šokiais, dainomis ir 
vidurvasario šventės apeigomis. 
Visa stovykla buvo įtraukta į estų 
liaudies žaidimus, kurie, atrodo, 
visiem patiko, nes, ilgiau pasė
dėjus, buvo smagu ir palakstyti.

Vakare įvyko liaudies dainų 
laužas. Teko išgirsti įvairiausių 
dainų: liūdnų, linksmų (ypač 
ukrainiečių!) ir t.t.

Vėliau naktį prasidėjo naktinis 
žaidimas, kurį paruošė specia
liai atvykę lenkų skautai vyčiai iš 
New Yorko. Nors įmigusiem ne
sinorėjo keltis, tačiau, išsijudi
nus ir išsibudinus, visi su entu
ziazmu žaidė. Žaidimas buvo 
miške išvedžiotos virvelės seki
mas su įvairiomis kliūtimis bei 
paįvairinimais, sargybiniais ir
t.t. Be to, kiekvienam žaidėjui 
reikėjo neštis po pripūstą ba
lioną. Savo balioną reikėjo iš
saugoti, o sutiktos kitos grupės, 
einančios į priešingą kryptį, rei
kėjo bandyti susprogdinti. (Pa
bandykite tamsią naktį per krū
mus eiti su pripūstu balionu!)

Antradienis, liepos 2. Maža 
miegojusi stovykla pajudėjo 
autobusais į Kutztown, Pa., 
“Pennsylvania Dutch Folk Fes- 
tival”. Stovykloje liko tik ske- 
letinis štabas, kuris, tarp kitko, 
labai sunkiai dirbo tą dieną. Bu
vo vežamos šiukšlės, atvežami 
šiukšlėm padėti prietaisai bei 
atliekami kiti susirinkę nema
lonūs darbai. Gaila, kad nebuvo 
stovyklautojų! Likusieji stovyk
loje valgėme vengriškus-estiš- 
kus pietus.

Skautai ir skautės buvo nusi
vylę kelione į Kutztown. Diena 
pasitaikė negailestingai drėg
na ir karšta. Pačiame festivalyje 
nieko ypatingo nebuvo. Pamoka 
ateičiai!

Vakare rinkomės aplink ežerą. 
Prie šešių atskirų lauželių buvo 
diskusijos ir pasikalbėjimai. Visų 
tautybių skautai-skautės buvo 
sumaišyti, kad nebūtų kuri viena 
grupė prie lauželio.

Diskusijas pradėjo ir jas tam 
tikra kryptimi vedė diskusijų va- 
dovai-štabo nariai. Buvo bando
ma sužinoti iš pačių skautų-skau
čių, kaip jie galvoja apie šio po
būdžio stovyklas, šią stovyklą, jų 
pačių stovyklas, priklausymą 
etninei grupei, dalyvavimą tos 
grupės kultūriniame gyvenime, 
antros kalbos mokėjimą ir t.t. Vi
sose grupėse vyko labai gyvos ir 
įdomios pačių skautų-skaučių 
diskusijos. (Tik mano grupėje 
pasitaikė visi turbūt patys ty
liausieji, nes truputį buvo sunko

ka juos-išjudinti. Bet išjudinus li
pas mus gyvai pakalbėta.)

Bendrai, atrodo, kad stovykla 
visiem labai patinka, ir visi nori 
panašių stovyklų daugiau matyti.

Trečiadienis, liepos 3. Latvių 
diena, tačiau ryte dalyvavome 
skautiško nagingumo žaidimuo
se. Statėme palapines, siuvome 
sagas, statėme laužus ir t.t. Skil
tys šiam užsiėmimui buvo 
sudarytos iš visų tautybių.

Vėliau dalyvavome latvių pro
gramoje, kurios tema buvo metų 
laikai ir ypač šv. Jono nakties 
šventimas: papročiai; dainos, šo
kiai ir žaidimai. Visi išmokome 
bent vieną kiekvienos tautybės 
dainą. Latviai buvo labai nuste
binti, kad lietuviai ir ukrainie
čiai jų pamokytas dainas greitai 
išmoko ir garsiai dainavo. Sakė: 
“Geriau už mus dainuojate!” 
Mūsų skautai ir skautės nustebo, 
kad galime gana daug suprasti 
latviškai (skaitant).

Vakare įvyko bendras laužas 
su įprastais pasirodymais, daino
mis ir šūkiais. Po laužo mūsų 
skautės ir skautai drožė į virtuvę 
bulvių skusti, nes, brolyt, rytoj 
mūsų diena! Reikia pasiruošti ir 
padėti šeimininkėm, kurios at
vyks rytoj mum padėti Stovyklai 
suruošti lietuviškus pietus ir 
vakarienę. Sakoma, kur du stos, 
daugiau padarys, tai ką jau kalbė
ti apie 20 skautų-skaučių, kurie 
bematant suskuto 100 svarų bul
vių. Net trys estai skautai buvo 
atėję padėti (vakare bulveš skus
ti!!!), turbūt mūsų sesėm padėti.

(Bus daugiau)

“ĄŽUOLO”
MOKYKLOS 
PRISIMINIMAI

“Ąžuolo” ir “Gintaro” vadovų- 
ių mokyklos 1974 metų sesija 
vyko liepos 28-rugpiūčio 4 Ro
muvos stovyklavietėje Kanado
je. Čia pateikiami šios stovyklris 
įspūdžiai iš newyorkiečio bro
lio Pauiiatis Šilbajorio diėhb- 
raščio. •’ b

Liepos 28 Aš pirmos dienas 
paskiltininkas . . . Radau paukš
čiuko lizdelį prie pirmos pagal
bos būstinės. . . .Pastatėm dvi 
palapines ir ugniakurą. Statom 
stalą. . . .Vėliavos nuleidime 
matėm ir visą stovyklą — net ir 
mergaites. . . .Dainuojam visur 
kui- tik einame. . . .Stovykloje 
yra 89 berniukai ir 114 mergai
čių. . . . Vakaro programa — ati
darymas. v.s. C. Senkevičius kal
ba apie skautybę . . .Vakare — 
vėlai miegot ėjom . . . Valgėm 
naktipiečius . . . Sunkus dar
bas — uodus baidėm ....

Liepos 29. Vakar vėlavom į 
vėliavos nuleidimą, šįryt į vėlia
vos pakėlimą.............12 vai. įren
gimų inspekcija. Pradėjo labai 
smarkiai lyti, bet mes vistiek sta
tėm vartus............. V.s. Batūrą
kalbėjo prie ežero, karštoj saulėj 
— apie skilties vadovavimą . . . 

. . .Filmas apie skiltis irkaipjom 
vadovauti ...

Liepos 30. Vakare buvo laužas 
pas mergaites . . . Buvo smagu. 
. . .Statėm plaustą ir turėjom 
rungtynes su jais, bet brolis Ki
liulis sakė, kad niekas nelaimė
jo, nes negerai pastatėm . . .

Liepos 31. Vakar vakare buvo 
šokiai su gintarietėm. Ėjom gult 
gana vėlai. . . .Iš ryto pusryčiam 
košė nelabai išėjo, bet vistiek 
buvo skanu ... Po pusryčių pra
dėjom statyti bokštą. . . .Ieško
jom pagalių. Virves rišom. Ilgai 
statėm ir 4 vai. iškėlėm. Jis yra 
kokių 20 pėdų aukščio. Po bokšto 
pakėlimo Tėvas Kulbis mum pa
kalbėjo ........... Diena buvo lyno
ta. Ir palapinės peršlapo. Mieg
maišis visai šlapias. Brrr. 
. . .Šiandien mergaitės ateis pas 
mus valgyti. Mes žadame eiti pas 
jas. 1 vai. naktį — nakties žaidi
mas .... Po 2 vai. jau buvom pa
lapinėse . . . Nekoks žaidi-\ 
mas . . .

Rugpiūčio 1. Dabar yra skau- 
torama — Taurų skiltis signali
zuoja ir kuriam laužą be degtukų. 
. . .Užsiėmimai, užsiėmimai, 
užsiė-ė-ė-mimai ... Aš labai pa
vargau ... O rytoj bus iškyla . . . 
V.s. Saulaitis pakalbėjo apie 
istoriją . . . Šie užrašai eina labai 
pamažu, kartais gali daug prira
šyti, o kartais ir visai nesinori

Tarptautinės stovyklos UNITY ‘74 lietuvių reprezentacinio vieneto skautai ir skautėj ir val
dovai. I-oje eilėje iš k. Rasa Bobelytė —, N.Y., sk-čių skilties skiltininkė; Debra Didžbalytė
— N. J., Vida Bendžiūtė — Pa., Jolita Gudaitytė — N. Y., Audronė Katinaitė — N. Y., (antr. eilė
je) Nida Bačkaitytė — Va., Alė Kvedaraitė — N. J., Adutė Bulotaitė — Gonn., Raša'Vib- 
galytė — N. Y., vieneto vadovės pavaduotoja, Audra Aleknaitė — III., (treč. eilėje) Rytas Vilga-' k 
lys — N. Y., sk-tų skilties skiltininkas; Andrius Danta — Pa., Lucius Strazdis — N. Y., Algis, 
Liobis — N. J., Vytas Surdėnas — Pa., (ket. eilėje) s. Kazys Matonis — N.J., vieneto vadovas, 
ps. Rimas Žinąs — Pa., stovyklos komendantas; Vytas Rubonis — N.J., Algis Bražinskas — 
N. J., Tomas Lora — N. Y., Kęstutis Mašalaitis — Pa., (penk. eilėje) s. Vanda Aleknienė

— III., stovyklos įrengimų ir papuošimų vadovė; v. sk. Milda Kvedarienė N. J., taut. . 
Šokių mokytoja ir tarptaut. parodėlės vadovė; v. sk. vsl. Rasa Lukoševičiūtė Quebec, ęa.5 
laužavedė, v. Gilanda Matonienė — N. J., vieneto vadovė ir sk-čių pastpvyklės viršininku, 
stovyklės viršininkė. Nuotrauka latvio vad. M. Kimenio

rašyti . . . Piešėm paveikslus — 
Lietuvos ženklus. Viena sesė lai
mėjo pirmą vietą . . . .Vakare bu
vo laužas, bet jis ilgai nedegė . . . 
Pagaliau išdžiūvo mano mieg
maišis!!

Rugpiūčio 2. Šiandien iškyla. 
Smarkiai lijo, ir niekas nenorėjo 
keltis 5:30 vai. . . . Pagaliau atsi
kėlėm ir 6:30 nuėjom į valgyklą 
pusryčių. Pavalgę 7:30 nuėjom 
iki ežero . . . Susėdom į canoes ir 
pradėjom kelionę — per Fox La
ke ežerą ... Aš irklavau, vėliau 
pasikeitėme . . . Plaukti upe 
buvo gražu. Sėdžiu canoe ir 

MaŠku’. . . Gaila,‘baigsit kelionė 
’VAfldėriiu',' iri fėikės' pradėti žy
giuoti . . .

Išlipom iš baidarių ir pra
dėjom eiti. Uodai užpuolė!!! Tu
rėjome eiti su kompasu, bet kaž
kaip pasimetėm. Nuėjom 5 my
lias daugiau negu reikėjo . . . 
Nors vėliau ir ėjom su kompa

Seserijos vadovių suvažiavimas
LSS Skaučių Seserijos są

skrydis tuntininkėm, vieti
ninkėm, draugininkėm ir židi- 
nietėm įvyks lapkričio 1-3 Shera- 
ton-Cannaughton Hotel, Ha- 
milton, Ont. Kanadoje.

Programoje numatyta: Penkta
dienis, lapkričio 1: atvykimas, 
registracija. Šeštadienis, lap
kričio 2 : registracija — 10 v., ati
darymas — 10:30, simpoziumas 
“Vadovė”, diskusijos, moderuo- 
ja s. Irena Kerelienė; 12 v. — 
pietūs, 1 v. šakų programa drau
gininkėm. Vadėivių, tųntiįlinkių 
ir vietininkių pasitarimas rūpi
mais reikalais, diskusijos. Vadei- 
vių pranešimai ir konkrečios su
gestijos rajonų Veiklai. Skau-
tininkių, židiniečių veiklos po
sėdis. Rankdarbių demonstraci
jos. 3 vai. sirripoziūmas “Skaū- 
tininkės pareiga Seserijoje”, 
moderuoja š. Saulė Šatienė. 
Ran kda rb i ų d ėmė 11 s t r ac ij o s.
5:30 vakarienė. 6:30' “Moralė ir 
religija, Skautės ir Vadovės Se
serijoje”, praveda T. Augustinas

ps. Aldoną Katinienę, 85-08 
104th St., Richmond Hill, N.Y. 
11418. Tel. 846-1210.

Simanavičius, OFM, T. Paulius 
Baltakis, OFM, ir kuri. P. Dilys. 
9:00 vai. linksiiia'va'karis. Sek-

Gintaro ir Ąžuolo mokyklos skautai apžiūri įrankius ir veda
užrašus. Nuotr. Č. Kiliulio

so pagalba, vis tiek šiek tiek atsi
likom . . . Pradėjo temti. Apie 7 
vai. pradėjo lyti. Lijo smarkiai, 
kaip iš kibiro . . . Vis tiek ėjom . . 
Pagaliau, jau vėlokai, patraukėm
į Romuvą . . .

Eidami susitikom su Sakalų 
skiltim . . . Toliau visi ėjom . . . 
Buvome šlapi kaip reikiant.... 
Atėjom į pastovyklę, o čia mūsų 
neįsileido, nes, jeigu neišbri
sime iškyloj visos nakties, ne
gausime diplomo. Laukėm iki 
šeštos ryto . . .

Rugpiūčio 3. Pagaliau atėjo 6 
valanda, ir mes įžygiavom į std- 
ytyk’Pą', 'šhšiiikom brolį Kiliulį, 
kuris mum liepė eiti mergaičių 
prikelti ... Po pusryčių bėgom į 
pirtį ir kokią valandą nusnaus
ti .. . Tada turėjome pastatyti di
delį laužą. Tai buvo šeštadienis, 
paskutinė diena stovykloje. Gai
la .. .

madienis, lapkričio 3: Seserijos 
veiklos pranešimas: 1. VS Pava
duotoja s. I. Kerelienė padarys 
pranešimą apie ruošiamą knygą. 
2. Gintaro vadovių mokyklos 
s. L. Kiliulienės pranešimas. 3. 
“Unity 74” vad. s. Gilandos Ma- 
tonienės pranešimas. 4. V. Skau
tininke s pranešimas.

Visų vietovių vadovės pra
šomos atvežti užsiėmimų pa
vyzdžius, kuriuos naudoja su
eigose.

Rankdarbiam yra kviečiamos: 
Montrealio “Vaivos Ratas” su 
gobeleno audimu, dail. Liut- 
kuvienė su šiaudinių-žolinių 
juostų demonstracija, sesė Milda 
Kvedarienė ir kt.

Vadovės registruojasi pas v. sk. 
Mildą Trumpickienę, 83 Maple, 
Dundas, Ont. L9H-4W7, Cana- 
da, iki rugsėjo 30. Reg. mokestis 
$12.-, savaitgalio mokestis $25.- 
(įskaitant reg. mok.). Atlanto Ra
jono sesės organizuoja autobusą, 
kuris sustos New Yorke ir Hart
forde. Tuo reikalu kreipkitės į

NAUJOS
PROŠVAISTĖS ’
TAURO TUNTE

Ilgesnį laiką aimanavęs dėl 
jaunų vadovų stokos, tuntininko 
Jono Vilgalio iniciatyva ir 
rūpesčiu Tauro tuntas, atrodo, iš 
užtrukusios krizės jau baigė išsi
kapstyti. Rugsėjo 14 tuntui buvo 
pristatyti iš šios vasaros skautų 
vadų Ąžuolo mokyklos grįžę keri... . 57 'iJ. -'vi.turi ryžtingi, sumanus ir dirbti 
norį jauni vadovai, kųriejrp ii bu- 

joris — naujasis d-Jcas, Tąurąs,§ū- 
laitis — d-vės adj-ta's, Lucius 
Strazdis ir Rytas Vilgalyš — d:ko 
padėjėjai — instruktoriai.

Šių naujųjų ąžuoliečių pirma
sis dėmesys buvo atkreiptas į 
skautų patyrimo laipsnių progra-
mos suintensyvinimą ir bent 
keletos dieninių bei naktinių iš
kylų pravedimą, kad būsimose 
vasaros stovyklose būtų galima 
reprezentuotis tinkamiau skau
tiškai pasiruošus.

į ' ; ų ■: į h w
Dideliu rimtumu ir patyrimu 

pasižymėjusi Ąžuolo mokykla 
duoda vilčių, jog ir šių keturių 
kursantų užsimojimai bus įvyk
dyti su gražiu pasisekimu. Juo la
biau tuo tikėti skatina, kai visi^ 
d-vės skilčių vadovavimą irgi 
perėmė naujai Atlanto r. stovyk
los skiltininkų ■ ku'ršu"š Baigę 
skautai: Stasys Birutis, Tomas 
Lora ir Justais Vilgalyš. Jų jau
nuoliško entuziazirio įjr ko
operacijos bus ypač reikalinga d- 
ko planam įgyvendinti skiltyse. ,

1 z, ‘b.Salia sutvirtintos, Šarūno d-vės 
žvilgsnį patraukia pagausėjęs^ 
linksmas ir gražus tunto atžaly
nas, jau treti metai rūpestingai 
s.v.v. si. J. Nemicko ir si. A. Os- 
molskio vadovaujama vilkiukų 
d-vė, žadanti priauginti ne tik 
naujų tuntininkų, bet ir stambes
nių skautijos vadų.

Be to, tunto tautodailės vado
vas M. Jankauskas yra pareiškęs, 
jog jis yra pilnai pasiruošęs pra
dėti naują seriją darbo sueigų, 
kurių rezultatais, kaip ir praėju
siais metais, bus praturtinama 
Kaziuko mugė.

Šarūno d-vė atsisveikino su 
penkerius metus buvusiu d-ku s. 
v.v.sl. Ričardu Kruliku. Ričardas 
tačiau su tuntu ryšių nenutrau
kia, o palieka ir toliau dirbti tun
to vadijoje kaip tunto atstovas ry
šiuose su kitomis organizaci
jomis.

Tunto vadija, ryžtingai pra
dėjusi naujuosius veiklos metus, 
kreipiasi į visus skautų tėvus, 
prašydama nuoširdaus bend
radarbiavimo ir pritarimo veik
los planam.

A. Gd.
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LOS ANGELES, CALIF.
MIRĖ BALYS ČIURLIONIS
Rugsėjo 3 vakarą Los Angeles 

lietuvių kolonijoj pasklido žinia, 
kad staiga mirtis nuskynė inž. 
Balį Čiurlionį, vieną iš žinomos 
Čiurlioniu giminės, davusios 
Lietuvai keletą pasižymėjusių 
sūnų. Balys buvo gimęs 1919 
lapkričio 12 Leipalingyje, gar
sioje istorine praeitim Daina
vos šalyje. Gimnaziją baigė 1939 
Alytuje. Studijavo statybos 
mokslus Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune, Stuttgarto 
aukšt. technikos mokykloje, įsi
gydamas inžinieriaus diplomą. 
Emigravęs į Ameriką, gilinosi į 
erdvės ir okeanografijos mokslus 
Califomijos universitete. Dirbo 
tolimųjų erdvių tyrimuose ir 
okeanų inžinerijoj povande
ninės statybos projekto kon
strukcijoje ir toje srityje yra atli
kęs svarbių mokslinių tyrinė
jimų. Paskutiniu metu gyveno ir 
dirbo Port Hueneme.

Balys Čiurlionis iš jaunystės 
dalyvavo visuomeniniam darbe: 
ateitininkuose, buvo Lietuvių 
studentų pirm. Miunchene; gy- 
gyvendamas Amerikoj — Pieti
nės Califomijos Altos skyr. pir
mininkas, LFB sambūrio pirm. 

\ ir kitų organizacijų narys ir rė
mėjas.

Balio mirtis — didelis nuosto
lis lietuvių kolonijai. Jis buvo pa
čiame jėgų stiprume, draugiš
kas, linksmas, pasiekęs savo 
profesinės aukštumos. Jį dažnai 
sutikdavom lietuvių susibūri
muose bei parengimuose. Nie
kas nepagalvojo, kad jis taip stai
ga bei netikėtai iškeliaus am
žinybėn. Tai skaudus smūgis ne 
tik jo gyvenimo draugei Birutei 
ir sūnui Raimundui, bet visiems 
jo bičiuliam ir pažįstamiem. Pa
žymėtina, kad ne tik pats Balys, 
bet visa Čiurlioniu šeima yra da
vusi įnašą Los Angeles lietuvių 
kolonijai. Birutė Čiurlionienė 6 
metus yra dirbusi Šv. Kazimiero 
lituanistinėje šeštadieninėje 
mokykloje, dėstydama lietuvių 
kalbą ir literatūrą. Sūnus Rai
mundas baigęs lituanistinę mo
kyklą, buvo labai veiklus jūrų 
skautuose. Jis išėjęs aeronauti
kos mokslus, šiuo metu yra avia
cijos leitenantas.

Rugsėjo 6 a.a. Balio kūnas 
buvo atvežtas į Šv. Kazimiero 
bažnyčią, į kurią su juo atsisvei
kinti susirinko daug žmonių, o 
rytojaus dieną po gedulingų pa
maldų išlydėtas į San Fernando 
misiją ir palaidotas jos kapinėse.

Ig. Medžiukas

NAUJI PEDAGOGAI
• Prieš keletą metų prie Los An
geles šv. Kazimiero šeštadie
ninės mokyklos Vlado Pažiūros 
iniciatyva buvo suorganizuoti 
dviejų metų mokytojų kursai. Jų 
tikslas — paruošti naujus mo
kytojus šeštadieninei mokyklai. 
Į šiuos kursus įsirašė 11 studen
tų, baigusių 10 metų lituanisti
kos studijas. Jų dalis rugsėjo 9 
išlaikė egzaminus ir gavo moky
tojo diplomą, suteikiantį teisę 
dėstyti lituanistiką pradžios mo

kykloj. Štai tie naujieji pedago
gai: Algis Mikuckis, Vaidilutė 
Butkytė, Vilija Butkytė, Ramo
ną Alseikaitė, Jūratė Pažėraitė,

Ilona Bužėnaitė. Juozas Spiraus- 
kas, kaip baigęs gimnaziją Lietu
voj, gavo diplomą be egzaminų.
Jie visi kaip praktikantai nuo 

šio rudens pradės dirbti toj pa
čioj mokykloj, kurią prieš kele
rius metus baigė.

TRUMPAI
VVilliam Grigaliūnas, sulau

kęs 96 metų amžiaus, mirė rugsė
jo 2. Velionis buvo gimęs Lietu
voj ir prieš daugelį metų iš Chi
cagos atvyko į Los Angeles. Čia 
buvo vienas iš pirmųjų Šv. Ka
zimiero parapijos steigėjų — pa- 
rapiečių. Daug prisidėjo prie Šv. 
Kazimiero parapijos paramos ir 
užlaikymo. Parapijos neužmiršo 
ir savo testamente. Velionis pri
klausė Šv. Vardo Draugijai ir 
Lietuvos vyčių senjorų kuopai. 
Rugsėjo 6, dalyvaujant dideliam 
būriui parapiečių, velionis palai
dotas Los Angeles Kalvarijos ka
pinėse šalia anksčiau ten palai
dotos jo žmonos Barboros. Velio
nį senatvėj uoliai globojo ir lai
dotuvėmis rūpinosi Adelė Baja- 
lienė, padedama Spirauskų šei
mos.

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras, vadovaujamas komp. Bro
niaus Budriūno, naują darbo se
zoną pradėjo repeticijomis rug
sėjo 20. Nuo šio rudens chorui 
talkins ir Sesuo M. Bernarda, 
muzikė, kompozitorė.

Los Angeles šaulių ktiopa 
balių rengia spalio 12, šeštadie
nį, 8 vai. vak. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj.

Santa Monica, Calif., lietuvių 
klubas vakarą rengia spalio 19, 
šeštadienį, 7 vai. vak. Miramar 
viešbučio Satellite salėj. Wil- 
shire ir Ocean, Santa Monica, 
Calif. Šalia vakarienės ir šokių 
bus ir įdomi programa.

Metinis bazaras, rengiamas 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos, 
šiemet įvyks spalio 20. Tarp įvai
rių laimėjimų rengiama ir di
džiulė loterija, kurioj išleidžia
mos laimėjimam 28 dovanos. 
Stambiausia dovana — kelionė 
lėktuvu iš Los Angeles į Hava
jus.

Pranas ir Alė Skirmantai, pra
leidę atostogas Europoj ir aplan
kę daug žymių vietų, laimingai 
grįžo į namus.

Petras ir Rūta Sakai iki šiol gy
veno Palm Springs, Calif., kur tu
rėjo didelį motelį. Jį pardavė ir 
persikėlė gyventi į anksčiau 
pirktus namus San Bernardino 
kalnuose.

Alė Rūta — Arbienė, rašy
toja ir laureatė, nuo šio rudens 
sutiko dėstyti lietuvių literatūrą 
Šv. Kazimiero šeštadieninėj mo
kykloj.

Inž. Jonas Jurkūnas buvo 
atvykęs iš Chicagos ir rugsėjo 
8, minint prezidento Antano 
Smetonos 100 metų gimimo su
kaktį, pasakė pagrindinę kalbą. 
Minėjimas vyko Šv. Kazimiero 
parapijos salėj.

Lietuvių radijas, atsižvelg
damas į klausytojų daugumos 
pageidavimą, nuo rugsėjo 15 pa
keitė ir sutrumpino lietu
viškos programos laiką. Dabar 
transliacijos bus sekmadieniais 
4-4:30 vai. popiet iš tos pačios 
KTYM radijo stoties. — L.Ž.K.

MOKYTOJAS FR. SKĖRYS ORDINUOTAS
KUNIGU DIAKONU

Kun. Juliui Stanaičiui 1973 
rugpiūčio 4 mirus, lietuvių 
evangelikų liuteronų sielovados 
tarnyboj Vakarų Vokietijoj liko 
trys kunigai: A. Gelžinius 
Braunschvveige, Juozas Urdzė 
Bonn — Bad Godesberge ir A. 
Keleris Bremene. Iš jų vienas 
jau yra pensininkas, antras iš
eis pensijon šių metų rudenį, 
trečias — po trejų metų. Nors 
ir pensininkai, jie dar lieka 
aktyviame sielovados darbe, kol 
sveikata jiems leidžia.

Teko susirūpinti jaunesniu 
Bažnyčios darbuotoju. Neturint 
pilnai paruošto teologo, ilgame
tis lietuvių Vasario 16 gimna
zijos mokytojas ir tikybos dės
tytojas Fr. Skėrys iš Mannhei- 
mo sutiko stoti į Bažnyčios tar
nybą. Lietuvių Evangelikų Liu
teronų Bažnyčios išeivijoj vyr. 
Bažnučios tarybos prezidiumo 
nutarimu, 1974 birželio 9 Fr. 
Skėrys buvo ordinuotas kunigu 
diakonu. Ordinacija įvyko Kris
taus bažnyčioj Bremene, Neu

Vahr, kur Bremeno lietuviai 
evangelikai visada renkasi pa
maldom. Į ordinacijos iškilmes 
atsilankė su viršum 80 tautiečių 
iš Bremeno apylinkės ir net 
tolimesnių vietovių, kaip Braun- 
schvveigo ir Salzgitter - Leben- 
stedto. Ordinacijos apeigas pa
gal evengelikų liuteronų nusta
tytą tvarką atliko garbės senjo
ras kun. A. Gelžinius iš Braun- 
schvveigo, asistuojant senjorui

kun. A. Keleriui iš Bremeno ir 
vicesenjorui kun. J. Urdzei 
iš Bonn - Bad Godesbergo. Tai 
labai reikšmingas įvykis, nes 
tai pirma ordinacija po karo 
Vakarų Vokietijoj. Liturgiją at
liko kun. J. Urdzė, pamokslą 
pasakė kun. diakonas Fr. Skė
rys. Žmonių įspūdingą giedoji
mą galingais vargonais palydėjo 
studijų tarėjas ir vargonininkas 
B. Šmitas (Tamaros Kelerytės 
vyras) iš Ofeno. Po pamaldų 
buvo kavutė parapijos salėj, kur 
parapiečiai galėjo su kunigais ir 
vieni su kitais pasikalbėti. Pa
skaityta eilė gautų sveikinimų.

Fr. Skėrys yra gimęs 1919 
liepos 2Kalėnuose, Lauksargių 
parapijoj, Klaipėdos krašte, 
stambaus ūkininko šeimoj. Nuo 
1926 ligi 1932 lankė vietos pra
džios mokyklą, toliau ligi 1937 
— lietuvių Donelaičio gimnazi
ją Pagėgiuose, nuo 1937 — Tau
ragės mokytojų seminariją, kurią 
baigė 1940 birželio 17. Mokyto
javo Tauragės Naumiesty ir vė
liau Vokietijoj. Nuo 1955 balan-

JUOZAS SODAITIS IR JO KŪRYBINIS VEIDAS
Pasitaiko gyvenime taip, kad 

kai kuriem žmonėm kūrybiniai 
talentai pasireiškia ne žalioj 
jaunystėj, o jau pačiame amžiaus 
brandume. Tą sunkiai suvo
kiamą prigimties paslaptį ne kar
ti} užtinkam beskaitydami kai ku
rių žinomų rašytojų, kompozito
rių, poetų arba dailininkų gyve
nimo biografijas. Atrodo, kad 
Juozas Sodaitis irgi būtų vienas 
iš tokių, kurie savo dailės darbais 
pradėjo reikštis jau subrendę. 
Yra taip, kad pas kai kuriuos žmo
nes kūrybinės šaknys glūdi kaž
kur giliai įsiskverbusios pasą
monėj arba vaizduotėj ir pasi
reiškia tam tikru momentu aso
ciacijų paveiktos.

Anksčiau mes Juozą pažinom 
kaip žurnalistą, leidėją ir knygų 
platintoją. Savo metu, dar Lie
tuvoj, jis buvo aistringas spor
tininkas ir buvo labai kietas rie
šutas lengvojoj atletikoj . . .

Sakoma, kad kūrybinis ga
bumas kurioj nors srity yra tai, 
kas padeda žmogui sukurti ką 
nors nauja. Kitaip tariant, muzi
kas, poetas, skulptorius arba 
dailininkas savo ypatinga fanta
zija sukuria tokį vaizdą, kuris yra 
Originalus ir jam realus. Kaip ir 
mokslininkas, kūrėjas gyvenime 
trokšta ieškoti tiesos ir grožio. Ir 
jei kuomet realus gyvenimas 
nebeatitinka menininko vaiz
duotės, tuomet jisai sukuria sa
vitą pasaulio dalį arba vaizdą, ku
ris jam yra tikras. Kartais yra ne
lengva atskirti, kur baigiasi tik
rovė ir kur prasideda fantazija.

1963 metai yra pradžia, kai 
Juozas Sodaitis, kaip sakoma, 
“išeina į gyvenimą”. Jis daly
vauja grupinėse meno parodose 

ir laimi stipendiją į Brooklyn 
Museum Art School, o kitais me
tais gauna Transit Authority 

džio 18 yra mokytoju Vasario 
16 gimnazijoj, kur dėsto vokie
čių kalbą žemesnėse klasėse ir 
ievangelikam mokiniam tikybą 
nuo pirmos ligi devintos klasės.

Bažnytiniam darbui, garbės 
senjorui kun. A. Gelžiniui pa
dedant, jis pasiruošė privačiai 
ir prie senjoro kun. A. Kelerio 
sudarytos komisijos išlaikė ko
lokviumą. Jam bus pavestas lie
tuvių evangelikų bažnytinis ap
tarnavimas Bavarijoj, Baden - 
Wuerttembergo ir Hesseno 
kraštuose.

Fr. Šlenteris

antrąją premiją New Yorke. Tas 
jį skatina naujam darbui ir kūry
bai. 1966 vienas jo darbas buvo 
atžymėtas garbės pažymėjimu, o 
1971 Queensboro meno draugi
ja (irgi New Yorke) jam paskyrė 
trečiąją premiją. Malonus jaus
mas apėmė širdį, kai 1972 Tran
sit Authority didžiulėj parodoj jo 
natiurmortą iš 200 darbų rado 
kaip “best in show” ir už tai jam 
paskyrė stipendiją į Art Siudents 
League meno mokyklą New Yor
ke. Be abejo, tai išėjo į naudą, 
nes 1973 Little Falls, New Jer
sey, jis už savo paveikslą laimė
jo pirmąją premiją. Pagaliau Lie
tuvių Bendruomenės penktojoj 
dailės parodoj Kultūros Židiny 
New Yorke jis praėjusį pavasarį 
gavo garbės pažymėjimą.

Vos tik įžengi į jo simpatingai 
išdekoruotus namus, esančius 
Union, N. J., tuoj pajunti, jog 
patekai į menininko gijom at
austą pasaulį. Kiekviena sienos 
pėda tviska spalvom. Visur pa
veikslų virtinės akį svaigina . . .

Ką gi byloja Juozo Sodaičio 
sukurtas menas? Pirmiausia, jo 
kūryba yra glaudžiai susijusi su 
lietuvių tautosakos meno 
tradicijomis. Toksai stilius jo pa
ties yra pavadintas tapybine gra
fika. Esminius jo kūrybos bruo
žus sudaro lietuviškų pasakų mo
tyvai. Jie vaizduojami stilizuotai, 
paprastai ir nuoširdžiai. Spalvų 
deriniai yra giedri ir šilti. Pavyz
džiui, baltame fone matom Eglę

.žalčių karalienę besikalbančią 
su savo žalčiais, arba šv. Jurgį be
sigrumiantį su slibinu, ir taip to
liau. Tačiau tai nėra vien tik de
koratyvumas, įsisavintas stiliza
vimas arba vien tik ornamen
tika. Čia taip ir matai tą ar kitą 
vaikystėj skaitytą pasaką gyvą ir 
ryškią. Lietuvių tautosakos te
mos yra įdomios tuo, kad čia su
sipina įvairūs mūsų tautodailei 
būdingi stiliai.
\ Nesvetimos Juozui Sodaičiui 
yra ir abstraktaus meno spal
vingos figūros. Kai kurie Lietu
vos kaimo vaizdai, pvz. bažnyt
kaimio arba trobelių, kiek 
primena Adomo Galdiko stilių. 
Tačiau spalvų kompozicija ir jų 
deriniai yra skaistūs ir tiršti, 
kaip, pavyzdžiui, Trakų pilis, Šv. 
Mykolo bažnyčia Vilniuje, Aud
ra ateina ir kiti. Kaip sakyta, jo 
kūriniai charakterizuoja lietuvių 
kaimui ir tautosakai būdingus 
bruožus: paprastumą, aiškumą 
ir ryškių spalvų derinius.

Labai gražu ir naudinga, kad 
Juozo Sodaičio tapybos darbų 
parodą spalio 5 ir 6 rengia D. L. 
Kunigaikštienės Birutės draugi
jos New Yorko skyrius Kultū
ros Židiny. Skyriui pirmininkau
ja Malvina Klivečkienė. Parodos 
atidarymas įvyks spalio 5, šeš
tadienį, 7 vai. vak. New Yorko ir 
New Jersey lietuvių visuomenė 
kviečiama šioj parodoj dalyvauti 
ir pasidžiaugti Juozo Sodaičio 
kūrybine pajėga.

Julius Veblaitis

Pasaulio Liet. Katalikių Organizacijų Sąjungos Valdyba rugsė
jo 7. Iš k.: vicepirm. dr. A. Radzivanienė, atstovė tarptauti
niam ryšiam B. Venskuvienė, religinis patarėjas prel. J. Balkū
nas, A.P., pirmininkė dr. A. Šlepetytė-Janačienė, P. Ąžuolienė. 
Antroje eilėje B. Keventienė, iždininkė V. Penikienė, M. Va
siliauskienė ir vicepirm. M. Lušienė.

ST. PETERSBURG, 
FLORIDA

St. Petersburg, Fla., įsistei
gusio Lietuvių Katalikų Komite
to veiklos pradžia aktyvi. Rugsė
jo 8 ir 15 mišias Holy Name baž
nyčioje lietuvių kalba aukojo 
kun. dr. J. Prunskis. Bažny
čia buvo pilna žmonių. Abu 
kartu labai turiningi kunigo pa
mokslai. Mišių metu skamba lie
tuviškos giesmės, kas čia mūsų 
kolonijoje retas įvykis.

Kun. dr. J. Prunskis su savo 
mamyte 87 m. ir sesute Anele bu
vo apsistoję pas A. ir J. Valauskus. 
Jie suruošė kunigui pagerbimo 
vakarą. Svečių atsilankė gražus 
būrelis. Programa įvairi ir įdomi, 
bet įdomiausia, kai, paprašius p. 
Kleivai, kun. Prunskio motinėlė 
papasakojo savo įspūdžius ir iš
gyvenimus Sibire ir kaip ji atvy
ko pas savo sūnų kunigą į Ameri
ką. Visiem klausant šiurpuliai 
ėjo per kūną.

Lietuvių Katalikų Komitetas, 
kiek teko nugirsti, ir finansiškai 
praturtėjo. Pirmąją, gal ir stam
biausią, auką jam prisiuntė A.A. 
Smigelskiai — 100 dol.

L. K. Komitetas ir toliau vėl 
rūpinasi, kad lietuviškos pa
maldos mūsų lietuvių kolonijoj 
nenutrūktų. Būtų gera ir malonu, 
kad taip įvyktų.

Br. Urbonienė
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Baltimorės tautų festivalyje Vytas Bačanskas pardavinėja lie
tuviškas knygas. Kairėje JAV LB Krašto Valdybos pirminin
kas Juozas Gaila, dešinėje aktorius Jonas Kazlauskas.

0 ŠACHMATAI

BALTIMORĖS ŽINIOS
Suaugusių klubas rugsėjo 21 

surengė luau vakarą mokyklos 
salėje. Programą parengė Judy 
Nortup. Vakaras praėjo gražioje 
nuotaikoje.

Kalėdojimas, metinis parapie- 
čių lankymas, prasidėjo rugsėjo 
24. Parapijos kunigai prel. L. 
Mendelis ir kun. A. Dranginis 
praneš iš sakyklos ir per lietuviš
kąją radijo valandėlę, kada lan
kys įvairius miesto rajonus, kur 
gyvena lietuviai. Kunigai palai
mins namus ir išdalins paplotė- 
les.

Lietuvių posto 154 nariai ir jų 
padėjėjos rugsėjo 29 ruošia susi
pažinimo iškilmes didžiojoje 
Lietuvių svetainės salėje. Iškil
mėse dalyvaus ne tik posto na
riai, bet ir Baltimorės miesto ir 
Marylando valstijos Amerikos le
giono viršininkai. Pradžia 2 vai. 
popiet. Po iškilmių bus vaišės.

Madų parodą rengia sodalietės 
spalio 1 gražioje Maitins West 
salėje. Jau dabar sodalietės plati
na bilietus. Prašoma bilietus iš 
anksto įsigyti. Jų taip pat galima 
gauti ir klebonijoje. Pradžia 7 
v.v. Pirma bus vakarienė, o pas
kui bus demonstruojami mote
riški ir vyriški žiemos drabužiai. 
Bus ir loterija. Pelnas skiriamas 
Šv. Alfonso mokyklos naudai. Vi
si kviečiami.

Vyrų choras Daina pradės re
petuoti spalio 1. Visi nariai ir tie', 
kurte mėgsta lietuvišką dainą, 
prašomi 7:30 v.v. susirinkti į 
į lietuvių salę. Choro susirinki-

mas buvo rugsėjo 15. Buvo pada
rytos apyskaitos ir apžvelgta atei
ties veikla. Choras taip pat turės 
savo gegužinę Gordono ir Eleo
noros namuose prie Liberty 
Dam.

A.a. Vinco Nagornoskio pager
bimą rengia spalio 6, sekmadie
nį. Jis buvo dramaturgas, parašė 
dramą “Živilė , Kaributo duk
ra”, labai plačiai veikė Balti- 
morėje. Jis pats vaidino, pats re
žisavo ir mokė kitus vaidinti. Jo 
ir jo aktorių dėka buvo pastatyta 
graži Lietuvių svetainė, kuri turi 
didelę sceną. Lietuvos respubli
ka už nuopelnus buvo jį apdova
nojusi Gedimino ordinu. Tą 
dieną, spalio 6, pagerbimas pra
sidės mišiomis 11:30 v. Šv. Al
fonso bažnyčioje. Per mišias gie
dos vyrų choras, po mišių kapi
nėse bus pašventintas jo pamink
las. Pašventins prel. L. Mende
lis. Pagerbimo akademija bus 3 
v. popiet Lietuvių svetainėje. Jo 
pagerbimą rengia Lietuvių Tau
tinio Knygyno nariai. Rengė
jai kviečia visus dalyvauti.

Aidą, Hamiltono mergaičių 
chorą, pakvietė Liet. Tautinės 
Sąjungos Baltimorės skyrius. 
Choras šią vasarą gastroliavo Eu
ropoje. Jų koncertas Baltimorėje 
bus spalio 12 Lietuvių svetainė
je. Pradžia 7:30 v.v. Chorui v va
dovauja solistas Vaclovas Veri- 
kaitis. Jis taip pat dainuos solo 
su choru. Po koncerto bus šokiai. 
Visi maloniai kviečiami.

Jonas Obelinis

Veda Kazys Merkis

— Pataisome. Amerikietis 
Peter VVinston pasaulio jaunių 
pirmenybių baigmėje laimėjo 4 
taškus, o ne 3.5, kaip minėjome 
pereitą kartą. Jis įveikė vokietį 
Mack ir brazilą Sunje-Neto; ly
giomis sulošė prieš jugoslavą 
Marijanovičių, sovietų Kočijevą, 
argentinietį Giardelli ir kolum- 
bietį Henou; pralaimėjo nauja
jam pasaulio čempijonui anglui 
A. Mails, olandui Deaks (2 v.) 
ir švedui Šneider (4 v.).

— Jaunieji reiškiasi Bostone. 
Kazio Merkio vedamas šachmatų 
treniruotes ketvirtadieniais So. 
Bostono lietuvių piliečių klube 
gana stropiai lanko Tomas Gir
nius, Leonas Navickas, Jonas 
Aleksonis, Gintaras ir Ramūnas 
Ivaškai, V. Senuta ir kiti. Iš mer
gaičių: Nijolė Ivaškaitė, D. Ketu
rakytė, Arista Navickaitė ir kitos.

— N. Yorko LAKlubo šach
matų vadovas E. Staknys kvie
čia šachmatininkus, ypač jaunuo
lius, lankyti penktadienio vaka
rais Kultūros Židinį, kur šachma
tininkai susirenka pažaisti.

— Pateikiame įdomią šachma
tų partiją iš turnyro Canarų salo
se tarp argentiniečio Quinteros 
ir kolumbiečio Garcia:

NIMZO-INDIAN DEFENSE
Quinteros Garcia Quinteros Garcia

VVhite Black White Black
1 P-Q4 N-KB3 8 P-QN4 N/4-K5
2 P-QB4 P-K3 9 Q-B2 P-Q4 

NxKBP3 N-QB3 B-N5 10 P-B5
4 Q-B2 P-B4 11 KxN N-K5ch
5 PxP N-R3 12 K-Kl Q-B3
6 P-QR3 BxNch 13 P-K3 QxR
7 QxB NxP 14 B-N5ch B-Q2

Ouinteros Garcia
VVhite Black

15 BxBch KxB
16 K-K2 O-B6
17 Q-R4ch K-K2
18 N-R3 Q-B5cb
19 K-B3 
Resigns

NxP

— Didžioji šachmatų dvikova 
prasidėjo rugsėjo 16, Maskvoje. 
Anatolijus Karpovas, 23 metų 
didmeistris, rungiasi prieš 20 
metų vyresnį didmeistrių vilką 
Viktorą Korčnojų. Pirmoji partija 
baigėsi lygiomis; Korčnojus lošė 
baltais. Antrojoje — A. Karpovas 
sugebėjo įveikti seną vilką — 
Korčnojų. Trečioji buvo nebaig
ta, bet joje Karpovas jau turi pra
našumo. Ar sugebės Korčnojus 
atsilaikyti, jau yra klausimas: Ta
čiau ir Karpovui nelengva už
duotis realizuoti nežymų pra
našumą. Čia toji padėtis:

Į

DEXTER PARK
M PHARMACY IIHl

Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA A\EnUE 

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

WE DELTVER
Michigan 2-4130

Palaikyk lietuvišką spaudą. — 
Skaityk Darbininką!

ROSLYN HEIGHTS Hl RANCH 
3 Bedrooms, Nevv Eat-in-Kitchen, 
Centrally A/C. Fully Finished Base- 
ment, Above Ground Pool, Low 
Taxes, All Appliances, W/W Carpet
ing 2 Zone Heated. $62,000. 516 484- 

5138

RICH TERRACE AUTOMATIC 
TRANSMISSION CORP.

For Automobiles, also Marine Divi- 
slon. All Parts in Stock Paragon- 

Warner Complete Rebuilding, One 
Day Service 

1020 Castleton Avė. Staten Island 
Call 212 447-1289

MOVING STORAGE 
Reasonable Rates 
Šame Day Service 
First Month Free 

Call Us At 288-3277 
or 876-5454

DON AND JEANIE’S SUNOCO 
Satisfied Customers Minor Repairs Road 
Service, Tune Ups, Tires, Accessories, 
Member A.A.A. 3rd and Oxford Street

Belvidere, N. J. Call 201 475-4527 
Askfor Don and Jean Stull Owners

AVOID BEING 
FIRED 

SUBSCRIBE TO RIVERA’S 
WAKE UP SERVICE 
CALL 212 342-4018

8EA ISLE CITY, N.J. 
TOWNHOUSE COMPLEX

For sale by owner. 4 brand new 
Iarge 3 B.R. tovvnhouse apart- 
ments centrally located. 1 blk. to 
beach & marina. Excel. invest. 
Seasonal or year-round rentai. 
,Totai package $145,000. 29% down 
payment, balance 25 yr. mortgage 
at S%%. Mušt sėli. For nppt. cnll 
<|lll>-N38-475:i. 

VVORCESTER, 
MASS.

Lietuvių Organizacijų Ta
rybos valdybos posėdy rugsėjo 
1 pirm. Pr. Stanelis perdavė 
visus dokumentus vicepirminin
kui A. Minikauskui, nes pats, iš
vykdamas apsigyventi Floridoj, 
iš pirmininko pareigų pasi
traukė.

Romuvos parke, Brocktone, 
rugsėjo 29, sekmadienį, LB Bos
tono apygarda, į kurią įeina ir 
Worcesterio LB apylinkė, rengia 
Lietuvių dieną. Ši šventė bū
davo rengiama Maironio Parke. 
Suvažiuodavo gana daug žmo
nių. Šiais metais visi važiuo
kime į Brocktoną.

40 vai. atlaidai Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj prasideda 
spalio 6, sekmadienį.

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa spalio 19 Lietuvių Pi
liečių Klube, 67 Vernon, rengia 
koncertą ir vakarienę. Pradžia 
7 vai. vak. Programą atliks Bos
tono vyrų sekstetas, vadovauja
mas komp. Juliaus Gaidelio. Po 
puikių vaišių bus šokiai. Gros 
geriausias visoj Naujojoj Angli
joj orkestras. Bilietai jau gauna
mi pas valdybos narius ir visus 
šaulius. Įsigykim iš anksto.

Kun. Antanas Miciūnas, MIC, 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas, lapkričio 4-18 vadovaus 
ekskursijai į Šv. Žemę. Pake
liui ekskursija sustos keliom 
dienom Romoj, o grįždama ap
lankys Graikiją. Dėl informacijų 
rašyti: Rev. A. Miciūnas, MIC, 
41 Providence St., Worcester, 
Mass. 01604. Tel. (617) 754- 
5142.

J.M.

Nashua, N. H. 
Lietuviškos veiklos 

pradžia
Įvadu į naują veiklos sezoną 

Balfo skyrius ruošia linksmą lie
tuvišką popietę Šv. Kazimiero 
parapijos salėj rugsėjo 29, sek
madienį, 2 vai. po pietų. Progra
mą atliks išimtinai vietos jau
nimas, vadovaujant Keene ko
legijos studentei Julei Grausly- 
tei, kuriai gerą talką pažadėjo 
bostoniškis Gintaras Karosas ir 
draugai. Po programos lietuviš
ka kavutė su pyragu. Rengia Bal
fo skyriaus pirmininkas Kazys 
Grauslys su žmona ir iždininkas 
Juozas Kubilius su žmona.

Balfo skyrius ruošia lapkričio 
mėnesį vajų. Pereitais metais 
sutelkė 500 dol. ir pasiuntė cent
rui. Šalia to, sutelkė 100 dol. 
Altai. Skyrius turi 32 narius.

Šv. Kazimiero parapijos kle
boną ir parapiečius lankė kun. K. 
Kuzminskas ir suorganizavo bū
relį rėmėjų Šalpai bei išplatino 
12 egz. knygos Kronika.

Kor.

Darbininkui 
paremti 
aukojo

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami savo prenumeratą, kar
tu pridėję auką už kalendo
rių ar šiaip spaudą parėmę:

Po 10 dol. — kun. K. Balčys, 
Amstėrdam, N. Y., kun. J. Ruo
kis, Waterbury, Conn., S. Meš- 
kys, E. Pavelites, Brooklyn, N.Y., 
K. Rinkevičius, Jersey City, N.J., 
kun. A. B. Jansonis, Lawrence, 
Mass.

7 dol. — V. Staknys, Elizabeth, 
N.J.

6 dol. — L. Davidonis, Athol, 
Mass.

Po 5 dol. — Z. Bacevičius, E. 
Kučinskas, K. Remeza, Brook
lyn, N. Y., V. Alksninis, Flush- 
ing, N.Y., A. Mileris, VVoodha
ven, N.Y., B. Graužinis, Los An
geles, Calif., J. Gaila, Cherry 
Hill, N. J., A. Vakselis, Rich
mond Hill, N. Y., A. Barkauskas, 
Bradley Beach, N. J., A. Laurai
tis, Maspeth, N. Y., J. Burdulis, 
Shirley, N. Y., A. Valaitis, Phi
ladelphia, Pa., M. Slavinskas, 
Nevv Hyde Park, N.Y., I. Kaz
lauskas, Great Neck, N. Y., J. 
Ugianskis, Grand Rapids, Mich., 
A. Patamsis, Fort Myers, Fla., A. 
Bocis, Langhorne, Pa., A. Jana- 
čienė, Yonkers, N.Y.

3 dol. — P. Kaspariūnas, Rah- 
way, N. J.

Po 2 dol. — kun. K. Kasinskas, 
Scranton, Pa., V. Kamantauskas, 
Norvvood, Mass., K. Vildžius, 
Washington, D.C., J. Juodis, Viz
baras, K. Zauka, VVoodhaven 
N.Y., V. Valukas, J. Vėbra, Nevv 
Haven, Conn., B. Sudzinskas, 
Industry, Pa., C.
Northport, N. Y., V. Vitkus, 
Rochester, N. Y., J. Žukas, Rich
mond Hill, N. Y., S. Dzekciorius, 
Amstėrdam, N. Y., A. Visminas, 
VVoodside, N. Y., A. Bražėnas, 
Detroit, Mich., B. Raugas, Del- 
ran, N. J., J. Galenski, Parlin, N. 
J., A. Kamantauskas, S. Boston, 
Mass., D. Averka-Recka, Dor-

Bubnis, E.

GENERAL REPAIR SERVICE:

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

Free Estimates. 796-4404 
Call Any Time

I?

SPECIALIZING IN:

Sewer cleaning, welder pipefiilins* 
roof repair, bthrm modernizaticrų. 
ceramic tile Jnstallatlon, resideniiab 
,& commercial painting and all eltcJ 
•trical appliances.

QUALITY SERVICE—LOW PRICES?:

24 hours a day anywhere In NYC) 
calL 587-3884 DAY or NITE

ROAD RUNNER DELIVERY 
SERVICE

214 Gatės Avė. Little Ferry, N.J. 
Package Dellvery for N. J. and N.Y. 

Area Also Flat Dellvery 
Call 201 641-3140 

Mr. Al Dougard

:l

į

i

FLAT RATE MOVERS
935 E. 163rd Street

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

tial Free Estimates Call 329-0900

— Lietuviai šachmatininkai 
Australijoje gyvai reiškiasi Ade
laidėje ir Melbourne. Adelaidėje 
— stipri “Vytis”, kurioje lošia 
korespondencinių šachmatų 
didmeistris R. Arlauskas, Vyt. 
Opulskis ir kt. “Vytis” buvo dau
gelio metų Adelaidės “Žaibo” 
turnyrų nugalėtojas. Melbourno 
lygos rezervinėje klasėje run
giasi lietuvių “Varpo” komanda. 
Joje lošia V. Mačiulaitis A. Baltu
tis, O. Baltrušaitis ir kt.

FOUNDRY GRAY IRON 
EXPERIENCED JOURNEYMAN 
SQUEEZER FLOOR MOLDERS 

Mušt be able to pass physical examina- 
tion. Good vvages. Fringe benef its. Pension 
plan. Insurance package including major 
medical and steady work. Write or apply at: 

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

RIEDEL & DARU INC.
Plumbing & Sewer Installation Ouality 
Work Reasonable Prices free estimates 

628 Lincoln Blvd. Westwood, N.J.
Call 201 666-2347

g
i

3

Knygos lietuvių ir anglų 
kalbom išmokti:

Introduction to Modern Li- 
thuanian, 9 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu, 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas, 
8 dol.

Lietuviškai angliškas žody
nas, 6 dol.

Tai graži donava jaunimui 
ir suaugusiem visokiomis pro
gomis. Knygos gaunamos Darbi
ninko administracijoj, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N N. Y. 
11207.

chester, Mass., M. Patrick, Mill- 
town, N. J., K. Mitinąs, Fremont 
Center, N. Y., D. Tilvikas, St. Pe- 
tersburg Beach, Fla., P. Toleikis, 
Paterson, N. J., dr. J. Simaitis, 
Forest Hills, N. Y., P. Elseika, 
Newark, N. J., J. Žilius, East 
Windsor, N. J., I. Kutelis, VVater- 
bury, Conn.

Po 1 dol. — H. Chemerka, 
Brooklyn, N.Y., A. Skudzinskas, 
Dorchester, Mass., R. Lukas, In- 
terlaken, N. J., I. Janavičius, Cle- 
veland, Ohio, V. Chenis, Provi
dence, R. I., V. Glaser, VVoodcliff 
Lake, N. J., A. Žaliaduonis, St. 
Petersburg, Fla.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija. _____________________
Dear Mrs. Podberezna:

I would very much likę to see 
you again. We met during the 
war, at a time when your friend, 
a Lithuanian lady, was siek in a 1 
hospital. She was a widow, suf- 
fering from cancer. My son and I 
were visiting your apartment 
once, when a bombing raid start- 
ed. We ran to hide in a church, 
which was near your apartment. 
Also, I met you again in con- 
neetion with the IRO, in Bad 
Reichenhall. A Red Cross . 
commission was then checking 
those who desired to work in - 
hospitals. r į

Please call me at 201748-2086, į 
or write to me: Mrs. Klaudia i 
Chranewycz, 40 Conger Street, 
301-B, Bloomfield, N. J. 07003.

AN INVITATION FOR A DAY OF ADVENTURE 
OCTOBER 12, 1974 

AT THE

BROTHERHOOD WINERY

SPONSORED BY AMERICAN TRAVEL 
LAŠT FRONTIER CO.

PROCEEDS CONTRIBUTE TO YEAR ROUND RE- 
CREATION CENTER AND SUMMER DAY CAMP. 
PLEDGES AND DONATIONS WILL BE ACCEPTED 
TO SPONSOR YOUR CHILD OR ANY OTHER KID 
FOR 1 OR 2 WEEKS VACATION. TICKETS $12.00 

EACH.

CALL OR WRITE

' American Travel Lašt Frontier Co. 
3578 White Plains Road, Bronx, N.Y. 

10467

231-7292 6 PM — 10 PM

Mr. S. Bailey 681-6712 6 PM-10 PM 
Mr. L. Gatl ing 325-4897 9 AM - 5 PM

TAKE NO. 2 TRAIN TO GUNHILL ROAD STOP. 
BUSES WILL BE LOADING AT 212TH ST. & WHITE 
PLAINS RD. BX„ 124TH STR. & 7TH AVĖ, 125th & 
ST. NICHOLAS AVĖ. FROM 7 AM — 8:30 AM

OCTOBER 12, 1974

UŽEIKITE IR PAMATYKITE
SCHRAGER’S 

Moderniausius baldus! 
GERIAUSIA RŪŠIS 
ŽEMIAUSIOS KAINOS

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SCHRAGER’S

Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai, 
Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat 
Kiiimai.-Lempos. Matracai, Vieniški Baldai

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

Nevv York City Tel.: TR 9-0400
Atidarą kasdien iki 8 vai. 
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

WEST VACUUM SYSTEMS 
Garage Doors and Intercombs 

& Securlty Systems 
P. O. Box 147 

Bloomfleld N. J.
Call 201 743-4215

EXP. PAINTING & 
PAPER HANGING

We Speciailze in Furnitūra Repalr A 
Refinishing also Cabinet Spraying 
Reasonable Rates Call 24 Hours 

516 FR 4-0395

BEAT THE HIGH COST 
OF MOVING

AND 
HAULING INC.

Anything, Any Time, Anyvvhere 
Free Estimates
24 Hour Service

Call 212 864-4985

ALL TYPES BROKEN & LOOSE 
FURNITURE REPAIRED IN YOUR 

HOME
CALL DOCTOR FURNITURE 

CALL 222-8569

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

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

r~

I

I T A S
. INVESTAVIMAS — TAUPYMAS

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

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6947

t

j

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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KODĖL RENGIAMAS KULTŪROS 
ŽIDINIO BALIUS?

Kultūros Židinio išlaikymo 
komitetas posėdžiavo rugsėjo 17 
ir susipažino su dabartine padė
timi. Jau buvo skelbta, kad Kul
tūros Židinys pats neišsilaiko, 
nes jo patalpos tarnauja lietuviš
kai visuomenei už minimalinį at
lyginimą. Nenorima kelti kainų, 
nes nuo to nukentėtų lietuviškas 
kultūrinis gyvenimas. (Du treč
daliai patalpų naudojimo laiko 
yra neapmokami.)

Židinio išlaikymas metam atsi
eina tarp 30-35 tūkstančių dol. 
Numatoma pajamų apie 10-12 
tūkstančių per metus. Tai du 
trečdalius reikiamų pinigų reikia 
sutelkti kitokiu būdu. Dar yra ir 
skolos, kurią reikia išmokėti.

Šiemetnuo sausio 1 iki rugsėjo 
1 išleista 11,477.71 dol., pajamų 
gauta tik 3,150 dol.

Išlaidų didžiausias pozicijas 
sudaro šviesa, apšildymas ir sar
gas. Pilna apyskaita bus išsiunti
nėta aukotojams su pakvietimu į 
balių.

Tad šis lapkričio 16 rengiamas 
balius ir skiriamas Kultūros Ži
diniui išlaikyti. Balių rengia Kul
tūros Židinio išlaikymo komite
tas ir visus, nuoširdžiai kviečia 
įsijungti į Židinio išlaikytojus.

Dovanos baliaus dalyviam
Balius rengiamas labdaros rei

kalam, bet šį kartą rengėjai nori 
šiuo bei tuo atžymėti visus ba
liaus dalyvius. Kas nuo liepos 1 
iki baliaus (iki lapkričio 16) pa
aukos 50 dol., tas, įeidamas į ba
lių, gaus bilietą į solistės Mara
lin Niska koncertą.

Marijona Tumasonienė- 
Scharf, ilgus metus gyvenusi 
Brooklyne, o dabar gyvenanti 
Texas, kuriam laikui buvo atvy
kusi į Brooklyną, aplankė savo 
pažįstamus ir draugus. Grįžusi 
namo, prisiuntė 500 dol. Darbi
ninko įstaigos remontui bei 
spaudos reikalam. Kiek anks
čiau buvo paaukojusi visą tūks
tantį Kultūros Židiniui. Kad ir to
liau gyvendama, mielai veikia 
lietuviškame pasaulyje, skaito 
Darbininką. Geradarė labai 
pajėgi, nors jau peržengusi 80 m. 
amžiaus. Ilgų bei sveikų metų 
linkėjimai nuo draugų Brook
lyne. Padėką už aukas reiškia 
Darbininko administracija bei 
lietuviai pranciškonai.

Marijona Tumasonienė — 
Scharf

Mūsų mylimas

A.A.
JUOZAS ŠEŠTOKAS,

gimęs 1905 rugsėjo 20 Pajavonio valsčiuje, Trilaukio 
kaime, pašauktas Visagalio Dievo, mirė 1974 rugsėjo 
8. Palaidotas rugsėjo 11 Prisikėlimo kapinėse Hulmevil- 
le, Pennsylvanijoje.

Gili mūsų padėka giminėm, draugam ir pažįsta
miem už gausų velionies lankymą koplyčioje, dalyvavi
mą gedulingose pamaldose, palydėjimą į amžinojo po
ilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame už tiek daug užprašytų mišių 
už vyro ir tėvelio sielą, aukas jo atminimui Lietuvių 
Tautos Fondui, Vinco Krėvės šeštadieninei mokyklai, 
prisiųstas gėles ir visiem už pareikštą nuoširdžią už
uojautą mūsų skausmo valandoje.

Ypatinga mūsų padėka klebonui J. Degučiui, kun. 
K. Sakalauskui, kun. P. Jaraškai už paaukotas mišias, 
maldas koplyčioje ir kapinėse. Solistei J. Augaitytėi ir 
p. V. Maton iu i dėkojame už jautrias giesmes bažnyčioje.

Dėkojame karsto nešėjam, laidotuvių direktoriui p. 
M. Bigemiui ir poniai už labai rūpestingą patarnavimą.

Liūdinti žmona Ona, duktė Ona Pliuškonienė, 
žentas Kęstutis, anūkės Danutė ir Rimutė

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju dr. St. Pet-. 
rauskui už rūpestingą priežiūrą 
ir gydymą mano žmonos, kai ji 
buvo sunkiai susirgusi ir gulėjo 
Alexian Brothers ligoninėje Eli
zabethe.

Taip pat išreiškiame gilią pa
dėką ponam J. ir P. Ivaškams 
už jų širdingą ir labai didelę pa
galbą jos nelaimingo atsitikimo 
metu, kai mes abu buvome labai 
sukrėsti.

Su pagarba
Dail. T. Petraitis ir žmona

RESPONSIBLE PERSON — 
SALES & STOCK WORK Ju- 
nior and Ladies Boutique. 
Trainee or experienced person 
leading to management posi- 
tion. Part-Full Time. Opportuni- 
ty. Future in profit sharing. The 
Palace 108-21 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill*, L. I. VI9—1312.

Solistė Maralin Niska yra žymi 
Metropolitan ir New York City 
operų solistė, dainuoja pirma
eiles roles. Ji dalyvavo Kultūros 
Židinio atidarymo koncerte ir 
pažadėjo dainuoti lietuviam, nes 
jos vyro tėvas buvo lietu
vis. Ji mėgsta lietuvius, domisi 
lietuviškais kultūros reikalais, 
turi dail. A. Galdiko paveikslų. 
Jos koncertas Kultūros Židinyje 
bus pavasarį.

Taip pat skiriamos dvi įėjimo 
premijos (door prize). Tai kelio
nė dviem asmenim į Nassau 
ar į Puerto Ricą ir savaitės pra
gyvenimas viešbutyje. Šie du 
kelionės bilietai ir atostogų sa
vaitė gaunama per Lito kelionių 
biurą.

Tad visi kviečiami neatsilikti 
ir dalyvauti šiame baliuje, ku
riame ne tik duosite, bet ir gau
site. Aukas prašom siųsti šiuo 
adresu: Kultūros Židinys — 
Franciscan Fathers, Building 
Fund, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207.

APREIŠKIMO
PARAPIJOS ŽINIOS

Apreiškimo parapijos vadovy
bė labiausiai sielojasi, kad žmo
nės kuo gausiausiai lankytų lie
tuviškas pamaldas. Kasdien au
kojamos mišios lietuviškai, gie
damos mirusiųjų prisiminimui 
psalmės-egzekvijos. Sekmadie
niais lietuviškos mišios būna 8 
vai. ir suma. Visi kviečiami bent 
sekmadieniais lankyti savo pa
rapijos lietuviškas pamaldas. 
Ateityje pramatoma pakviesti 
svečių kalbėtojų, surengti religi
nius koncertus, rekolekcijas.

Parapijos choras šiemet mini 
savo veiklos 60 metų sukaktį. Ta 
proga kviečiami įsijungti į chorą 
nauji asmenys. Chorui vado
vauja muzikas Algirdas Kača- 1 , a -■ I —O A ♦nąuskas.

Pabendravimo valandėlės 
rengiamos kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį ar atitinkamai 
progai pasitaikius. Po pamaldų 
visi susirenka į parapijos salę, 
kur prie kavutės turi progos pa
bendrauti. Pirma tokia popietė 
bus spalio 6. Ta proga kun. Juo
zas Čekavičius papasakos savo 
kelionių įspūdžius. Taip pat ga
lės pasisakyti ir kiti iš savo ke
lionių po Europą. Tokį pa
bendravimą rengia specialus 
pobūvių komitetas.

Organizacinė veikla parapijoje 
reiškiasi labai gyvai. Čia veikia 
Lietuvos vyčių 41-oji kuopa. Ieš
koma naujų narių, organizuo
jami vytiški pobūviai. Kitais me
tais New Yorke bus vyčių sei
mas, tai kuopai teks gerokai pa
dirbėti. Šios kuopos narių tarp 
yra Juozas Bulevičius, Antanas 
Mažeika, dr. Denis Mažeika su 

žmona, kun. Pranas Raugalas, 
kun. Antanas Račkauskas, kun. 
Ladas Budreckas, kun. Stasys 
Raila, adv. Antanas Šavelskis ir 
eilė kitų.

Moterų Sąjungos 29 kuopa 
savo metinius pietus rengia spa-

Vytauto Maželio fotografijos parodoje, kuri vyko rugsėjo 7-8 Kultūros Židinio ma
žojoje Salėje. Nuotrauka B. Bivainytės

ELIZABETHO LIETUVIŲ LAISVĖS SALEI 50 M .
Pirmieji lietuviai, apsigyvenę 

Elizabethe, aptinkami 1878 me
tais. Kolonija sparčiai augo, nes 
čia buvo daug darbo galimybių. 
Čia veikė Singerio siuvamųjų 
mašinų fabrikas, miesto pašonėj 
buvo naftos valyklos, laivų staty
bos, chemikalų, municijos pra
monės ir kita. Ilgainiui į Eliza- 
bethą privažiavo arti 10,000 tau
tiečių. Pradžioj, neturėdami sa
vos bažnyčios ir kunigo, jie eida
vo į Šv. Patriko bažnyčią. Atsira
do būtinas reikalas turėti savo 
maldos namus, o susirinkimam 
savo salę.

Lietuvai tapus nepriklauso
ma valstybe, tautinė sąmonė 
smarkiai atgijo. Pavyzdžiui, Lie
tuvos Laisvės paskolos lakštų 
lietuviai išpirko už 35,000 dol. 
Nuosavo namo įsigijimo mintis 
gimė 1921. Bruno Kopūstaitis 
pasiūlė jam duoti Lithuanian Li- 
berty Hali vardą. Romualdo 
Džiovalio pastangomis 1924 pa

vasarį buvo nupirktas sklypas 
269 Second Street, ir prasidėjo 
statybos darbai. Kertinis akmuo 
buvo padėtas su didelėm iškil- 
mėm, dalyvaujant gausiom lietu- » i • • • i • . •
vių organizacijom ir Elizabetho Jo 3.11 ĮJOS tautų šventė Pnedainėj 
miesto valdžios atstovam. Vis
kas vyko sparčiai. Buvo parduo
tos 2609 akcijos-šerai; tai sudarė 
tvirtą statybos kapitalą. Pastatas, 
salė, baras ir kėgliavimo įrengi
mai buvo baigti ir visuomenei 
atidaryti 1924 spalio mėn. Sve
tainė tapo vieta, kur lietuviai po 
sunkaus darbo galėjo atleisti 
savo raumenis, susiburdami už
eigoj, o savaitgaliais nuosavoj 
salėj vykdavo įvairūs parengi
mai.

Po antrojo pasaulinio karo į 
Elizabethą iš sugriautos Vokieti- 

lio 13. Pelnas skiriamas parapijos 
naudai.

Šv. Raštas ir Kronikos platina
mos kiekvieną sekmadienį baž
nyčioje.

Dievo Diena šiais metais buvo 
rugsėjo 22 Šv. Patricko kated
roje. Apreiškimo parapijai at
stovavo kun. St. Raila. 

jos miestų atvyko 320 naujaku
rių, ir Liberty Hali pasidarė nuo
latinė įvairių susirinkimų bei 
renginių vieta. Šiandien čia prie
globstį savo susirinkimam randa 
Lietuvių Bendruomenės, Tauti
nės Sąjungos, skautų ir skaučių 
darbuotojai ir kiti. Be to, jau 
eilę metų šiose patalpose repe
tuoja mūsų judri jaunimo tauti
nių šokių grupė Liepsna.

Lietuvių svetainės vadovybė, 
jos direktoriai ir akcininkai svei
kina vieni kitus bei visus lietu
vių bičiulius šia reikšminga 50 
metų gyvuotės proga, linkėdami, 
kad ši vieta ir toliau pasiliktų 
lietuviškų susirinkimų ir tauti
nės veiklos namais, kur lietu
viška liepsnelė ilgus metus ru
sentų ir šildytų mūsų pavargu
sias širdis.

Dabartinė vadovybė 1973 
. 1974: prezidentas Kazys Ožalas, 
fįnaiisų sekretorius — Valenti
nas Mėlinis, knygų sekretorius 
— Pranas Puronas; direktoriai: 
John Reedy, Edmundas Ku- 
baitis, Pranas Kudulis, Elena

Priedainėj, gražiame latvių 
amfiteatre, rugpiūčio 24 UBA- 
BATUN surengė Baltijos tautų 
šventę.

Šventę atidarė ir jai va
dovavo Batuno pirmininkas Ints 
Rupners. Programa buvo įvai
ri ir gana įdomi.

Šį sykį stipriausiai pasirodė 
estai su labai gyvais tautiniais 
šokiais ir sparnuotuoju sportu, 
kur žaidėjos, atrodė, ne vaikšto, 
bet savo melsvuose šyduose 
bando skristi; jos priminė pasa
kų undines.

Latviam atstovavo solistė sop
ranas Olga Ozolins ir gitaristas 
Andris Karklins. Reikia pastebė
ti, kad solistė Olga pasirodė vi
sai neįprastai — ne taip, kaip 
kitos solistės, kurios ateina prie 
mikrofonų išskirtinai išsipuošu
sios ir, muzikai palydint, traukia 
ariją po arijos; ji atėjo kukliai 
apsirengusi, atsisėdo ant kėdės 
ir, gitara sau pritardama, daina
vo liaudies dainas, pereinančias 
į skundus ir raudas. Ypač puikiai 
nuskambėjo daina “Baltijos jū
rai”, harmonizuota Raimonds 
Pails.

Lietuviam atstovavo New Bri
tain, Conn., moterų sekstetas 
Svajonė, vadovaujamas muz. Jo
no Beinoriaus. Nors sekstetas 
nepasižymėjo išskirtiniu baisin
gumu, bet dainos buvo parink
tos labai vykusiai: arba visai ne
girdėtos, kaip “Linai ir tu”, 
harmonizuota J. Beinoriaus, ar
ba labai retai girdimos, kaip 
“Sesuo žydrioji Vilija” — A. Ka
čanausko, “Suktinėlis” — M. 
Čiurlionio ir kitos kitų kompo
zitorių; dėl to ir klausytis buvo 
gana malonu.

Žinoma, lietuviai turėjo pasi
rodyti stipriau. Sekstetas buvo 
geras, bet vieno per mažai. Bė
da, kad pas mus dainos menas 
smarkiai pradėjo šlubuoti. New 
Jersey turėjom visai neblogą 
Rūtos ansamblį, kuris turėjo vi

Juškienė, Algis Bitėnas, Rimas 
Bitėnas, Romas Puronas; vedėjas 
— Jonas Švedas, jo pagalbinin
kai — Pranas Kudulis ir Robertas 
Margadonna.

-o-
Ta proga spalio 5, šeštadienį, 

7 vai. vak. yra rengiamas didžiu
lis jubiliejinis minėjimas su 
puota.

Dalyvaus Lietuvos gen. kon
sulas New Yorke Anicetas Si
mutis ir Elizabetho miesto bur
mistras Thomas Dunn. Jie svei
kins visus. Bus meninė progra
ma, kurią atliks aktorius Vi
talis Žukauskas ir New Jersey 
vyrų kvartetas Vyturiai, kuriam 
vadovauja dr. Darius Slavinskas. 
Svečiai bus vaišinami skania 
vakariene ir tauriais gė
rimais. Po to šokiai iki gaidžių.

Svetainės adresas: 269 Second 
St., Elizabeth, N.J. Tel. EL 1- 
6646 (area code 201).

Bilietus užsisakyti dabar, nes 
bus numeruoti stalai.

J. Veblaitis

sai pajėgų chorą, bet nebegirdė
ti nei ansamblio, nei choro.

Nepakankamas buvo ir lietu
vių žiūrovų skaičius. Kodėl mes 
neimam pavyzdžio iš mūsų 
dviejų “jaunuolių”, kurie, balti 
kaip obelų žiedai, niekados ne
pavargsta, visur suspėja — ar 
demonstracijos, ar protestai, ar 
suvažiavimai. Kur tik Lietuvos 
reikalai, ten yra ir jie. Abu juos 
radau ir šioje šventėj. Tai ger
biamas prelatas Jonas Balko
nas ir garbingasis Helsinkio ka
linys dr. P. Vileišis. Jiem visa
dos ir netoli, ir geras oras.

Kam kam, bet organizacijų 
vadovybėm į Batuno rengia
mas šventes turi būti ir netoli, 
ir geras oras.

Batunas ne tik lanko Jungti
nių Tautų atstovybes, supažin
dindamas jas su Baltijos tautų 
padėtim, bet turi išvystęs ir stip
rų informacinį tinklą.

Batuno darbų didžiausią naš
tą neša jo vykdomasis vicepirmi
ninkas Kęstutis Miklas. Jo prie
žiūroj buvo ir ši šventė. Visiem 
batuniečiam reikia linkėti sėk
mės ir ištvermės, o mes pasi- 
žadėkim nuoširdžiau juos pa
remti ir doleriu, ir darbu.

P. Puronas

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachuseits 
"Kur dūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBAUD, Pręsident

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

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regula? a/c— 5%% • 1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

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

Dalia Jasaitytė, Laimos ir dr. 
Stasio Jasaičių duktė, rugsėjo 12 
Northeastern universitete gavo 
magistro laipsnį. Studijavo isto
riją. Bakalauro laipsnį Dalia gavo 
Loyolos universitete Chicagoje,
III.

Antanui Matjoškai, LB Bos
tono apylinkės pirmininkui, jo 
60 metų sukakties proga rengia
mas pagerbimas. Pagerbimo 
komitetą sudaro: pirm. Andrius 
Keturakis, vicepirm. Antanas 
Andriulionis, sekr. Bronius 
Kruopis ir ižd. Henrikas Čepas.

Tomas Žičkus, geologas, su 
žmona ir sūneliu poros savaičių 
atostogas praleido pas savo tė
vus Alę ir Povilą Žičkus Bostone. 
Jis dirba federalinei valdžiai 
prie, upių reguliavimo apsaugos 
nuo potvynių Sacramento, Calif. 
Rugsėjo 16 išskrido atgal į Cali- 
forniją ir ten gavo naują paskyri
mą ir paaukštinimą į North Caro- 
liną.

Juozas Babravičius guli Car- 
ney ligoninėje dr. Stasio Jasai
čio priežiūroje.

LB Bostono apygardos diena 
bus rugsėjo 29 Romuvos parke 
B rock to ne.

Lietuvių radijo valandėlės 
Laisvės Varpo vakaras bus spalio 
13 Liet. Piliečių draugijos salėje.

Liet. Piliečių draugija 75 metų 
sukaktį mini lapkričio 24.

VARGAS DĖL MOKYKLŲ
Federalinis teisėjas Bostone 

W. Arthur Garrity Jr. įsakė ve
žioti Bostono mokinius į įvairias 
tolimas mokyklas. Ne tik baltieji, 
bet ir daugel juodųjų tėvų to ne
nori. Dėl to kilo didelis pasiprie
šinimas. Pirmą dieną auto
busai buvo apmėtyti akmenimis, 
išdaužyti langai. Važinėjo šimtai 
autobusų veik tuščių, nes tėvai 
neleidžia savo vaikų saugumo 
sumetimais. Vien So. Bostono 
aukštesniąją ir vieną pradžios 
mokyklą saugo 400 policininkų. 
Visiem jiem reikia mokėti ant- 
valandžius. Ateinantiem me
tam vežiojimas autobusais atsi
eisiąs apie devynis milijonus do
lerių. Tą sunkią naštą turės pa
kelti vietos gyventojai, nes fede
ralinė valdžia padarė nutarimą, 
kad pinigų vaikų vežiojimui ne
skirs.

Bostonas yra giliai sukrėstas, 
bet teisėjui Garrity tai nei šilta 
nei šalta. Jis tik rugsėjo 17 pra
nešė, kad nėra tėvų nusikaltimo, 
jei jie neleidžia vaikų į mokyklą, 
kol nėra saugaus kelio.

NAUJAUSIOS KNYGOS
Dail. Adomo Galdiko mono

grafija — su persiuntimu 16 
dol., Naujųjų metų istorija, pre
mijuotas B. Pukelevičiūtės ro
manas—4.50 dol., Pr. Naujokai
čio Lietuvių literatūros istorija, 
I tomas, kietais viršeliais — 10 
dol., Vi. Mingėlos Medinis Die
vas, 5 dol. Šios ir kitos lietu
viškos knygos bei muzikos 
plokštelės gaunamos Darbinin
ko administracijoj: 341 High
land Blvd:, Brooklyn, N. Y. 
11207.

Geriausia dovana —' metinį 
Darbininko prenumerata. Jči 
Jūsų draugų ir pažįstamų tarpe 
kas nors dar neskaito Darbinin
ko, tai kaip dovaną jį užsaky
kite. Naujiem -skaitytojam^ pi>; 
mų metų prenumerata tik ;8 dęl.
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Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny — šį sekmadienį, rugsėjo 
29 d., 11 vai. Pamaldas laikys iš 
Brazilijos atvykęs kun. H. Šul
cas. Po pamaldų ji? rodys skaid
res ir padarys pranešimą apie 
Brazilijos lietuvių jaunimo veik
lą bei indėnų gyvenimą. Pamal
dų pravedimu rūpinasi Kultūros 
Židinio administracinio komite
to jaunimo reikalų sekcija, o vai
šėmis — ateitininkai. New Yorko 
ir apylinkių jaunimas maloniai 
kviečiamas atsilankyti.

Balfo vajus New Yorke šiemet 
prasideda rugsėjo 15 ir baigsi 
1975 sausio 24. Vajų rengia Balfo 
100-tasis skyrius.

Prel. J. Balkūnas rugsėjo 26 
išskrido į Chicagą ir dalyvaus 
Amerikos lietuvių kongrese, ku
ris vyksta rugsėjo 28 ir 29 dieno
mis. Jis pasakys pamokslą lietu
vių ir anglų kalbomis.

Dail. Česlovas Janušas buvo 
sunegalavęs praeitą savaitę ir 
buvo paguldytas St. Johns ligoni
nėje. Šios savaitės pradžioje jau 
grįžo iš ligoninės.

New Yorko priešmokyklinis 
darželis (nursery) “Gintarėliai” 
pradėjo darbą rugsėjo 19 Kultū
ros Židinyje. Darželis vyksta 
ketvirtadieniais nuo 10 iki 
12 vai. Visi vaikučiai nuo 2 
iki 4 metų kviečiami įsijungti 
į darželį, kur turės progos pa
žaisti, pasimokyti dainų drauge 
su kitais lietuviais vaikučiais. 
Programa yra suplanuota įdomi 
ir įvairi. Mažųjų grupę mokys M. 
Budraitienė, o nuo 3 iki 5 metų 
grupę J. Nemickienė, muziką N. 
Ulėnienė. Motinų komitetą su
daro: pirmininkė A. Maldutienė, 
iždininkė D. Svetakienė, narė A. 
Marijošienė. Visais darželio 
reikalais prašome kreiptis į A. 
Maldutienę, tel. (212) 776-7434.

Ką girdėsime Kultūros Klubo 
popietėje?

Vaižganto Kultūros Klubo po
pietė bus rugsėjo 29, sekmadie
nį, 4 v. popiet Kultūros Židinio 
mažojoje salėje.

Šia popiete pradedamas ru
dens veiklos sezonas. Klubo sve
čias — rašytojas, žurnalistas Bro
nys Raila, kuris gyvena Los An
geles, Calif. Jis lankosi šiame 
Atlanto pakraštyje, rugsėjo 21 
kalbėjo Bostono kultūrinių su- 
batvakarių programoje, ir rug
sėjo 28 atvyksta į New Yorką. 
Sustoja pas dr. V. ir B. Paproc- 
kus, Richmond Hill, N. Y.

Vaižganto Kultūros Klubo po
pietėje dr. V. Paprockas trumpu 
žodžiu pristatys svečią rašytoją, 
poetas Leonardas Žitkevičius 
kalbės apie jo naują knygą “Pa
guodą”, gi iš knygos ištrauką pa
skaitys aktorius Vitalis Žukaus
kas ir Marija Žukauskienė. Kal
bės ir svečias Bronys Raila. Jo 
kalbos tema — Pesimisto iš
pažintis su variacijomis. Po pro
gramos — kavutė. Visi kvie
čiami.

Sol. Irena Grigaliūnaitė pasi
rodys drauge su Clevelando vyrų 
ojktetu Laisvės Žiburio radijo ru
dens koncerte — baliuje spalio 
26 Kultūros Židinyje.

Liucija Gudelienė iš Hot 
Springs, Ark., buvo atvykusi į 
New Yorką ir, Birutės Labu- 
tienės palydėta, lankėsi Darbi
ninko administracijoje, kur įsigi
jo visą eilę lietuviškų plokštelių 
ir paliko dešimtinę Kultūros Ži
diniui, kuriame anksčiau ji yra 
įamžinusi savo mirusius tėvus ir 
brolį Paužuolius. Anksčiau L. 
Gudelienė gyveno New Yorke, 
Bronxe, buvo veikli visuome
nininke, aktyviai reiškėsi Opere
tės chore ir kitose organizacijo
se. Aplankiusi senąją vietą New 
Yorke, ji grįžo atgal į Hot 
Springs, Ark.

Dail. Jadvygos Paukštienės 
paroda bus lapkričio 2 ir 3 Kul
tūros Židinyje. Jos kūryboje vy
rauja subjektyvių pergyvenimų 
bei nuotaikų vaizdai. Matysime 
nemaža darbų ir abstraktinėmis 
temomis, Tai bus jos pirmoji pa
roda šiame pakrašty. Visi New 
Yorko ir apylinkės lietuviai iš 
anksto kviečiami apsilankyti šio
je parodoje. Parodą rengia Lie
tuvių Moterų Klubų Federacija.

Sol. Mečislovo Razgaičio kon
certas iš spalio 13 nukeliamas į 
spalio 27 (spalio 13 vyksta Auš
ros Vartų choro koncertas K. Ži
dinyje). Jo koncertas bus Laisvės 
salėje, Elizabethe. Pradžia 5 v.v.

Juozas Sodaitis suprojektavo 
menišką skelbimą (poster) me
tinei Transit Authority Art As- 
sociation dailės parodai, kuri 
įvyks spalio 7-20 New Yorke po
žeminio traukinio stotyje (57 St. 
ir Avenue of the Americas). Šio 
skelbimo atspausta dešimtys 
tūkstančių, ir jis bus iškabintas 

visuose požeminiuose trauki
niuose. Juozas Sodaitis yra šios 
meno organizacijos narys nuo 
1961 metų, ir jos metinėse paro
dose, šalia kitų atžymėjimų, už 
savo tapybos darbus, yra gavęs 
dvi meno stipendijas: į Brookly- 
no Meno Muziejų ir Art Students 
League New Yorke.

Rašytojas ir žurnalistas Bro
nys Raila atvyksta į New Yor
ką ir rugsėjo 29, sekmadienį, 
4 v. popiet kalba Vaižganto 
Kultūros Klubo popietėje 
Kultūros Židinyje.

Jadvyga Matulaitienė, tauti
nių šokių instituto pirmininkė, 
rugsėjo 21 ir 22 buvo išvykusi į 
Hamiltoną ir dalyvavo to insti
tuto posėdžiuose.

N. Y. tautinių šokių grupė rug
sėjo 15 gražiai pasirodė pas ar
mėnus, kur vyko New Yorko tau
tų festivalis.

Vyr. skaučių židinio Vilijos su
eiga bus rugsėjo 30, pirmadienį, 
pas Giedrę Kulpienę, 84-01 101 
St.,Richmond Hill, N. Y. Pradžia 
7:30 v.v.

Dail. Povilo Puzino vardo pre
miją už aliejinį paveikslą skiria 
The Allied Artist of America, 
Ine. savo 61-oje metinėje paro
doje, kuri įvyks spalio 31 — lap
kričio 17 National Academie 
galerijoje, 1083 Fifth Avė., New 
Yorke. Premijos dydis 150 dol. 
Gyvas būdamas, dail. P. Puzinas 
aktyviai reiškėsi šioje prestižą 
turinčioje dailininkų organizaci
joje. Metinė šios organizacijos 
paroda yra atžymėtinas įvykis 
amerikiečių meno gyvenime ir 

jai darbai atrenkami iš daugelio 
kandidatų. Tarp skiriamų premi
jų pažymėtinos The Allied Art- 
ists of America garbės aukso me
dalis ir 200 dol., The Emily 
Lowe premija ir 300 dol. už šiuo
laikinę tapybą ir kit.

Ieškoma moteris, kuri galėtų 
pasikalbėti su 84 metų lietuve 
senute ir ją prižiūrėti. Reikėtų 
dirbti šeštadieniais ir sekmadie
niais, laisvą dieną gautų vidury 
savaitės. Atlyginimas savaitei 90 
dol. Kreiptis: Mrs. Paul Baz, 
35 Eastvvay Rd., Bridgeport, 
Conn. 06606. Tel. (203) • 374- 
9114.

Anna Yozenas-Jozėnienė, čia 
gimusi ir augusi lietuvaitė, Ame
rikos Lietuvių Tarybos narė 
New Yorke, dalyvaus kaipo dele
gatė Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavime ir aštuntame Lietu
vių Kongrese, kurie vyks Chica- 
goje rugsėjo 27-29. Praeitame 
Darbininko nr. jos pavardė per 
klaidą buvo praleista minint ki
tus 4 delegatus: Alb. Ošlapą, Oną 
Spūdienę, Bobelį ir Petrą Ąžuo
lą. Advokatas Step. Bredes irgi 
vyksta, nes jis yra Altos centro 
valdybos iždo globėjas.

Valerija Milukas-Lagauskie- 
nė, 58 m. amžiaus, gyvenusi 
VVoodhaven, N.Y., mirė rugsėjo 
20. Palaidota 23. Paliko liūdintį 
vyrą Praną, 2 dukras ir anūkus. 
Šermenimis rūpinosi Šalinskų 
šermeninė VVoodhavene.

Už Elenos Zofijos Jurgėlienės 
vėlę pamaldos bus laikomos 
šeštadienį, rugsėjo 28 d., 10 vai. 
Tėvų pranciškonų koplyčioje, 
Brooklyne.

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos valdybos 
pirmas rudens posėdis įvyko 
rugsėjo 7 M. Vasiliauskienės bu
te Richmond Hill, N. Y. Be val
dybos narių jame dalyvavo reli
ginis patarėjas prel. J. Balkū
nas, P. A., ir PLKOS atstovė tarp
tautiniam ryšiam B. Vensku- 
vienė iš Paryžiaus. Ji padarė 
paskutinių metų veiklos ap
žvalgą Europoje ir plačiai atsaki
nėjo į valdybos narių klausimus. 
Buvo aptarti ateinančio PLKOS 
tarybos suvažiavimo klausimai, 
Australijos ir Zelandijos val
džių nutarimai, Lietuvos bylos 
pristatymas ir išjudinimas Jung
tinėse Tautose, pasaulinis katali
kių moterų unijos suvažiavimas 
rugsėjo mėnesį Tanzanijoje, Af
rikoje, PLKOS tarybos sudary
mas Europoje bei kiti einamieji 
reikalai. Ilgiau sustota ties 
valdybos nutarimu išleisti lei
dinį apie lietuvių katalikų veiklą 
išeivijoje. Po posėdžio dalyvės 
buvo M. ir A. Vasiliauskų pa
kviestos gražiom vaišėm.

Birutietės spalio 5-6 rengia 
dail. Juozo Sodaičio darbų paro
dą Kultūros Židinio mažojoj sa
lėj. Atidarymas šeštadienį, spalio 
5, 7 vai. vak.

Ateitininkų sendraugių meti
nis susirinkimas bus spalio 4, 
penktadienį, 8 v.v. Kultūros 
židinyje.

Kun. Pr. Geisčiūno laidotu
vėse, kurios buvo rugsėjo 17, ant
radienį, Putnamo seserų vie
nuolyne, iš New Yorko buvo nu
vykę Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, ir kun. Jonas Pakalniškis.

TĖVAI RENKASI
Maironio lituanistinės mo

kyklos mokinių tėvai renkasi 
rugsėjo 28, šeštadienį, 9:15 v. 
ryto mokyklos pastate. Čia bus 
svarstoma mokslo mokesčio 
pakėlimas ir mokytojų algų pa
didinimas.

Pavasarį išrinktas tėvų komite
tas perims pareigas šiame susi
rinkime.

Dalyvaukite susirinkime, kad 
be jūsų žinios nebūtų pakeltas 
mokslo mokestis, mokytojų algos 
padidintos ar kas nors kita nutar
ta! J.R. ,

SĄSKRYDIS

NERINGOJ, VERMONTE,

Rugsėjo 29 dienų, sekmadienį, Šv. Mišios 11:30 vai.

Laureatė, rašytoja, aktorė Birutė Pūkelevičiūtė 
atliks meninę programų

Minėsime Šiluvos Marijos šventę ir Tautos šventę!

Kviečiami visi stovyklautojų tėvai, stovyklautojai ir 
visi Rėmėjai — Bendradarbiai

NEKALTAI PRADĖTOSIOS MARIJOS SESERYS 
IR RĖMĖJŲ CENTRO VALDYBA

Pavergtos Lietuvos pogrin
džio leidinys Kronika anglų kal
ba “Christ Behind Wire” Nr. 5, 
“Out of the Depths” Nr. 6 ir 
“Desecrated Shrines” Nr. 7 gau
nama Darbininko administraci
joje. Kaina po 1 dol. su persiun
timu. Taip pat gaunama lietu
viškai (septyni numeriai) dide
lio formato knyga “Kronika”, ku
rios kaina 2.50. Rašykite Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N. Y. 11207.

Montrealio Aušros Vartų choras. Viduryje choro dirigentė Mme Madeleine D. Roch, kairėje 
šone akompaniatorė Mile. M.A. Roch, dešinėje choro vadovas sol. A. Keblys.

Vaižganto Kultūros Klubo
POPIETĖ

rugsėjo 29, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židinio mažojoje salėje

Bronys Raila, rašytojas ir žurnalistas, iš Los Angeles,
Calif., kalbės tema “Pesimisto išpažintis su varia cijomis”

Dr. Vaclovas Paprockas pristatys svečią kalbėtoją 
Leonardas Žitkevičius supažindins su Br. Railos 
knyga “Paguoda”

Vitalis Žukauskas, aktorius, ir Marija Žukauskienė 
paskaitys ištrauką iš “Paguodos”

For rent in private house in 
Greenpoint, Brooklyn: I. Apart- 
ment — 4 rooms and bath, 3rd 
floor. Young business couple 
preferred. II. Two furnished 
rooms with bath, 2nd floor. Call 
tel. EV 3-3595.

Ridgevvood išnuomojamas 
antrame aukšte butas iš 6 ir pu
sės kambarių. Butas prie gero 
susisiekimo ir už prieinamą 
kainą. Tel. EV 2-4974.

Woodhavene išnuomojamas 
kambarys mergaitei, pageidauja
ma studentė. Tel. 296-0843.

Ridgevvoode, geroj vietoj, prie 
gero susisiekimo, ramiam name 
išnuomojamas kambarys su bal
dais senesnio amžiaus vyrui 
arba moteriai. Skambinti: EV 6- 
1635.

Woodhavene išnuomojami du 
gražūs kambariai. Tel. TA 
7-7987.

SPALIO 5-6, 1974
KULTŪROS ŽIDINYJE
(žemutinėje salėje)
Juozo Sodaičio
TAPYBOS DARBŲ
PARODA

šeštadienį, spalio 5, nuo 3 vai. 
sekmadienį, spalio 6, nuo 12 vai. iki 8 vai.

Parodos atidarymas šeštadienį, 
spalio 5, 7 vai. v.

Lankytojus maloniai kviečia rengėjos —

D.L.K. Birutės Dr-jos New Yorko skyrius

N.Y. SKAUTAMS
REMTI KOMITETAS

MALONIAI KVIEČIA
VISUS ATSILANKYTI

Į JŲ RENGIAMĄ

BALIŲ
S. M. SPALIO MĖN. 19 D. ŠEŠTADIENĮ 8 VAL. VAKARO 

KULTŪROS ŽIDINYJE

AUKA $12.50 ASMENIUI STALAS 10-ČIAI ASMENŲ 
ŠOKIAMS GROS A M O U R ORKESTRAS

STALUS UŽSISAKYTI IKI Š.M. SPALIO MĖN. 14 ‘D.

PAS

H. MIKLĄ 516-HU 2-0196 V. KULPĄ 212-VI6-1056

A. MIČIULĮ 212 441-1131

LB New Yorko apygardos valdyba 
ir

LB New Yorko apylinkės 
maloniai kviečia visus į iškilų

MONTREALIO AUŠROS VARTŲ 
CHORO KONCERTĄ

Spalio 13, sekmadienį (pirmadienis yra nedarbo diena), 
Kultūros Židinyje

Pradžia 6 v.v.
Po koncerto šokiai, grojant magnetofono orkestrui
Veiks valgių ir atgaivos bufetas
Pelnas skiriamas lietuviško švietimo reikalam New Yorke
įėjimo auka: suaugusiem — 5 dol., moksleiviam — 3 dol.

LB New Yorko apygardos valdyba
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