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JAV UŽSIENIO POLITIKA 
NESIKEISIANTI

LIETUVIŠKOJ
VEIKLOJ_ Į

DAINŲ ir ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
RENGIAMA NEW YORKE

1976 metais, kada Jungtinės 
Amerikos Valstybės švęs 200 
metų nepriklausomybės sukak
tį, tai sukakčiai atžymėti lietu
viai New Yorke rengia dainų 
ir šokių šventę.

Toji šventė bus 1976 rugsėjo 
5, Darbo dieną, New Yorko 
Koliziejuje. Su Koliziejaus ad
ministracija jau pasirašyta salių 
nuomos sutartis.

— JAV LB leidinys “The Vio- 
lations of Human Rights in So- 
viet Occupied Lithuania — a 
Report for 1973” jau yra spė
jęs pasiekti tolimąsias laisvojo 
pasaulio bibliotekas. Leidinį už
siprenumeravusių bibliotekų 
tarpe yra JAV kongreso biblio
teka, Pennsylvanijos, Uppsala 
(Švedijoj), Mainzo (V. Vokieti
joj), Texas Statė universitetų 
bibliotekos. Prašymai leidinį 
prisiųsti buvę gauti iš JAV misi
jos prie Jungtinių Tautų, britų 
Foreign Service ir iš kitur.

— Algimantas Gečys, JAV LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas, aplinkraščiu krei
pėsi į LB padalinius, kviesda
mas suaktyvinti spaudimą į 
^Australijos vyriausybę, jos parla
mentui susirenkant pirmojo ru
dens posėdžio rugsėjo 17. Pa
daliniai paprašyti akciją tęsti iki 
spalio 15, siunčiant telegramas, 
organizuojant peticijas, rašant 
laiškus vyriausybės ir opozici
jos vadam, pasmerkiant Austra
lijos vyriausybės sprendimą 
amerikiečių spaudoj, laiškuose 
redakcijom.

— Australijos lietuvių dienos 
ruošiamos š.m. gruodžio mėn. 
pabaigoj Adelaidėj. Adelaidės 
arkivyskupas dr. James Gleeson 
leidolaikyti katedroj iškilmingas 
pamaldas.

— Lituanistikos Instituto su
važiavimas įvyks Cleveland, 
Ohio, 1975 gegužės 16-18.

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos sukaktuvinis sei
mas ir banketas įvyks 1975 gegu
žės 24-25 Cleveland, Ohio.

— Rimas Česonis, JAV LB 
krašto valdybos vicepirmininkas 
ir visuomeninių reikalų tarybos 
narys, LB vardu pasveikino Ge- 
rald Fordą, jam perėmus JAV 
prezidento postą. Laiške padė
kota už malonų JAV LB dele
gacijos priėmimą jam esant vi
ceprezidentu, paprašyta ir toliau 
tęsti Pabaltijo valstybių inkorpo
racijos į Sov. Sąjungą nepripa
žinimo politiką ir padėti Simui 
Kudirkai atvykti į JAV. R. Če
sonis yra artimai pažįstamas su 
prez. Fordu iš tų laikų, kai jis 
buvo kongresmanas, o R. Česo
nis — Grand Rapids LB apy
linkės pirmininkas.

Australijos vyskupai smerkia 
vyriausybės nutarimą

Rugsėjo 9-13 Sydnėjuj vykusi 
Australijos katalikų vyskupų 
konferencija pasmerkė Australi
jos vyriausybės nutarimą pripa
žinti de jure Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos inkorporavimą į So
vietų Sąjungą.

“Australijos katalikų vyskupai, 
gerai žinodami apie religijos ir 
žmogaus laisvių priespaudą Pa
baltijo kraštuose, reiškia savo 
solidarumą su tomis tautomis, 
kuriom paneigiama apsisprendi
mo teisė. Jie reiškia savo užuo
jautą baltų kilmės žmonėms, ku
rie buvo šio Australijos vyriau
sybės žygio pritrenkti ir nuliū
dinti.”

Protestas, pasirašytas kardino
lo J. Freeman ir 40 Australi
jos vyskupų, bus paskelbtas N i
šoj Australijos katalikų spau
doj.

(Elta'

AUSTRALIJOS SENATAS 
PASMERKĖ
VALDŽIOS IŠDAVIKIŠKĄ ŽYGĮ

Australijos senate opozicija 
rugsėjo 18 iškėlė pasmerkimo 
siūlymą užsienių reikalų minis
teriui senatoriui Willesee dėl Er
molenko aferos ir dėl pripažini
mo Rusijos siekimų Baltijos 
valstybėse.

Opozicijos lyderio pavaduo
tojas senate senatorius Green- 
wood apkaltino šen. Willesee už 
mėginimą pataikauti sovietų vy
riausybei. Senatorius pareiškė, 
kad vyriausybė norėjusi užsi
tikrinti palankų min. pirm. Mr. 
Whitlam priėmimą, kai jis lanky
sis Sov. Sąjungoje š. m. pabaigo
je. Toliau senatorius pareiškė, 
kad Mr. Whitlam įsakė laikyti pa
rengtyje karinį lėktuvą išveži
mui jauno rusų smuikininko is 
Australijos, nežiūrint pradžioje 
pareikšto gynybos ministerio 
Barnard prieštaravimo. Dar šen. 
Greenwood kaltino šen. Wille- 
see perviršijant Vak. Australijos 
aukšč. teismo reikalavimą ir iš
vežant rugpiūčio 15 Ermolenko 
iš krašto. Kodėl jis ėmėsi šios ak
cijos?— klausė šen. Greenwood. 
“Pagal mano turimas informa
cijas, rusų ambasada nurodė mi
nisteriui pirmininkui, kad ne 
bus prasmės jam lankytis Rusijo
je metų gale, jei Ermolenko afe
ra nebus patenkinamai užbaig-

PROTESTO DEMONSTRACIJA CANBERROJE
Rugsėjo mėn. 19 d. apie 3000 

lietuvių, latvių, estų ir jiem pri
jaučiančių kitų Rytų Europos 
tautų atstovų, Baltų Tarybos 
Australijoje iniciatyva, įvairio
mis susisiekimo priemonė
mis suvažiavo net iš New Castle, 
Sydney, Geelong, Melbourne į 
Canberrą ir prie parlamento rū
mų surengė protesto demon
straciją dėl Australijos vyriau
sybės pripažinimo Pabaltijo 
valstybių de jure Sov. Sąjungai. 
Į protestuotojus prabilo keli 
opozicijos parlamentarai ir sena
toriai. Opozicijos kalbėtojas už
sienių reikalam Mr. Peacock 
pareiškė, kad opozicija, grįžusi į 
valdžią, persvarstys šį pripažini
mą. Tą anksčiau buvo pareiškęs 
ir opozicijos lyderis Mr. B. Sned- 
den, kuris šiuo metu irgi, išėjęs 
iš parlamento, demonstran
tus pasitiko. Protesto organizato
riai buvo kvietę ir min. pirm. Mr. 
G. VVhitlam, bet jis dalyvauti ne
galėjęs, nors grįždamas po pietų 
buvo kiek sustojęs.

Demonstrantų kalbėtojas Mr. 
G. Berzins pareiškė, kad 
Australijoje yra apie 26,000 pa
baltiečių, o su jų ainiais — dvi
gubai tiek.

ta”. Mr. Whitlam dar pradžioje 
pareiškė, kad karinis lėktuvas 
bus laikomas parengtyje, o kai 
šen. VVillesee pareiškė, kad jis su 
min. pirmininku susitaręs, Mr. 
Barnard buvo atkalbėtas nuo 
ankstesnio pasipriešinimo ir 
leido lėktuvu naudotis. Šen. 
Greenwood taip pat pridūrė, kad 
ir Baltijos valstybių — Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos sovietam 
pripažinimas buvo atliktas tikslu 
palengvinti palankų min. pir
mininko priėmimąjo vizito Rusi
joje metu.

Šen. Willesee, atsakydamas 
pareiškė, esą šen. Greenwood 
prielaidose “nėra nei uncijos tie
sos, kad buvęs spaudimas dėl 
min. pirmininko kelionės į 
Maskvą”. Mr. Whitlam sutikęs 
duoti Ermolenkai išvežti karinį 
lėktuvą tik tada, kai jis, šen. Wil- 
lesee, jį užtikrinęs, kad naudoti 
komercinį lėktuvą galėtų būti 
pavojinga. Mr. Barnard net neži
nojo, kad naudojamas jo lėktu
vas, nes, “nes aš jam nesakiau.” 
Jis tuo metu nebuvo Canberro- 
je. Toliau šen. Willesee pareiš
kė—jis leidęs Ermolenko grįžti į 
Rusiją, kadangi jis buvo įsitiki
nęs, jog jaunuolis to norėjo.

Daugelis demonstrantų buvo 
apsirengę tautiniais drabužiais, 
nešė apie 30 tautinių vėliavų, 
daug plakatų, daugiausia nu-

REIKALINGA NEATLYŽTANTI AKCIJA
Australijos Pabaltiečių Fe

deracijos vadovybės narys Balys 
Stankūnavičius, iš Melbourno, 
rugsėjo 19 Estų Namuose, New 
Yorke, kalbėjo susirinkusiem tri
jų Pabaltijo kraštų atstovam apie 
Australijos vyriausybės pripa
žinimą de jure Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą.

Susirinkimui pi rm i n i nkav(> 
Vliko vicepirmininkas J. Valai
tis.

Stankūnavičius trumpai nupa
sakojo, kaip netikėtai ir slapu
kiškai buvo paskelbtas Australi
jos vyriausybės nutarimas pripa
žinti Pabaltijo valstybių pri
klausomumą Sovietų Sąjungai. 
Aštriai kritikuodamas Australi
jos vyriausybės pasielgimą, pre
legentas paminėjo, kad Sovietai 
buvo kreipęsi į de Gaulle ir i 
VVilly Brandt su pasiūlymais pri-

Sen. Greenwood pareiškus, 
kad šen. Willesee nenurodė pa
grindo, kodėl buvo pripažintos 
Rusijai Baltijos valstybės ir kad 
vieninteliai kraštai, kurie iki 
šiol tėra pripažinę — Šveicarija ir 
Suomija, šen. YVillesee atsakė, 
kad Australijos užsienių politika 
praeityje tebuvo pasaulio pa
juokos objektu. Šaltojo karo era 
praėjo, taigi kartu ir Australijos 
užsienių reikalų politikos kolo- 
nialinė era, kada buvo laukiama, 
kad Britanija ir JAV imtųsi akci
jos pirmiau, nei mes imdavomės.

Šen. Willesee aštriai puolė 
mažumų imigrantų grupes už 
mėginimą diktuoti vyriausybei 
užsienių politiką, ignoruojančią 
realybę,

Balsuojant — vyriausybės 
veiksmai pripažįstant Baltijos 
valstybes Sov. Sąjungai de jure 
— pasmerkta 29-27 balsų santy
kiu; dėl Ermolenko vyriausybės 
akcijai pritarta (28-28 — kas reiš
kia pasmerkimo atmetimą).

Dėl šių balsavimo rezultatų 
užs. reikalų ministeris Wille- 
see neprivalo atsistatydinti, nes 
senato šiuo atveju vyriausybė 
nekontroliuoja.

kreiptų prieš min. pirm. Mr. 
Whitlam.

Po kalbų demonstrantai su
degino Mr. Whitlam. iškamšą.

pažinti Pabaltijo kraštų inkorpo
raciją į Sov. Sąjungą de jure. 
Abu atsakę — ne. Whitlamo, 
Australijos ministerio pirminin
ko, niekas neragino, bet jis pats 
pasiskubinęs tai padalyti prieš 
važiuodamas į Maskvą.

Anot prelegento, pavojin
giausia yra tai, kad įstaigom, 
kurios išduoda pasus, buvo duo
tas pusiau oficialus, bet jas įpa
reigojus įsakymas baltų kilmės 
australam išduodamuose pa
suose prie kilmės krašto, vietoj 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, dėti 
SSSR. Taip turį būti daroma ir 
tuo atveju, jei žmogus gimė ne
priklausomoj Lietuvoj. Tuo tar
ini žmonėm, gimusiom carų Ru
sijoj, jų gimimo kraštas pažymi
mas Rusija.

Vustralijos pabaltiečiai darė 
daug žygių: rašė protestus vy
riausybei ir jos opozicijai par-

Ryšium su JAV administraci
jos pakeitimu Valstybės departa
mentas oficialiai painformavo 
Lietuvos atstovą J. Kajecką apie 
JAV užsienio politikos nesikei
čiantį tęstinumą jos naują vado
vybę perėmus prezidentui For
dui.

Jav vyriausybė Lietuvos at
žvilgiu laikysis savo politikos, 
nepripažįstančios priverstinės 
Lietuvos inkorporacijos į Sovie
tų Sąjungą.

Tai buvo pranešta raštu.

PADĖKA VALSTYBĖS
SEKRETORIAUS PADĖJĖJUI
Ryšium su Valstybės departa

mento atsiliepimu į kai kurių 
Kongreso narių iniciatyvą, kad 
Imigracijos ir Natūralizacijos 
Tarnyba ir Valstybės depar
tamentas imtųsi aiškinti taria
mus karo nusikaltėlius, tarp ku
rių minimi ir kai kurie mūsų 
veikėjai, Vliko valdybos pirmi
ninkas rugsėjo 17 pasiuntė Vals
tybės sekretoriaus padėjėjui 
Linwood Holton žemiau deda
mo turinio padėką už Valstybės 
departamento teisingą to meto 
padėties ir sovietinio liudytojo 
parodymų vertės supratimą, 
drauge pridėjęs ir Vliko apžval
gą apie Lietuvos žydus ir jų 
likimą, kai 1941 Lietuvą okupa
vo vokiečių kariuomenė.

“Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas turėjo progos 
susipažinti su Tamstos ir kong- 
resmano Joshua Eilberg raš
tais, liečiančiais emigrantus, pa
skelbtus š. m. liepos 11 Cong- 
ressional Record, House, page 
H6443-44.

Iš jų matyti, kad JAV amba
sada Maskvoje visai teisingai su
pranta ir labai gerai žino, kad 
Sovietų Sąjungos piliečiai nie
kuomet užsieniečiui viešai ne
pasakys tokių dalykų, kurie ne

VYSKUPAS —
NUSIKALTĖLIS AR KANKINYS?
Žiniomis iš Lietuvos, šiuo me

tu labiausiai engiamas, šnipų 
apsuptas ir niekur neišleidžia
mas yra vysk. Vincas Sladkevi
čius. Nuo 1957 metų, tuoj po 
konsekracijos, nepradėjęs eiti 
vyskupo pareigų, jis buvo iš
tremtas į Nemunėlio Radviliškį, 
Panevėžio vyskupijos šiaurėj, ir 
ligi šiol ten laikomas. Anksčiau 
ten buvo ir kitas kunigas, o jis 
skaitėsi kaip altaristas. Dabar 
paliktas vienas aptarnauti baž
nyčią ir niekam neleidžiamajam 
padėt net bažnyčią iššluoti ar al
torius papuošti. Kai vysk. Juli
jonas Steponavičius, taip pat 
ištremtas ir izoliuotas, gali kar
tais nuvykti į kunigų laidotu
ves arba dėl propagandos nuve
žamas atlaikyti mišių į turistų 
lankomus Druskininkus, tai 
vysk. Sladkevičiui draudžiama 
net žingsnį iškelti iš klebonijos.

Už ką jis taip spaudžiamas ir 
baudžiamas? Ar už tai, kad Ro
mos buvo parinktas ir paskirtas 
tituliniu Aboros vyskupu ir vys
kupo kankinio Teofilio Ma
tulionio pagelbininku? So
vietai ieško gerų santykių su 
Roma, tai kodėl baudžia žmogų 
už Romos paskyrimą? Kodėl jį 
laiko nusikaltusiu vyskupu, kai 
nespėjo nė sušilti konsekruotas, 

lamente. Iš vyriausybės negavo 
jokio atsakymo. Beveik visa 
Australijos spauda pasmerkė 
tą “negarbingą”, “gėdingą” vy
riausybės pasielgimą.

Prelegentas atsakinėjo į klau
simus. Kas buvo padaryta praei
ty, buvo daroma spontaniškai 
Ką reikia daryti ateity? Atsaky
mas: Kas daryta, buvo gerai pa
daryta. Laiškų rašymas, de
monstracijos ir kitoks spaudimas 
neturi sustoti, nes gruodžio mė
nesį bus rinkimai. Jei juos lai
mės dabartinė opozicija, tai ji ža
da vyriausybės nutarimą pakeis
ti. žinoma, reikia budėti, kad 
pažadai neliktų pažadais. Todėl 
ir reikalinga neatlyžtanti akcija 
ir parama iš visur.

(Elta)

Tokius pat raštus gavo Estijos 
ir Latvijos atstovai JAV.

Lietuvos atstovas J. Kajeckas 
yra pateikęs protesto notas Aust
ralijos ir Naujosios Zelandijos 
ambasadoriam ryšium su jų vy
riausybių paskelbtu pripažini
mu Lietuvos inkorporacijos į So
vietų Sąjungą. Kartu yra patei
kęs ir šią papildomą dokumen
taciją: Lithuania’s Occupation 
by the Soviet Union ir The 
Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania.

sutiktų so sovietine linija ar jos 
siekiamais tikslais.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto vardu nuošir
džiai Tamstai dėkoju už tokį 
objektyvų dalyko įvertinimą ir 
pridedu trumpą apžvalgą, ko
kia 1941 buvo Lietuvos Lai
kinosios Vyriausybės laikysena 
žydų atžvilgiu, nacių Vokieti
jos kariuomenei okupavus Lie-

- tuvą.
Paskui kariuomenę atėjo Ges

tapo, kuris dėjo pastangas į- 
traukti lietuvius į žydų naiki
nimą. Tačiau jam nepavyko nei 
laikinosios Vyriausybės, nei lie
tuvių tautos išprovokuoti, kad 
naikintų žydus, kurie nuo 14-ojo 
amžiaus su lietuvių tauta taikin
gai sugyveno ir jokių konfliktų 
neturėjo.

Tiktai 1939-1940 Sovietų Są
jungai ir nacių Vokietijai sutarus 
pradėti karą ir vykdant svetimų 
kraštų genocidinę okupaciją, 
nuo nacių ar sovietų nukentė
jo daug gyventojų, jų tarpe ir žy
dų: sovietinis genocidas išnai
kino apie 400 tūkstančių Lietu
vos gyventojų, o nacių genoci
das — apie 300 tūkstančių, ku
rių didelę daugumą sudarė žy
dai.” (Elta)

nė jokio mažiausio vyskupiško 
žingsnio padaryti, kuris prasi
lenktų su sovietine tvarka ar jų 
religijos naikinimo taktika? Ko
kiame civilizuotame pasaulio 
krašte baudžiamas žmogus už 
nepadarytus prasilenkimus, juo 
labiau vyskupas, kurį, kaip iš
skirtinų dorybių vyrą, parenka ir 
skiria Šventasis Sostas?

Sovietai nemėgsta “daryti 
kankinių”, ypač dėl religijos; 
jie vis randa politinį pretekstą 
ir jį dirbtinai sukuria. Bet kokį 
politinį nusikaltimą jie gali pri
skirti šiam vyskupui? Jis yra 
antras, po vysk. Matulionio, 
kurį sovietų sistema padarys ty
liai užgniaužtu, net viešumon 
nespėjusiu išeiti vyskupu-kanki- 
niu.

Protestuojama prieš neteisėtą 
atstovavimą

Pavergtųjų Europos Tautų 
seimas pasiuntė Jungtinių 
Tautų generalinės asamblėjos 
pirmininkui Abdelaziz Boute- 
flika (Aiži ras) laišką, kuriuo pro
testuojama prieš tai, kad Sovie
tų Sąjunga Jungtinėse Tautose 
atstovauja Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai. Taip pat protestuojama 
prieš neteisėtą Albanijos, Bulga
rijos, Čekosl ovakijos, Lenkijos. 
Rumunijos ir Vengrijos atstova
vimą Jungtinėse Tautose. Laiš
ke prašoma atmesti tų neteisėtų 
delegacijų kredencialus. (E)

— JAV LB taryba yra vyriau
sias JAV Lietuvių Bendruome
nės organas, kuris nustato visos 
LB veiklos kryptį ir veiklos bū
dus, priima ir keičia LB įstatus 
ir LB taisykles, renka krašto 
valdybos pirmininką, garbės 
teismą, kontrolės komisiją ir 
sprendžia daugelį kitų reikalų. 
Tarybą sudaro 59 nariai iš visos 
Amerikos vietovių. Tarybai va
dovauja tarybos prezidiumas, 
kuris yra Detroite: pirm. Algis 
Rugienius, vicepirm. Robertas 
Selenis ir sekr. Jonas Urbonas.
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PERSEKIOJAMOJE LIETUVOS BAŽNYČIOJE tos) degtinės, 14 1. vyno ir 30 1. 
alaus ir samagono upė.

GINČAS TARP PARTIJOS IR
TIKINČIŲJŲ TEBEEINA

. Į1

Ginčo klausimai išaiškėjo 
komjaunimo suvažiavime, kur 
partijos vadovai skelbė komu
nistines “tiesas” jaunimui auk
lėti ir kaltino tikinčiuosius, kad 
jų nepripažįsta. Tikintieji į tuos 
tvirtinimus bei kaltinimus atsa
kė pogrindinėje spaudoje.

Tie ginčo klausimai taip per
duodami:

Dėl internacionalizmo ir na
cionalizmo

1974 vasario viduryje Vilniuje 
vyko Lietuvos komjaunimo 
XVIII suvažiavimas, ypatingą 
dėmesį skyręs komunistiniam 
Lietuvos jaunimo auklėjimui. 
Lietuvos LKJS CK pirmasis sek
retorius V. Baltrūnas gyrėsi pa
siektais rezultatais, auklėjant 
jaunimą patriotizmo ir interna
cionalizmo dvasia. Anot jo, gerų 
rezultatų davęs sąjunginis kom
jaunimo žygis tarybinės liaudies 
revoliucinės, kovų ir darbo šlo
vės vietomis. Per 3 metus žy
gio dalyviai atidengė apie 150 
paminklinių obeliskų, memoria
linių lentų, įrengė 678 muzie
jus, kovinės šlovės kambarius 
ir kampelius. Ateityje komjauni
mas ir pionierių organizacija 
ypatingai privalo ugdyti jauni
mo ištikimybę ir pagarbą dau
gianacionalinei Tėvynei.

LKP CK sekretorius A. Bar
kauskas kalbėjo: “Kiekviename 
kolektyve reikia planuoti inter
nacionalinio ir patriotinio auk
lėjimo darbą, sumaniau ir iš
radingiau panaudoti karįniam- 
patriotiniam auklėjimui revo
liucinio judėjimo, Didžiojo Tė
vynės karo didvyriškumo pa
vyzdžius, muziejų ekspozicijas, 
parodas, rengti susitikimus su 
Tarybinės Armijos kariais, vete
ranais, buvusiais pogrindi
ninkais, organizuoti išvykas į 
kovų ir pergalių vietas.”

Abu lektoriai smerkė vadina
mas rodo, kad tuščios pastangos 
suniekinti ir ištrinti Tautos 
praeitį, o jos okupaciją įteisinti, 
praeitį, oa jos okupaciją įteisinti, 
kaip “didvyrišką liaudies žygį”. 
Pavyzdžiui, Lietuvos jaunimas 
ir moksleiviai nepamiršta kuo 
nors atžymėti Vasario 16-osios 
Alytuje buvo iškeltos net trys tri
spalvės Vėliavos. Jonavoje išpla
tintos proklamacijos ir t.t.

A. Barkauskas kalbėjo, kad 
“priešai atkakliai siekia palaiky
ti melo srautą apie tariamą žmo
gaus teisių apribojimą Tarybų 
Sąjungoje, bando kurstyti nacio
nalinę nesantaiką, skatinti reli
ginį fanatizmą.”

Jau dveji metai, kaip “LKB 
Kronika” fiksuoja žmogaus tei
sių pažeidimus Lietuvoje. Jei 
čia melas, kodėl tarybinė pro
paganda iki 
vieno šiame 
fakto?

Dėl Solženicyno
LKP CK sekretorius 

miršo dar kartą prakeikti Nobe
lio premijos laureato Aleksandro 
Solženicyno, išvadindamas jį iš
daviku, atskalūnu ir išgama.

Tuo tarpu Lietuvos katali
kai sveikina šį puikų rašytoją 
ir meldžiasi už jį. A. Solženicy
no veikalas “Gulago salynas” 
daugeliui Lietuvos katalikų 
priminė jų pačių ar jų tėvų 
iškentėtas kančias lageriuose, 
kalėjimuose, tremtyje. A. Solže
nicynas lieka lietuviams katali
kams pavyzdžiu, kaip reikia my
lėti savo Tėvynę, tiesą ir nenu
silenkti smurtui.

neuž-

Argumentai ar smurtas?
A. Barkauskas gyrėsi: 

turime ką parodyti, turime tvir
tus argumentus bet kokiam gin
čui. Tiesa — mūsų pusėje”.

Šiai “tiesai” palaikyti kažko
dėl reikia jėgos ir smurto. Nuo 
1973 lapkričio mėn. pradžios iki 
dabar smarkiai trukdoma Vati
kano radijo stotis, kad lietuviai 
katalikai negirdėtų kitokios tie
sos. Kratų metu saugumiečiai 
rankioja net prieškarinius 
žurnalus, kad jie nepakenktų 
tarybinei “tiesai.” Tikintieji, 
kaip antai, Pliuira, P. Petronis, 
J. Stašaitis, 1973 lapkričio pa
baigoje suimti, tardomi, kaltina
mi, kad platinę ne tarybinę tie
są.

“Mes

literatūros turėjimą, draudimas 
net skųstis tarybinei Valdžiai dėl 
administratyvinio tikinčiųjų 
persekiojimo, melas pasauliui 
apie Lietuvos katalikų padėtį . . . 
Iki šiol komunistinė valdžia ti
kinčiųjų atžvilgiu naudoja tik 
melą ir jėgą.

Atrodo, kad dialogas su Baž
nyčia jai tik tiek reikalingas, 
kad Vatikanas tylėtų apie katali
kų persekiojimą Tarybų Sąjun
goje, tikėdamasis tikinčiųjų būk
lės palengvinimo. Dialogas turi 
pasitarnauti pasaulio viešosios 
opinijos suklaidinimui, juk — 
Tarybų Sąjungoje esanti religi
jos laisvė.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue,
............ ‘ ’................ . ' ‘ 1VVoodhaven, N. Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

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

J

t

šiol nepaneigė nė 
leidinyje paminėto

gerbia kitų tautų

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 TELEVIZIJOS APARATUS SDalvotus ir oaDrastus. 
Pilnas patarnavimas įdedanf naujas dalis. Aptarnaujam Oueens Ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. Į 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y, 11?27.j 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

1

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.

Lietuviai
žmones, tačiau negali būti ra
mūs, kai po “nacionalizmo” 
priedanga niekinama tautos 
praeitis, o prisidengiant “inter
nacionalizmu” vykdomas nu
tautinimas.

Kova prieš religiją ar prieš 
samagoną

Komjaunimo suvažiavime 
buvo raginama vis daugiau dė
mesio skirti kovai su religija.

— Būtina imtis visų komjau
nuoliško poveikio priemo
nių prieš dvasininkijos mėgini
mą paveikti jaunimą, principin- 
giau kovoti prieš kiekvieną reli
gingumo pasireiškimo faktą jau
nimo tarpe, — ragino V. Baltrū
nas.

— Apmaudu, kad dvasininkų 
paslaugomis naudojasi ir dalis 
jaunų, besituokiančių žmonių, 
— skundėsi A. Barkauskas. — 
Tiesa, dar skaudžiau, kad dva- 
sininkų paslaugomis naudojasi 
ir nemaža dalis komjaunuolių 
bei partiečių.

Lietuvos katalikai sveikintų 
komjaunimą, jei jis nukreiptų sa
vo jėgas kovai su tikruoju blo
giu. Antai, dabar kiekvienam 
Lietuvos gyventojui vidutiniš
kai tenka 10 litrų (10.56 kvor-

Ko Lietuvos katalikai laukia iš 
būsimo dialogo su komunistine 
valdžia?

Mūsų laikais labai madinga 
kalbėti apie dialogą. Jo siekia 
taip pat katalikai ir komunistai. 
Popiežiaus pasiuntinys prieš 
kiek laiko lankėsi Maskvoje, o 
š.m. kovo 21 TSRS Užsienio 
reikalų ministras Gromyko ap
silankė pas popiežių Paulių VI.

Ko Lietuvos katalikai laukia iš 
būsimo dialogo su komunistine 
valdžia?

Ar yra dialogui būtina sąlyga 
— gera valia?

Katalikai yra įsitikinę, kad 
dialogas reikalingas, tačiau iliu
zijoms nepasiduoda. Dialogas 
tik tada gali atnešti naudą, kai 
abi pusės parodo gerą valią.

Apie komunistinės valdžios 
“gerą valią” liudija kunigų teis
mai už vaikų katekizaciją, tikin
čiųjų P. Pliuiros, P. Petronio. J- 
Stašaičio įkalinimas už mal
daknygių ir religinės literatūros 
gaminimą, tardymai už religinės

Taip komunistai prakti
kuoja “dialogą”

1973.XI. 19. vakare saugumie
čiai pradėjo krėsti kauniečio Y. 
butą (Baršausko g. Nr. 9). Kra
tos metu rasta: 280 kg šrifto 
ruošiamai knygai “Jau
nuolio pasaulėžiūra” ir malda
knygei “Aukštyn širdis”, du la
gaminai (su literatūra, namų ga
mybos spaustuvėlė, P. Petronio 
felčerio diplomas ir teisės vai
ruoti mopedą. Saugumiečiai 
šeimininkui liepė spausdinti, o 
jie fotografavo. Po kratos prasi
dėjo tardymas.

1973.XI.20. saugumo darbuo
tojas majoras Eismantas padarė 
kratą pas Juozą Tarnauską (žr. 
“LKB Kronika Nr. 8), gyv. Kau
ne, TSRS 50-čio g. 12, bt. 28. Bu
vo iškrėstas butas, sandėliukas 
ir darbo vieta gamykloje “Ragu
tis”. Kratos metu paimta: religi
nės knygos: “Liturgika”, “Jau
nuolio kovos”, “Jaunos sielos 
religinis auklėjimas”, eilėraš
čiai, užrašų knygutė, lapas po
pieriaus su spalvų geltona-žalia- 
raudona deriniu, kelios malda
knygės “Jėzus ir aš” ir kt.

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ TARNYBA 
JAV VYSKUPŲ SUKVIESTOJ KONFERENCIJOJ

t. ■ • v 1 4vergtum tautom. Taip pat stip
riai buvo pabrėžtas įvairių tau
tybių Amerikoj klausimas.. .

Pasitarimo dalyviam buvo pa-| piaustymo priemonė. Buto šei- 
dalintos Lietuvos Katalikų Baž-j mininką lapkričio 20 ir 21 tardė 
nyčios Kronikos anglų kalba. ■ majoras Glušovas. Gruodžio mė- 

Kun. K. Pugevičiui teko ilgiau' nesl Jis buv« iškviestas į Vil- 
privačiai įsikalbėti su ne vienu niaus saugumą pas tardytoją 
dalyviu apie lietuvių rūpesčius 
Amerikoj ir užsieny. Ypatingai 
naudingi buvo pasikalbėjimai su 
JAV-ių Katalikų Konferencijos 
Teisingumo ir Taikos skyriaus 
vedėju kun. Bryan Hehir ir su 
jo pavaduotoju James R. Jen- 
nings. ------- 7-į---- ---

Amerikos Lietuvių Katalikų , 
Tarnyba neseniai Amerikos Lie
tuvių R. K. Federacijos bei Ku
nigų Vienybės įsteigta tarnauti 
lietuvių katalikų sielovados rei
kalam JAV-ėse. Jos reikalų ve
dėju pilnam laikui paskirtas 
kun. K. Pugevičius. Jo būstinė: 
Lithuanian-American Catholic 
Services, Room 407, Profes
sional Building, 330 N. Charles 
St., Baltimore, Maryland 21201.

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Tarnybos reikalų vedėjas kun. 
K. Pugevičius buvo aštuonias
dešimt dalyvių tarpe, kada rug
sėjo 20-21 VVashingtone, D.C., 
buvo vyskupų sukviesti katalikų 
organizacijų bei institucijų at
stovai aptarti, kaip tinkamiau
siai katalikam prisidėti prie 
Amerikos nepriklausomybės 
dviejų šimtų metų sukakties 
minėjimo.

Tam minėjimui jau pernai hie
rarchija pasirinko temą: Laisvė 
ir Lygybė Visiem—Liberty and 
Justice for All. Tais žodžiais 
baigiasi amerikiečių priesaika 
vėliavai.

Šia tema ateinančiais metais 
vyskupų konferencijos numaty
tos diskusijos visose vietovėse, 
dalyvaujant, kiek įmanoma, dau
giau žmonių.

Diskusijų tikslas būtų išgirs
ti visų nuomones, kaip pritaiky
ti minėtą principą asmens, šei
mos, tautos ir Bažnyčios gy
venime.

Pasitarimo dalyviai Wash- 
ingtone, D.C., buvo kviečiami 
siūlyti konkrečius klausimus to
kiem svarstymam.

Lietuvių atstovas siūlė, kad, 
tarp kitko, būtų svarstoma laisvė 
ir lygybė Lietuvai ir kitom pa-

c

Geėrge Dune, Cook apskrities tarybos pirmininkas, įteikia 
Altos pirmininkui dr. K. Bobeliui proklamaciją, skelbiančią 
I974 rugsėjo 27-29 kinetikos Lietuvių Tarybos dienomis 
Copk apskrityje. įteikimą stebi senatorius Frank Savickas.

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

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

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

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

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

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOĖ FABRICS by — 
SLfPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk** 
nelems. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomiskainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą.' Užeikite Ir įsiti
kinsite!

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 veikia 
Darbininko spaudos kioskas.

1973.XI.20. krata buvo pada
ryta pas N., gyv. Kaune, Biliū
no alėja 67, bt. 8. Kratos metu 
paimta tūkstantis dar neįrištų 
maldaknygių “Aukštyn širdis”, 
du rietimai dermantino ir api-

; Markevičių.
i 1973.XI.21. saugumiečiai pa- 
į darė kratą pas Mariją Vilkutę, 
; gyv. Kaune, XIV Kranto g. 23.

Kratoje dalyvavo kviestiniai: 
į P. Vilkas ir Grajauskas. Kratos 

metu paimtas lagaminas su kny
gomis ir įvairiais popieriais.

1973.XI.20. nuo ankstyvo ryto 
saugumiečiai pradėjo krėsti Jo
no Gudelio butą (Kaunas, Vyš
nių g. 5). Per penkias valan
das krėtėjai peržiūrėjo butą, pa
lėpes, sandėliukus. Ieškojo 
“ginklo”! Kratos metu paimta 
religinė literatūra, užrašai, 
“LKBKronika”. Po kratos šeimi
ninkas buvo tardytas Kauno ir 
Vilniaus saugumo būstinėse.

PREZIDENTAS PRIEŠ ETNINES 
MAŽUMAS
Prezidentas Fordas JAV kong

resui grąžino vadinamąjį “Sup- 
plementary Omnibus Education 
Act” su rekomendacija, kad ne
būtų skiriama lėšų etninių stu
dijų reikalam.

k

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 
Fdrce Dr.į Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.
•J t ii G /:}> J j.r no -Jo

NEW YORK—Laisves Žiburys, sekr^9?10|Mąil.
FM. R. i Kezys, 217-25 54th Ąve., Bayside, N.įYu)1
(212) 229i9134. r į (!1 ,.(f jj

BOSTON; MASS. ^iWLYN1Š60 ir FM 101^Sekmad; lvl:3D. S.MIn- 
kus, 502 E. Broadway, So. Boston, Mass b2127iTėil.;268-0489.>jinj4

»; į / : t į; J’j • * V »i ’ •* "i { j f; j ’ , į Z U f • .7’1 ’ • ‘ '• •' ■ [ --f.t < < ■ ■r ■. ' . ' .i, , / .

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 
siuntiniam į Lietuvą.

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

kaina ypač

s

Jei kongresas pritartų tokiai 
prezidento rekomendacijai, tai 
neliktų jokių tolimesnių galimy
bių etninėm grupėm gauti lėšų, 
kuriomis būtų remiamas etninis 
švietimas.

Birželio mėnesį 2.4 milijonų 
dol. buvo paskirstyta 42 projek
tam, skatinantiem susidomėjimą 
etninėmis studijomis.

Siekdamas praplėsti galimy
bes, kongresas dar kartą nutarė 
kasmet skirti 15 milijonų per 
ateinančius ketverius metus.

Kadangi prez. Fordas užsi
mojimą. tiek lėšų šiam reikalui 
skirti anksčiau rėmė, manoma. 
Kart jis pakeitė savo nuomonę 
remdamasis Caspar Weiii- 
berger, švietimo sekretoriaus, 
patarimu, norėdamas sumažinti 
biudžetą.

Tie, kurie šį reikalą seka nuo 
pradžių, mano, kad preziden-

O o f..‘ ’ / f !

55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas) 
Ridgevvood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046 

(Traukinio stotis VVyckoff, Autobusas Putnam) ? 
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savūs 

Monika Macežįnskaitė, sąv.

AMERICAN FABRICS

?

Memorials CO.

Lietuviško stiliaus paminkle 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey^ ir Connecticut 
valstijose-1 JUOZAS T

1900 t 1912 F

Fasolino
•4?

tas neatkreipė dėmesio į tauti
nių mažumų pageidavimus: jis 
nesąs įsitikinęs šių lėšų svarbu
mu etninėm mažumom. Pavyz
džiui, taip teigia National 
Ethnic Studies, Association, 
nepolitinė organizacija, sudary
ta iš įvairių tautybių, jų tarpe 
ir iš Lietuvių Bendruomenės, at
stovų.

Dr. John Carpenter, kuris ad
ministruoja etninių studijų rei
kalus Health, Education ir Wel- 
fare departamente, neseniai pra
nešė, kad ryšium su pravestu 
įstatymu jo įstaiga susilaukė 400 
pasiteiravimų iš įvairių kongres- 
manų bei senatorių. Tai nepa
prastas susidomėjimas.

Šių metų pradžioj atėjo 1000 
su viršum prašymų gauti lėšų 
Įvairiem etninių studijų projek
tam. Kadangi buvo skiriama tik 
2.4 milijonų dol., buvo paten
kinti tik 42 projektai.

Dabar gresia pavojus, kad vis
kas bus nubraukta. Lemiamą 
balsą turi Senate Appropriations 
Committee. Sprendimas bus pa
dalytas šią savaitę.

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

■ ‘ :■ ' i • * '• i -

— Tai yra mūsų vienintelę vieta 
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS

L

i.
z

f

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

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

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: Specialios nuolaidos:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINTAI

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI 
ŠEIMOMS
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Apie mokytojų prieauglį
Prasidedant šiem mokslo me

tam, New Yorko lituanistinės 
Maironio mokyklos vedėja tu
rėjo daug vargo, kol surado mo
kytojus. Taip nutiko, kad, bai
giant praeitus mokslo metus, 
pasitraukė bene 6 mokytojai 
(dalis jų norėjo baigti pradėtas 
studijas).

Vedėja telefonu ieškojo ir 
klausinėjo, kas galėtų ir norėtų 
mokytojauti. Teko labai daug 
skambinti ir vargti, kol galų gale 
surado reikiamus mokytojus. 
Mokslo metai prasidėjo tvar
kingai, bet mum paliko vieną 
svarbią problemą —mum trūks
ta mokytojų ir kaip jų prisi
auginti! Klausimo taip užmesti 
negalima, nes mokinių mokyk
loje yra. O kas bus, kad moki
nių bus, o mokytojų nebus? 
Kas bus atsakingas, kad nesirū
pino mokytojų paruošimu?

Atrodo, kad pirmiausia turė
tų tai rūpėti Švietimo Tarybai. 
Bet jos centras yra Chicagoje. 
Tai sunku jai toli matyti ir at
jausti periferijų problemas. 
Švietimo Taryba daugiau susi
telkusi ties Chicaga, Detroitu, 
Clevelandu. Kiti miestai yra 
palikę grynai savo likimui. Kaip 
išsiversi, taip bus gerai.

'' O mum atrodo, kad Švietimo 
Taryba turėtų klausimą išjudin
ti. jeigu jai pačiai per sunku, 
per toli, tegu kitus įgalioja, tegu 
įgalioja vietos LB apygardos val
dybas, kad reikalą tvarkytų. Jei
gu taip jį paliksi, tai ir vėl nu
skęs nežinion.

Pirmiausia kaip nors reikia at
likti mokytojų registraciją. Kiek
vienoje apylinkėje yra lietuvių, 
kurie dirba vietos amerikiečių 
mokyklose. Tai paruošti mo
kytojai. Jiem būtų nesunku atei
ti į lietuvišką mokyklą ir įsijung
ti į darbą. Maironio mokykloje 
dirbo pora tokių mokytojų, ir bu
vo labai geri pedagogai.
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Reikėtų suregistruoti ir galin
čius mokytojauti. Čia gali būti 
ir vyresni, dar Europoje baigę 
pedagogikos mokslus. Bet gali 
būti ir nebaigę, net nestudija
vę pedagogikos. Svarbu, kad no
rėtų dirbti su mokiniais, kad my
lėtų jaunus žmones. Iš tokių 
išeina visai geri mokytojai.

Antra, — yra jaunuolių, kurie 
norėtų ateiti mokyklon ir dirb
ti, bet bijosi, nepasitiki savo ži
niom. Tokiem reikėtų organi
zuoti mokytojų kursus ar kokį 
seminarą, kur būtų paaiškinti 
pagrindiniai pedagogikos ar 
dėstomojo dalyko principai.

Iš tokių kursų ar seminaro 
pamažu susidarytų jaunimo 
prieauglis, kuris galėtų dirbti 
mokykloje. Ir šių kursų organi
zavimas, žinoma, turi išplaukti 
iš bendrųjų Švietimo Tarybos 
reikalų. New Yorke buvo bandy
ta tokius kursus rengti, bet pas
kui jie subyrėjo ir neteko en
tuziazmo. Jei juos organizuotų 
Švietimo Taryba ar vietos LB 
apygardos vadovybė, gal eitųsi 
geriau ir sklandžiau.

Trečia, — reikia ir šiame pa
kraštyje rengti mokytojų savaitę. 
Mokytojų savaitės vyksta Daina
voje. Ten atsilanko tik iš Chica
gos, Detroito, Clevelando ir kitų 
apylinkės miestų. iŠ rytų maža 
nukeliauja. Reikia pagrečiui su
rengti kitą mokytojų savaitę 
rytuose. Vieta būtų geriausia — 
Putnamo seselių vienuolynas, 
kur galėtų suvažiuoti jaunos šei
mos su vaikais, praleistų kokią 
savaitę atostogaudami ir dirbda
mi tokioje studijų savaitėje. Ir 
čia būtų galima priauginti moky
tojų.

Klausimas yra labai svarbus. 
Tegu visos vadovybės jį atkelia 
į pirmąjį darbų planą. Reikia jau 
dabar dirbti ir organizuoti, kad 
ateitis būtų šviesesnė.
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Vikaraudamas Garliavoje, 
kun. M. Krupavičius palaikė ge
rus santykius su klebonu kun. 
Reičiūnu, taip pat ir su vikaru 
kun. Leonu. Su parapiečiais 
santykiai buvo tiek geri, kad tai 
kėlė savo rūšies rūpesčio klebo
nui. Kalėdodamas kun. M. Kru
pavičius, užuot ėmęs aukas iš ti
kinčiųjų, kaip buvo įprasta, pats 
šelpdavo neturtingesnes šeimas. 
Klebonas, kuris turėjo rūpintis 
parapijos išlaikymu, o juk rei
kėjo gyventi iš aukų, kun. M. 
Krupavičiaus dosnumą bei gera
širdiškumą vertino, tačiau laikė 
pavojingu: atsisakymas imti ka
lėdą, iš savo pusės dar duodant 
paramą kai kuriems parapie- 
čiams, galėjo neigiamai veikti į 
visų tikinčiųjų dosnumą para
pijai.

Po vikaravimo Garliavoje kun.
M. Krupavičius buvo paskirtas 
kunigų seminarijos profesorium 
Vilkaviškyje.

Jei jau vikaraudamas kūn. M. 
Krupavičius pasirodė esąs geras 
ganytojas, tai šią savybę jis dar 
labiau išryškino vėliau klebo
naudamas — pradžioje Veive
riuose, paskui S. Kalvarijoje. Kle
bonijoje su interesantais, klau
sykloje su penitentais, sakykloje 
su klausytojais, prie altoriaus 
Dievo akivaizdoje jis meldėsi už 
sielas, jų ieškojo, jomis rūpinosi 
Kristaus Gerojo Ganytojo pa
vyzdžiu.

Šalia rūpinimosi sielomis kun.
M. .Krupavičius pasirodė puikus 
klebonas ir administraciniame 
darbe. Kaip Veiveriuose, taip ir 
Kalvarijoje jis rūpinosi Dievo

Iš senųjų laikų. Nepriklausomos Lietuvos demokratijos pradžia. Pirmojo seimo rinki
mai Miežiškių miestelyje, Panevėžio apskrityje. Gilumoje dešinėje statoma nauja mūrinė 
bažnyčia, toliau varpinė ir medinė bažnyčia. Prie rinkimų būstinės iškeltos lietuviškos 
dvi vėliavos. Kaip įdomiai, kaip senoviškai apsirengę žmonės.

MYKOLAS KRUPAVIČIUS
KUNIGAS
PREL. L. TULABA

namų grožiu, atnaujindamas ir 
puošdamas bažnyčias, o vienur ir 
kitur jos buvo gana apleistos. Jis 
rūpinosi ir kito parapijos turto iš
mintingu tvarkymu, pasirody
damas tikrai geras užvaizdas. 
Vykdydamas atnaujinimo ar nau
jos statybos darbus, jis stengėsi 
neapsunkinti parapiečių. Aukų 
jis paprastai neprašydavo. Žmo
nės patys, matydami jo vykdo
mus darbus, duodavo kiek kas 
išgalėdavo. Ko trūkdavo, imdavo 
arba iš savo kišenės, arba suras
davo geradarių, kurie jam padė
davo.

Žinant šitai visa, lengvai gali
ma suprasti, kaip ir kiek parapie- 
čiai gerbė ir mylėjo kun. M. Kru
pavičių. Kai jį skyrė klebonu į 
S. Kalvariją, nors visiems buvo 
aišku, kad tai didelis jam paaukš
tinimas, nes S. Kalvarija buvo 
viena iš geriausių parapijų Vilka
viškio vyskupijoje, tačiau vei- 
veriškiai nenorėjo jo išleisti: 
darė žygių, kad pasiliktų pas 
juos.

Jei parapiečiams jis buvo 
mielas ir brangus; jei para- 
piečiai juo žavėjosi ir didžiavosi, 
tai kitaip buvo su vikarais. Vi
karams kun. M. Krupavičius 
buvo griežtas ir reikalaująs; kie-
tas ir nenuolaidus. Todėl dauge
lis vikarų jo nemėgo. Siekdamas 
geriau patarnauti žmonėms, jis 
reikalavo iš vikarų uolumo ir 
ypač punktualumo.

-o-
4. Daugiausiai pažinau kun.

M. Krupavičių kaip profesorių. 
Jis buvo nelygstamai puikus. Jo 
paskaitų laukdavome ir jomis gė
rėdavomės. Paskaitoms jis 
kruopščiai rengdavosi. Dėstomą 
dalyką buvo gerai išstudijavęs. 
Taigi paskaitos būdavo labai tu
riningos, o forma tiesiog žavios. 
Ypatinga iškalbos dovana lengvi
no kun. M. Krupavičiui akademi
nį darbą.

Kun. M. Krupavičius buvo ta
čiau ne vien dėstytojas, bet taip 
pat mokytojas ir auklėtojas. Jo 
paskaitos būdavo ne tik gerai 
moksliškai parengtos, ne tik įdo
miai perduotos, bet taip pat ak
tualios, gyvenimiškos,' veikian
čios drauge į protą ir į širdį. Daž
nai paskaitą pradėdavo ko
kiu nors vaizdu ar įvykiu, prives- 
damas paskui prie paskaitos te
mos. Nė vienas stambesnis įvy
kis nelikdavo užmirštas, nepami
nėtas ir neįvertintas vienos ar 
antros paskaitos metu. Tokie pa
minėjimai visada būdavo prak
tiški, pamoką, įspėją ir nuosta
biai objektyvūs.

Kai pasirodė Mykolai
čio-Putino “Altorių šešėly” I to
mas, prof. M. Krupavičius apie šį 
romaną ir jame aprašomus įvy
kius bei asmenis kalbėjo per 45 
minutes. Ir ši jo kalba, jautri iki 
skaudumo, nuoširdi iki ašarų ir 
persunkta meilę kunigystei iki 
palietimo pačių sielos gelmių, 
mums mūsų apsisprendime ku

nigystės atžvilgiu buvo daugiau 
negu dvasios tėvo visų motų kon
ferencijos apie pašaukiu į ir ku
nigystę. Savo paskaitą jis baigė 
klausdamas: “Kiek iš jūsų bus 
Vasarių? Daugiau jų mums ne
reikia. Užtenka šio vieno. Taigi 
apsispręskite ir apsispręskite 
kiek galima greičiau. Jei ką vilio
ja sijonas, teseka paskui sijoną. 
Jei kam miela sutana, tas tesiima 
ir tedėvi sutaną, bet tedėvi ją 
garbingai!”

Seminarijoje jis dėstė etiką, 
sociologiją ir bažnytinę iškalbą. 
Visi šie dalykai buvo jam artimi: 
juos jis gerai žinojo tiek iš gilių 
studijų, tiek iš praktinio patyri
mo; o iškalbai turėjo dar ir ypa
tingą Dievo dovaną, kokia retai 
kam yra suteikiama. Stengda
masis iš savo pusės, kaip profe
sorius, duoti klierikams visa, ką 
galėjo, kad jie gerai pasirengtų 
kunigystės darbui, jis su pagrin
du reikalavo ir iš klierikų, kad jie 
visa širdimi ir visomis išgalėmis 
pasisavintų visa tai, kojis mokė. 
Taigi buvo griežtas, daug reika
laująs; kartais gal net perdaug, 
ypač mažiau gabesnių atžvilgiu. 
Jis, mat, visus vertindavo savo 
mastu. Reikalaudavo iš visų tiek, 
kiek jis pats pajėgdavo, bet retai 
Las galėjo tiek pajėgti, kiek jis. 
Į šitai jis neatsižvelgė, ir tai buvo 
klaida. Štai kodėl, jei pradžioje 
visi klierikai buvo patenkinti ir 
net sužavėti kun. M. Krupavičiu
mi kaip profesoriumi, tai ilgai
niui didelė dalis pradėjo jo ne
mėgti, nežiūrint viso jo žavumo 
dėstyme ir didelio jo demokratiš
kumo asmeniniuose , santy
kiuose.

Kun. M. Krupavičius buvo est
rados ir minios žmogus. At
sistojęs prieš minią, jis ją žavė
davo savo žodžiu. Jis nebuvo ta
čiau Dievo apdovanotas, ypa
tingomis savybėmis palaikyti 
asmeniškiems santykiams, jo 
stipri asmenybė ir kietas charak
teris sunkino asmeniškų santy
kių palaikymą ir neleido jam lai
mėti asmeniškų simpatijų tiek, 
kiek tui*tinga asmenybė būtų ga- 
lėjusi jam laiduoti. Ir seminarijo
je tiek su vadovybe, tiek su kole
gomis profesoriais jo asmeniški 
santykiai nebuvo itin šilti.

Kai kurie iš profesorių kritiškai 
žiūrėjo į kun. M. Krupavičiaus 
rodomą demokratiškumą santy
kiuose su klierikais. Anksčiau 
tarp profesorių ir klierikų buvo 
tam tikras atstumas, pagrįstas au
toritetu. Kun. M. Krupavičius 
klierikų atžvilgiu laikėsi gana 
draugiškai. Beeinant korido- 

(nukelta į 5 psl.)
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Veršienos kepsnys
Veršienos kumpis nuplaunamas, nusausinamas (galima išim

ti kaulas), ištrinamas miltais, pipirais, patepamas sviestu, deda
mas į kepimui indą, ir, įpylus truputį vandens, kepamas karšto
je krosnyje. Kai apkepa, pabarstomas smulkiai piaustytais daržo
vių prieskoniais, pasūdomą, ir, laistant atsiradusiu skystimu, ke
pamas, kol šakutė lengvai lenda į mėsą.

Paduodamas į stalą kaip ir jautienos kepsnys. Prie jo duo
damos virtos ar keptos bulvės, troškintos morkos, žirneliai, rau
ginti agurkai, kopūstai, lapinės salotos, arbūzai ir kt. Padažas da
romas toks pat, kaip ir jautienos kepsniui.

Pastaba. Norint, kad kepta veršiena būtų riebesnė, prismai- 
goma keturkampiai supiaustytais pailgais lašinukų gabaliukais. 
Vienam veršio kumpiui imama 8 unc. lašinukų. Taip kepta ver
šiena valgoma šilta ir šalta.

Veršienos piausniai
2 sv. minkštos veršienos nuo kryžiaus ar kumpio,
2 kiaušiniai,
3 šaukšt. džiuvėsėlių, pipirų, druskos.

Minkšta mėsa be gyslų ir plėvių supiaustoma piršto storumo 
pailgais gabalėliais. Kiekvienas gabalėlis atsargiai išmušamas, po 
to pasūdomas, pabarstomas pipirais, pavilgomas plaktuose kiau
šiniuose, gerai pabarstomas džiuvėsėliais ir kepamas įkaitintuose 
riebaluose, kol pasidarys auksinė spalva. Po to apkepę piausniai 
kišami į krosnį ir uždengti patroškinami apie 10 — 15 min.

I stalą duodami su citrina, kuri supiaustoma griežinėliais ir 
uždedama ant kiekvieno piausnio. Prie jų duodamos bulvės, žir
neliai, pupeles, agurkai ir kit.

Piaustiniai tinka duoti ir su kiaušiniais. Paruošti piausti- 
niai gražiai sudedami pusdubenyje, ir ant kiekvieno uždedamas 
svieste iškeptas kiaušinis. Kiti priedai duodami tie patys.

Veršienos maltiniai
2 sv. minkštos veršienos,
2 tryniai,
2 unc. sviesto, pipirų, druskos,
0,5 stikl. džiuvėsėlių.

Iš mėsos išrenkamos gyslos ir plėvės. Mėsa du kartus suma
lama mašinėle, įdedamas išsuktas sviestas, džiuvėsėliai ir su tru
pučiu druskos išsukti tryniai; viskas gerai išsukama. Daromi ap
valūs maltiniai, ant lentelės su peiliu priduodama graži forma 
ir keptuvėje apkepami įkaitintuose riebaluose.

Į prikaistuvį įpilami nuo kepimo atlikę riebalai, sudedami mal
tiniai, užpilama truputį verdančio vandens, ir sandariai uždengus, 
maltiniai patroškinami.

Duodama į stalą su bulvėmis, morkų daržoviene ir kt.
Padažas tinka tas pats, kuriame maltiniai buvo troškinami, 

arba pomidorų.

Smegenų maltiniai
1 veršelio smegenys,
1 kiaušinis,
2 unc. sviesto,
0,5 stikl. džiuvėsėlių, druskos.

Nuo smegenų nuimti plėvelę ir juos pamerkti į šaltą vande
nį. Išėmus įdėti į actu parūgštintą verdantį vandenį. Kai užver
da, išgriebti ir palaikyti, kad atvėstų. Pridėti išsuktą sviestą, džiu
vėsėlius, druskos, kiaušinį ir viską gerai išsukti. Daromi nedideli 
maltiniai, pabarstomi džiuvėsėliais ir kepami įkaitintuose rieba
luose.

Duodama su bulvėmis ir salotomis.

Keptos smegenys su padažu
2 veršio smegenys,
2 kiaušiniai,
2 unc. sviesto,
0,5 stikl. džiuvėsėlių, pipirų ir druskos.

Smegenis pamirkyti apie dvi valandas šaltame vandenyje, 
kelis kartus keičiant vandenį, kad kraujas išmirktų, nuimti plė
ves ir sudėti į verdantį actu parūgštintą vandenį kartu su prie

skoniais. Neužvirus nukelti nuo ugnies ir palaikyti karštame van
denyje 10 min.; išėmus ant sieto ataušinti. Kiekviena dalis su
piaustoma skiltelėmis, užbarstoma druska ir pipirais ir pavolio- 
jama džiuvėsėliuose. Po to pavilgoma išplaktame kiaušinyje ir 
pabarstoma džiūvėsėliais. Pakepinamos svieste. Duodamos už
piltos nestipriu padažu ir su daržovėmis.

Virtas veršio krūtinkaulis
4 sv. veršio krūtinkaulio,
2 unc. sviesto,
1 svogūnas,
0,5 sv. ryžių, druskos ir daržovių prieskonių.

Veršienos krūtinkaulį nuplauti, įdėti į verdantį vandenį, su
dėti visus prieskonius ir virti ant lengvos ugnies. Įdėjus sviesto 
ir užpylus 4 stiklines vandens, atskirai išvirti ryžius.

Išvirusią veršieną supiaustyti išilgai pagal kaulus, sudėti 
į pusdubenį, iš šonų apdėti ryžiais, užpilti baltuoju padažu ir 
duoti į stalą.

Išvirus veršio krūtinkaulį galima ir apkepinti.

Kepenėlėmis įdaryta veršienos šoninė
3-4 sv. veršio šoninės,
1 sv. kepenėlių,
8 unc. nerūkytų lašinių,
2 svogūnai, druskos, pipirų,
2 unc. sviesto,
1 kiaušinis, daržovių prieskonių.

Mėsą aštriu peiliu nuo kaulo atskirti taip, kad pasidarytų lyg 
kišenė. Tą skylę prikimšti kepenėlių įdaru.

Kepenėlės supiaustomos mažais gabalėliais ir sudedamos 
į prikaistuvį. Įdedami supiaustyti svogūnai, truputis poni, druskos 
ir pipirai, mažais gabalėliais supiaustyti lašiniai, užpilama vande
niu ir troškinama. Po to kepenėlės ataušinamos, 3 kartus perma
lamos mašinėle, įmušamas kiaušinis ir įpilama truputį pieno ar 
grietinėlės. Gerai išsukus, šoninė prikemšama, užsiuvama ir ke
pama palaistant sviestu ir sultiniu taip, kaip kumpis.

Duodama į stalą supiaustyta išilgai kauliukų su įvairiomis 
daržovėmis. Padažui tinka tas skystimas, kuriame šoninė- kepė.

(Bus daugiau)
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IŠ KELIONĖS APLINK PASAULĮ
Gera, kad yra keliones mėgs

tančių ir sugebančių tų kelionių 
įspūdžiais pasidalinti su kitais. 
Keliauti aplink pasaulį ar bent 
per keletą naujų kraštų daug kas 
norėtų, bet sveikata, amžius, 
finansiniai klausimai dažnai tuos 
norus numalšina. Tenka pasiten
kinti kitų kelionių patirtimi ir pa
sakojimais.

Štai turim prieš akis naują Juo
zo Kaributo knygą “Kelionė ap
link pasaulį”. Per 423 knygos 
puslapius skaitytojas stropiai 
vedamas nuo Los Angeles, Ca
lif., per įvairiausius pasaulio 
kraštus.

Eini, važiuoji, skrendi su ke
lionės prisiminimų autorium ir 
seki, kaip jis kruopščiai pasakoja 
apie naujai pastebimus ir palie
kamus gamtovaizdžius, pastatus, 

• muziejus, sutiktus vietinius gy
ventojus, žmonių papročius, tu
ristų traktavimą, pirkliavimo bū
dus, švarą, ekonominę būklę ir 
t.t.

Žingsnis po žingsnio, mylia po 
mylios vis sutinkami ir palie
kami nauji kraštai. Taip per 
miestus, kaimus, pajūrius ir pa
danges skaitytojas vykdamas kar
tu su autorium, atnaujina geogra
fines žinias. Tik šį kartą ne iš 
geografijos vadovėlio ar žurnalo, 
bet vaizdžiai kalbančio kelia
vusio liudininko dėka.

Kelionės aplink pasaulį įspū
džių atpasakotojas Juozas Kari
butas kelionę iš Los Anbeles, 
Calif., pradėjo 1972 kovo 28. Vi
so kelionės metu išsklaidyta, 
kaip rašo trečiame puslapy, 
17,673 mylios.

Kiek sustojęs Havajuose i 
Guam saloj, autorius patenka į 
vyšnių žieduose paskendusį 
miestą — Tokijo. Atsistebėjęs ja
poniškais pastatais, muziejais, 
gamtovaizdžiais, autorius pa
suka į turistų negausiai lankomą 
Korėją.

Vėliau iš Seoul per Formozos 
Taiwaną pakelia sparnus į Hong 
Kongą. Čia tarp prabangos ir 
skurdo kontrastų teko dalyvauti 
ir kinietiškoje operoje. Aplankęs 
karo nuniokotą Vietnamą, susto
ja Singapūre. Čia garsios tradici
nės šventės, vadinami festiva
liai.

Kiek sustojus Malajų sosti
nėj Kuala Lumpur, užsukama į 
Tailandą, kuriame yra net dvi
dešimt trys tūkstančiai mečečių 
—budistų maldnamių. Daugelis 
jų — gražiausi architektūros pa
vyzdžiai.

Pro Burmą — Rangūną auto
rius pasuka į Indiją ir apsistoja 
Kalkutoje. Čia autorius šalia dau
gybės šventųjų karvių sutinka ir 
Los Angeles lietuves pažįstantį 
indų profesorių, besidomintį 
anglišku Donelaičio vertimu.

Himalajų kalnų pietų pakraš
tyje išsitiesusi Nepalo valstybė. 
Ir čia autorius užsuka. Kiek pa
sidžiaugęs Everesto papėdės 
vaizdais ir visa aplinka, grįžta at
gal į Indiją — aplanko Agra, New 
Delhi, senąjį Delhi ir dar kelis 
miestus.

Sustojęs kiek Pakistane, auto
rius jau Irane-Teherane, per
siškų kilimų prekybos centre. 
Tenka užsukti ir į turtingąjį Ku- 
waitą, kuris nepripažįsta svai
galų. Čia J. Kaributas suranda 
lietuvį inžinierių K. Astravą, dir
bantį National Petroleum bend
rovės Shuaiba rafinerijoj.

japonais Heliopolio buvusios piliesJuozas Kaributas su 
griuvėsiuose.

Bagdade ir apylinkėse auto
rius stebi Irako beduinų gyve
nimą, o vėliau perskridęs smėlio 
dykumas, jau leidžiasi į Sirijos 
Damaską. Egipte jį žavi Kairo 
miestas, Nilas ir piramidės.

Pasiekti Izraelį buvo galima 
tik neutralia sala — Kipro — Ni- 
kosia. Izraely taip gausu krikš
čioniui brangių vietų — Jeruza
lė, Betliejus ir daugybė kitų. At
gal pro Kipro salą į Beirutą.

Turkijoj besilankydamas, An
karoj autorius užsuka ir į operos 
rūmus, kur išgirsta “Sevilijos kir
pėją”. Istambule tenka aplankyti 
ir garsiąją Šv. Sofijos katedrą bei 
Topkapi muziejų — buvusius 
sultono rūmus. Aplankęs Atė
nus, autorius turi progos keletą 
dienų pakeliauti laivu ir aplan
kyti būdingesnes vietoves Vi
duržemio jūroj. Rodos salos pa
krantėj nusifotografuoja su grai
kų dvasiškiais. Salas aplankius,

Juozas Kaributas prie garsiosios Tašmahal Agroje.

NAUJĄJĮ LIETUVIŲ TAUTOS 
VALSTYBĖS ISTORIJOS 

VADOVĖLĮ PASITINKANT
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Švietimo Taryba šiemet Chica
goj išleido pedagogo Vincento 
Li Ulevičiaus redaguotą istorijos 
vadovėlį lituanistinių mo
kyklų IX skyriui arba V klasei. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 
Leidimą parėmė Lietuvių Fon
das. Vadovėlis kietais viršeliais, 
200 puslapių, 162 iliustracijos. 
Kaina 5 dol. Turiny yra redak
toriaus pratarmė, aštuoni sky
riai, priešistorinių laikų chrono
logija ir kirčiuotas žodynėlis. 
Vadovėlis patrauklus, kalba 
lengva. Paruoštas talkos būdu. 
Atskirus skyrius parašė: I (Geo
grafinės žinios), V (Lietuvių 
valstiečiai) ir VIII (Lietuvių 
kariuomenė) — pats redaktorius, 
II (Lietuvių kunigaikščiai) — is
torijos mokytoja Danutė Brušky- 
tė, III (Lietuvių bajorai) — Dan
guolė Stončiūtė (istoriją baigusi 
Pedagoginiame Lituanisti
kos Institute), IV (Lietuvių 
miestiečiai) — Silvija Alenskaitė 
(Ped. Lituanistikos Instituto 
baigiamojo kurso studentė), VI 
(Žemiausias luomas) ir VII (Su
sisiekimas) — istorijos moky- 

vėl pro Atėnus, pasuka dabar į 
Afriką — Alžyrą.

Pagaliau kelionė artėja prie 
pabaigos. Kiek sustojus Maroke, 
Kasablankoj, autorius dar pasuka 
nors trumpam ir į Portugaliją. O 
iš Lisabonos jau tiesiai į New 
Yorką, ir dar už kelių valandų į 
Los Angeles, Calif., kur, auto
riaus žodžiais tariant, jo laukia 
laikinieji namai.

Tai tik trumpas žvilgsnis į dau
gybę autoriaus lankytų vietovių. 
Visa lengvai aprašoma, nevargi
na skaitytojo ir žadina smalsumą 
sekti keliautojo tolimesnius 
žingsnius. Knyga gausiai iliust
ruota autoriaus kelionės metu 
padarytam foto nuotraukom.

Juozas Kaributas, KELIONĖ 
APLINK PASAULĮ. Los An
geles, Calif. 1974. Spalvotas vir
šelis dail. J. Leškienės. Spaudos 
darbus atliko pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne, N. Y. 423 
psl. Tiražas 1000egz. Kaina5 dol. 
Knyga gaunama pas lietuviškų 
knygų platintojus, o taip pat ir 
Darbi n i nko admini stracijoj.

D.G.

toja Augusta Saulytė. Lietuvių 
tautos luomų schemą nubraižė 
Aleksandras Siliūnas. Rank
raščio kalbą taisė mokytoja 
Elena Songinienė.

Vadovėlis parašytas prisilai
kant JAV LB Švietimo Tarybos 
nustatytos IX skyriui programos. 
Pagal tą programą IX skyriaus 
kursas suskirstytas į devynius 
skyrius.

Vadovėly geografinės žinios ir 
pirmosios žinios apie baltus yra 
du pirmojo skyriaus poskyriai. 
Skyrius geras. 6 žemėlapiai pa
dės mokiniui įsisąmoninti skai
tomą medžiagą.

II skyrius, Lietuvių kuni
gaikščiai, gerai nušviečia kuni
gaikščių iškilimą, išvardija atski
rus luomus, bet poskyris apie 
paveldėjimą, mano nuomone, 
ne visai tikslus. Lietuvos valdo
vas Gediminas žuvo netikėtai. 
Visiem sūnum jis buvo pasky
ręs atskiras sritis, tik Jaunutis 
gyveno su tėvu Vilniuj. Tėvui 
žuvus, jis užėmė jo vietą. Ar 
Gediminas jį buvo numatęs savo 
įpėdiniu, nežinom. Broliai Al
girdas ir Kęstutis, matydami 
gresiantį Lietuvai pavojų ir jaus
dami, kad Jaunutis per silpnas

DEŠIMTOJI VINCO KRĖVĖS LITERATŪRINĖ 
PREMIJA PASKIRTA LIŪNEI SUTEMAI RAŠYTOJAI V-

Vinco Krėvės literatūrinės 
premijos vertinimo komisija 
(pirm. dr. Jūratė Ciplijauskaitė- 
Tanner, sekr. dr. Henrikas Na- 
gys, nariai — Monika Jonynienė, 
Rima Tekutytė ir Vilius Pėterai- 
tis) balsų dauguma paskyrė de
šimtąją Vinco Krėvės literatūri
nę premiją (500 dol.) poetei Lio
nei Sutemai (Zinaidai Nagy- 
tei-Katiliškienei) užjos poezijos 
rinkinį “Badmetis” (išleistą 1972 
jūrų skautijos korporacijos Gin
taras). Balsuojant taškų sistema, 
po paskutiniojo balsavimo L. Su
temos “Badmetis” gavo 14 taškų 
(iš 15-kos galimų), Kazio Bra- 
dūno “Pokalbiai su karalium” 9 
taškus ir Antano Gustaičio “Sau
lės šermenys” 7 taškus.

Šią premiją, skiriamą kas antri 
metai Lietuvių Akademinio 
sambūrio Montrealyje, iki šiol 
yra gavę šie rašytojai (chrono
logine tvarka): Jonas Aistis (Apie 
laiką ir žmones), Jonas Mekas 
(Semeniškių idilės), Marius Ka
tiliškis (Išėjusiems negrįžti), Al
gimantas Mackus (Neornamen
tuotos kalbos generacija ir Au
gintiniai), Vincas Ramonas (Mig
lotas rytas), Kostas Ostrauskas

valdovas, susitarę užėmė Vilnių. 
Jaunutis pabėgo, o Algirdas ir 
Kęstutis sutarė valdyti kaip ly
giateisiai valdovai. Algirdas, 
kaip vyresnis, liko Vilniuj. Abu 
broliai valdė Lietuvą 32 metus. 
Ar nevertėjo tą skyrių iliustruo
ti Lietuvos valdovų paveikslais, 
ypač tų, kurie paliko pėdsakus 
ne vien Lietuvos istorijoj, bet 
buvo žinomi ir visoj Europoj?

III skyrius, Lietuvos bajorai, 
turi 16 iliustracijų ir 21 puslapį. 
Šiame skyriuje rašoma: Jurgis 
Radvilas, Mykolo Radvilo. Iki 
Šiol ši garsi didikų šeima buvo 
vadinama Radvila, ne Radvilas, 
kaip Mikalojus Radvila Juoda
sis, Mikalojus Radvila Rudasis 
ir t.t. Ar nevertėjo ir toliau iki 
šiol naudotą pavardę palikti? 
Taip pat vertėjo įdėti tų garsių 
Lietuvos teisių gynėjų atvaiz
dus.

IV sk., Lietuvių miestiečiai, 
geras. Iliustracijos gražios.

V skyriuj perdaug iliustracijų 
apie žemės dirbimo įrankių iš
sivystymą. Dalį tų žinių moki
niai gauna reguliariose mokyk
lose socialinių mokslų pamokij 
metu. Vietoj to reikėjo daugiau 
iliustracijų apie pavyzdinius lie
tuvių vienkiemius ir ūkius.

Kiti skyriai geri, netikslumų 
nepastebėjau.

Nežiūrint kai kurių netikslu
mų, reikia džiaugtis redakto
riaus ir jaunųjų talkininkių dar
bu. Džiugu, kad atsiranda jau
nuolių, kurios domisi ir studi
juoja Lietuvos istoriją. Lietuvoj 
studijavę istorikai pasitrauks, 
bet jų vieta neliks tuščia, ją už
ims naujos, jaunos istorikės ir is
torikai.

Didelį darbą atliko redakto
rius Vincentas Liulevičius. 
Džiugu, kad jis sugebėjo įtrauk
ti jaunąsias istorikes.

Ar šis naujas dalykinis meto
das bus geresnis už senąjį, paro
dys ateitis. Vis ieškom naujų, 
geresnių būdų, geresnių prie
monių lietuviškajam atžalynui 
perduoti lituanistines žinias.

Perskaičius šį vadovėlį, kilo 
mintis — ar nereikia keisti is
torijos programos. 7-tam skyriuj 
dėstyti apie lietuvių kilmę, luo
mus, gyvenimo būdą ir t.t., o,

Liūne Sutema (Zinaida Na- 
gytė-Katiliškienė)

(Žaliojoj lankelėj), Antanas Vai
čiulaitis (Gluosnių daina), Kazi
mieras Barėnas (Tūboto gaidžio 
metai) ir Juozas Kralikauskas 
(Vaišvilkas).

Dešimtoji V. Krėvės lit. premi
ja bus įteikta spalio 5 Monrealy
je. Šiuo metu sambūryje yra apie 
40 narių; jo pirmininkė — dr. J. 
Ciplijauskaitė-Tanner, sekreto
rius — R. E. Maziliauskas. Sam
būris įsteigtas 1950, o V. Krėvės 
premija skiriama jau 19 metų.

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI

Pranas Naujokaitis — LIETU
VIŲ LITERATŪROS ISTORI
JA. I tomas. Nuo Mažvydo iki 
Maironio. Išleido JAV LB Kultū
ros Fondas 1973. Iliustruota. 
Kietais viršeliais. Spaudos dar
bus atliko Pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne. Tiražas 1000 
egz. 608 psl. Kaina 10 dol.

Tai vertingas, lietuvių išeivi
jai labai reikalingas veikalas. 
Šioj lietuvių literatūros istorijoj 
autoriaus žodžiais tariant, “pla
čiau sustojama prie biografinio, 
bibliografinio elemento,prie kū
rinių analizės. Duodamos ir 
bendros laikotarpių, apžvalgos, 

— Pranas Girdžius, vyresnio
sios kartos kultūrininkas, eseis- 

' poetas; patašė trisbėletris- 
_ tinės formos apybraižas apie

atskleidžiama? D“IŲa‘ti’4J. A n‘a’
suomeninis fonas.” *1 » 11

čių. Knyg<^, pavącįintą. “Tcs pa
čios motinas <sūnūs”, 1 laidžia 
Lietuviškos knygos klubas. Kny
ga Chicagoj jau baigiama 
spausdinti.
, — Vaclovas Baravykas, peda
gogas, anglistas, žodynų ir kitų 
raštų autorius, sulaukęs 65 metų 
amžiaus, mirė okupuotoj Lietu
voj.

— Literatūros ir dainos vaka
rą spalio 12 Detroite rengia,Lie
tuvių Bendruomenė. Programoj 
dalyvaus poetė Julija Švabaitė 
ir rašytojas Vytautas Alantas. 
Dainuos solistė Aldona Stempu- 
žienė. Jai gitara pritars Linas 
Stempužis.

— Bernardas Brazdžionis, 
daugelį metų išgyvenęs Los An
geles, Calif., šių metų gale ruo
šiasi išsikelti į Vistą, Calif., 
miestelį, apie 30 mylių nuo San 

■ Diego.
— “Į Laisvę” žurnalo rugsėjo 

numeris jau surinktas ir sulau
žytas. Šiame numeryje yra dr. A. 
Maceinos, dr. V. Vardžio, dr. F. 
Palubinsko, dr. A. Musteikio, 
kun. dr. J. Grabio, Vyt. Voler- 
to, J. Kojelio ir kitų įdomūs 
straipsniai. Rugsėjo numerį su
redagavo Anatolijus Kairys. 
Gruodžio numerį redaguoja Vy
tautas Volertas. Straipsnius, laiš
kus, knygas paminėjimui ir kitą 
medžiagą siųsti jo adresu: V. 
Volertas, 405 Leon Avė., Del- 
rari, N. J. 08075.

— Rašytoja Birutė Pūkelevi- 
čiūtė, eilės premijuotų romanų 
ir kitokių kūrinių autorė, gruo
džio 7 Los Angeles, Calif., Šv. 
Kazimiero parapijos salėj skaitys 
savo kūrybą LFB sambūrio or
ganizuojamame literatūros vaka
re. LFB Los Angeles sambūriui 
šiais metais vadovauja Algis 
Raulinaitis.

— Juozui Lingiui, Stockholmo 
universiteto lektoriui, to paties 
universiteto slavų-baltų kalbų 
institutas pavedė švediškai pa
ruošti pilną lietuvių literatūros 
apžvalgą baltistiką studijuojan- 
tiem. J. Lingio pernai paruošto
ji senosios lietuvių literatūros 
apžvalga buvo šiltai studentų 
sutikta.

Knyga suskirstyta į tris dalis: 
Senoji lietuvių literatūra, Devy
nioliktasis amžius iki “Aušros” ir 
Lietuvių tautinis atgimimas. 
Šios dalys suskirstytos į smulkes
nes.

Knygos gale duodamas vardy
nas. Tekste nurodoma panaudo
ta literatūra

Kitas autoriaus ruošiamas šio 
veikalo tomas prasidės estetinės- 
individualistinės krypties pir
muoju laikotarpiu — nuo 1907 t 
iki 1928.

KRIVŪLĖ. 1974 liepa. N i. 2 
(13). Leidžia Vakarų Europos- 
Lietuvių Sielovada. Bad Woeris- 
hofen. Spausdinama kovo, liepos 
ir spalio mėnesiais. Redaguoja 
kun. P. Celiešius ir kun. B. Liu- 
binas. Techn. redaktorius kun. 
R. Krasauskas. Numeris gausiai 
iliustruotas. Viršelyje —VELS 
suvažiavimo dalyviai Bad Nau- 
heime. 48 psl. Kaina 35 et.

Turinys: Popiežiaus bula,
vysk. V. Brizgys — Atgailos sak- j 
ramento naujos taisyklės, VELS į 
suvažiavimas, VELS centro tary- 
ha, Visuomenininko veikėjo pre
mija, Sukaktuvininkai, Klaus- ] 
darni mokomės, Lietuvių jau- j 
nimo suvažiavimas, Lietuvių 
jaunimo sąjunga, Ateitininkų 
jaunimas, Kronika.

Jurgis Gimbutas ir Juozas V. 
Danys — STEPONAS KOLU
PAILA. Išleido Akademinės 
Skautijos Leidykla. Chicaga, 
1974. Kalbą taisė Vladas Kulbo
kas. Techn. redaktorius Bronius 
Kviklys. Korektorius Jonas Dai- 
nauskas. Iliustruota. Kietais vir
šeliais. Tiražas 1000 egz. 464 
psl. Kaina 12 dol.

Šią knygą plačiau paminėjo 
Julius Jodelė š. m. Darbininko 
35 numery.

1'

aukštesniojoj mokykloj duoti 
istorines žinias apie Lietuvos 
valdovus, santykius su kaimy
ninėm valstybėm ir 1.1. Septin
to skyriaus vadovėly istorijos ži
nios taip kondensuotos, tiek 
daug įvykių, kad eiliniam moki
niui sunku sekti ir atsiminti. 
IX skyriaus mokiniai amžiumi 
vyresni, tom žiniom imlesni, ir 
nebus kartojimo tų pačių žinių.

S. Kaunelienė

IR KNYGOS
Oskaro Milašiaus Bičiulių 

Draugijos Paryžiuj išleistame 
devintajame neperiodiniame są
siuvinyje pagrindinis dėmesys 
skiriamas jo penkiolikai laiškų, 
kuriuos 1930-38 jis yra parašęs 
prancūzų rašytojai Jeane įves 
Blanc. Ši rašytoja yra daug prisi
dėjusi prie O. Milašiaus kūrybos 
ir lietuvių kultūros garsinimo 
Prancūzijoj, ypač daug straips
nių parašiusi apie mūsų pasakas 
ir dainas, ji taipgi yra išleidusi 
1937 knygą apie Lietuvą.

— Mykolo Cinzo antrasis ro
manas “Raudono arklio vasa
ra” jau surinktas Mykolo Mor
kūno spaustuvėj, Chicagoj. Ro
maną leidžia Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas.

— “Pėdos mirties zonoje”, 
mokytojos Elenos Juciūtės 
knyga, jau surinkta ir pradėta 
laužyti į puslapius. Leidimu rū
pinasi Simo Kudirkos šaulių kuo
pa New Yorke. Iš anksto užsisa
kant 8 dol., vėliau 10 dol. Užsi
sakoma adresu: K. Bačauskas, 
84-55 86th Dr., VVoodhaven, N. 
Y. 11421.

— Alfonso Nykos-Niliūno, že
mininkų kartos poeto, paskuti
nis poezijos rinkinys pasirodė 
prieš 17 metų. Autorius paruošė 
naują poezijos rinkinį t “Vyno 
stebuklas”, kuris jau surinktas 
Mykolo Morkūno spaustuvėj, 
Chicagoj. Lei-džia Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas.

— Anatolijaus Kairio drama 
i “Žmogus ir tiltas” statoma To

ronto Lietuvių namuose spalio 
13. Vaidins Hamiltono dramos 
grupė Aukuras. Globoja Lietu
vių namų moterų būrelis.



PO CHICAGOS DANGUM
Kun. Kazimieras Juršėnas, Si

biro kankinys, prieš kelias
dešimt metų su vysk. T. Matulio
niu grįžęs į Lietuvą, rugsėjo 16 
mirė Šv. Kryžiaus ligoninėj. Chi- 
cagoj dirbo Šv. Kryžiaus parapi
joj. Lietuvoj daugiausia kape- 
lionavo Antalieptėj, o V. Vokieti
joj —Bloombergo ir kitose sto
vyklose. Rugsėjo 20 artimųjų ir 
daugelio draugų bei dviejų sese
rų buvo iškilmingai palydėtas į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Lietuviai žurnalistai renka 
savo centro valdybą. Kandidatų 
sąrašan įtraukti visi senieji nariai 
ir tik trys nauji. Tiek daug žurna
listų Chicagoj, o tiek maža kandi
datų. Rinkimai vyks laiškais. 
Rinkimų komisija centro valdy
bos pakviesta iš Chicagoj esan
čių narių, su Baliu Chomskiu 
priešaky. Daugelis norėtų balsų 
skaičiavimo dieną matyti rezul
tatus, kad nevyktų kokių prie
kaištų. Chicagos skyriaus val
dyba, kurios yra likę tik trys 
asmenys, kandidatų parinkimu 
nesirūpina. Tikimasi, kad, iš
rinkus naują centro valdybą, pa
gyvės ir skyriaus veikla.

Lietuvos vyčių 112 kuopa yra 
bene gausiausia Chicagoj. Pa
vyzdingai veikia. Rugsėjo 17 įvy
kęs metinis susirinkimas išsirin
ko naują valdybą: pirmininkas — 
Jonas Evans, vicepirm. — Ed. 
Krivickas, sekr. S. Nieminski, ka
sos sekr. — Dol. Wainauskis, ka- 
sin.-:~- M. Kasper, koresp. sekr. 
St. Mlodzik, patikėtiniai — G. 
Mockus, Irene Šankus, dvasios 
vadas—kan. V. Zakarauskas. 
Gruodžio 14 kuopa rengia Kalė
dų vakarienę su šokiais, o sau
sio 18 Vyčių choras—savo meti
nę vakarienę Pakšto salėj. Vyčių 
atstovai dalyvavo Amerikos Lie
tuvių Tarybos kongrese.

Namų Savininkų D-jos poato- 
., stpginissusirinkimasbuvorugsė-

•>“ •• -   .. . ______________________________

" MYKOLAS KRUPAVIČIUS — 
Kunigas

, (atkelta iš 3 psl.)
riumi, jis užkalbindavo klieri
kus; drįsdavo juos paimti už pa
rankės; atsivedęs į savo kambarį, 
kviesdavo atsisėsti ir pavai
šindavo.

Su rektoriumi prel. J. Naujoku 
kun. M. Krupavičius nesutarė dėl 
klierikų visuomeninio aukliji- 
mo. Kun. M. Krupavičius, kaip 
sociologijos profesorius, reika
lavo, kad klierikai pratintųsi ak
tyviai reikštis visuomeninėje 
veikloje. Prel. J. Naujokas visų 
pirma kreipė dėmesį į vidinį, 
dvasinį klierikų auklėjimą. Jis 
bijojo, kad išorinė veikla dar ne
subrendusių klierikų nepasta
tytų į pavojų prarasti pašauki
mą. Jis todėl nepalankiai žiūrė
jo į kun. M. Krupavičiaus reikala
vimus, kad klierikams ne tik bū
tų leista, bet tiesiog įsakyta akty
viai dalyvauti katalikiškos akci
jos veikloje. Laimėtoju išėjo kun.
M. Krupavičius. Vyskupas pa
rėmė jo reikalavimus. Taip, kad 
kiekvienas klierikas, grįžęs iš 
atostogų, turėdavo duoti raštu 
pranešimą apie savo veiklą pa
rapijoje atostogų metu. Objek
tyviai žiūrint, atrodo, kad turėjo 
racijos ir prel. J. Naujokas, irkun. 
M. Krupavičius. Reikalinga buvo 
skatinti ir pratinti klierikus į vi
suomeninę veiklą; bet taip pat 
buvo reikalinga paisyti, kad visų 
pirma klierikai subręstų dvasiš
kai, nes tik dvasinis subrendi
mas duoda garantiją, kad ir vi
suomeninis veikimas bus sėk
mingas ir naudingas.

Nors kun. M. Krupavičiaus 
santykiai su rektoriumi ir kole

gomis profesoriais nebuvo itin 
bičiuliški, tačiau jie buvo ko
rektiški. Kokio nors aiškaus ne
sklandumo nebuvo arbent nebu
vo matyti.

-o-
5. Kun. M. Krupavičius liko iki 

amžiaus pabaigos Dievo ir žmo
nių tarnybai atsidavęs kunigas. 
Jis visą gyvenimą siekė būti ku
nigu, kokį jis vaizdavosi, statė 
sau ir kitiems idealu ir pristatė 
savo stambiausiame veikale 
“Kunigas Dievo iržmonių tariu - 
boję”, Chicago 1960.

Kun. Kazimieras Juršėnas

jo 20 parapijos salėj. Susirinko su 
viršum 100 narių. Marąuette 
Parko apylinkė jau yra pirmame 
fronte prieš juodukų veržimąsi; 
dėl to čia buvo jautriai diskutuo
ta. Susirinkiman atvyko kandida
tas į sanitarinio distrikto vietą 
pik. inž. K. Oksas, kuris prašė 
už jį balsuoti. Kalbėta ir apie 15 
apylinkės aldermano rinkimą. 
Prašyta, kad lietuviai nebėgtų iš 
Marąuette Parko. Į tai atsakė 
kleb. kun. A. Zakarauskas, kad į 
išsikėlusiųjų vietas atsikelia 
nauji savininkai parapiečiai. 
Tą patį patvirtino ir J. Bacevi
čius. J. Bagdžius prašė organi
zuotai veikti blokuose ir ateinan
čiuose rinkimuose. Adv. Kai 
siūlė paskelbti rezoliuciją, kad 
būtų panaikintos naujos civili
nės teisės. Susirinkimą sumaniai 
vedė J. Skeivys. Priimta su vir
šum 10 naujų narių. Dabar narių 
yra su viršum 800. Valdybos pa
galba amerikiečių St. Andrian 
parapijoj iš jų sudaryta nauja na
mų savininkų organizacija, ku
riai pradžiai nutarta skirti vai
šėm kiek lėšų. NO-SHA didžiu
liame karnavale dirbo Patlabos, 
Bagdžių, Skeivių ir Maslauskų 
šeimos, nors buvo prašyta, kad 
prisidėtų ir kiti. Užprotestuota 
prieš susirinkimų įrašymą į 
magnetofono juosteles. Draugi
jos banketas — spalio 27.

Įsteigtas spaudos klubas, ku
rio įstatus suredaguoti parinktas 
teisininkas P. Stravinskas.

Lietuvai patekus į sovietų ir 
vokiečių okupacijas, kun. M. 
Krupavičius drįso pakelti balsą, 
gindamas Dievo ir žmogaus tei
ses, kur jos buvo mindžiojamos 
bedieviško komunizmo ir pago
niško nacizmo.

Lietuvos vyskupų pavestas ir 
įgaliotas, jis kalbėjosi su Mask
vos pasiuntiniais dėl Bažnyčios 
santykių su sovietine valdžia. 
Jam buvo duota suprasti, jog 
Maskva sutiktų pakęsti Bažnyčią 
Lietuvoje, jei ši pasidarytų 
klusni Kremliui. Jie davė su
prasti ir jam asmeniškai, jog 
Maskva jį vertinanti ir jis galėtų 
tapti net komisaru, jei kiek “per
siorientuotų”. Kun. M. Krupavi
čius tačiau atsisakė kalbėti apie 
kokią nors “naują Lietuvos Baž
nyčią”. Jis pareiškė, jog Krem
lius turįs reikalo su visada nauja 
ir su visada sena ir ta pačia Ka
talikų Bažnyčia. Už tokią jis 
keliąs taurę, kaip tai buvo pasiū
lyta vienos vakarienės metu. 
Tuo kalbos su Maskva ir baigėsi. 
Kremlius laukė kitų laikų ir kitų 
žmonių, kad padarytų klusnią 
h i e rarch i j ą M ask vai.

Kun. M. Krupavičius ieškojo 
kalbos i r su vokiečių valdžios or
ganais Lietuvoje, kai okupantai 
pradėjo vykdyti įvairias neteisy
bes ir nusikaltimus prieš Dievą 
ir žmones. Jis kreipėsi į vokie
čius su memorandumu. Dėl to 
buvo suimtas ir ištremtas į Vo
kietiją, kur, pradžioje kalėjime, 
paskui namų arešte, praleido 
karo metus. Šitai iš kitos pusės 
buvo Dievo malonė, kadangi 
tokiu būdu jis atsirado išeivijoje, 
kur ilgus metus vadovavo lietu
viškai politinei ir visuomeninei 
veiklai, kaip Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirmininkas ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės tėvas.
Už nuopelnus Bažnyčiai po

piežius Pijus XII, Lietuvos vys
kupų pristatymu, suteikė kun. 
M. Krupavičiui prelato titulą 
(1948). Nors jis garbės netroško ir 
titulų nesiekė, bet Kristaus Vieti
ninko įvertinimą priėmė su 
džiaugsmu ir dėkingumu, ka
dangi tame matė patvirtinimą,
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Northem Illinois universitetas
yra apie 70 mylių nuo Chicagos. *
Šiais mokslo metais į jį įstojo VlLN’*' 
keliolika tūkstančių naujų stu
dentų. Iš viso jame telpa su vir
šum 24,000 studentų. Be uni
versiteto, yra ir įvairių šakų kole
gijos. Kasmet dygsta vis nauji 
mokslo rūmai, su naujausiais 
įrengimais. Labai patogūs ir gra
žūs nauji butai studentam. Ve
dusieji gali gauti šeimos kamba
rius. Valdžia padeda įsigyti 
mokslo priemones ir skiria sti
pendijų. Džiugu, kad šiais me
tais čia atvyko didelis būrys lie
tuvių studentų, kurių iki šiol bu
vo maža. Universitetas turi gerų 
profesorių kiekvienoj srity. Lie
tuviam tenka pasidžiaugti, kad 
šiame universitete mūsų stu
dentai ne tik gerai mokosi, bet į- 
eina ir į universiteto valdymo 
aparatą. Mūsų žinomo veikėjo, 
buv. Draugo . redaktoriaus L. 
Šimučio vaikaitis Bob Simutis iš
rinktas net viceprezidentu. Tai 
svarbus postas, kur tenka dirbti 
ir rūpintis viso universiteto rei
kalais (su kitais tarybos nariais). 
Darbo daug, o tuo pačiu laiku 
reikia eiti ir į pamokas, siekti to
liau mokslo. B. -Simutis yra ga
bus. Jis sujungia visas didesnes 
studentų organizacijas ir žino, 
kaip, esant reikalui, jas panaudo
ti. Tarybos galia didelė. Su ja tu
ri visi skaitytis, net ir gubernato
rius.

Argentinos, Brazilijos jaunimas vieno simpoziumo metu 
per — V Pietų Amerikos lietuvių kongresą diskutuoja 
ir planuoja III PLJ kongresą kartu su svečiu iš JAV —Romu 
Sakadolskiu. Nuotr. Ramučio klikos

“Rūtelė”, tautinių šokių grupė, dalyvauja jaunimo šventėje 
Sao Paulo mieste. Grupė buvo padariusi vežimą, kuris vaiz
davo Lietuvą. Nuotr. Ramučio Idikos

Bal. Brazdžionis

Robertas Šimutis

BALTIMORĖS ŽINIOS
Magdalena Žolynienė, viena 

iš seniausių Baltimorės lietuvių, 
mirė rugsėjo 19 University ligo
ninėje. Ji buvo uoli Šv. Alfonso 
parapijos narė, lankė lietuviškus 
parengimus. Gedulingos mišios 
aukotos rugsėjo 21. Palaidota 
Holy Redeemer kapinėse. Nu
liūdime liko sūnūs Petras ir Jo
nas.

Lietuvių posto 154 ir jų pa
dėjėjų valdybų susipažinimo iš
kilmės įvyko rugsėjo 29, sekma
dienį, Lietuvių svetainės di
džiojoje salėje. Dalyvavo Mary- 
lando bei Baltimorės legionierių 
viršininkai. Naują lietuvių posto 
valdybą sudaro: posto komen
dantas Walter P. Hicks, vice- 
komendantas Jonas Kemmėr, 
adjutantas Jonas Stefura, kape
lionas kun. Antanas Dranginis, 
teisėjas adv. Herman Noweck, 
iždininkas Vitas Siaurasaitis, 
maršalas Wesley Smith, istori
kas Kazys Sarpalis. Padėjėjų val
dybą sudaro: pirmininkė Shirley 
Colley, vicepirm. Marė Byrne, 
sekr. Elena Mazz, ižd. Marie 
Mazz, istorikė France s Karpers, 
kapel. Eva Kraus, Maršale Elena 
Česonis.

Jonas ir Julė Patrick-Petrikai 
rugsėjo 29 minėjo 50 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Jie 

jog jo atlikti darbai, tarnaujant 
Dievui ir žmonėms, Bažnyčios 
buvo vertinami.

Savo žemiškos kelionės dienas 
baigė privačiame kukliame bute
lyje, kuris jam buvo drauge ir 
bažnyčia. Čia jis, kol pajėgdavo, 
kasdien aukodavo mišias. Visą 
laiką sekė Bažnyčios atsinauji
nimo vyksmą. Nuolat prašė at
siųsti naujus potvarkius. Rūpi
nosi prisiderinti prie naujumų, 
nors ir konstatavo, jog visa tai ve
dė į savos rūšies anarchiją. Visur 
ir visada stengėsi ir rūpinosi bū
ti tvarkingas kunigas.

Taigi jis buvo kunigas virš 
visko. Kaip kunigas jis lieka 
mums ir istorijai didis kunigas, 
kokių Apvaizda tik retai siunčia.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ PADĖTIS
Ekonominė padėtis

Brazilijoje darbininko viduti
nė alga yra 65 dol. mėnesiui. 
Už pieno litrą reikia mokėti 35 
et., už duonos kilogramą — 95 
et., už mėsos kilogramą — 3 dol. 
Tai lengvai galime suprasti, kad 
bet kokios galimybės yra labai 
mažos, nes visą dėmesį reikia 
skirti pragyvenimui.

Padėkime jaunimui
Dauguma Brazilijos lietuvių 

yra 1926-28 metų emigrantai, 
kurie dėl sunkios ekonominės 
padėties Lietuvoje buvo pri
versti ieškoti duonos Pietų Ame
rikoje. Pradžioje vergavo ponų 
ūkiuose, paskui atvyko į miestus. 
Sao Paulo mieste lietuvių yra 
apie 40,000 (kai kas sako — net 
50,000). Galime teigti, kad jų 
90 procentų yra darbininkai. Da
bartiniu metu tik jų vaikai gali 
siekti aukštojo mokslo.

dalyvavo 10 vai. mišiose Šv. Al
fonso bažnyčioje. Mišiose taip 
pat dalyvavo ir jų dukros Ele- 
onore, Florence, Bernadette ir 
Elsie, sūnūs Tomas, Leonardas 
ir Juozas su šeimomis. Giminės 
ir svečiai suvažiavo iš Texas ir 
Pennsylvanijos, o taip pat dau
gelis draugų ir pažįstamų iš Bal
timorės. Sukaktuvininkus pa
laimino klebonas prel. L. Men
delis. Po mišių iškilmingi pietūs 
buvo Northwood Gardens salė
je. Jie abu yra ištikimi Šv. Al
fonso parapijos nariai, dirbo 
įvairiuose parengimuose.

Madų parodą Šv. Alfonso so- 
dalietės surengė spalio 1 Mai
tins West salėje. Pirma buvo va
karienė, o paskui buvo rodomi 
naujausi vyriški ir moteriški dra
bužiai. Pelnas paskirtas Šv. Al
fonso mokyklos reikalam. Vaka
ro vedėjas kun. A. Dranginis 
nuoširdžiai padėkojo visiem, 
kurie dirbo ir dalyvavo parengi
me.

Baltimorės Lietuvių Tautiškas 
Knygynas nuoširdžiai kviečia 
visus dalyvauti dramaturgo 
Vinco Nagornoskio paminklo 
šventinimo iškilmėse spalio 6. 
Velionis gyveno Baltimorėje, 
dalyvavo įvairiuose lietuviškuo
se parengimuose, ne tik rašė 
dramas, bet ir jose vaidino ir ki
tus mokė vaidinti. Jo ir jo drau
gų iniciatyva buvo pastatyta 
Lietuvių svetainė su gražia sale 
ir didele scena. Jisai vertas ir 
pagarbos ir prisiminimo. Pa
gerbimo iškilmės prasidės 
mišiomis Šv. Alfonso bažnyčioje 
11:30 v. Mišias aukoja prel. L. 
Mendelis. Gieda vyrų choras 
Daina. Po mišių visi vyksta į 
New Cathedral kapines, kur bus 
pašventintas dramaturgo pa
minklas. Iškilmės baigsis akade
mija Lietuvių svetainės didžio
joje salėje.

Dainos vyrų choras su savo 
šeimomis spalio 6 dalyvaus ge
gužinėje, kuri bus Gordono ir 
Elenoros Matulioniu namuose

Kaip būtų galima padėti?
Dėl sunkios ekonominės pa

dėties ten jaunimas beveik ne
gali siekti aukštojo mokslo. Čia 
visas studijuojantis jaunimas yra 
priverstas dienomis , sunkiai 
dirbti, kad vakarais galėtų moky
tis. Dažnai tas darbas prasideda 
nuo 14 metų amžiaus ar net anks
čiau.. Dauguma greitai suserga, 
nes jaunam organizmui tai per 
sunki darbo našta. Nelieka kitos 
išeities, kaip mesti mokslą ir pa
silikti darbininkų klasėje.

Prieš dvejus metus buvo pra
dėtas Brazilijos jaunimo studen
tų fondas. Jo tikslas bent vienam, 
kitam sudaryti stipendiją, kad 
galėtų mokytis. Dvejų metų pa
tirtis parodė, kad jau keletas stu
dentų pasiekė geresnių rezul
tatų. Jie buvo išlaisvinti iš dar
bo vergijos, turėjo daugiau laiko 
mokslui ir mūsų kultūrinei 
bendrai veiklai.

III PLJ kongreso proga būtų 
gera ir naudinga, kad susida
rytų geresnės sąlygos siekti 
aukštojo moksloir gilintis į lietu
višką kultūrą. Todėl ku n. II. Šul
cas ir lankosi lietuvių kolonijo
se Amerikoje ir Kanadoje, kad 
sutelktų lėšų minėtam studentų 
fondui. Fondą norima praplėsti, 
norima pasiekti ir kitų Pietų 
Amerikos kraštų jaunimą, nes 
ten visur lietuviškas jaunimas ■ 
reikalingas pagalbos.

-o-
Kun. H. Šulcas iki spalio 10 

pasiekiamas šiuo adresu: I. C. 
Convent, Putnam, Conn. 06260. 
IKI SPALIO 31 — 1011 College 
St., Toronto, Ont. Canada.

ij

prie Liberty Danį. Gordonas ir 
Eleonora, gimę ir augę Bal- 
timorėje, yra susipratę lietuviai 
ir uoliai reiškiasi lietuviškame 
kolonijos gyvenime.

Baltimorės Liet. Tautinės Są
jungos skyrius ruošia koncertą 
spalio 12, šeštadienį, Lietuvių 
svetainėj* salėje. -Koncertą atlie
ka Hamiltono mergaičių choras 
Aidas ir solistas Vaclovas Veri- 
kaitis. Ansamblis neseniai gas
troliavo Europoje. į Baltimorę 
atvyksta su nauja programa. Po 
koncerto veiks bufetas ir baras. 
Šokiam gros “Aidų” orkestras. 
Pradžia 7:30 v. Visi kviečiami.

Jonas Obelinis 

— Maskvos radijas “Volga” 
rugpjūčio 15 gana ilgai atakavo į- 
vairius laisvojo pasaulio radijus, 
kurių transliacijos pasiekia So
vietų Sąjungą ir jos valdomas ki
tas tautas. Puolamos šios stotys: 
Amerikos Balsas, Radio Liberty, 
Radio Free Europe, BBC, 
Deutsche Welle ir kt. Kremliaus 
komentatoriai pabrėžia, kad visų 
tų transliacijų pridengti moty
vai slepia buržuazinių reakcio
nierių pastangas psichologi
nėmis priemonėmis sulaikyti 
atoslūgio įtaką gyventojų masė
se. Ta pati “Volga” stotis rugpiū
čio 16 pakaltino George Meany, 
kad jis vėl pradėjęs savo “kry
žiaus karą” prieš JAV ir Sovietų 
Sąjungos santykiu sunormavimą. 
(E)

— Bogotos LB apylinkė rugsė
jo 8 tautos šventę paminėjo pa
maldomis, kuriąs laikė kun. Ni
kodemas Saldukas, ir minėjimu, 
per kurį kalbėjo konsulas Stasys 
Birutis ir dr. Juozas Zaranka. Po 
minėjimo buvo renkama apy
linkės valdyba. Pirmininku liko 
dr. J. Zaranka (Apart. Aereo 
12138, Bogota, D.Ei, l, Colom- 
bia), iždininkii A. Šlapaitis. Nau
jai išrinkti: vicepirmininkas inž. 
Vytautas Petrulis, sekretorius 
inž. Juozas Kalėda ir; narė. švie
timo reikalam Laima Didžiulie
nė. Buvo išrinkta 11 atstovų 
į Kolumbijos LB krašto suvažia
vimą, įvyksiantį Bogotoje spalio 
12. Paskutinis suvažiavimas bu
vo suorganizuotas prieš 21 metus 
Medėlline.

— A. Gricius, I. Pažėraitė ir 
L. Kojelis, veiklūs studentų 
ir LB darbuose, tragiškojo birže
lio sukakčių proga aplankė ketu
rių svarbiausių Los:; Ah^eles 
apylinkės 1‘aikfaščių' redakcijas 
ir įteikė jom: inforrhacĮnę me
džiagą Lietuvos ^aver^iriib ir jos 
gyventojų žmogiškųjų teisių pa
neigimo klausimais. A. Gricius 
yra LB Santa Monicos apylin
kės pirmininkas. Jo parašytas 
Pabaltijo valstybių ' klausimu 
laiškas redakcijai buvo išspaus
dintas The Evening Outlook 
birželio 21.

— Baltimorę Morning Sun 
liepos 7 ir 27 išspausdino du 
lietuviam svarbius laiškus re
dakcijai. Pirmasis lietė Simą Ku
dirką; jo autoriaus būta Chester- 
town, Md., gyvenančio Lawren- 
ce C. Ford. Antrasis, liečiąs 

1
lI

| kongr. E. Derwinskio įneštąją 
rp'znliiiriia Pahalfiin valcivrl-u..rezoliuciją Pabaltijo valstybių 
inkorporacijos į Sov. Sąjungą ne
pripažinimo reikalu, parašytas 
dr. Aleksandro Berkio, gyvenan
čio Farmville, Virginijos valsti
joj. L.C. Ford laiške teigiama, 
kad “Estija, Latvija ir Lietuvą 
nėra teisėtos bolševikinės tiro
nijos provincijos. Jos turi tiek 
pat teisės į laisvę, kaip ir mes.”

— Santa Monicos LB Talkos 
Lietuvai komisijos rūpesčiu tra
giškojo birželio — Pavergtųjų 
Tautų savaitės proga buvo iš
siųsta su viršum 60 laiškų JAV 
kongreso nariam, atstovaujan- 
tiem Vakarų Amerikos valsti
jom. LB Talkos Lietuvai ko
misijai vadovauja Juozas Kojelis.

— Humoro ir satyros vaka
rą Melbourno Lietuvių Namuo
se surengė moterų komitetas, 
telkiąs lėšas savaitraščio “Mū
sų Pastogė” spaustuvės maši
nom įsigyti. Dainų, vaidybos 
ir skaitymo programą atliko 
Baltrukoriienė, Matukevičienė, 
Sodaitienė, Karazijienė, Balčiū
nienė, Šidlauskienė, Mielda- 
žys, Šidlauskas, Žiedas, Aras 
ir kt.

— The News — Despatch, 
išeinąs Michigan City, Ind., 
birželio 12 išspausdino JAV LB 
švietimo tarybos pirmininko 
Stasio Rudžio laišką redakcijai 
sovietų prašomų prekybinių 
lengvatų reikalu. Laiške pataria
ma statyti sovietam sąlygas, rei
kalaujančias tikėjimo laisvės, 
laisvo tautų apsisprendimo, ne
varžomos emigracijos ir muitų 
sumažinimo siuntiniam į Pabal
tijo valstybes.

i
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SAS VASAROS STOVYKLA
Studentų ateitininkų stovykla 

įvyko rugpiūčio 25 — rugsėjo 1 
Great Prairie, Ohio, stovykla
vietėje.

Stovyklos vadovybę sudarė šie 
asmenys: Gintautas Taoras ir Ri
mas Čepulis — komendantai, Li
nas Sidrys — berniukų va
dovas, Marija Eivaitė — mer
gaičių vadovė, Živilė Klio- 
rytė — vakarinių programų 
vadovė, organizatorius — Kęstu
tis Sušinskas. Dvasios vadas bu
vo kun. A. Tamošaitis.

Paskaitininkai ir temos buvo:
L. Sabaliūnas — Socialdemo
kratų partija Lietuvoje, Augus
tinas Idzelis — Lietuvos ekologi
ja — geografija, Aušra Zerr — 
Politinė veikla, Genius Procuta 
— Lietuvos padėtis Sovietų Są
jungoje, Daina Kojelytė —Me
džiagos telkimas, Vincas Koly- 
čius — Katalikai karizmatikai, 
Danguolė Stončiūtė — Išeivijos 
lietuvių menas, pailiustruotas 
skaidrėmis, Henrikas Nagys — 
Išeivijos lietuvių poezija, Vytas 
Narutis — Naujoji Antano Ma
ceinos knyga, Viktoras Nakas — 
BATUNo pranešimas. Kas vaka
rą su SAS CV-ba vyko pasikal
bėjimai, kuriuos pravedė L. Sid
rys.

IKI PASIMATYMO
i . i ■. r. , i.; :, , J • ' f'-

MA$ STOVYKLA NERINGOJE 
j v,; , ■■ .d'-./u ' . ■ F ‘

(Tąsa iš praeito nr.)

Trečiadienis. Sporto šventė. 
Visi entuziastiškai atsikėlėme, 
apsirengėme komandų uni
formomis ir nuėjome prie vėlia
vos, kur buvome suskirstyti į tris 
komandas: Pūslių, Kaupų ir Vė
jaraupių.

Ryte vyko bėgimo ir šokimo 
rungtynės. Andrius Rajeckas 
laimėjo mylios bėgimą. Įdomu 
kodėl? Mus visus nustebino 
jaunė Irena Adamonytė, kuri už 
visus toliausiai nušoko.

Pavalgius pietus ir atsigaivi
nus, dalyvavome stalo teniso ir 
plaukimo rungtynėse. Plaukimo 
rungtynės vyko įvairiais būdais 
su nemažai niurkdymų ir “vištų 
peštynių”. Po pavakarių per
traukos įvyko krepšinio ir tinkli
nio žaidynės.

Vakare įvyko įvairūs žaidi
mai: metėm pilnus vandens 
balionus, spyrėme batus į tolį, 

sukrovėme visų batus į vieną 
krūvą, juos sumaišėme, ir ko
mandos nariai turėjo atrasti savo 
batus, juos užsimauti ir užsirišti 
ir t.t.

Vakarinei programai koman
dos pristatė savo sukurtus 
šūkius, dainas, maršus ir unifor
mas. Nors ir buvo sunku, koman
dos nariai labai mandagiai elgėsi Danutė Norvilaitė

Stasio Barzduko pagerbimas SAS stovykloje. \'u«>ti

/

ATEITIES AUŠRA
■

Straipsnius, korespondencijas, laikraštėlius bei kitas įdomybes siųskit: 
“Ateities Aušra’’, 214 Elderts Lane, VVoodhaven, N. Y. 11421 

Redaguoja: Rasa Navickaitė — Tel. (212) 647-6294

Simpoziumai vyko apie 
politiką, bažnyčią, humanizmą ir 
naujus religinius sąjūdžius.

Vakarinės programos buvo: 
žaidimų vakarai, opera, talentų ir 
literatūros vakarai, linksmava- 
karis, šokiai ir sporto šventės va
karas.

Užsiėmimų būreliai buvo: 
šachmatų, laikraštėlio, radijo 

valandėlės, chorelio, meno, 
rankdarbių, tautinių šokių ir ba
linių šokių.

Stovykloje dalyvavo per 130 
studentų iš Amerikos ir Kanados 
vietovių. Žinoma, yra sunku tokį 
didelį būrį žmonių patenkinti ir 
užimti. Gal ir dėl to stovyklos 
tikslas atrodė daugiau taikomas 
moksleiviam , o ne studentam.

-o-
Užsiėmimo būreliai buvo įdo

mūs ir daug ką pamokė.
Deja, paskaitos nesukėlė disku
sijų ir neišryškino progresyvinių 
minčių apie mūsų visuomenę, 
veiklą ir kultūrą. Išskiriant H. 
Nagio paskaitą, visos kitos buvo 
tiktai informacinio pobūdžio, 
apie mažai žinomus faktus.

Atvažiuodami į stovyklą, tie 
130 jaunuolių turėjo tokį pat 
ateitininkiškų ir visuomeninių

vieni su kitais, nes buvo duoda
mi taškai už mandagumą. Paga
liau Linas Vaitkus paskelbė 
sporto šventės rezultatus. Per 
dieną daugiausia punktų surinko 
ir sporto šventę laimėjo Vėjarau
piai. Antrą vietą užėmė Pūslės, o 
Kaupai trečią. Visi vienas kitą 

sveikino, pavalgėme naktipie
čius ir nušlubavome miegoti.

Ketvirtadienio rytą su skau
dančiais raumenimis išlipome iš 
lovų ir skaudžiai atlikome 
mankštą. Tos dienos minkšta- 
sviedinio žaidimas tarp stovyk
lautojų ir vadovų pasibaigė ly
giomis: 9-9.

Vakare buvo karnavalas. Jau
niausios mergaitės surengė 
“meilės tunelį”, kitos turėjo 
baidyklių namą, o vyriausios 
plovė ir džiovino plaukus. Jau
nesnieji berniukai buvo įrengę 
“lošimo namą”, o vyriausieji tu
rėjo švedišką masažą.

Ryte mus pažadino lengvo lie
taus lynojimas. Penktadienis, 
paskutinė stovyklos diena. Visi 
tyliai pasiryžo būti linksmais. 
Berniukai su vandeniu visus 
šlakstė. Per dieną užbaigėme 
meno darbelius. Iš anksto pradė
jome ruoštis vakarui.

Visi gavome kvietimą į tam va
karui rengiamą garbingą puotą. 
Nuėjus į valgyklą, mus pasitiko 

problemų supratimą, kaip 
ir išvažiuodami. Stovykla 
buvo gera proga panaudoti laiką 
šių problemų gilesniam pa- 
gvildenimui, bet ta proga buvo 
nekaip panaudota.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ STOVYKLA
KENNEBUNKPORTE

ALEKSANDRAS RADŽIUS

Ateitininkai sendraugiai ar tik 
nebus viena iš labiausiai stovyk
lauti pamėgusių organizacijų, 
žinoma, stovyklauja fronti
ninkai, santariečiai, skautai, 
moksleiviai ateitininkai, studen
tai ir t.t. Bet sendraugiai jau ke
linti metai nebeišsitenka vienoje 
stovykloje. Viena stovyklavietė 
nebegali visų sutalpinti. Tad nuo 
1971 rengiama po dvi stovyklas 

■r— viena Dainavoj, kita Kenne- 
bunkporte. Be to, daugeliui ryti
niam pakrašty gyvenančių sen
draugių Dainava sunkokai pasie
kiama ir atvirkščiai.

Keturios grupės
Šių metų Kennebunkporto sto

vyklos programą galima būtų 
suskirstyti į keturias grupes: kul-

tarnautojai. Patarnavimas buvo 
labai tvarkingas ir iškilmingas, 

-bet maistas nekoks. Blynus val
gyti kažkaip nepriderėjo gar
bingoje puotoje. Pasisotinę nu
ėjome į salę, kur mum įspūdin
gai padainavo stovyklos chorelis. 
Pasiklausę gražių dainų, nuke
liavome į paviljoną. Ten stovyk
lautojai pašoko tautinius šokius, 
išmoktus stovyklos metu. Prog
ramai užsibaigus, prasidėjo pas
kutinieji šokiai. Šokom ir 
linksminomės. Lietus mūsų nuo
taikos nepagadino. Sustojome ra
tu, sukalbėjome maldą ir pas
kutinį sykį nukeliavome į name
lius.

Šeštadienį, anksti nubudę, 
nuvilkome savo lagaminus, 
miegmaišius ir krepšius prie 
obels. Uniformuotai dalyvavome 
iškilmingame vėliavų nulei
dime.

Pasižymėjusiem stovyklauto
jam buvo įteikta po “Ateities” 
žurnalo prenumeratą. Pavyzdin
giausiu stovyklautoju išrinktas 
Saulius Eiva, pavyzdingiausia 
stovyklautoja — Danutė Norvi
laitė, lietuviškiausia — Julytė 
Adamonytė.

Paskutinį sykį susirinkome 
valgykloje pavalgyti pietų. Pa
mažu pradėjome išsiskirstyti. 
Nebuvo daug ašarų, tik daug šyp
senų ir aidas žodžių — “Iki pasi
matymo”. Stovykla nutilo, ir tos 
linksmos stovyklos dienos pasi
lieka tik mūsų mintyse ir širdy-

Gal ir per rimtai žiūriu į šį 
reikalą. Stovykloj galima turėti 
keletą tikslų: pasimokyti, pa
diskutuoti, susipažinti su kitais 
jaunuoliais, paatostogauti, pa

sportuoti ir t.t. Nors vienas ar ant
ras tikslas gali būti atsiekiamas 
vienos savaitės bėgyje, bet lieka 
klausimas, ar galima stovyklos 
metu apimti visus tikslus;

Mano nuomone, reikėtų iš 
anksto nuspręsti, kuris tikslas 
yra mum svarbiausias, ir jo laiky
tis. Taip pat reikėtų tą tikslą iš- 
anksto paskelbti, kad žmonės ži
notų, ko tikėtis.

Algis Norvilą

tūriniai parengimai, minėjimai, 
problematinio pobūdžio paskai
tos ir informacinės paskaitos bei 
pranešimai. Šių pastarųjų buvo 
gana daug. Jiem skirta net 6 po
sėdžiai, t.y. pusė visos stovyklos 
programos. Likusiom grupėm 
liko po du suėjimus.

Prie kultūrinių parengimų 
priskirtinas kamerinės muzikos 
koncertas ir Tėv. Leonardo And
riekaus, OFM, poezijos vakaras. 
Koncertas nebuvo Sendraugių 
sąjungos valdybos organizuotas. 
Jį suorganizavo Kennebunk
porto vasarvietės šeimininkai 
pranciškonai, lyg pasitikdami ką 
tik atvykusius stovyklautojus. 
Šiuo koncertu oficialiai stovykla 
buvo pradėta, tad jis, galime 
sakyti, ir įėjo į stovyklos progra
mos rėmus.

Koncertas
Mūsų žinomo smuikininko 

Izidoriaus Vasyliūno trio (Izido
rius Vasyliūnas, smuikas, viola, 
David Mott — klarnetas, Vytenis 
M. Vasyliūnas — fortepionas) at
liko komp. Kazio Viktoro Banai
čio “Rapsodinę sonatą H moli” 
violončelei ir fortepionui, “Lie
tuvos idilijas” — pastoralinę sui
mtą arfai, smuikui ir klarnetui ir 
Sonatą D Moli smuikui ir forte
pionui. Vietoj violončelės ir ar
fos buvo naudojama viola ir pia
nas. Patį kompozitorių ir jo at
liekamus kūrinius įdomiai api
būdino Elena Vasyliūnienė.

Literatūros vakaras
Jei šiuo koncertu stovykla pra

sidėjo, tai Tėv. L. .Andriekaus 
poezijos vakaru stovyklos prog
rama buvo užbaigta. “Susitiki
mas su Leonardu Andriekum”, 
kaip vakaras pavadintas, buvo 
įspūdinga stovyklos užsklanda.

Vakaras buvo gerai organi
zuotas ir praėjo sklandžiai, su 
poetiniu pakilimu. Programos 
pravesti Sendraugių sąjungos 
pirmininkas J. Laučka pakvietė 
dr. Eloną Vaišnienę. Ji ne tiek 
pravedė pačią programą, kiek sa
vo sklandžiu poetiškai apipintu 
ir teatrališkai intonuotu žodžiu 
paruošė klausytojus, perkėlė 
juos į poetinę sferą, o programai 
pasibaigus, ji taip pat trumpai, 
bet sugestyviai vienu literatūriš
kai nudailintu sakiniu pravedė 
klausytojų jausmus ir mintis nuo 
liaudies kūrybos priežodžių, 
patarlių, dainų iki poezijos.

Dramaturgas Algirdas Lands
bergis charakterizavo L. Andrie
kaus poeziją. Jo kalba nebuvo 
sausa kritiko analizė. Ji daugiau 
buvo rašytojo smagūs įspūdžiai, 
gauti skaitant savo kolegos poeto 
kūrybą. Todėl jo spalvingas žo
dis kai kur buvo gerokai pada
žytas švelniu, jautriu humoru ir 
labai suartino klausytojus su 
Andriekaus poezija.

Aktorė Elena Blandytė atsklei
dė ne vien poeto Andriekaus ei
lėraščių lyriškumą, bet atsisklei
dė ir pati kaip jautri poezijos 
interpretatorė. Taip lengvai ir 
jausmingai plaukė eilėraščių 
emociniai įvaizdžiai iš aktorės 
lūpų ir visos jos esybės. Savo 
deklamavimo viršūnę Blandytė 
pasiekė su “Gintarėliu” ir 
“Liepsnele”. Bet — gero daikto 
po truputį. Tad ir aktorė nedaug, 
tik penkis eilėraščius padekla
mavo, užleisdama likusią pro
gramos dalį pačiam autoriui.

Poetas, asketiškas savo iš
vaizda, kukli asmenybė, sakė 
nenorėjęs, kad jo kūrybos vaka
ras iš viso būtų ruošiamas, bet

Dr. J. Girnius pietų metu šnekučiuojasi su stovyklos dvasios 
vadu kun. K. Pugevičium. Kairėje O. Griniuvienė.

Sendraugių sąjungos valdyba 
nenusileidusi. Ir gerai ji padarė.

Poetas paskaitė po 2-3 eilėraš
čius iš kiekvieno savo rinkinio. 
Tų rinkinių susidarė net septyni. 
Keturi jau išleisti, o likusieji trys 
dar rankraštyje.

A. Landsbergis savo žodyje 
pabrėžė L. Andriekaus lyrišku
mą. Švelniai lyriški net ir tie 
jo eilėraščiai, kur jis rašo apie 
mūsų senovę, praeities valdo
vus, jų jausmus. Ir tikrai, jaut
rus lyriškumas plaukė ne vien 
tik iš poeto skaitomų eilėraščių, 
bet ir iš paties skaitymo.

Apie spaudos draudimą
Tarp šių dviejų stambių kultū

rinių parengimų, koncerto ir 
poezijos vakaro vyko visa kita 
stovyklos programa. Nesilaikant 
chronologijos, tektų iš eilės pa
liesti minėjimus.

Visų pirma prie jų priskirtina 
kun. dr. J. Vaišnoros, MIC, pa
skaita apie spaudos draudi
mą. Tai ta pati paskai ta, ku
rią prelegentas šią vasarą 
skaitė lietuvių studijų dienose 
Šveicarijoje. Anot prelegento, 
turime minėti ne tik šviesius mū
sų praeities momentus, bet ir 
skaudžius. Turime pažvelgti, 
kiek skausmo ir kančių mūsų tau
ta pergyveno, kad mūsų praeities 
perspektyva būtų tikslesnė. Šie
met kaip tik sukanka 110 metų 
nuo spaudos draudimo. Kun. dr. 
J. Vaišnora šia paskaita įrodė, 
kad prieš šimtmetį rusų admi
nistraciniai potvarkiai, nukreipti 
prieš lietuviškumą ir katalikų re
liginę praktiką Lietuvoje, buvo 
lašas į lašą panašūs į šiomis die
nomis okupuotoje Lietuvoje ru
sų vykdomą akciją prieš religinę 
praktiką ir aplamai lietuvišku
mą. Kadangi spaudos draudimas, 
kaip patsai prelegentas minėjo, 
neturi sau lygaus precedento vi
soje Europos istorijoje, tai, mano 
manymu, būtų didelis patarnavi
mas mūsų tautai, jei būtų galimy
bė šią paskaitą išplėsti į detales
nę studiją, pravesti paralelę su 
dabartimi Lietuvoje ir paskelbti 
atskira knyga. Reikėtų ją išversti 
į svetimas kalbas. Gal tokios 
knygos ruošimas būtų vertas Lie
tuvių Fondo stipendijos?

Pagerbimai
Prie minėjimų priskirtinas 

ir ateitininkijos pasižymėjusios 
asmenybės, buvusio Federacijos 
Vado prof. Simo Sužiedėlio 70 
metų amžiaus sukakties prisi
minimas. Ta proga Tėv. V. Gi
džiūnas, OFM, išsamia paskaita 
apibūdino jubilijato gyvenimo 
kelią, jo mokslinę veiklą ir vaid
menį ateitininkuose.

Kalbant apie amžiaus su
kaktis, negalima praleisti ir to 
fakto, kad šiemet 60 metų am
žiaus sukako ir poetui L. Andrie- 
kui. Sendraugių S—gos pirm. J. 
Laučka tą sukaktį paminėjo, pa
sibaigus poezijos vakarui ir visų 
vardu poetą pasveikino.

Prof. Simas Sužiedėlis savo 
labai kruopščioje paskaitoje ap
žvelgė sendraugių nueitą kelią 
nuo pat ateitininkų sąjūdžio pra
džios iki šių dienų.

Apie pašaukimus
Antano Masionio paskaita 

“Pašaukimo krizė” labiausiai su
judino klausytojus, nes palietė 
skaudžią mūsų išeivijos proble
mą — pašaukimų kritišką trūku
mą. Nesusilaukiame naujų ku
nigų nei vienuolių. Tėvai ne tik 
kad neskatina savo jaunimo į 
dvasinį luomą, bet dažnai stip
riai pasipriešina, jei jaunuolis ar

Antanas 
paskaitą 
krizę.

Masionis skaito 
apie pašaukimų 

jaunuolė ima linkti į tą pusę. 
Kas bus po poros dešimtų metų 
su mūsų lietuvišku religiniu gy- 

, veniniu, lietuviškom parapijom, 
su mūsų Kennebunkportu, 
Putnamu, Neringa, Kultūros 
židiniu, Jaunimo Centru, lei
džiamais lietuviškais katalikiš
kais laikraščiais, žurnalais, kny
gom? Taip, mes dosniai auko
jame savo religinėm instituci
jom, bet ne vien atviros pinigi
nės ar fizinės bei intelektualinės 
talkos reikia. Reikia gyvos au-, 
kos, anot prelegento.

Problema aštri, diskusijos 
audringos, su stiprokais verpe
tais, nes kiekvienas dalyvis jautė 
skausmą širdyje. Diskusijose 
buvo keliama mintis kreiptis į 
lietuviškąją hierarchiją ir vie
nuolynų vadovybes, kad jie iškel
tų ir nušviestų mūsų katalikiškai 
visuomenei krizės aštrumą. Vė
liau privačiuose pasikalbėjimuo
se jau buvo susidaręs iniciatorių 
būrelis, pasiryžęs paruošti krei
pimosi projektą ir kontaktuoti 
ateitininkų vadovybę. Bet suži
nota, kad Kunigų Vienybė tuo 
klausimu imasi konkrečių žygių, 
tad iniciatoriam atrodė, jog jų 
reikalas atkrito. Tačiau nežiū
rint to, gal ateitininkai turėtų 
savo ruožtu veikti. Tegu Kunigų 
Vienybė daro, ką ji gali, o ateiti
ninkai irgi gali. Sviestu košės 
nepagadinsi. Mes vieni kitus tik 
paremsim; jei žygiai bus koordi
nuoti, rezultatai gali būti efektin- 
gesni. Juk šiais laikais pasaulie
čiam irgi duotas balsas Bažny
čios reikaluose, o mes, ateitinin
kai, galime į šį reikalą įsikišti, 
išeidami iš savo pirmųjų dviejų 
principų.

Kosmopolitizmo grėsmė
Antra svarbi problematinė pa

skaita buvo filosofo dr. Juozo 
Girniaus — “Sovietinė tautų 
samprata”.

Joje prelegentas nagrinėjo ir 
kritiškai žvelgė į JAV ir SSSR 
besireiškiančias kosmopolitines 
idėjas ir tautos sampratą. Iš jo pa
skaitos paaiškėjo šiurpi kosmo
politizmo grėsmė mažosiom tau
tom. Kosmopolitizmo idėjos la
bai parankios didžiosiom tau
tom, kad galėtų mažąsias suvirš
kinti ir savąjį nacionalizmą su
stiprinti. “Didžiosios imperijos 
visada propaguoja kosmopoli
tizmą, bet pačios nacionalizmo 
nestokoja” (citata iš atminties, 
A.R.), pabrėžė prelegentas.Šiur
pi kosmopolitizmo grėsmė, o jos 
nuodinga strėlė šiais laikais nu
kreipta į mūsų tautą už geležinės 
uždangos ir į mus, išeivius, lais
vam pasauly.

Dirigentas apie muziką
Prie informacinio pobūdžio 

skirtina dirigento prof. Vytauto 
Marijošiaus paskaita “Muzika ir 
gyvenimas”. (nuke[ta { 7 psJ)

/•
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JUBILIEJINĖ SKAUTŲ ŠVENTĖ
/

ROCHESTER, N.Y.

Spalio 5 ir 6 skautų vietininki- 
ja švenčia 25 metų veiklos sukak
tuves. Programoje: spalio 5, šeš
tadienį, koncertas Šv. Jurgio pa
rapijos salėse. Koncertą atliks 
Toronto skautų Gintaras, maž
daug iš 50 narių. Jų programą su
darys orkestras, oktetas, tautiniai 
šokiai ir kt. Sekmadienį, gražiam 
orui esant, pamaldos kur nors 
lauke. Mišias aukos Tėv. Augus
tinas Simanavičius, O.F.M;, bu
vęs vietininkijos kapelionas, o 
dabar Toronte Prisikėlimo pa
rapijos klebonas.

Rochesterio lietuviai skautai 
savo veiklą pradėjo 1949 rudenį. 
Pirmiausia pradėjo organizuotis 
mergaitės, vadovaujamos skau
čių Onos Ščiukaitės ir Valės So- 
dytės, o vėliau ir berniukai, pra
džioje stodami į vietos amerikie
čių draugovę, bet neilgai trukus, 
skautų A. Paužuolio ir Vyt. Nako 
dėka, susibūrė į atskirą lietu
vių skautų draugovę, greitai su 
mergaitėmis sudarydami Daina
vos vietininkiją, kurios vadovu 
pakvietė skaut. muz. Petrą Armė
ną. 1954 vietininkijai pradeda 
vadovauti skaut. Stasys Ilgūnas, 
1963 — skaut. akademikas Juo
zas Karklys. Šiam išvykus, vėl 
perėmė vadovybę skaut. St. Ilgū
nas, kuris šiai vietininkijai vado
vauja ir šiandien.

Apsijungę į mergaičių ir 
berniukų Dainavos vietininkiją, 
tuoj suorganizavo tautinių šokių 
grupę, kuriai vadovavo ir taut. 
šokius mokė apie 14 metų Sta
sys Ilgūnas. Taut. šokių grupė 
yra šokus ne tik savųjų įvai
riuose parengimuose, bet ir sve
timųjų. Dalyvavo tautinių šokių 
šventėse ir t.t. Šiandien jų “pa- sb.-

Dr. J. Balčiūnas diskutuoja muzikos problemas su prof. V. Mari- 
jošium. Toliau matyti dr. A. Stankaitis.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
STOVYKLA KENNEBUNKPORTE

(atkelta iš 6 psl.)

Išjos klausytojai sužinojo daug 
įdomių detalių iš mužikų, diri
gentų, kompozitorių kūrybos ir 
darbo procesų.

Geometriškai kalbant, muzika 
reikalauja sudėtingesnės geo
metrinės figūros savo egzistenci
jai, negu, sakysim, literatūra. 
Pav. poezijai užtenka poeto ir 
skaitytojo (tiesė tarp dviejų taš
kų, A.R.). Muzikai reikalingas 
trikampis: kompozitorius, atli
kėjas ir klausytojas. O dažniau
siai reikalingas dar vienas taškas 
— mecenatas. Seniau tas me
cenatas būdavęs valdovas ar 
šiaip didikas, šiais laikais juo 
gali būti valstybė ar privačios or
ganizacijos. Tad susidaręs jau 
kvadratas.

Savo paskaitą maestro pradėjo 
apibendrindamas stovyklos pra
džioj įvykusį K. V. Banaičio kū.- 
rinių kamerinės muzikos koncer
tą. Charakterizavo Banaitį kaip 
kompozitorių ir tarė savo nuomo
nę apie pačius atlikėjus, t.y. Va- 
syliūnų trijo. Aplamai, prof. V. 
Marijošiaus paskaita buvo ne 
tiek paskaita, kiek šiltas jaukus 
pašnekesys, pilnas įdomių min
čių ir humoro. Buvo smagi vaka
ronė.

Jauniausi Rochesterio skautukai — dr. G. Skučo sūnūs. 
Po įžodžio Dainavos vietininkijos vietininkas skaut. St. Ilgū
nas jiem užriša kaklaraiščius. Spalio 5 ir 6 ši skautų vie- 
tininkija švenčia 25 veiklos sukaktuves. Nuotr. J. Jankaus

likuoniai" yra apsijungę į taut. 
šokių grupę Lazdynas, kuriem 
energingai vadovauja taut. šokių 
mokytoja J. Reginienė.

Pirmaisiai's vietininkijos me
tais Vyt. Žmuidzinas, Ei. Ger- 
dauskaitė ir Ramūnas Bliudni- 
kas buvo pradėję leisti “Budėk” 
laikraštėlį, kuris vėliau sustojo.

Dainavos skautų vietininkijos 
skautai vietos lietuvių visuome
niniame gyvenime yra įmynę 
labai ryškius pėdsakus. 1955 
dalyvavo Kanadoje tarptauti
nėje skautų stovykloje, kas me
tai rengia skautų stovyklas ir t.t. 
25 metų jubiliejinei skautų 
šventei rengiasi su atsidėjimu, 
nuoširdžiai kviesdami joje gau
siai dalyvauti ne tik Rocheste- 
rio lietuvių visuomenę, bet la
biausiai buvusius skautus, šian
dien kiek nutolusius nuo vietos 
skautų veiklos.

Apie maisto priežiūrą
Kita informacinė paskaita 

buvo grynai praktiško pobūdžio. 
Tai dr. Alfonso Stankaičio — 
“Maisto priežiūra JAV”. Čia su
žinojome, kaip veikia mėsos 
priežiūros aparatas, kad vartoto
jai neprarastų apetito, kokie stan
dartai taikomi įvairios rūšies mė
sai. Tarp kito, dr. A. Stankaitis, 
veterinorius, yra Ohio valstijos 
mėsos priežiūros viršininkas.

Pranešimai
Prie informacinės programos 

dalies galėtume priskirti ir pra
nešimus apie einamuosius mūsų 
organizacinius bei lietuviškuo
sius reikalus.

Jų buvo trys: kun. K. Pugevi- 
čiaus apie naujai įsisteigusią Bal
ti morėje Amerikos Lietuvių 
Katalikų Tarnybą, dr. K. Amb- 
rozaičio apie Lietuvių Fondo 
veiklą ir problemas ir pasitari
mas ateitininkų sendraugių rei
kalais. Pastarąjį pasitarimą pra
vedė pirm. J. Laučka.

Federacijos vadas
Stovyklą aplankė neseniai iš 

Europos grįžęs Federacijos va
das dr. Petras Kisielius. Jis tarė 
žodį stovyklautojam prieš pat T.
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Rochesterio Dainavos skautų vietininkiją spalio 5 ir 6 
švenčia 25 metų veiklos sukaktuves. Iš k. skaut. V. 
Žmuidzinas, skaut. N. Daugėlienė, skaut. Tėv. Augusti
nas Simonavičius, OFM, buvęs kapelionas, ir vietininki
jos vadovas skaut. Stasys Ilgūnas.

Leonardo Andriekaus, OFM, 
poezijos vakarą. Perdavė Euro
pos sendraugių ir dr. Antano Ma
ceinos sveikinimus bei linkėji
mus. Bet pats vado kalbos bran
duolys išreiškė troškimą, kad 
mes visi siektumėm lietuviškos 
ir ateitininkiškos vienybės ir ne- 
pamirštumėm religinės prakti
kos. '

Apie religiją *
Taip, religinė praktika, malda. 

Kas šioje srityje stovykloje pada
ryta? Visi stovyklautojai iki vie
no kasdien susirinkdavo vie
nuolyno koplyčioje ir uoliai da
lyvaudavo mišių aukoje. Mišias 
aukojo ir pamokslus sakė stovyk
los dvasios vadas ir jį pavaduo
ją kunigai: Tėv. V. Gidžiūnas, 
OFM, kun. K. Pugevičius, prel. 
V. Balčiūnas. Lektoriaus parei
gas teko atlikti visam būriui sto
vyklautojų.

Bet ar to gana? Juk esame kul
tūrinė — religinė organizacija. O 
įsitraukę į kultūrines problemas, 
dažnai pamirštame religinį as
pektą savo veiklos planuose.

Pernai stovyklautojai vieną 
vakarą, uodų kandžiojami, kant
riai ėjo Kryžiaus kelius. Ar ne
būtų prasminga ir ateities sto
vyklose bent vieną vakarą arba 
rytą, ar kitą kokį patogesnį metą 
paskirti grynai religiniam susi
kaupimui, artimesniam ryšiui su 
mūsų Kūrėju. Sakykim, kad ir į 
rekolekcijas panašia forma, su iš
pažintim, bendrom maldom, re
liginiais svarstymais, ir skirti 
tokius susikaupimus kokiom 
nors kilniom intencijom, pav.. už 
persekiojamus okupuotoje Lie
tuvoje, ar prašant naujų pašauki
mų, ar net meldžiant Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybės. Ko
dėl nepasiaukoti ir neatsisakyti 
poros valandų atostoginių malo
numų Dievo garvei? “Kur du ar 
trys susirinks mano vardu, ir aš 
būsiu su jais drauge”. Žinote, kas 
tą pasakė.

-o-
Stovykla, aplamai paėmus, ge

rai pasisekė. Stovyklos ko
mendantas Arvydas Barzdukas 
turėjo kiek vargo, norėdamas 
pietų metu kokį administracinį 

potvarkį paskelbti, nes visi “per 
garsiai valgė”, kaip ir pats išsi
reiškė. Bet šiaip daugiau jokių 
nesklandumų nebuvo. Reikia

Rochesterio Dainavos skautų vietininkijos Meškų skilties 
skautai. Iš k. sėdi Bielinis, Simas Žmuidzinas, Arnoldas 
Olis, stovi Arūnas Lapinas, paskilt. Darius Kašinskas, skil
ties globėjas škilt. Eug. Vidmantas ir Dainavos vietinin
kijos vietininkas skautininkas St. Ilgūnas. Nuotr. V. Staškevi
čiaus

NEW BRITAIN, CONN.

Mirė Pranas Naunčikas

STUDENTŲ 
ATEITININKŲ 
POLITINĖ 
VEIKLA

Studentų ateitininkų stovyk
loj, Big Prairie, Ohio, septynias
dešimt septyni studentai pasira
šė peticiją Australijos ministe- 
riui Gough Whitlam.

Katalikiški idealai studentui 
sukuria teisingesnės socialinės 
santvarkos viziją ir reikalauja jo 
asmeninės bei kolektyvinės 
veiklos. Ateitininkai nenori būti 
pašiepiami, kad jie dažniau krei
piasi į savanaudiškus parei
gūnus su peticijomis, negu į 
teisingąjį pasaulio Kūrėją su 
maldos prašymais; tačiau tei
sybė kartais reikalauja pasi
stengti politinėj arenoj, net kai 
atrodo, kad tai bus bergždžios 
pastangos.

Lietuviam studentam pasi
reikšti geriausią progą sudaro 
lietuvių klubai Amerikos ir Ka
nados universitetuose. Ateinan
čiais metais ateitininkai vado
vauja šių universitetų klubuose: 
UOLA, Notre Dame, Maryland, 
Ann Arbor ir Dearborn — Mi- 
chigan, Maryland, Loyola, Mar- 
quette, Chicago, Girele, Cham- 
paign, Toronto, Northvvestern ir 
John Carrol. Šiuose universite
tuose yra veiklių studentų, kurie 
yra pasiryžę organizuoti politinį 
ir kultūrinį vajų.

Studentų ateitininkų organi
zacija tokias pastangas skatina; 
tačiau jos pirmiausias tikslas yra 
savo narių auklėjimas kataliko 
pasauliečio pasaulėžiūroj. SAS 
savo nariam pristato politinės 
veiklos reikalą, bet politinių 
projektų vykdymą palieka kiek
vieno asmens iniciatyvai.

Norėdama paremti savo veik-

tikėtis, kad kitais metais vėl su
plauks ta pati ištikima stovyklau
tojų minia ne vien pasimaudyti, 
pabendrauti, pasidžiaugti gra
žiais Atlanto pakraščiais, bet ir 
pakedenti mūsų problemas, pa
sidalyti žiniomis bei mintimis, 
pakilti aukščiau kasdienybės 
meniniu pergyvenimu ir pasi
melsti.

i

VValnuto prieglaudoj po ilgos 
ligos, turėdamas 83 metus am
žiaus, liepos 21 mirė ankstes
nės karto darbštus visuomeni
ninkas Pranas Naunčikas.

Buvo pašarvotas Venckūno 
koplyčioj. Karstą supo vainikai 
ir gėlių puokštės. Į koplyčią 
buvo atvykęs kun. Kvedas (sve
čias) ir su čia esančiais sukal
bėjo dalį rožančiaus. Velionį nu- 
lydėjus į Šv. Andriejaus lietuvių 
bažnyčią, klebonas kun. Edvar
das Gradeckas aukojo mišias ir 
pasakė pamokslą. Palaidotas Šv. 
Marijos kapinėse, klebonui su
kalbėjus maldas. Karstą panešė
jo B. Semaška, J. Ščiuka, J. 
Čečkevičius, E. Petkevičius, I. 
Dalangauskas ir A. Rugienius.

Po laidotuvių Varpo klubo 
svetainėj buvo pusryčiai.

A. a. Pranas Naunčikas buvo 
gimęs Plokščiuose, netoli Šakių. 
Į šį kraštą atvyko apie 1913 
metus. New Britaine išgyveno 
60 metų. Priklausė prie Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos, 
Varpo klubo, Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj ir Lietuvių Pi
liečių klubo. Be to, buvo vienas 
iš steigėjų Auksinio Amžiaus 
(pensininkų) klubo ir visą laiką 
(nuo 1960) buvojo sekretorium. 
Buvo kai kurių laikraščių ko
respondentas.

Jis dirbo buv. Lauderso, pas
kui Frasy and Clark bendrovėj 
daugiau kaip 25 metus. Prieš 18 
metų išėjo į pensiją, bet kurį lai
ką dar dirbo dalinį darbą.

Paliko žmoną Teresę, sūnų 
Viktorą, gyv. New Britaine, duk
terį Nellie Terry, gyv. South 
Lancaster, Mass., seserį Lietu
voj, tris dukraites ir keletą bro
lėnų ar dukterėčių.

Jonas Bernotas

“Lithuanian Method” 
pasaulinėj hidrologijoj 
Atvykęs Amerikon, profeso

riaudamas Notre Dame uni
versitete, Steponas Kolupaila 
patyrė, kad jo sukurtas upių ma
tavimo metodas čia yra žinomas 
“Lithuanian method” vardu.
Kaip Washingtono, D.C., Geo- 

logical Survey įstaigos literatūra 
mini, upių žiemos debitam ma
tuoti būdas Amerikoj vadinamas 
“Lithuanian” vardu. Šio meto
do autorius yra profesorius Ko
lupaila.

Upių matavimo uždaviniuose 
Kolupaila dirbo Rusijoj, Lietu
voj, Vokietijoj ir Amerikoj. Pro
fesoriaudamas Notre Dame uni
versitete, jis domėjosi tiek 
kaimyninės St. Joseph upės 
debitais, tiek didžiule Mississip- 
pi.

lesnių narių pastangas, SAS 
dabar steigia Universitetų Klu
bų Fondą. Sąjungos vadovybė 
skirstys šio fondo aukas į minė
tus universitetus. Asmenys, ku
rie nori paremti lietuvių studen
tų politinę ir kultūrinę veiklą 
Amerikos universitetuose, pra
šomi siųsti trijų dolerių auką 
šiuo adresu: Universitetų Klubų 
Fondas, Ramovė, Jaunimo 
Centras,5620 S. Claremont Avė., 
Chicago, III. 60636.

SAS CV korespondentas

— JAV LB krašto valdybos 
nutarimu Kudirkos byla besirū
pinančiam JAV kongr. Robert P. 
Hanrahan yra suteiktas JAV LB 
garbės nario titulas. Laiške LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkui inž. Alg. Gečiui 
kongr. Hanrahan rašo “laikąs di
dele garbe būti pakviestas gar
bės nariu”. Savo kalboj JAV 
kongrese birželio 10 jis mini 
JAV LB, Americans for Simas 
ir Seamen’s Education Federa- 
tion kaip pagrindines Kudirka 
besirūpinančias organizacijas.

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis,
O.P., nuo spalio 1 iki 21 
yra išvykęs pastoraciniais ir 
visuomeniniais reikalais.

— Jono Eigelio, daug pade
dančio Lietuvių B-nei Beverly 
Shores Lietuvių klubo pirminin
ko, laišką redakcijai birželio 12 
išspausdino Indianos The News 
Despatch. Laiške primenama, 
kad Europos saugumo konferen
cija yra naujas Sov. S-gos įran
kis išgauti laisvojo pasaulio pri
pažinimą jos smurtu įvykdytai 
Pabaltijo valstybių okupacijai. 
JAV yra kviečiamos tęsti inkor
poracijos nepripažinimą, re
miant kongr. E. Denvinski ir 
šen. C. Curtis rezoliucijas.

— Balys Paramskas, gyv. Wa- 
shingtone, D.C., rugsėjo 29 sek
madienį, buvo ištiktas širdies 
smūgio ir paguldytas į George- 
town ligoninę.

— Petras Indreika, buvęs il
gametis LB E. Chicagos apylin
kės pirmininkas, yra vienas iš 
produktyviausių lietuviškų rei
kalų kėlėjų amerikiečių spau
doj. Birželio sukakčių proga jo 
laiškus redakcijai išspausdino 
Indianos The Times ir Chicago^ 
Tribūne. JAV LB visuomeninių 
reikalų taryba laišku padėkojo 
Chicago Tribūne redakcijai už 
dėmesį Lietuvos reikalam. Pa
žymėtina, kad P. Indreiko.s ix; 
Vyt. Kaltūno LB apylinkės var
du pasiųstą kongr. Ray J. Mad- 
den laišką Europos saugumo 
konferencijos, aukštų muitų 
siuntiniam ir laisvo keliavimo 
pavergtoj Lietuvoj reikalais bir
želio 17 išspausdino Congres
sional Record.

— Gintaro paroda įvyks spalio 
4 Chicagoj, Jaunimo Centre. 
Rengia Putnamo seselių rė
mėjai.

— Zigmas Grybinas, LB East 
St. Louis apylinkės pirminin
kas, Pavergtųjų Tautų savaitės 

| proga vietinės amerikiečių 
Į spaudos redaktoriam įteikė JAV 

LB leidinį “The Violations of 
Human Rights in Soviet Oc- 
eupied Lithuania — a Report for 
1973”. Jo pastangomis The Glo
bė —Democrat liepos 13 iš
spausdino vedamąjį Pavergtųjų 
Tautų savaitės reikalu, o lie
pos 14 St. Louis Post-Dispatch 
— jo paties laišką redakcijai.

— Lietuvių Fondas nuo 1962 
iki 1974, įskaitant paskutinį pel
no paskirstymą, lietuviškiem 
reikalam yra davęs beveik 
294,000 dol.

— Emilija Josen, LB Phoe- 
nix, Ariz., apylinkės pirmininkė, 
įvairiomis progomis amerikiečių 
spaudoj iškelia Lietuvos okupa
cijos klausimą. Ir šiais metais, 
tragiškojo birželio sukakčių pro
ga, jos laiškai redakcijai buvo iš
spausdinti The Phoenix Gazet- 
te (birž. 7) ir The Arizona Re- 
public (birž. 8).

— Rita Pauliukevičiūtė, 
Miuncheno lietuvaitė, išlaikė 
abitūros egzaminus ir ruošiasi 
studijuoti interjero architektūrą. 
Gimnazijos baigimo iškilmėje 
jos išmokytos aštuonios vokie
taitės abiturientės pašoko “Ke
purinę”, akordeonu palydėtos
M. Lando.

— Vytautas Baniulis atleistas 
iš sovietinės Lietuvos kinemato
grafijos komiteto pirmininko pa
reigų ir paskirtas kitam darbui. 
Nauju kinematografijos komite
to pirmininku paskirtas Edmun
das Juškvs, buvęs Sovietų Są
jungos pasiuntinybės Washing- 

1 tone sekretorius.
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LIETUVIŲ BANKO 
AUKSINIS JUBILIEJUS

Retas parengimas taip jaukiai 
ir įspūdingai svečius nuteikia, 
kaip šis — Lietuvių Taupomo
sios ir Skolinamosios (Schuyler 
Savings and Loan Ass’n of 
Kearny, N. J.) Draugijos auksinio 
jubiliejaus banketas, įvykęs 
rugsėjo 22.

Tam reikalui tikrai nuoširdžiai 
buvo pasiruošta. Neliečiant ban
ko prekybinės pusės, kurios 
tikslas — daugiau prisivilioti 
klijentų, skiriant įvairias dova
nas ir dedant reklaminius skel
bimus 50 metų banko gyvavimo 
proga, labai kruopščiai ir sko
ningai buvo atlikti ir kiti dalykai. 
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės Centro salė, kurioj vyko ban
ketas, tikrai gražiai buvo papuoš
ta, priderinant momentui pri
taikytą spalvą. Tarp iškabų, nu
sakančių 50 metų sukaktį, buvo 
vėliavos — amerikietiška ir lie
tuviška. Auksinės spalvos staltie
sėmis dengti stalai buvo pa
puošti gėlėmis. Kiekvienam sve
čiui buvo padėta dovanėlė su 
knygute, kurioj randamos nuo
traukos buvusių ir dabartinių 
banko direktorių su trumpa 
draugijos istorija anglų ir lietu
vių kalbomis.

Irena Belza (Belzienė), kuri 
buvo ir to vakaro rengimo vedė
ja, trumpu žodžiu atidarė ban
ketą ir jam vadovauti pakvietė 
draugijos pirmininką, banko 
valdytoją prof. dr. Jokūbą Stu- 
ką. Programa buvo gerai paruoš
ta, įvairi ir įdomi.

Prof. dr. J. Stukas, įterpdamas 
vieną kitą humorą, pabrėžė, jog 
šiandien galima džiaugtis lie
tuviam turint čia Kearny, N.J., sa
vąjį milijoninį banką (1974 birže
lio 30 aktyvas — assets buvo 
9,154,570.42 dol.), kuris anks
tesniosios kartos ryžtu ir pa
stangomis buvo įkurtas, valdytas 
ir su dideliu kaupu kapitalo per
duotas jaunesniajai lietuvių kar
tai. Todėl pagarba banko pionie
riam, kurių didesnė dalis jau 
amžinybėj.

Smulkiai nedėstydamas banko 
veiklos skaitmenų, dr. J. Stukas 
priminė, jog bankas daro didelę 
pažangą ir ta pažanga ypač ryški 
1973-1974 (šiuo metu turi dau
giau kaip 2500 taupytojų ir dau
giau kaip 500 skolininkų). Tai 
smulkiai nusakyta banko isto
rijos brošiūrėlėj, kuri buvo 
kiekvienam įteikta. Dr. J. Stukas 
toj brošiūrėlėj, išleistoj jubilie
jaus proga, įdėjo istoriją ir lietu-

viškai, kas panašiuose lietuviš
kuose parengimuose dažnai pa
mirštama padaryti.

Gražų sveikinimą tarė E. Be- 
nett, kuris yra vienas pirmųjų 
draugijos steigėjų ir dabar dar te
bėra pirmininko pavaduotojo pa
reigose.

Kalbėjo ir sveikino įvairių kitų 
bankų atstovai. Pažymėtinas 
Thomas Hart, Nevv Jersey Sa- 
vings League atstovas, kuris 
ypač gerai traktavo mūsų banko 
stovį ir jo veiklą ir įteikė Juozui 
Belzai, dabartiniam draugijos 
direktoriui, specialų pažymė
jimą jo 25 metų darbo draugijoj 
sukakties proga.

Dr. Stukas pristatė eilę gar
bingų svečių: prel. Joną Schar- 
nų, Nevvarko Švč. Trejybės baž
nyčios kleboną; kun. Domininką 
Pocių, sukalbėjusį invokaciją, 
Sopulingosios Dievo Motinos 
bažnyčios kleboną; kun. Albertą 
Matulį, Bayonės Šv. Mykolo 
bažnyčios kleboną; kun. J. Bar- 
kų; svečią iš Washingtono Alfon
są Petrutį, kuris pažadėjo per
duoti šį įvykį per Amerikos Bal
są; Kearny miesto burmistrą Da- 
vid C. Rowlands, išleidusį jubi
liejaus proga atitinkamą rezoliu
ciją; tarybininkus; Robert E. 
Mulligan, Superintendent of 
Schools; David McWilliam, 
Deputy Commissioner of Bank- 
ing; teisėją A. Salvest; Thomas 
Hart, Nevv Jersey Savings 
League atstovą; ir visus kitus 
Kearny ir apylinkėse esančių 
Savings and Loan Association at
stovus, dalyvavusius jubiliejaus 
bankete.

1B-' ■ HIr

IK*'5MrK >'■

Į
L M OI > ■

9 i
■

į ;
B" :

gis

K-
Ik

—■a

HK /
Dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos Atsiminimų radijo valandėlės 
direktorius, kalba per radiją. Valandėlė girdima kiekvieną 
šeštadienį nuo 4 iki 5 vai. Jos administravimas ir išlaikymas 
sudaro nemažus sunkumus, nes smarkiai padidėjo visos iš
laidos. Nuotr. R. Kisieliaus

Buvo ir meninė dalis. Puikiai 
pasirodė solistas Liudas Stukas 
ir Sopulingosios Dievo Motinos 
vargonininkė G. Mazur. Abiejų 
balsai stiprūs, suderinti ir har
moningi. Dainavo atskirai ir kar
tu angliškai ir lietuviškai. L. Stu
kas lietuviškai padainavo “Lie
tuvos laukai” (Mulks), G. Mazur 
— ariją iš Puccini operos. Duetas 
dainavo “Našlių valsą”, “Atėjo 
bernelis vakare” ir dar keletą 
dainelių. Angliškai dainuota 
daugiau. Publika katučių nesi
gailėjo.

Ta reto pobūdžio šventė ne 
tik džiugino savuosius, bet pa
traukė ir kitataučių dėmesį; jie 
tikriausiai įsitikins, kad lietuviai 
gabūs ir finansiniuose daly
kuose, ir meniškuose pasirody-

ŠALFAS SĄJUNGOS 
TARPAPYGARDINĖS PIRMENYBĖS 
TORONTE

Šiaurės Amerikos lietuvių 
lengv. atletikos ir lauko teniso 
pirmenybės šiemet įvyko rugsė
jo 21-22 Toronte, Kanadoj. Šį 
kartą buvo bandyta pakeisti nu
sistovėjusią tarpklubinių varžy
bų tradiciją ir vietoj to suburti 
paskirų apygardų komandas, ku
rios rungtyniautų dėl savo apy
gardos taškų. Tam tikslui ir Vi
durio Vakarų apygarda buvo pa
dalyta į dvi dalis: Vakarų (Chi
caga ir apylinkės) ir Vidurinė 
(Clevelandas, Detroitas, Pitts- 
burghas ir kt.). Kitos dvi apy
gardos t.y. Kanados ir Rytų, pa
siliko tos pačios. Šis bandymas 
bent dalinai pasisekė, nes daly
vavo apie 120 sportininkų ir bu
vo pastebimai sėkmingas Rytų 
apygardos pasirodymas. Šią ąpy- 

• gardą sųdąrp eilė negausių ir ne-

landų ir todėl šiose pirmenybė
se pasirodė gana silpnai.

Lengvojoj atletikoj dalyvavo 
virš 100 sportininkų su gausiau
sia Rytų apygarda, kuri susidė
jo iš 38 dalyvių: 20 iš New Yor
ko Lietuvių Atletų Klubo, 7 iš 
Bostono, 3 iš Philadelphi- 
jos, 3 Hartfordo, 3 New Jersey 
ir 2 iš Worcesterio. Rytų apy
garda turėjo pakankamą skaičių 
dalyvių visų amžiaus grupių 
rungtyse, todėl gaila, kad, trūks
tant varžovų, kai kurios rungtys 
turėjo būti atliktos be kompeti- 
cijos. Kanadai atstovavo tik To
ronto ir Hamiltono sporto klu
bai, Vakarų apygardai — Chi
cagos ir apylinkių sportininkai 
ir Vidurio — tiktai Clevelando 
Žaibas,.

Lengv. atletikos pirmenybių 
laibai stipyių klubų, kurie vieni taškai individualiose rungtyse 
prapultų didžiųjų varžovų tarpe. 1 'būvo paskirstomi taip: TV;;—10, 
Sujungti tačiau į vieną grupę, ĮĮ — 8, III — 6, IV — 5, 
su nuolat stiprėjančiu New Yor- ' V — 4, VI —- 3, VII—2; VflI — 
ku priešaky, Rytų apvgąrdos 1; estafetėse: I v. — 20, II — 
klubai sudarė ne tik gausią, bet 12,111 — 8 irIV — 4taškaiJ‘ ; ' 
ir pajėgią yai'žybinų grupę. Tai Kiekvienai apygardai taškai 
turėtų būti geras pavyzdys ir pa- buVo skiriami tik už dvi vietas 
moka kitom apygardom, ypač 
naujajai Vidurinei apygardai, 
kuri pasikliovė vien tik Cleve-

muose, o tai labai svarbu lietu
viškumo puoselėjimui.

Bankete dalyvavo 200 svečių.
J. Mėl.

kiekvienos grupės rungtyje, 
idant gausesnės komandos ne
nuraškytų taškų už visas pirmą
sias vietas.

Lengvojoj atletikoj šiose tarp- 
apygardinėse pirmenybėse dau
giausia taškų surinko ir laimėjo

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)
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pirmos vietos trofėjų Rytų sporto 
apygarda su 558 1/2 taškais! 
Antra vieta teko Kanadai — 
327 taškai; trečioj vietoj liko Va
karų (Chicagos) apygarda — 
207 1/2 taškai ir ketvirtoj — 
Vidurio apygarda — 168 taškai. 
Rytų apygarda taškais vedė 
visose grupėse, išskyrus mer
gaičių B grupę, kur Clevelandas 
surinko 108 taškus, ir jaunių C 
kur vyravo Vakarų ir Kanados 
apygardos. Taškų laimėtojai pa
siskirstė taip: vyrai — Rytai 112, 
Kanada 60, Chicaga 18, Cleve
landas 0. Jauniai B — Ry
tai 109, Kanada 100, Chicaga ir 
Clevelandas 0. Jauniai C — 
Chicaga 99 1/2, Kanada 91, 
Rytai 86 1/2, Clevelandas 0. 
Moterys — Rytai 71, Clevelan
das 60, Chicaga 8, Kanada 0. 
Merg. B — Clevelandas 108, Ry
tai 66, Kanada 31, Chicaga 26. 
Merg. C — Rytai 114, Chicaga 
56, Kanada 45, Clevelandas 0.

Smulkesnės žinios apie lengv. 
atletikos rungtis ir individualias 
pasekmes bus paskelbtos vėliau.

Alg. Š.

LAUKO TENISAS
Lauko tenise aiškiai vyravo 

Chicagos apygarda. Vyrų gru
pėje V. Grybauskas ir K. Mi- 
konis sau rimtų priešininkų ne
turėjo, nors baigminėse rungty
nėse Vidurio apygardos R. Mau
rukas ir S. Salys gerokai pasi
priešino, ir rungtynės buvo ga
na aukšto lygio. Puikiam 16- 
mečiui Saliui žaidžiant tik už 
vyrus, Chicagos T. Kolis ir P. 
Ragas vyravo ir jaunių A gru
pėje. Jaunių B Chicagos R. Di- 
čius ir P. Ragas skaudžiai nu
skriaudė savo vienintelį prieši
ninką — Rytų komandą. Tačiau 
su tuo aiškus Chicagos vyravi
mas ir pasibaigė. Jaunių C gru
pėje Rytų Paulius Gvildys ir R. 
Vebeliūnaitė (pastaroji žaidė už 
berniukus, nes nesusidarė dau-

--------------------------------- r

są Chicaga surinko 260, Rytai 
190, Kanada 110 ir Vidurio apy
garda 40 taškų. Atskirų grupių 
komandinės pasekmės: vyrai — 
Chicaga — Rytai 3:0, Vidurio ap.
— Kanada 3:0, Chicaga — Vi
durio ap. 3:0, Kanada — Rytai 
3:0. Jauniai A — Chicaga — 
Rytai 3:0, Chicaga — Kanada 
3:0, Rytai — Kanada 3:0. Jauniai 
B — Chicaga—Rytai 3:0. Jauniai 
C — Rytai — Kanada 3:0, Chi
caga — Kanada 3:0, Rytai — 
Chicaga 3:0. Moterys — Rytai
— Kanada 3:2, Chicaga — Kana
da 3:0, Rytai — Chicaga 3:2. 
Merg. A — Chicaga — Rytai 
3:2, Kanada — Vidurio ap. 3:0, 
Chicaga — Kanada 3:0, Rytai — 
Vidurio ap. 3:0.

Pirmenybes labai sumaniai ir 
tvarkingai (pagal esamas sąly
gas) pravedė ŠALFAS S-gos 
lauko teniso vadovas V. Gry
bauskas, padedant Hamiltono A. 
Grajauskui. Lauko teniso pirme
nybių planavimu tačiau kana
diečiai neturėtų didžiuotis. Te
niso aikštės buvo išskirstytos 
dvejose vietose, apie 10 mylių 
viena nuo kitos. Vienoje vietoje 
buvo labai prastos aikštės, be
veik netinkamos pirmenybėm, o 
kitoje — prasti tinklai. Taip pat, 
neužsirezervavus antrai dienai 
pakankamai aikščių, 1 pirme
nybės ilgokai užsitęsė, verčiant 
iš toliau atvykusius rūpintis ke
lione ir skubėti. Net ir teniso 
sviedinukus turėjo atsivežti 
Grybauskas iš Chicagos. Toks 
prastas pasiruošimas lauko teni
so pirmenybėm gali pakenkti 
šios sporto šakos ateičiai. < ,

Pr. Gv.

N AUJAUSIOS KNYGOS
Dail. Adomo Galdiko mono

grafija — su persiuntimu 16 
dol., Naujųjų metų istorija, pre- 
mijuotas B. Pūkelevičiūtės ro
manas—4.50 dol., Pr. Naujokai-
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giaiihnėfg't kbmandų) lengvai Liefiiviiį literatūros istorija, 
dorojo šaV6 piršihinkus iš-Chi-tomaH kibiais kėliais '-^‘10 
cagos ir Kana'dės' Md<ėrų"grii- ^l.,yl.:MingėIdšM'ėdinis'PU- 

p?pėjerVštafgmėną pateikė ’,new-
yorkietė ! V.’ !Vėbe liemenė, f rie- 
pralošūsi nei vienų rungtynių. 
Mergaičių A grupėje, nors pagal 
komandą Chicaga laimėjo pirmą 
vietą, daug baimės jai įvarė Ry
tai, su 13 metų D. Gvildyte, 
kuri irgi išlošė visas savo rung
tynes. Mergaičių B ir C koman
das sugebėjo sustatyti tiktai Ry
tų apygarda, dėl to varžybos 
šiose grupėse neįvyko. Už teni-

Viškds kriygoi1 ■' bėi ■ ■■ rfiiiizikps 
plokštelės gaunamos Darbinin
ko administracijoj: ’ 34 V High- 
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207. 1 ■

Tas ne lietuvis, kurs tėvynę 
Bailiai, kaip kūdikis, apleis; 
Kursai pamins, ką bočiai gynė 
Per amžius milžinų keliais.

Maironis

i

(

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y« 10019 Tek — 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pristatymas 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuves, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių, 
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INO.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, Šaldytuvams, televizijos 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet.

50
GOLDEN

i YEARS!
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MOSI! SKYRIAI
Phoenix, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canyon Hwy.

Pa. — 126 Tilghman Street ................. —-------..........
BaltUnore 31, Md. — 1900 Fleet Street................................ ....
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue „......... —...........
Buffalo 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue .............................. .......
Chicaga 22, UI. — 1241 No. Ashland Avenue ..................... ........
Chicago, HL 60629 — 2608 West 69 Street ......................................
Chicago, Dl. 60609 — 1855 West 47 Street ..................................
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ............ ..............
Detrolt 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue .................. .........
Farmingdale, N. J. — Freewood Acres Rt. 9 ..................................
Hamtramck, Mich; — 11339 Jos Campau Avenue ................... ......
Hartford 6, Conn. —- 122-126 Hillside Avenue ...................... .
Los Angeles 4, Calif. —- 159 So. Vermont Avenue ......................
Newark, N. J. — 378 Market Street .................................................
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue ......................................
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue .................................. ....
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Glrard Avenue ..............................
Rahvvav, N. J. — 47 East Milton Avenue .....................................
South River, N. J. — 41 TOhitehead Avenue ..................................
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street ..............................
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue .........................................
Utlca. N. Y. — 963 Bleeker Street
Silver Springs, Md. 20910 — 961 Bonifant St. ................

/

942-8770 
435-1654 
342-4240 
467-6405 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
363-0494 
365-6740 
249-6216 
385-6550 
642-2452 
674-1540 
475-7430 
769-4507 
381-8800 
257-6320 
475-9746 
392-0306 
732-7476 
587-5777

(

I
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- TO THE CELEBRATION!

• FREE GIFTS! • register for a i9" color tv sėt
In Honor Of The Occasion-YOU NOW CAN EARN:

•EARN 7i/2%
MORE!

on 2 Yr. 
Certificates 
$2,500 Min.

Passbpok
Savings
Save or Withdraw 
Any Amount Anytime

J

on 4 Yr. 
Certificates 
$4,000 Min.

Limited Anniversary Issue!

Dividends Compounded Daily!
On Ali Time Savmgs Accounts, withdrawals before Maturity earn the rate paid on Regular Savings Accounts, less 3 months interest.

Our 50th Birthday 

Party Starts Friday 

Sept. 20th to Sat.

Oct. 19, 1974 
HOURS: 

Mon.-Thurs. 9 a.m. to 3 p.m.
Fri. ’til 7 p.m. - Sat. 9 to Noon

%
AND LOAN ASSOCIATION

24 DAVIS AVENUE, KEARNY, NJ. 07032
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
TREČIOJO KONGRESO REIKALU

Argentinos, Brazilijos ir Urug
vajaus lietuvius jau pusšimtį 
metų jungia glaudūs ryšiai, iš
reiškiami ir pagyvinami Pietų 
Amerikos lietuvių kongresais, 
bendromis stovyklomis, kultū
rinėmis kelionėmis bei svečiavi- 
musi. Gyvendami panašiose kul
tūrinėse ir socialinėse sąlygose 
ir t urėdami panašių istorijų, šių 
kraštų lietuviai ypatingu būdu 
vieni kitiem artimi ir vieni ki
tiem reikalingi.

Artimiau bendradarbiauti ir 
bendrauti mus skatina 1975 
gruodžio mėn. — 1976 sausio 
mėn. paskelbtas treciasis Pasau
lio Jaunimo Kongresas, į kurį su- 
skris šimtai lietuvių iš keliolikos 
kraštų ir keturių žemynų.

■ Sis jaunimo kongresas pirmų 
kartų suteiks progų kitų šalių lie
tuviam plačiau ir giliau pažinti 
Pietų Amerikų, jos grožį, kultū
rų, gyvenimų ir šių kraštų lietu
vių bendruomenes, įstaigas, or
ganizacijas, veiklų, jaunimų ir 
šeimas. Ir pirmų kartų Argenti
nos, Brazilijos ir Urugvajaus lie
tuviai išsamiau parodys, kų per 
imigracijos 50 metų yra atlikę, 
sukūrę, pasiekę, ko dabar siekia, 
sielojasi ir stengiasi. O išvystyti 
tarpusavio ryšiai bei paties 
kongreso pergyvenimai sustip
rins bei pagyvins mūsų veiklų ir 
draugystę. Kongresas ir vėl pa
kartos mumis ir pasauliui, kad iš
eivijos lietuviai trokšta ir siekia 
savo tėvų žemei laisvės, nepri
klausomybės ir kultūrinės gy
vybės.

Kadangi kongresas yra didelio 
masto renginys, jį ruošti, remti ir 
jame dalyvauti turi visa Argenti
nos, Brazilijos ir Urugvajaus

KAS TOJI
RITA CAVALOUSKI?

,,tl PųKbinįnko 38 numerio pir
mam ,puslapyje buvo paminėta 

-..kuri rašė, kaip 
.J-ifituy^iPergyyepo antrųjų bol- 

okupacijų antrojo pąsau- 
-Jinip karo metu.

Nevy Londono, Conn., atsi
liepė mūsų bendradarbis ir skai
tytojas Jonas Jasys. Jis rašo, kad 

. ji yra Kazimiero Kavaliausko 
duktė. Jos tėvas buvo muzikas 
ir matematikas, gimnazijos mo
kytojas. Antrojo pasaulinio ka
ro metu buvo Rygiškių Jono 
gimnazijos vicedirektorius. Bū
damas Vokietijoje, buvo Uchtės 
gimnazijos direktorius, drauge 
vedė ir lietuvių chorų. Išemi
gravęs į Australiją, ten australų 
gimnazijoje dėstė matematikų, 
nuo 1957 vadovavo Sydnejaus 
Dainos chorui. Gyvai reiškėsi 
ir lietuviškoje bendruomenėje, 

į buvo Australijos Krašto Kultūros 
Tarybos narys, jos pirmininkas, 
drauge ir ALB krašto valdybos 
narys. Apie jį rašo Liet. Encik
lopedijos 36 tomas, 297 psl.

Taip pat J. Jasys atkreipė 
dėmesį ir į Mrs. Tonas, kuri yra 
paminėta tame pačiame straips
nyje. Ji gyvena Woodhavene, gi 
jos vyras Tonas buvo gimnazi
jos direktorius. Jų duktė yra iš
tekėjusi už Aleksandro Vakselio.

lietuvių visuomenė, ypatingai 
jaunimas ir tie, kurie rūpinasi 
lietuvių tautos ateitimi. Pats 
jaunimas, užaugęs čia, reikalin
gas talkos iš tų, kurie daug metų 
veikia ir kuriuos su Lietuva riša 
gyvi ryšiai savam kraštui. Reika- 
1 i nga kiekvieno asmens, kiekvie
nos šeimos, visų organiza
cijų, įstaigų ir apylinkių talka, 
parama, pasiūlymai ir darbai nuo 
pat šios dienos. Lietuviai vieni 
kitus kviečia ir traukia į bendrų 
darbų visų labui, juk lietuvis lie
tuvio brolis ir sesuo, ir visi esame 
tos pačios tautos vaikai, išeivijoje 
sudalydami vieninga Pasaulio

VVORCESTER, 
MASS.

Saulių susirinkimas
Lietuvių Piliečių klube rug

piūčio 25 įvyko Dr. V. Kudir
kos šaulių kuopos susirinkimas. 
Jį atidaręs pirm. A. Zenkus 
padarė keletu pranešimų. Nutar
ta prisidėti 50 dol. auka prie 
Maironio Parko atidarymo pro
ga išleidžiamos sveikinimų 
knygos. Kuopa pasiryžusi įsigyti 
gražias paradines Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas. Amerikos vė
liava jau gauta.

Pagrindinis susirinkimo tiks
las buvo aptarti paruošiamuo
sius darbus koncertui ir vakarie
nei, numatytiem spalio mėnesį.

Iškeliavo į amžinų tėvynę
Po ilgos ir skaudžios ligos 

rugpiūčio 28 Šv. Vincento ligo
ninėj mirė pulkininko Jono Ma- 
tonio žmona a.a. Anastazija Ma
žonienė, sulaukusi 75 m. am
žiaus.

Velionė gimė Lietuvoj, bet 
caro valdymo laikais jai teko 
gyventi Rusijoj, kurioj turėjo 
progų ir mokytis. Baigė buhal
terijos mokyklų Petrograde. Vė
liau grįžo į Lietuvą.

1944 pasitraukę į tremtį, 1949 
Jonas ir Anastazija Matoniai at
vyko į šį kraštų ir apsigyve
no Worcestery.

Augindami tris sūnus — Ar
vydų, Julių ir Kazį, visus sten
gėsi išleisti į mokslų. Sunkiai 
dirbdami, savo tikslų pasiekė. 
O sūnūs, tėvų džiaugsmui, visi 
sukūrė lietuviškas šeimas ir au
gina gražų atžalynų. Šių metų 
gruodžio mėnesį Jonas ir Anas
tazija Matoniai būtų šventę ve
dybinio gyvenimo auksinį jubi
liejų.

' A. a. A. Matonienė buvo giliai 
religinga moteris, karšta pa
triotė, nepaprastai švelnaus bū
do, uoli Moterų Sąjungos 5- 
osios kuopos narė. Priklausė ir 
prie Lietuvių. Fondo.

Pašarvota laidotuvių direkto
riaus Dirsa namuose, buvo 
gausiai lankoma. Rugpiūčio 30 
nulydėta į Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčių. Klebonas kun. A. 
Miciūnas už jos sielų aukojo mi
šias, išreiškė šeimai bei gimi
nėm užuojautų ir pasakė pa
mokslų.

Po pamaldų, muz. V. Burdu- 
liui giedant “Arčiau prie Die- 

i

IŠVYKA PAS 
AUSTRALIJOS LIETUVIUS

Trys savaitės. Labai geros sąlygos
išvyksta iš Chicago O’Hare 1974 gruodžio 22
Grįžta į Chicago O’Hare 1975 sausio 11

Išvyka lankys Sydney, Canberra, Melboume ir Adelaidės 
lietuvių kolonijas. Norintiem tomis pačiomis kainomis bus 
sudarytos sąlygos lankyti ir kitas kolonijas. Gruodžio 26-31 
išvyka dalyvaus Adelaidėje Australijos lietuvių dienose. 
Neturintiem kur apsistoti, nakvynes nemokamai parūpins 
Australijos Lietuvių Bendruomenė

* Kainos:
Chicago-Sydney-Canberra-Melbourne- 

Adelaide ir atgal ......................................
Chicago-Sydney ir atgal ................................
Los Angeles-Sydney-Canberra-Melbourne- 

Adelaide ir atgal...........................i..........
Los Angeles-Sydney ir atgal .......................
Vaikam iki 12 metų pusė kainos

Į šias kainas įeina ir nuo spalio 1 įsigaliojęs pakėlimas

$997.66
$865.80

$839.66
$707.80

c?' *
Lėktuve vietų dar yra. Registruokitės ar skubiai teiraukitės 
informacijų: BRONIUS NAINYS 6804 So. Maplevvood Avė.. 
Chicago, 111. 60629 Tel. 312 776-4028. Registruojantis siųsti 
$103 dol. čekį rankpinigių.

Lietuvių Bendruomenę, kuri į šį 
kongresų kviečia, ruošia ir vvk- 

do.
Jaunimo \ ardu nuoširdžiai dė

kojame visiem jau dirbantiem 
kongreso ruošos darbe ir tiem, 
kurie prisidės priėjo darbų ir ja
me dalyvaus.

Pasaulio lietuvių jaunimo tre
čiojo kongreso komitetas;

Argentinoje: Nelida Zavickai- 
tė, Jonas Baltrūnas, Jonas Mi
kalonis, Viktoras Barzdžius;

Brazilijoje: Antanas Saulaitis, 
Elena Bareišytė, Teresė Jucytė, 

Jonas Lukoševičius;
Urugvajuje: Birutė Mačans- 

kienė, Romas Mačanskas, Juozas 
Petruškevičius, Rikardas Ge- 
ležauskas, Edmundas And
riuškevičius.

vo”, velionė buvo išlydėta. Nors 
buvo darbo diena, bet į amži
no poilsio vietų, Notre Dame 
kapines, jų palydėjo gausus skai
čius draugų, pažįstamų, mūsų 
kolonijos gyventojų. Paskutinį 
religinį patarnavimų atliko kle
bonas kun. A. Miciūnas. LB 
Worcesterio apylinkės pirm. V. 
Židžiūnas tarė atsisveikinimo 
žodį ir jos vyrui pulk. J. Mato- 
niui įteikė užuojautos kortelę iš 
buvusios jo darbovietės su 
daugybe bendradarbių parašų.

Iš kapinių visi buvo pakvies
ti užkandžiam į Šv. Kazimiero 
parapijos salę.

Giliai nuliūdę liko velionės 
vyras, trys sūnūs su šeimomis, 
brolis A. Šimkūnas — Lietuvoj, 
sesuo P. Vaitkevičienė — Urug
vajuj, septyni vaikaičiai ir daug 
kitų giminių.

Šeimos pageidavimu buvo 
prašoma nepirkti gėlių, bet au
kas skirti Lietuvių Fondui bei 
Amerikos Vėžio Draugijai.

Susirinkimas ir pagerbimas
Į pirmąjį po vasaros atostogų 

Moterų Sąjungos 5-osios kuopos 
susirinkimą rugsėjo 1 atsilankė 
labai daug narių. Pirmininkė J. 
Mack, atidariusi susirinkimą, 
pakvietė dvasios vadą sukalbėti 
maldų.

Aptarus visus šiam susirinki
mui skirtus reikalus, nutarta 
Maironio Parko statybai skirti 
100 dol.

Po susirinkimo buvo įteikta 
šios kuopos stipendija. Jų gavo 
Bernadeta Miliauskaitė. Fondas 
įsteigtas šiais metais. Jo mece
natė yra ilgametė kuopos narė 
Uršulė Dūdienė. Jos vardu fon
das ir vadinasi. Stipendijų įtei
kė pati mecenatė. Ji pažadėjo 
ir kitais metais būti mecenate.

Bernadeta Miliauskaitė yra

HARTFORD, CONN.

Mirė Julius Baltulionis
Hartfordo ligoninėj rugpiūčio 

26 mirė vyresniosios kartos lie
tuvis Julius Baltulionis, 79 metų 
amžiaus. Buvo pašarvotas Giu- 
lano - Sagarino koplyčioj. Prie 
jo karsto buvo daug vainikų ir 
gėlių puokščių.

Nulydėjus velionį į Švč. Tre
jybės lietuvių bažnyčių, kun. 
Vytautas Bitinas aukojo mišias 
ir pasakė pamokslų. Jis palydėjo 
velionį ir į Šv. Juozapo kapines 
Paųuonocke, Conn., ir ten atliko 
laidotuvių apeigas.

Po laidotuvių LAP klube buvo 
pusryčiai.

A. a. Julius Baltulionis paliko 
žmonų Marijų, sūnų Juozų, gyv. 
\Vindsore, Conn., dvi dukteris 
— Marijų B rodė riek, gyv. Den
very, Colo., ir Oną Marijų Grif- 
fin, gyv. VVaycrosse, Ga., devy
nis vaikaičius ir vienų provai
kaitį.

Buvo gimęs 1894 rugsėjo 
mėn. Merkinės parapijoj, Aly
taus apskr. į JAV atvyko 1912. 
Iš pradžių dirbo prie tabako, o 
paskui perėjo į Pratt \Vittney 
Aircraft, kur išdirbo 35 metus.

1917 vasario 13 vedė Marijų 
Kazakevičiūtę, su kuria laimin
gai išgyveno 57 metus.

1960 išėjo į pensijų. Hartfor
de išgyveno 60 metų.

Kai tik Hartforde įsisteigė 
LAP klubas, Julius Baltulionis 
pradėjo jame darbuotis, kaip val
dybos ar direktorių tarybos na- 
i\\ s. Daugiausia dirbo kaip 
ligonių (klubo narių) lankytojas 
ir pašalpų jiem įteikėjas. Pri-

NORWOOD, MASS.
Čia augusių lietuvių golfo klu

bo ketvirtas žaidimas įvyks sek
madienį, spalio 13, Heather 
Hill Golf Club Plainville, Mass. 
Klubui gali priklausyti vyrai lie
tuviai ir mišrių šeimų tėvai 
ir jų sūnūs. Jie visi gali daly
vauti žaidime.

Žaidimui sudaryta komisija: 
Vic Babel — pirmininkas, Al 
Navickas ir Francis Nevins — 
iždininkai. Sudaryta ir kita įvai
ri komisija, kuri žaidimui yra 
reikalinga. Į jų įeina Stanley 
Benkevich, Mickey Babel, Anta
nas Mickūnus, John Dixon, 
Frank Janko\vskis, Charles Va- 
silauskas, Bill Shagus, Jerry 
Meninas, Ed. Tamulionis, Geor
ge Cofsky ir Bronius K. Kudirka.

žaidimų pabaigus, St. Benke
vich ir Mickey Babel pavaišys 
kavute ir lietuviškom dešrelėm 
bei kitais skanumynais. Iš kitų 
miestų kurie norėtų dalyvauti 
žaidime, prašom iš anksto pra
nešti komisijos pirmininkui Vic 
Babel, Norwood, 762-3128.

Maloniai kviečiami visi žaidi
me dalyvauti.

Komisija

naujųjų ateivių, Juozo ir Janinos 
Miliauskų, duktė. Gimusi Wor- 
cestery. Lankė Šv. Kazimiero 
parapijos pradžios mokyklų. Bai
gusi įstojo į Jėzaus Vardo aukš
tesniųjų mokyklų, kurių šiemet 
baigė gerais pažymiais. Visus 
ketverius metus priklausė prie 

National Honor Society. St. Šal
kauskio moksleivių ateitininkų 
kuopoj ėjo sekretorės ir kores
pondentės pareigas. Yra Wor- 
cesterio Lietuvių Organizacijų 
valdybos sekretorė ir mokytoja 

Aušros Vartų lituanistinėj mo
kykloj. Pradeda studijas As- 
sumption kolegijoj, iš kurios ga
vo stipendijų.

Moterų Sąjungos centro ski
riamų stipendijų gavo Loreta 
Baškytė. Ji yra taip pat nau
jųjų ateivių, Jono ir Marijos Baš- 
kių, duktė. Gimė ir mokėsi Wor- 
cestery. Šiemet baigė Jėzaus 
Vardo aukštesniąją mokyklų ge
rais pažymiais. Visus ketverius 
metus buvo National Honor So
ciety narė. Pradeda studijas 
Smith kolegijoj, R.I., iš kurios 
gavo stipendijų.

Sąjungietės džiaugiasi, kad 5- 
osios kuopos narių dukros gavo 
Moterų Sąjungos stipendijas. 
Jom pagerbti suruošta arbatėlė. 
Palinkėta Loretai ir Bernadetai 
sėkmingai ir toliau studijuoti 
ir visuomet pasilikti geromis lie
tuvaitėmis. T »<

klausė prie Švč. Trejybės lietu
vių parapijos ir bažnyčios vyrų 
klubo.

Velionies žmona Marija taip 
pat daug darbavosi klube; kaip 
šeimininkė, švenčių rengėja ir 
pan. Ji mokėjo ir velionį vyrų 
gerbti bei mylėti. O ir Julius bu
vo geras ir malonus žmogus.

Jonas Bernotas

Prof. Zenono Ivinskio 
palikimas pervežtas 

į Romą
Prof. Zenonas Ivinskis, žymu

sis mūsų istorikas, mirė Bonnoj. 
Vokietijoj, palikdamas labai di
delį mokslinį archyvų, kur buvo 
sutelkta daugybė dokumentinės 
medžiagos, filmų iš Vatikano 
archyvų. Buvo įvairiausių rank
raščių ir nemaža biblioteka.

Kad rinkinys neišsibarstytų ir 
nedingtų, buvo jis visas nupirk
tas iš velionies našlės. Čia atsi
rado mecenatų — prof. dr. Kazys 
Alminas ir p. N.N. Jų dėka visų 
šį mokslinį prof. Zenono Ivins
kio palikimų įsigijo Liet. Kat. 
Mokslo Akademija.

Tos akademijos centras yra 
Romoj. Ten redaguojami ir lei
džiami ir prof. Zenono Ivinskio 
istoriniai raštai. Ten ir pervežtas 
minėtas archyvas ir įkurdintas 
Akademijos būstinėje, Via An- 
tonello da Messina 36, 00147 
Roma. Pergabenta buvo š. m. 
sausio pabaigoj. Pergabenimo 
išlaidos buvo 710 dol.

Atgabentų archyvų reikėjo su
tvarkyti, sudėti į spintas, biblio
tekų — į knygų lentynas. Rei
kėjo čia išleisti kur kas daugiau, 
nei atsiėjo atgabenimas. Akade
mija kreipėsi į savo-narius ir 
prašė aukų šiam reikalui.

Kandidatas į Michigano valstijos gubernatoriaus pavaduotojus 
James Dammen su LB Detroito lituanistinės mokyklos vedėja 
Valentina Černiauskiene. Rugsėjo 21 jis aplankė Lietuvių 
Kultūrini Centrų ir lituanistinę mokyklų. Nuotr. Jono Urbono

Detroito LB apylinkės pirmininkas Jonas Urbonas pabaltie- 
čių komiteto vardu įteikia knygų “Rytų Europa paveiks
luose” kongresmanui Robert Huber už jo pozityvią akciją 
Pabaltijo, Kudirkos ir kitais reikalais. Nuotr. Jono Urbono

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Šv. Rašto Naujasis Testamentas ................................................ 5.00
Dievas šiandien, kun. J. Gutausko .......................................... 6.00
Didieji dabarties klausimai, dr. A. Maceinos .........   6.00
Ištiestos rankos, kun. J. Gailiaus .............................................. 5.00
Kų mes tikime, kun. P. Celiešiaus ........................................... 4.00
šviesos ir Šešėliai, A. Sušinsko ................................................ 5.00
Didysis jo nuotykis, apie prof. J. Eretų ................................. 5.00
Užkandis, J. Jankaus pasakojimai .......................  5.00
Palikimas, F. Kiršos eilėraščiai ................................................. 6.00
Kritusieji už Laisvę, V. Ramojaus ............................................. 5.00
Lietuvos keliu, P. Lėlio prisiminimai (kietais 7.00) .......... 6.00
T. B. Pauliukas, T. K. Žvirblio, O.P......................................... 2.00
Tautvilą, J. Kralikausko romanas ............................................... 4.00
Karaliai ir bulvės, L. Dovydėno ............................................... 4.50
Miestelis, kuris buvo mano, N. Mazalaitės ........................... 4.00
Lituanistikos darbai, III tomas ................................................. 10.00
Lietuvių poezija, III tomas ........................................................ 13.00
Day of Shame, by A. Rukšėnas ................................................ 9.00
Valgių gaminimas, virš 500 psl. knyga ................................ 8.00
Kiškio pyragai, J. Mingėlos ...........................:............................. 3.50
Gabriuko užrašai, J. Gilienės .................................................... 3.00
Peliukai ir plaštakės, B. Pukelevičiūtės .................................. 1-50
Daržovių gegužinė, B. Pukelevičiūtė ......................................... 1.50,
Kalėdų dovana, B.Pukelevičiūtės .............................................. 150 ■.
Saulės Šermenys, A. Gustaičio .................................................. 7.00
Vėjas gluosniuose, A. Landsbergio .......................................... 4.00
Laiškai Andromachai, J. Tininio ............................................... 4.00
Pro vyšnių sodų. Vi. Šlaito ......................................................... 3.00
Šilko tinklai, A. Barono pasakojimai .........................................  4.50
Lineliai, J. Narūnės eilės vaikam ............................................... 1.75
Septyni saulės patekėjimai, Julijos Švabaitės eilėraščiai .... 3.50 
Karnavalo aikštėje, J. Švaisto novelės ..................................... 5.00
Gyvenimas ir darbai, V. Šmaižienės eilės ............................ 3.00
Medinis Dievas, Vi. Mingėlos .................................................... 5.00
Dail. Adomo Galdiko monografija ........................................... 16.00
Naujųjų Metų istorija, B. Pukelevičiūtės romanas .............. 4.50
Lietuvių literatūros istorija, Pr. Naujokaičio ......................... 10.00
Girių sargai, Erlėno apysakos ..................................................... 3.00
Karūna, A. Kairio istorinė poema ............................................. 6.50
Sidabri nė diena, A. Kairio operetė .............. ■........................... 4.50
Prisikėlimo žmonės, K. Barausko ....................................... ...... 4 00
Sunkiausiu keliu, J. Gliaudos romanas..................................... 5.00
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika ....................................... 2.50
Amazonės džiunglėse, P. Gaučio vert........................................... 6.00
Trys ir viena, J. Narūnės atsim................................................... 3.00
Pasakėčios pagal Krylovų, V. Petraitis .................................... 3.00
Indijos religinė išmintis, V. Bagdanavičiaus ......................... 3.00
K. Pakštas, J. Ereto (kietais 12.00) .........;.............................. 10.00
Kvartetas, K. Ostrausko drama ................................................... 5.00
Lietuvos keliu, P. Lėlio prisiminimai (kietais 7.00( .......... 6.00
The Violations of Human Rights

in Soviet Occupied Litlmania ............................................ 2.00
Šios bei kitos knygos ir lietuviškos plokštelės gaunamos Dar

bininko administracijoj, 341 Highland Blvd. Brooklyn, N. Y. 11207
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Rudens kompozicija. Nuotr. R. Kisieliaus
GENERAL REPAIR SERVICE

Palaikyk lietuvišką spaudą. — 
Skaityk Darbininką!

A.J.K. CONSTRUCTION CO. 
We Specialize in AIITypesof Home 
Alteration, Carpeting Doors, etc., 

Free Estimates. 796-4404 
Call Any Time

RICH TERRACE AUTOMATIC 
TRANSMISSION CORP.

For Autcmobiles, also Marine Divi- 
sion. All Parts in Stock Paragon- 

VVarner Complete Rebuilding, One 
Day Service 

1020 Castleton Avė. Staten Island 
Call 212 447-1289

BEAT THE HIGH COST 
OF MOVING 

AND 
HAULING INC. 

Anything, Any Time, Anywhere 
Free Estimates 
24 Hour Service

Call 212 864-4985

ROSLYN HEIGHTS Hl RANCH 
3 Bedrooms, Nevv Eat-in-Kitchen, 
Centrąlly 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

DEXTER PARK
PHARMACY |HI

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

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

WE DELTVER
Michigan 2-4130

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, Accessorles, ;

į Member A.A.A. 3rd and Oxford Street 
, Belvidere, N. J. Call 201 475-4527

Ask for Don and Jean Stull Owners j

JAV LB CONNECTICUT APYGARDOJ
New Britaino Šv. Andriejaus 

lietuvių parapijos salėj gegužės 
5 įvyko suvažiavimas. Jame 
dalyvauti buvo kviesti LB apy
linkių pirmininkai su valdybo
mis ir atstovais, tarybos nariai, 
atstovai prie pavergtų tautų, bal- 
tiečių komiteto ir visa apygardos 
valdyba. Suvažiavo 31 asmuo. 
Nebuvo atstovauta tik Putnamo 
LB apylinkė.

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETUVĄ 
SPECIALŪS 

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI

Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali įsigyti, 
ką tik nori, už dalelę regulia
rios kainos.

Tai yra panašu, lyg kad 
eitumėte į krautuvę su 100 
dolerių ir gautumėte prekių už 
200 dol., 300 dol. ar net už 
daugiau. Specialūs rublių pažy
mėjimai taip pat gali būti iš
keisti į reguliarius rubliu?, 
naudojantis aukščiausiais tari
fais.

Pilnai garantuota, 

greičiausias pristatymas

Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė 2.55 dol. Si vertė yra ga
lutinė. Jokių kitų primokėjimų.

Prašykite mūsų nemokamo 
iliustruoto katalogo
Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TIK PER
INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St.

Fifth Floor 
New York, N. Y. 10010 

Tel. 982-1530 
LABAI SVARBŪS
AUTOMOBILIAI

Suvažiavimą atidarė apy
gardos valdybos pirmininkas Al
gimantas Dragūnevičius. Į suva
žiavimo prezidiumą pakviesti 
dr. Henrikas Lukaševičiūs pir
mininkauti, Jonas Šaulys sek
retoriauti ir LB tarybos narys dr. 
P. Vileišis.

Paskutinio suvažiavimo proto
kolą skaitė Jonas Šaulys.

Iš paskutiniųjų dvejų metų 
apygardos'valdybos veiklos pra
nešimus darė visi valdybos 
nariai. Politinių reikalų prane
šimą padarė Gintas Žemaitaitis. 
Danutė Grajauskienė, narė jau
nimo reikalam, padarė praneši
mą apie paskutiniųjų dvejų me
tų ruoštas lietuvių dienas Mo- 
hawk slidinėjimo kalnuose ir 
apie lietuvių studentų klubą 
Connecticut universitete. Apie 
pavergtųjų tautų komiteto veiklą 
informavo E. Miniukienė. Bal

tiečių komitetas suruošęs pager
bimą Helsinky dalyvavusiem 
atstovam. Apygardoj šiuo metu 
esančios trys šeštadieninės lie
tuviškos mokyklos ir vieni lietu
vių kalbos kursai mišriai grupei 
Ansonijoj, — pranešė Pr. Gai
žutis.

Po apygardos valdybos narių 
pranešimų dr. P. Vileišis padarė 
valdybos darbų susumavimą ir 
įvertinimą. Apygarda žengianti 
pirmyn, nors veikla ir sunkė
jant!.

Revizijos komisijos aktą per
skaitė J. Petuška. Finansinė at
skaitomybė ir knygos rastos pa
vyzdingoj tvarkoj.

Iš apylinkių veiklos prane
šimus padarė: Hartford — G. 
Grajauskas ir S. Zabulis, Conn. 
universiteto lietuvių studentų 
klubo — Vita Šliogerytė, Nevv 
Londori — A. Pakštienė, Nevv 
Britai n — Dūda, Stamford — 
G. Žemaitaitis, Bridgeport — A. 
Ivaška, Waterbury — A. Mala
kauskas ir dr. P. Vileišis, Nevv 
Haven — A. Lipčienė.

Po pranešimų Nevv Britaino 
apylinkės pirm. Dūda visus pa
kvietė prie vaišių.

Antroj suvažiavimo daly buvo 
rankama nauja apygardos valdy
ba.

Posėdžiui pagal paskutines in
strukcijas sekretoriavo jau
niausia narė — Vita Šliogerytė. 
Valdybos narių veiklos praneši
mus padarė pirm. G. Žemaitai
tis, narė jaunimo reikalam V. 
Šliogerytė ir ižd. Z. Dapkienė.

Pirmininkas pranešė apie gau
tus iš krašto valdybos raštus ir 
naujas instrukcijas. Iždininkė 
gavus solidarumo mokesčių apy
gardai priklausančius procentus

iš New Haveno LB apylinkės.
Narė jaunimo reikalam rug

piūčio 15 sukvietus apygardos 
jaunimą pasitarimui. Susirinki
mas buvęs gausus ir duodąs 
vilčių. Pasitarimas įvyko Hart
forde. Jaunimas nutaręs ruošti 
suvažiavimą 1975 sausio mėn. 
Hartforde, su menine programa 
ir šokiais. Jame dalyvauti kvie- 
siąs jaunimą ir iš apylinkių. 
Apygardoj esanti susiorganiza
vus studentų tautinių šokių gru
pė, besiruošianti dalyvauti tau
tinių šokių šventėj 1976 metais.

Valdyba jaunimo veiklai prita
ria ir ją rems visokeriopai.

Nariu prie pavergtųjų tautų 
komiteto patvirtintas Balazaras. 
Prie baltiečių komiteto pasilieka 
Z. Strazdas. Kalbėtasi Vasario 
16-tos gimnazijos rėmimo ir 
kitais reikalais. Gyvai diskutuo
tas mažųjų kolonijų LB apy
linkių išsilaikymas.

Apygardoj yra 8 apylinkės. 
Stipriausia veikla, skaičiumi ir 
jaunais žmonėmis yra Hartfor
do apylinkė. Antroji — VVaterbu- 
rio. New Britaino kolonija gausi, 
bet LB apylinkė — nelabai. Ma
žos kolonijos su dar mažesnėm 
LB apylinkėm yra New Ha- 
venas, New Londonas, Putnu
mas, Bridgeportas, Stamfordas.

Apygardos jaunimas 1975 irgi 
ruošia lietuvių dieną Mohavvk 
slidinėjimo kalnuose, Cornwall, 
Conn.

Kitas 
matytas 
Havene 
kais ir komitetų atstovais.

Albina Lipčienė

412

408

426

IE

IE

IE

Greičiausias pristatymas

ZHIGULI VAZ 2101 
$3440.00
Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
$3947.00
ZHIGULI VAZ 2102 
Station VVagon $3795.00 
Eksporto modelis 
MOSKVITCH 
$3490.00 
MOSKVITCH 
$3210.00 
MOSKVITCH
STATION VVAGON 
$3643.00 
MOSKVITCH 427 IE 
Station wagon $3910.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 $2200.00
ZaFOROZHETS ZAZ 
968 E NEW $2353.00
Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks 
lais

Apartamentai
Naudoti drabužiai

Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio

Šioje prekyboje mes turime 25 
metui patirtį ir daug tūkstančių 

paleiikiutii klijeiitų!

Tuoj po suvažiavimo uždary
mo naujai išrinktoji valdyba pa
siliko pasiskirstyti pareigom. 
Pirmininku būti buvo prašomas 
dr. H. Lukaševičius, bet jis ne
sutiko. Tas pareigas sutiko pasi
imti Gintas Žemaitaitis. Vicepir
mininkė — Albina Lipčienė, 
protokolų ir korespondencijos 
sekretorė — Danutė Grajauskie
nė, iždininkė — Zita Dapkienė, 
jaunimui — Vita Šliogerytė, 
švietimui ir kultūrai—Audronė 
Pakštienė, politiniam reikalam 
lietuvių kalba—dr. Henrikas Lu
kaševičius, politiniam reikalam 
anglų kalba — Juozas Balčiū
nas, informacijai ir jaunimo rei
kalam — Birutė Zdanytė. Re
vizijos komisija— Kazys Urbšai- 
tis, Antanas Malakauskas ir 
Juozas Kleinaitis.

Į apygardos valdybos posėdį 
Nevv Havene rugp. 31 iš devy
nių valdybos narių atvyko 5. Dvi 
valdybos narės negalėjo daly
vauti dėl ankstesnių įsipareigo
jimų, sekretorė buvo išvykusi į 
Californįją, o vienas nepranešė.

HARTFORD, CONN.
Mirė Robertas Banevičius

St. Francis ligoninėj rugsėjo 
3 mirė Robertas Banevičius, su
laukęs 80 metų amžiaus. Buvo 
pašarvotas Karlono-Molloy kop
lyčioj, tarp daugelio vainikų ir 
gėlių. Į koplyčią buvo atvykęs 
kun. Juozas Matutis ir su esan
čiais sukalbėjo dalį rožančiaus.

Velionį nulydėjus į Švč. Tre
jybės bažnyčią, mišias konce- 
lebravo kun. J. Matutis (pasakęs 
ir pamokslą), kun. V. Bitinas ir 
kun. J. Rikteraitiš. Giedojo muz. 
J. Petkaitis ir J. Petkaitienė.

Fairvievv kapinėse, kur velio- 
- nis buvo laidojamas, kun. J. Ma

tutis sukalbėjo maldas ir su vi
sais sugiedojo Marija, Marija. 
Karstą nešė Steponas Zabulis, 
Antanas Kuprevičius, Antanas 
Mockus, Kazys Tijūnėlis, Vy
tenis Nenortas ir Algirdas Ja
linskas.

A. a.
žmoną 
dukterį 
penkis vaikaičius, visus gyve
nančius W. Hartforde, brolį tei
sininką Bronių, gyv. Lenkijoj, ir 
seserį Mariją Besekirskienę, 
gyv. Lietuvoj.

Laidotuvėse dalyvavo dr. Jad
vyga Dubinskienė, iš Chicagos; 
ji yra Mykolo Banevičiaus ir 
dukraitės Elytės Baltauskaitės 
krikšto motina. Dalyvavo Bane
vičių gera draugė Ona Gerulie- 
nė, iš Bostono.

Po laidotuvių dukters Marijos 
ir žento Stasio Baltauskų na
muose buvo pusryčiai.

A. a. Robertas Banevičius 
buvo gimęs 1894 kovo 8 Son- 
žilos vienkiemy, Panevėžio ap- 
skr., stambaus ūkininko šeimoj. 
Mokslą ėjo Panevėžy. Paskui 
baigė Joniškėlio agronomijos

R. Banevičius paliko 
Eleną, sūnų Mykolą, 

Mariją Baltauskiene,

i 
t
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SPECIALIZING IN:

Sewer cleaning, weider pioefiUing- 
roo* repair, bthrm modernizalicn^ 
ceramic tile installation, residoMie^ 
& commercial painting and all eite-- 
trical aooliances.

OUALITY SERVICE—LOW PRICESŲ

24 hours b day snywhere In NYC! 
call 537-3884 DAY or NITE

r'
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valdybos posėdis nu* 
lapkričio mėnesį New 
su apylinkių pirminin-

mokyklą. Tuoj po egzaminų 
buvo mobilizuotas į kariuomenę 
ir pasiųstas į Kijevo karo mo
kyklą. Šią mokyklą baigęs, pa
teko į frontą — į Pinsko balas. 
Ten buvo sunkiai sužeistas.

Pirmajam pasauliniam karui 
pasibaigus, grįžo į Lietuvą lei
tenanto laipsniu. Į Lietuvos ka
riuomenę dėl sveikatos nestojo, 
o buvo Kuršėnų dvaro admi
nistratorium. Čia 1929 balan
džio 2 vedė Eleną Gavėnaitę. 
Moterystės sakramentą palai
mino Kuršėnų parapijos klebo
nas kanauninkas Vaclovas 
Dambrauskas (rusams užėjus, jis 
buvo nukankintas). Kuršėnuose 
gimė ir abu jų vaikai — My
kolas ir Marija. Paskui, kaip ad
ministratorius, jis persikėlė į Jo
niškėlio dvarą, pas Mariją Kar- 
pienę.

Rusam užėjus, atleistas iš tar
nybos, apsigyveno tėviškėj. Už
ėjus vokiečiam, buvo priverstas 
užimti ūkvedžio pareigas. Baiso
galos dvare. O antrą kartą artė
jant rusam, pasitraukė su šeima į 
Vokietiją. 1949 atvyko į šį kraš
tą.* Dirbo įvairiose vietose, dau
giausia fabrikuose.

Jo žmona Elena buvo jo tikra 
draugė ir globėja, ypač ligoj. 
Ji buvo St. Francis ligoninės 
vyr. gailestingoji sesuo. Daug 
padėjo lietuviam, patekusiem į 
ligoninę (ir dabar dar į ją nu
eina).

R. Banevičius buvo labai ma
lonus žmogus. Tokia yra ir jo 
šeima. Jis ir jo šeima buvo artimi 
ir šių eilučių autoriui. Taip pat ir 
jų vaikai su mūsų vaikais yra 
geri draugai. Jonas Bernotas

EXTERMINATOR
Į 17 SERVICE CONTROL AGAINST ALL HOUSE- 
I HOLO PESTS SPECIALIZE IN EXTERMINATING 
1 ANY KIND OR ROACHES, RODENTS AND PESTS.

24 HOUR SERVICE TEL.: (212) 341-0039.

FOUNDRY GRAY IRON 
EXPERIENCED JOURNEYMAN 
SOUEEZER FLOOR MOLDERS 

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

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

9 2 118x4 Pich Trodifionol Colors. 
Blues. Whife, Rusi. Eeige, Amber, efc. 
$65 00 f '..i'j Satistact.on Guaranteed

EXP, PAINTING & 
PAPER HANGING

We Specialize in Furnitūra Repair & 
.Redą^hlnfl also ęa^net

Reasonable Rates Call 24 Hours e

LIMITED EDITION NATIVITY SĖT 
So Delightfully Different are the tiny 
bird and birdnest nestled in the 
rail fence with the duck and donkey 
gazing upon Mary, Joseph, and the 
Christ Child. Carefully Handcrafted 
of Cathedral Glass and Lead.
A Very limite d number is made each 
year. Each Signed and Dated by the 
Craftsman.

GODVVARD GLASS STUDIO 
10504 Indian Lake Blvd. S. Dr.

Indianapolis, In. 46236

APLANKYKITE 
S C H R AG E R’S

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą.
Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 
GERIAUSIOS KOKYBĖS 
ŽEMŲ KAINŲ

didelį pasirinkimą

SCHRAGER’S
Salionų komplektai, miegamųjų baldai, dinetės, bufe
tai, atverčiamos sofos, foteliai, atlošiami foteliai, taip 
pat kilimai, lempos, matracai vieniški baldai.

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

'New York City I Tel.: TR 9-0400

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

1
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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

4

FLAT RATE MOVERS
935 E. 163rd Street

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

tial Free Estimates Call 329-0900

RIEDEL & DARU INC.
Plumbing & Sevver Installatlon Ouality 
Work Reasonable Prices free estimates 

628 Lincoln Blvd. Westwood, NJ.
Call 201 666-2347

WEST VACUUM SYSTEMS 
Garage Doors and Intercombs 

& Security Systems 
P. O. Box 147 

Bloomfleld N. J.
Call 201 743-4215

4

516 FR 4-0395

BUYING- 
SELLING 

; Silver-Gold
i

I

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. 1120t 
(tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

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

r*

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

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6947

f
i

I

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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GRAŽIAI PAMINĖTAS 
VACLOVAS SIDZIKAUSKAS

Rugsėjo 22, sekmadienį, 4 v. 
popiet į didžiąją Kultūros Židi
nio salę buvo susirinkę apie 
pustrečio šimto žmonių prisi
minti ir pagerbti velionį minis- 
terį Vaclovą Sidzikauską, miru
sį 1973 gruodžio 4. Šį pagerbi
mą — minėjimą rengė Lietuvos 
Laisvės Komitetas, kuriam ve
lionis ilgus metus pirmininka
vo.

Prie scenos ant trikojo buvo 
pastatytas jo portretas, kurį pie
šė dail. V. K. Jonynas. Portre
tas įspūdingas, pieštas anglim 
1949, pagaunąs visą V. Sidzi
kausko vitalinę jėgą. Portretas 
buvo apjuostas tautine juosta, 
prie jo buvo gėlių puokštė.

Minėjimą organizavo Lietu
vos Laisvės Komitetas. Jį ir pra
dėjo dabartinis pirmininkas 
Vytautas Vaitiekūnas. Jis patei
kė velionies gyvenimo biografi
nius duomenis: gimęs gausioj

PADĖKA

Gilaus liūdesio valandoje, ne
tekę savo brangaus vyro, tėvo 
ir brolio Gedimino Alinsko, šir
dingai dėkojam visiem artimie
siem, draugam ir giminėm už 
gau$ų atsilankymą koplyčioje, 
dalyvavimą pamaldose ir paly
dėjimą į kapines.

Nuoširdžiai dėkojame visiem 
už aukas, užprašytas mišias, gė
les ir pareikštas užuojautas 
bei visokeriopą pagelbą mum, 
skausmo prislėgtiem.

Esame ypatingai dėkingi kun. 
J. Pragulbickui, Tėvui Pauliui 
Baltakiui, OFM, kun. Rinconi, 
Msgr. Scharnus ir kun. V. Da- 
bušiui už religines apeigas ir už 
palydėjimą į amžino poilsio 
vietą.

Žmona Liucija, 
Sūnus Algis, 
Brolis Tadas ir 

ir aaniuftia? r
šeima 'vaizdavo jo gyvenimą skaidrė-
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Mielam Prieteliui
GERIMANTUI PENIKUI,

mirus mylimai žmonai Danutei, gilią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

Irena Garunkštienė ir sūnus,
Gina ir Vytautas Baukiai

DANUTEI PENIKIENEI
mirus, jos vyrui Gerimantui Penikui ir dukrelėm Dainai, 
Vidai ir Sigitai nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

N. Y. Skautams Remti Komitetas

A.A. 
Danutei Penikienei

mirus, jos vyrui Gerimantui, dukrelėms Dainai, Vidai, 
Sigitai, motinai Strimavičienei ir broliui Vygantui gilią 
užuojautą reiškia

';4'

Giedrė, Izabelė ir Julius Kumpikai

A.A.

Danutei Penikienei
mirus, giliam liūdesy pasilikusį vyrą Gerimantą, duk
reles ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Neringos tuntas

hhim’7.......... ..... ............................................
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aštuonių vaikų šeimoj 1893, 
1908 baigęs Veiverių mokytojų 
seminariją, toiau mokslus ėjęs 
Šveicarijos Friburgo ir Berno 
universitetuose, Maskvos u-to 
gamtos mokslų ir teisių fakulte
tuose, teisių mokslus baigęs 
Lietuvos u-te, buvęs įgaliotu mi- 
nisteriu Austrijai, D. Britanijai, 
Olandijai, Šveicarijai ir Vokieti
jai, buvęs Lietuvos reikalų advo
katu Tarptautinio Teisingumo 
Tribunole Lietuvos-Lenkijos 
ir Lietuvos-Vokietijos bylose, 
buvęs Prekybos Instituto lekto
rius, buvęs Vliko delegatūros 
Vokietijai, Vliko Vykdomosios 
Tarybos ir apsijungusio Vliko 
valdybos pirmininkas, visą laiką 
buvęs LLK ir Lietuvos delega
cijos Pavergtųjų Europos Tautų 
Seime pirmininkas, dviem atve
jais buvęs paties to Seimo pirmi
ninku.

Tolimesnėje programoje buvo 
dvi paskaitos, kurių kiekviena 
užtruko maždaug 20 minučių.

Prof. D. Krivickas apibūdino 
velionies vaidmenį nepriklauso
mos Lietuvos diplomatijoj, iš
ryškindamas jo didelę reikš
mę ypatingai Lietuvos-Lenkijos 
ir Lietuvos-Vokietijos santykių 
bylose.

Prof. Br. Nemickas kalbėjo 
apie velionį okupuotos Lietuvos 
rezistencinėje diplomatijoje, pa
brėždamas jo optimizmą, drąsų 
veržlumą ir pasitikėjimą savo 
bendradarbiais, neatsižvelgiant 
kuriai politinei grupei jie pri
klausytų.

Velionies diplomatinis bend
radarbis P. Žilionis paskaitė jo 
atsiminimų ištrauką. Tai buvo 
jo diplomatinės tarnybos pra
džia Šveicarijoje, kai Šveicarija 
pripažino Lietuvą de jure.

Tada buvo persiorganizuota, 
ant scenos užkeltas ekranas, pa
statytas prožektorius. Redak
torius P. Jurkus įspūdingai pa-

V. Sidzikausko minėjime iš k. Liet. Laisvės Komiteto pirmi
ninkas V. Vaitiekūnas, dr. Br. Nemickas, B. Sidzikauskie- 
nė, dr. D. Krivickas, P. Žilionis.

mis, pradedant nuo pirmųjų jo 
diplomatinių žingsnių 1920 
ir baigiant jo labai aktyviu 
reiškimusi Pavergtų Eu
ropos Tautų Seime. Buvo paro
dyta apie 130 skaidrių. Skaidrių 
rodymas užtruko apie 20-25 mi
nutes.

Pabaigoje V. Vaitiekūnas pa
dėkojo visiem programos daly
viam, Birutei Sidzikauskienei, 
velionies našlei, kuri uoliai ko
operavo organizuojant šį paren
gimą.

Į minėjimą buvo atvykę žmo
nių ir iš toliau. Iš Washingto- 
no buvo p. Kajeckienė, iš 
VVaterburio dr. P. Vileišis. Pa
vergtųjų Europos Tautų Seimo 
pirmininkas ta proga atsiuntė 
savo gražų atsiliepimą apie 
Sidzikauską ir jo didelį įnašą ko
vai dėl Sovietų pavergtųjų tautų 
išsivadavimo.

Po akademinės dalies kitoje 
Židinio salėje buvo atgaiva ir 
dar gerą valandą pabendrauta.

Kor.

PARAMA MAIRONIO LITUANISTINEI MOKYKLAI
j/

Maironio lituanistinė mokykla 
šiemet veikia su 10 klasių; prie 
aštuonių skyrių pridėtos dar dvi 
aukštesnės klasės, pirmoji ir 
antroji. Šalia tų klasių ir skyrių 
dar veikia vaikų darželis, pagel- 
binė klasė, kur vaikai silpnai 
moka lietuviškai. Mokykla dirba 
tose pačiose Holy Child mokyk
los patalpose, 111 St. ir 86 Avė., 
Richmond Hill, N.Y.

Šiemet nuoma už patalpas 
pakelta dvigubai. Anksčiau mo
kėta tik 1000 dol., nuo šių 
mokslo metų mokama 2000 dol., 
nes pabrango kuras.

Auginant ir plečiant pačią mo
kyklą iki dešimties metų siste
mos, buvo ir tokių tėvų, kurie 
sakė, kad viso to nereikia, ne
reikia jokios aukštesniosios mo
kyklos. Buvo ir tokių, kurie 
būkštavo, kad susidarys daugiau 
išlaidų išlaikyti aukštesniąją mo
kyklą.

LB New Yorko apygardos val
dyba, suprasdama aukštesnio
sios mokyklos svarbą ir norė
dama, kad mokykla tikrai išsi
laikytų ir atneštų gera jaunajai

LAISVĖS VARPO 
KONCERTO 

BELAUKIANT

Užsienio lietuvių gyvenime 
lietuvybės palaikymui pagrin
dinį vaidmenį vaidina lietuviš
kas žodis. Kitu to žodžio rams
čių yra daina. Kai mes sielo
jamės lietuvybės išlaikymu, ge
riau pasakius, lietuvybės palai
kymu, mažai kalbame apie lie
tuvišką žodį. Tik užgniaužk ar 
prislopink tą žodį, lietuvybė 
bematant išnyks. Turime minty
je žodį lietuviškoje šeimoje, lie
tuvių spaudoje ir elektroninės 
priemonės žodį radio bangomis.

Džiaugiamės ir didžiuo
jamės lietuviškais laikraščiais ir 
knygomis, lygiai privalome 
džiaugtis ir oro bangomis skren
dančiu lietuvišku žodžiu, kuris 
per pūgas, lietų ir šaltį patenka 
į mūsų namus. Tai rašydami tu
rime mintyje Bostono lietuvių 
radijo valandos Laisvės Varpo 
dirbamą darbą. Laisvės Varpo 
bangos kiekvieną sekmadienį 11 
vai. ryto beldžiasi į mūsų ausis 

kartai, atėjo su pozityvia para
ma. LB New Yorko apygarda su
moka mokslapinigius už visus 
mokinius, kurie lanko aukštes-
niąją mokyklą.

Tai yra tikrai didelis paleng
vinimas ir paskatinimas visiem 
•lankyti aukštesniąją mokyklą.

-o-
Maironio lituanistinės mokyk

los vadovybė nuoširdžiai dėkoja 
už šią efektyvią paramą mokyk
lai. Drauge dar kviečia baigu
sius aštuonis skyrius pasinau
doti šia privilegija ir lankyti 
aukštesniąją mokyklą.

Moksleiviai ateitininkai iš
rinko naują valdybą: pirmininkė 
Danutė Norvilaitė, vicepirm. 
Andrius Rajeckas, sekretorė Da
lia Vaičekauskaitė, iždininkas 
Paulius Švitra. Naujoji valdyba 
pirmąjį susirinkimą kviečia spa
lio 5, šeštadienį, 2 vai. popiet 
Norvilų namuose.

Užprenumeruok Darbininką 
savo draugam gimtadienių, 
vardinių ir kitų švenčių proga.

Kultūriniam subatvakary rug
sėjo 21 prelegentu buvo Bronys 
Raila iš Los Angeles, Calif. Jo 
paskaitos tema buvo apie kultū
rinių vertybių kūrimą. Vakarą 
atidarė pirm. inž. Romas Veitas. 
Svečią ir jo žmoną pristatė Sta
sys Santvaras. Railos raštus sa- 

ir sąmonę bei širdis. Net ir tiem, 
kurie nebepajėgia skaityti rašy
to lietuviško žodžio ir tuo ati
trūkstama nuo savojo gyvenimo 
žinių, šiomis radijo bangomis tos 
žinios ateina į mūsų namus. Per 
vieną valandą mes stebime visos 
savaitės lietuviško gyvenimo 
kultūrinę ir visuomeninę ar net 
politinę veiklą.

Spalio 13 d. 3 vai. po pietų 
įvyks šiai programai palaikyti 
rudeninis parengimas — kon
certas Lietuvių Piliečių D-jos 
So. Bostone salėj. Koncerte pro
gramą atliks profesionalas solis
tas Kazys Jakutis.

Gal ne vienas iš mūsų solis
tą Jakutį girdėjome. Mes čia tik 
norime pažymėti, kad Jakutis 
yra gimęs ir augęs Amerikoje, o 
jo lietuviškas žodis ir lietuviš
ka daina yra įrodymu ir mūsų 
pasididžiavimu, kad ir nema
čius tėvų ar protėvių žemės 
Lietuvos, bet turint meilės tai 
žemei ir tėvų kalbai, galima su 
ta kalba keliauti ir per scenas.

Lietuvių radijo valandos Lais
vės Varpo vedėjas vilnietis ad
vokatas Petras Viščinis yra ne tik 
tos valandėlės vedėjas, prane
šėjas, direktorius, redaktorius ir 
organizatorius, bet ir pagrindi
nis šulas. Jis taip pat yra ir lietu
viškų meno renginių organiza
torius. Šis jo rengiamas koncer
tas yra jau trisdešimtasis. Per 
tuos renginius jis yra suradęs 
ir gal kai kuriuos net išvedęs į 
lietuviškų meno pajėgų sąrašą. 
Žinoma, mes tai sakydami nepa
mirštame ir visų tų, net ir ne
matomų rėmėjų, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu prisideda prie 
lietuviškojo žodžio ir dainos 
populiarinimo, kurie remia šią 
radijo valandą ir jos renginius.

Tuose visuose renginiuose 
mes niekada nebuvome apvilti. 
Tas bus ir šį kartą. Mūsų visų 
visokia reali parama lietuviškam 
žodžiui ir dainai yra būtina, jei
gu mes nenorime, kad svetimi 
vėjai išnešiotų po visus pasvie
čius mūsų kalbos grožį dulkė
mis ir kad tas žodis nutiltų 
mūsų namuose, scenose ir nebe- 
aidėtų spaustuvių rinkyklose.

P. Žičkus 

Lietuvos Vyčių Naujosios Anglijos apskritis

rengia 8-tą metinį

PIKNIKĄ

spalio 6, sekmadienį,

Romuvos Parke, Claremont Avė (Off Rt. 37), 
Brockton, Mass.

12 vai. pietūs, 3 vai. dainų programa,
4 vai. šokiai iki vėlumos.

Gros Happy Notės orkestras

Bus skanių lietuviškų valgių, gėrimų.

Laukiame svečių!

vo sarkastišku žvilgsniu panagri- 
nėjo rašytojas Antanas Gustai
tis.

Tautos šventės (iš rugsėjo 8) 
minėjimą LB Bostono apylin
kė suorganizavo rugsėjo 22. Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioj mišias už Lietuvą ir ken
čiančius lietuvius aukojo jaunas 
salezietis kun. Hermanas Šulcas 
iš Brazilijos, kuris šią vasarą lan
ko Amerikos lietuvius ir supa
žindina su Brazilijos lietuvių 
gyvenimu. Jis pasakė ir patrio
tinį pamokslą. Per mišias gie
dojo sol. Benediktas Povilavi- 
čius, Minėjimas toliau vyko 12 
vai. Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėj. Po Amerikos ir Lietuvos 
himnų bei kun. A. Baltrušūno 
sukalbėtos invokacijos LB apy
linkės pirm. A. Matjoška prista
tė prelegentą Vytautą Alantą iš 
Detroito. Paskaitos tema buvo: 
“Ar Vytautas Didysis girdėjo ge
ležinio vilko staugimą”. Po pa
skaitos koncertinę dalį atliko 
sol. Stasys Liepas.

Balfo Bostono skyrius pa
skelbė rudens piniginį vajų nuo 
spalio 1 iki gruodžio 1. Vajų 
globoja Šv. Petro parapijos kle
bonas kun. Antanas Baltrušū- 
nas. Aukos siunčiamos Balfo 
Bostono skyriaus iždininkui Jo
nui Valiukoniui, 99 “P” St., So. 
Boston, Mass. 02127.

Dr. Gimbutas savo įnašą Lie
tuvių Fonde padidino 100 dol. 
Lietuvių Fondui iki milijono be
trūksta tik 50,000 dol.

Laima Antanavičiūtė, Tufts 
universitete studijuojanti odon
tologiją, rugsėjo 15 ištekėjo už 
M. L. Cehoon.

Lietuvos vyčių Naujosios 
Anglijos apskritis rengia aštuntą 
metinį pikniką — gegužinę su 
kultūrine programa spalio 6, 
sekmadienį, Romuvos Parke, 
Montello-Brocktone. Pietūs 12 
vai. Rankdarbių paroda, vado
vaujant Mary Minkus iš West- 
fieldo, tęsis visą dieną. Pirmi
ninkas Albertas Jaritis iš So. 
Bostono praneša, kad pikniko 
valdybą sudaro Jonas Stoškus, 
Al. Akule, Juozas Sakaitis, Biru
tė Stoškus, Darata Sinkevičiūtė 
ir Longinas Švelnis. Dainų ir 
muzikos programa prasideda 3 
vai. popiet. Šokiai nuo 4 vai. iki 
vėlumos. Gros Happy Notės 
orkestras iš Attleboro.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
didžiulis prieškalėdinis baza- 
ras įvyks lapkričio 10, sekmadie
nį, Lietuvių Piliečių Dr-jos pa
talpose, 368 W. Broadvvay, So. 
Bostone. Antras ir trečias aukš
tai rezervuoti tam parengimui. 
Vaikam speciali Lėlių teatro 
programa bus 3 vai. popiet. Ba- 
zaras atidaromas 1 vai. popiet. 
Bus lietuviškų valgių ir gėrimų, 
o taip pat daug dovanų laimė
tojam.

NEVVARKO VYČIŲ 29-TA KUOPA

maloniai kviečia visuomenę atsilankyti į ruošiamų

i TRADICINI BANKETĄ
c c

I

š. m. spalio 12 dienų 
gražioje Švč. Trejybės parapijos salėje

207 Adams St., Netoark, N.J.

Svečiai bus vaišinami šilta ir šalta vakariene bei
; skaniais gėrimais

i
Stalas susideda iš 10 asmenų

j. Auka asmeniui 12 dol.

Pradžia 7 vai. vak., o vakarienė 8 vai.
Šokiam gros geras orkestras

Bilietus galima užsisakyti iš anksto pas kuopos pirm. K. Šipailą, 
281 Gestrudi St., Hillsicle, N.J. Tel. 923-3975 arba pas parengimo 
pirmininkę M. Stonis, 35 Saltir St., Mapleivood, N. J. Tel. 763- 
3752

VYČIŲ VALDYBA

1

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay, South Boston Massachusetts 
"Kur dūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBAED, 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
• Regulat a/c — 5%% • 1 year Term Deposit 5%%
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

-------- All Accounts Compounded Daily----------
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Aniceto Simučio, Lietuvos 
generalinio konsulo, pagerbi
mas rengiamas lapkričio 23 Kul
tūros Židiny. Konsulas bus pa
gerbtas 65 m. sukakties pro
ga. Bus akademinė ir meninė 
dalis bei banketas. Bilietų kaina 
15 dol.
Danutė Penikienė-Strimavičiū- 
tė, ilgai ir sunkiai sirgusi, mirė 
rugsėjo 29 ankstų rytą ligoni
nėje. Velionė buvo 33 metų, 
buvo pašarvota M. Šalinskienės 
šermeninėje, atsisveikinimas 
buvo spalio 1, antradienį, palai
dota spalio 2, trečiadienį, iš An
gelų Karalienės parapijos bažny
čios Cypress Hills kapinėse. 
Nuliūdime liko jos vyras Geri
mantas Penikas, dukros Daina, 
Vida, Sigutė, visos Maironio 
mokyklos mokinės, ir jos moti
na, kuri gyvena Stamforde, 
Conn.

Montrealio Aušros Vartų para
pijos choras spalio 13, sekma
dienį, 6 vai. vak. duos koncer
tą Kultūros Židinio salėj. Pelnas 
bus skiriamas švietimo reika
lam. Tą patį sekmadienį Mont
realio choras giedos 11 vai. per 
sumą lietuviškas mišias ir gies- 
mes Apreiškimo parapijos baž
nyčioj, Brooklyne.

N. Y. Lietuvių gydytojų drau
gijos susirinkimas įvyks spalio 
12 d., 3 vai. popiet dr. A. Nar
vydo rezidencijoj, 409 Larkfield 
Rd., E. Northport, N. Y. Kvie
čiami gydytojai, dantų bei vete
rinarijos gydytojai su šeimomis. 
Valdyba.

Prof. Jokūbas Stukas spalio-2 
su ekskursija išvyksta vienai sa
vaitei į Europą. Porą dienų 
praleis Miunchene, kur baigia
si garsusis Octoberfest festivalis. 
Iš ten skrenda į Varšuvą pasi
imti daugiau medžiagos savo 
ruošiamam studijiniam darbui 
apie lenkų gaminių tiekimo sis
temą. Ta proga aplankys ir lietu
vių trikampį. Į namus grįžta spa
lio 10. Lietuvos atsiminimų ra
dijo laidą spalio 5 praves Ju
lius ir Irena Veblaičiai.

Inž. Juozas Butkus rugsėjo 26, 
ketvirtadienio naktį, buvo ištik
tas širdies priepuolio ir buvo pa
guldytas Jamaica ligoninėje.

Elizabetho Šv. Petro ir Povilo 
lietuvių parapijos choras, vado
vaujamas V. Mamaičio, rugsėjo 
22 išsirinko naują choro valdy
bą: pirm. V. Staknys, vicepirm. 
I. Mogenienė, sekr. R. Kidzienė.

Darbininko redakcijon rugsėjo 30 atsilankė rašytojas ir žur
nalistas Bronys Raila (d.), palydėtas dr. Vaclovo Paprocko(k.)

r
SPALIO 5-6, 1974 
KULTŪROS ŽIDINYJE 
(žemutinėje salėje)

Juozo Sodaičio

■r

i

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.
Atidaryme kalbės J. Rūtenis

Lankytojus maloniai kviečia rengėjos —

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

LAISVĖS ŽIBURIO 
RADIJO 

uTkoncertas-balius
spalio 26, šeštadienį, Kultūros Židinyje,

361 Highland Blvd., Brooklyn

Programoje: Clevelando vyrų oktetas,vadovaujamas
Ryto Babicko, 

solistė Irena Grigaliūnaitė

Pradžia 7 vai. punktualiai 1

KULTŪROS ŽIDINIUI 
IŠLAIKYTI BALIUS

Lapkričio16d. 8 v.v.
Kiekvienas, paaukojęs 50 dol. nuo liepos 1 
iki lapkričio 16, gauna:

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

Dr. A. Butkaus paskaita “Šir
dies ligos ir jų priežastys” į- 
vyks spalio 20, sekmadienį, 4 v. 
popiet Kultūros Židinyje. Ren
gia ALT S-gos Richmond Hill 
skyrius.

Dail. J. Rūtenis atidarys dail. 
J. Sodaičio parodą spalio 5, šeš
tadienį, 7 vai. vak. Kultūros Ži
diny. Paroda tęsis ir sekmadie
nį.

Maralin Niska, Metropolitan 
ir New York City operų solis
tė, šį sezoną abiejose operose 
jau dainavo eilę pagrindinių 
rolių keliose operose. Artimiau
sioj ateity ji dainuoja New York 
City operoj Manon Lescaut pa
grindinę rolę spalio 6 ir spalio 8, 
o Ariadne auf Naxos operoj spa
lio 11. Jei sunku gauti bilietų, 
nenusiminkite. Ta pati garsioji 
Maralin Niska dainuos lietu
viam gegužės mėnesį Kultūros 
Židinio salėj. Į jos koncertą 
bilietus nemokamai gaus visi, 
kurie dalyvaus Kultūros Židinio 
išlaikymo baliuj lapkričio 16 ir 
paaukos nemažiau 50 dol.

Apreiškimo parapijoj po 11 
vai. mišių spalio 5, šį sekma
dienį, bus pabendravimas. Sa
vo kelionių įspūdžius papasakos 
kun. Juozas Čekavičius.

Peter Wytenus yra paskirtas 
vadovauti lietuviam gubernato
riaus Wilsono rinkimuose. Rin
kiminė vyriausia vadovybė iš
leido informacinį lapelį, kur in
formuoja apie Peter Wytenus 
paskyrimą, drauge supažindina 
su jo visuomenine veikla. Jis 
veikia bent keliose amerikiečių 
organizacijose, gi lietuviškoje 

bendruomenėje jį sutinkame la
bai dažnai. Jis yra Lietuviškojo 
kryžiaus komiteto pirmininkas, 
reiškiasi Liet. Bendruome
nės veikloje, ypač Maspetho 
apylinkėje, veikia specialiuose 
komitetuose įvairių iškilmių 
metu, veikia Lietuvos vyčiuose.

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-

Rožė Mainelytė rugsėjo 28 
išskrido į Venecuelą, kur pra
leidžia savaitės atostogas.

Neo Lithuania Filisterių ko
lektyvas praneša, kad buvusio 
Lietuvos prezidento xAntano 
Smetonos pasakytų kalbų ant
ras tomas jau baigiamas spaus
dinti J. Kapočiaus leidykloje ir 
išeis dar šiais metais. Knyga pa
vadinu “Pasakyta parašyta” — 
II tomas. Šios kalbos buvo pa
sakytos nepriklausomoje Lietu
voje svarbių įvykių proga tarp 
1935 ir 1940 metų.

Dail. Natalijos Jasiukynaitės 
portretų ir vaizdų paroda vyks 
nuo spalio 14 iki 28. Priėmi
mas svečių bei vaišės spalio 
20, sekmadienį, nuo 2 vai. iki 
5 vai. popiet. Galerija atidara 
nuo 1 vai. iki 5 vai. popiet 
kas dieną. The Pen and B Brush 
Gallery 16 E. lOth St. New York. 
City. Dailininkė maloniai kvie
čia visus.

Ieva Trečiokienė mirė rugsė
jo 21, palaidota rugsėjo 25 Nevv 
Britain, Conn. Velionė buvo gi
musi 1893 gruodžio 7 Seinų 
apskrityje. Į Ameriką tėvai atsi
vežė 1896. Tėvai buvo apsigyve
nę New Britaine, Conn. Už Al
bino Trečioko ištekėjo 1923 ir 
persikėlė gyventi į N e w a r - 
ką. Ilgaigyveno Orange, 
N. J. Velionė labai plačiai vei
kė įvairiose organizacijose, buvo 
viena iš Moterų Vienybės kū
rėjų, dirbo Balfe, priklausė Lie
tuvos vyčių organizacijai. Gyvai 
reiškėsi visuorpeniniame gyve
nime, lankė lietuviškus parengi
mus. Paskutiniu laiku ji sirgo.

Veronika Leščinskienė, gyv. 
Chicago, III., mirė liepos 27. 
Palaidota Šv. Kazimiero kapinė
se 31. Paliko liūdintį vyrą Bro
nių bei kitus gimines. Velionė 
buvo daugelio pažįstama iš Reg- 
gio Emilia stovyklos Italijoj. Jos 
mirties proga jie užprašė mišias 
lietuvių pranciškonų koplyčioj 
Brooklyne. Mišios bus auko
jamos spalio 13 d. 8 vai. Trem
ties metais Reggio Emilia sto
vykloje ilgesnį laiką tremtinius 
globojo lietuviai Tėvai Pranciš
konai, eidami kapeliono pa
reigas.

Po

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

4 — Atleidimo nuo mokesčių pažymėjimą.

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

Charles Binkins, kuris su savo 
žmona Antoineta įvairiom pro
gom prisiunčia foto nuotraukų 
ir Darbininkui, yra oficialus 
Brooklyno savaitraščio “Home 
Reporter and Sunset News” fo
tografas. Jis ir tame savaitrašty, 

pristatydamas amerikiečių gy
venimo nuotraukas, dažnai įde
da ir lietuviško gyvenimo vaiz
dų, kaip pav., iš Vasario 16 mi
nėjimo, pavergtų tautų paradų, 
Kalantos, Kudirkos ir kitokių de
monstracijų. Paskutiniame nu
meryje įdėta Matulaitienės vad. 
lietuvių tautinių šokių grupė 
armėnų festivaly. Spalio 5, šį 
šeštadienį, mūsų mielam Char
les Binkins ir kitiem dviem laik
raščio ilgamečiam bendradar
biam bus suruoštas pagerbimas 
J. Diamond Amerikos Legiono 
Poste. Pagerbiamiem vakarie
nės metu bus įteikti specialūs 
atžymėjimai.

Moterų Vienybė vietoj gėlių 
prie mirusios Ievos Trečio
kienės karsto Kultūros Židiniui 
paaukojo 20 dol. Velionė buvo 
Moterų Vienybės viena iš įkū
rėjų ir nuolatinė narė.

N. Y. Skautam Remti Komite
to baliui, kuris įvyks spalio 19 
8 vai. v. Kultūros Židinyje, yra 
sparčiai ruošiamasi ir visi esate 
maloniai kviečiami atsilankyti. 
Turėsite progos po vasaros atos
togų susitikti, pasidalinti įspū
džiais ir maloniai praleisti kele
tą valandų su draugais ir pa
žįstamais. Rengėjai pavaišins 
skaniais valgiais, stipriais gėri
mais ir, grojant geram orkest
rui, dainuojant J. Nakutavičiui, 
smagiai pasišoksite. Pavieniam 
asmenim bus stalas. Studentai- 
jaunimas yra mielai laukiami. 
Jiem įėjimas tik 7 dol.

Darbininko skaitytojai, mo
kėdami metinę prenumeratą, 
prisiuntė spaudai paremti: 15 
dol. A. Roulinitis, VVoodhaven, 
N. Y., 10 dol. E. Culadienė, 
Brooklyn, N. Y.; po 5 dol. A.E. 
Ošlapai, Richmond Hill, N.Y., 
V. Krištolaitis, Brooklyn, N.Y., P. 
Leveckienė, Edison, N. J., A. 
Gilmore, Mobile, Alabama. Vi
siem spaudos rėmėjam malonią 
padėką reiškia Darbininko 
administracija.

N.Y. SKAUTAMS
REMTI KOMITETAS

MALONIAI KVIEČIA
VISUS ATSILANKYTI
Į JŲ RENGIAMĄ

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

KULTŪROS ŽIDINYJE

AUKA $12.50 ASMENIUI STALAS 10-ČIAI ASMENŲ 
ŠOKIAMS GROS AM OUR ORKESTRAS

STALUS UŽSISAKYTI IKI Š.M. SPALIO MĖN. 1.4 ‘D.

PAS

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

A. MIČIULĮ 212 441-1131

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.

Girls for packing. Tel. 212- 
721-9010. Company in Queens.

Woodhavene parduodamas 
mūrinis namas, pusiau atskirtas, 
6 ir 5 kambarių butai, netoli 
apsipirkimo ir susisiekimo cent
rų. Skambinti po 5 vai. vak. VI 
6-7417.

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. E V 3-3595.

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

LB Nevv Yorko apygardos valdyba 
ir

LB Nevv 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 Nevv Yorke
įėjimo auka: suaugusiem — 5 dol., moksleiviam — 3 dol.

LB Nevv Yorko apygardos valdyba

programos balius ir šokiai, grojant ukrainiečių 
“Černienko” orkestrui

Įėjimo auka Laisvės Žiburiui - 6 dol.

Baliui stalus 10-čiai asmenų ar mažiau galima užsakyti skambinant: 
/ .
New Yorke J

J

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

New Jersey

Pilno stalo rezervacija garantuojama nupirkus 4 bilietus ar daugiau.

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

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

Visuomenė nuoširdžiai kviečiama atsilankyti!

Laisvės Žiburio Radijas
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