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LIETUVIŠKOJ 
VEIKLOJ

— 
SIMAS KUDIRKA LAPKRIČIO 5, 
ANTRADIENĮ, 3 VAL. 20 MIN. 
POPIET PANAM LĖKTUVU AT
SKRIDO Į KENNEDY AERO
DROMĄ NEVY YORKE.

III PLJK komitetas spalio 12- 
13 posėdžiavo Porto Alegre 
(Brazilijoj) bendrais Argentinos, 
Brazilijos ir Urugvajaus lietuvių 
reikalais. Iš Buenos Aires daly
vavo būstinės vedėjas Viktoras 
Barzdžius, iš Montevideo kun. 
Jonas Giedrys, iš Sao Paulo BLB 
pirm. Algirdas Sliesoraitis ir 
kun. A. Saulaitis, SJ.

— Dr. Br. Nemickas, JAV LB 
garbės teismo pirmininkas, spa
lio 15 pasitraukė iš garbės teis
mo.

— Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų S-gos vadovy
bė irgi pasiuntė protestą Austra
lijos ministeriui pirmininkui G. 
Whitlam dėl Baltijos kraštų pri
pažinimo Sovietam.

— Tėvynės Garsų radijas, 
Cleveland, Ohio, minėdamas sa
vo veiklos 25 metų sukaktį, 
gruodžio 1 Lietuvių namų salėj 
rengia banketą. Sidabrinės su
kakties šventėj pagrindinį žodį 
pasakys buvęs Amerikos Balso 
lietuvių skyriaus vyr. direkto
rius dr. Kostas R. Jurgėla. Kal
bėtojas yra advokatas, istori
kas, knygų autorius. Nuo 1951 
iki 1974 dr. Jurgėla vadovavo 
Amerikos Balso lietuviškųjų ra
dijo laidų štabui.

— Vytautas Čekanauskas, Los 
Angeles, Calif., išrinktas Cali- 
fornijos respublikonų Tautinių 
grupių tarybos vicepirmininku, 
Antanas Skirius — iždininku, 
Bronė Kellogg — protokolų sek
retore.

— III teatro festivaliui, kurį 
kas treti metai ruošia JAV 
Lietuvių Bendruomenė, praves
ti šiais metais nėra specialaus 
komiteto. Visus paruošiamuo
sius darbus sutiko atlikti LB 
kultūros tarybos vykdomojo 
skyriaus nariai. Repertuarui va
dovauja pirm. Anatolijus Kairys.

— Pasaulio ir Amerikos lietu
vių inžinierių ir architektų są
jungos narių suvažiavimas šau
kiamas lapkričio 30-gruodžio 1 
Chicagoj, Lietuvių tautiniuose 
namuose.

— Vasario 16 gimnazija Vo
kietijoj šiais mokslo metais turi 
70 mokinių: Naujų šiais mokslo 
metais įstojo 14, tarp jų 2 iš 

JAV, 1 iš Kanados. Iš viso iš JAV 
dabar yra 4, 1 mokinė iš Brazi
lijos ir 1 mokinys iš Kolumbi
jos. Abiturientų šiemet yra 5, 
Pernai buvo 2.
— Inž. Jurgis Gavorskis pra

dėjo dirbti Venecuelos karo 
aviacijos pagrindinėj bazėj Ma- 
racay mieste. Mechanikos ir 
aeronautikos inžinieriaus diplo
mą jis gavo praėjusiais mokslo 
metais Vokietijoj, Muencheno 
universitete. Jis yra vienintelis 
lietuvis su šia specialybe Vene- 
cueloj. Jo tėvai — L. H. Ga- 
vorskiai — žymūs visuomeni
ninkai ir prekybininkai.

— Vokietijos LB darbuotojų 
suvažiavimas — seminaras įvyks 
gruodžio 6-8 Romuvoj. Į semina
rą kviečiami apylinkių pirminin
kai ir sekretoriai arba jų įga
liotiniai, lietuviškų mokyklų 
mokytojai, VLB valdybos įgalio
tiniai prie kraštų vyriausybių ir 
VLB tarybos referentai.

— Lituanistikos Instituto su
važiavimui, įvyksiančiam 1975 
gegužės 16-18 Clevelande, 
rengti sudarytas talkos komite
tas: pirm. K. Žiedonis, sekr. 
St. Barzdukas, ižd. St. Astraus
kas, nariai — M. Lenkauskienė, 
J. Malskis, dr. R. Šilbajoris, 
spaudos ir informacijos talkinin
kai — J. Stempužis, V. Rociūnas, 
Pr. Karalius.

NEW YORKE VYKO LIETUVOS 
LAISVINIMO DARBO KONFERENCIJA

Lietuvos laisvinimo darbo 
konferencijos pirmoji sesija įvy
ko spalio 26-27 College of White 
Plains, Nevv Yorke.

Dalyvavo: Lietuvos Diploma
tinė Tarnyba, kaip stebėtoja (jai 
atstovavo A. Simutis, genera
linis konsulas Nevv Yorke), Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, Amerikos Lie
tuvių Taryba, JAV Lietuvių 
Bendruomenė, Kanados Lietu
vių Bendruomenė ir Lietuvos 
Laisvės Komitetas.

Buvo nagrinėjamos šios trys 
problemos: 1. Lietuvos laisvini
mo darbo padėtis, samprata ir 
bendravimas su pavergtos Lie
tuvos lietuviais, — referavo at
stovas Stasys Lūšys; 2. Lietuvos 
laisvinimo ilgalaikiai darbai ir 
priemonės, —referavo Altos at-

stovas kun. dr. Vytautas Bagda- 
navičius; 3. Lietuvos laisvinimo 
einamieji ir specialūs darbai, — 
referavo PLB pirmininkas 
Bronius Nainys. Referentai davė 
ir savo pasiūlymus tom proble
mom spręsti. Kiekvienam iš jų 
atskirai buvo pateikti klausi
mai, į kuriuos jie atsakinėjo.

Po to konferencijos dalyviai 
(jų buvo 24) pagal savo pageida
vimą pasiskirstė į tris komisijas, 
kurios, ilgokai padirbėjusios, pa
ruošė savo pasiūlymus konfe
rencijos plenumui svarstyti.

Komisijom darbą baigus, dr. 
Kęstutis Valiūnas pakvietė visus 
konferencijos dalyvius savo 
asmeniškai patiektai vakarienei.

Kitą dieną, spalio 27, iš ryto 
konferencija pradėjo svarstyti ir 
diskutuoti komisijų pasiūlymus, 
ir juos, kaip konferencijos darbų

išvadą, priėmė sutarimo būdu. 
Šios išvados bus paskelbtos vė
liau.

Konferencijos plenumui pa
kaitomis pirmininkavo dr. Kęs
tutis Valiūnas, Vliko pirminin
kas, Bronius Nainys, PLB pirmi
ninkas, ir Teodoras Blinstrubas, 
Altos vicepirmininkas. Sekreto
riatą sudarė dr. Jonas. Valaitis, 
Jonas Kavaliūnas ir Aleksandras 
Vakselis.

Antroji konferencijos sesija į- 
vyks 1975 balandžio mėn. Chi
cagoj. Joj bus svarstomos pasku
tinės dvi (4-5) problemos, 4. 
Darbų pasidalinimas ir finansa
vimas, 5. Laisvinimo darbo or
ganizacijos sąranga.

Konferencija buvo uždara. Ją 
pabaigus, sugiedotas tautos him
nas.

(Elta)

Spalio 9 JAV LB delegacijai Simo Kudirkos reikalais besilankant VVashingtone, LB garbės 
nario žymuo ir Lietuvos prezidentų medalis buvo įteiktas daugiausia Kudirkos byloje 
pasidarbavusiam JAV Atstovų Rūmų nariui kongr. Robert P. Hanrahan. Iš k. LB krašto 
valdybos vicepirm. Aušra Mačiulaitytė-Zerr, kongresm. Hanrahan ir LB visuomeninių 
reikalų tarybos narė ir “Americans for Simas” komiteto pirmininkė Daiva Kezienė.

LIETUVA DIDŽIAJAM NEVV YORKO DIENRAŠTY
The Nevv York Times spalio 

24 įdėjo Hedrick Smith ilgoką 
straipsnį “Lithuania Inducing 
Farmers to Quit Tiny Home- 
steads”, kur rašo apie komunis
tų pastangas paveikti Lietuvos 
ūkininkus keltis iš viensėdžių 
į kolektyvines gyvenvietes. Lan
kydamasis Lietuvoj, autorius tu
rėjęs eilę pasikalbėjimų su į- 
vairiais pareigūnais, iš kurių 
dažniausiai mini Juozą Žukaus
ką, administracijos vadovą.

Autorius aprašo po antrojo pa
saulinio karo Stalino įsakymu 
žiauriai pravestą Lietuvos ūkio 
kolektyvizaciją: žmonės prieši
nęsi visais būdais, ėję į miš
kus ir partizanavę prieš sovietų 
valdžią (sovietai juos vadinę 
banditais); tūkstančiai buvę de
portuoti į Sibirą, Kazachstaną ir 
kitas tolimas Sovietijos dalis. 
Pastaraisiais metais “kontrover
sija”, girdi, kiek atvėsusi, bet pa
sipriešinimas vis dar teberu
sena.

J. Žukausko teigimu, Lietuvoj 
iš 375,000 individualinių sody
bų tebėra neperkeltų apie 
208,000. Perkėlimui skatinti 
duodama už senvietę 3,500 rub
lių kompensacijos ir, be to, 
4,500 rb. paskolos išsimokėti 
per 12 metų. Dabar nauji namai 
atsieina nuo 10,000 iki 12,000 
rublių. Vienas vyras pasakęs, 
kad per pastaruosius šešerius 
metus namų kainos pakilusios 
3,000-4,000 rublių. “Anksčiau 
jie statė solidžius plytų namus, 
o dabar siūlo mažus suomių tipo

namukus, už kuriuos reikalauja 
daugiau”.

To paties H. Smith kitas 
straipsnis iš Vilniaus pasirodė 
The Nevv York Times spalio 26. 
Straipsnis pradedamas tradicine 
Vilniaus kilme ir žymiais Lie
tuvos valdovais — Mindaugu, 
Gediminu ir Vytautu. Dėl tokios 
gilios valstybinės tradicijos 
sovietam esą sunku rasti kom
promisą su lietuviais ir kitom 
Baltijos respublikų tautom, so
vietų aneksuotom 1940. Straips
nio autorius labiau domisi Lie
tuvos praeitimi ir jos kultūra. 
Jis gėrisi dailininko Vlado Vil
džiūno didžiųjų Lietuvos kuni
gaikščių statulomis, sukurtomis 
Vilniaus 650 metų jubiliejui pa
minėti. Lietuvos istorinis ine- 
.nas vaizduojąs stabmeldišką ir 
Romos katalikų kultūrą; apie ją 
jis labai daug patyręs iš skulp
toriaus Gedimino Jakubonio.

Nors lietuviai kalbėdami esą 
labai santūrūs, bet jie nevengia 

nusiskųsti rusais, kurie lietu
viam bruka savo kultūrą ir mo
kyklose primeta rusų kalbą. Da
bar lietuvių tautos menas einąs 
drauge su katalikybe ir tautiniu 
pajautimu bei aspiracijomis. To
dėl tūkstančiai lietuvių pasirašo 
ir siuntinėja savo peticijas.

Spalio 28 The New York Ti
mes įdėjo savo korespondento 
Richard F. Shepard pasikalbėji
mą su žydu Chaim Grode ir jo 
žmona Inna, 25 metus išgyve
nusiais Vilniuj, — Jeruzalė Lie
tuvoj. Ch. Grade yra žydų rašy
tojas ir poetas, didelis vertingų

knygų mėgėjas. Jis su žmona da
bar gyvena Bronxe, New Yorke, 
ir kas savaitę duoda savo straips
nius dienraščiui The Jevvish 
Daily Forvvard.

(Elta)
-o-

Džiugu, kad didysis Nevv Yor- 
ko dienraštis ir vėl atkreipė 
dėmesį į okupuotos Lietuvos 
reikalus. Būtų naudinga, kad 
skaitytojai pasiųstų trumpus pa
dėkos laiškučius laikraštininkui 
Hedrick Smith ir Nevv York 
Times redakcijai. Adresas: The 
Nevv York Times, 229 \\est 43 rd 
Street, Nevv York, N.Y. 10036.
Laikraštininkai ir redakcijos į-

PANEVĖŽIO 
VYSKUPIJA

Utena
1974 sausio mėnesį iš 30 į 31 

naktį piktadariai įsilaužė į Ute
nos bažnyčią ir pagrobė dvi 
Mišių taures, dvi komunines ir 
du relikvijorius. Ostiją išnieki
no, ją perdurdami. Plėšikai kol 
kas nerasti.

Žmonės pasakoja, kad Lenin
grado ateistinis muziejus super- 
kąs religinio kulto reikmenis. 
Juk kitaip vagys neturėtų kur 
realizuoti šių pagrobtų daiktų.

Vilniaus ateistinis muziejus 
taip pat paskelbė superkąs įvai
rius religinius daiktus. Lietuvos 
aukštosiose mokyklose kai kurie 
dėstytojai pasirašo įskaitą už at
neštą maldaknygę ar religinę 
knygą.

Smilgiai

LTSR Respublikiniam 
Prokurorui

pil. Balio Babrausko, Anupro 
gyv. Biržų raj. Smilgių kaime

Pareiškimas
1973 lapkričio 20 Biržų rajono 

saugumo pareigūnai, vadovauja
mi kapitono Jasinskio, padarė 
kratą bažnyčioje, ūkiniuose pa
statuose, zakristijoje ir mano 
gyvenamoje patalpoje, kuri yra 
bažnyčios zakristija. Ten gyvenu 
priverstas sąlygų, nes senoji ir 
naujoji klebonija, parapijiečių 
pastatyta bažnyčios patarnauto
jams gyventi, yra Biržų rajono 
Vykdomojo komiteto atimta.

Kratos metu buvo atimta daug 
mano religinės literatūros, gies- 
mynėliai, rašomas popierius, 
taip pat rašomos mašinėlės, vi
sos magnetofono juostelės, tuš
čios ir įrašytos daugiausia religi
nių giesmių. Taip pat buvo atim
ta Smilgių bažnyčios religinės 
bendruomenės visos giesmės.

Kratą laikau visiškai neteisėta, 
nes:

1. Krata buvo atlikta be jokių 
liudininkų, nes vadinamieji 
“kviestiniai” buvo patys kratos 
vykdytojai, o man neleido pasi
kviesti jokio liudininko.

2. Atimtoji mano nuosavybė, 
religinė literatūra ir kt., yra pa
imta neteisėtai, nes prigimtinė 
teisė ir Konstitucija leidžia išpa
žinti bet kokį tikėjimą ir laisvai 
naudotis religine literatūra, ne
žiūrint kokiomis priemonėmis ji 
buvo parašyta: pieštuku, raša
lu ar mano rašomąja mašinėle.

3. Tamstų duotoje sankcijoje 
nebuvo nurodyta atimti tų daly
kų, ką padarė kratos pareigūnai 
leidimo priedanga.

Po kratos praėjo du mėnesiai 
ir per tą laiką iš atimtų daiktų 
dar nieko negrąžino. Todėl 
kreipiuosi į Tamstą, kad primin
tumėte jiems elementarius įsta
tymus ir kad jie grąžintų mano 
nuosavybę, nes, remiantis įsta
tymais, negaliu suprasti tokio jų 
elgesio.

vertina skaitytojų atsiliepimus ir 
vėliau tais klausimais duos dan
gau \ ietos laikrašty. Ačiū visiem 
už talką.

Skulptoriaus Vlado Vildžiūno sukurtos didžiųjų Lietuvos val
dovų statulos Vilniaus 650 metų sukakties proga. Statulos iš
statytos Vilniuje. Jos skirtos Mindaugui, Gediminui ir Vy
tautui pagerbti. Šią nuotrauką įsidėjo Nevv York Times spa
lio 26.

Renka 
eksponatus 
ateistiniam 
muziejui?

Kuo ir kam kalta paprasčiau
sia religinė literatūra ir giesmės, 
kurių turėjimą ir naudojimą ga
rantuoja Konstitucija ir prigimti
nė teisė. Tuo remdamasis, mano 
religinės literatūros ir giesmių 
atėmimo aktą laikau apiplėšimu.

Kokia teise atimtos mano 
magnetofono juostos, kurių yra 
parduotuvėse? Nesuprantu. O 
kad atėmė mano amžinos atmin
ties mirusios motinos gyvu žo
džiu įrašytą jos kalbą į magneto 
juostelę (ant futliaro buvo už
rašas “Motinos kalba”), kuri bu
vo visos mūsų šeimos brangiau
sia relikvija — vienintelė juos
telė penkiems jos užaugintiems 
vaikams — tą elgesį teisėtai lai
kau pavyzdžio neturinčiu barba
rišku pareigūnų elgesiu, kuriam 
pasmerkti nerandu žodžių.

Kuo kaltas baltas rašomasis 
popierius ir kalkinis popierius, 
pirktas parduotuvėse. Nebent 
kratą dariusių pareigūnų žo
džiais tariant: “Jo sunku gauti 
(kalkinio popieriaus). Bus ke
lioms raštinėms”. Pareigūnams 
lengviau apiplėšti pilietį, kaip 
pasiieškoti popieriaus parduo
tuvėse.

Mane stebino kratos vykdyto
jų skleidžiamos įvairios kalbos: 
ką rado ir matė. Visa tai laikau 
vieno kito kratos pareigūno, ne
turinčio elementaraus kultūrin
gumo, “berniškumu”.

1974 sausio 22 buvau pakvies
tas Biržų rajono Vykdomojo ko
miteto pirmininko A. Tumėno, 
kuris pagrasino, kad man reikia 
uždėti didelius pajamų mokes
čiais, nes galįs išsimokėti, ir pra
dėjo skaičiuoti, ką kratos parei
gūnai matė ir jam perdavė, pra
dedant taupomos kasos knygute 
ir baigiant pas mane rastais ke

liais trusikais. Tai patvirtino įsi
galėjusią nerašytą teisę — su 
tikinčiu žmogum, o tuo labiau 
kunigu, visaip galima elgtis: 
nekultūringiausiai užpuldinėti, 
diskriminuoti, ir šiuo atveju — 
apiplėšti. Tokie aktai ir mane 
verčia tikėti, kad prieš kunigą 
jie viską gali padaryti.

Atimti Smilgių bažnyčios re
liginės bendruomenės bažnyti
nes giesmes — visiška sauvalė, 
nes čia— Smilgių bažnyčios tur
tas. Krata bažnyčioje padaryta 
be Smilgių bažnyčios bendruo
menės atstovo, kurio nereikėjo 
ieškoti už kelių kilometrų, o pa
čiame Smilgių kaime už kelių 
žingsnių.

Po kratos sekmadienį Smilgių 
bažnyčios bendruomenės at
stovai, neradę religinių giesmių, 
atėję pareikalavo mane paaiš
kinti, kur jos dingę. Labai nu
stebo ir pasipiktino valdžios at
stovų sauvale. Jie pradėjo rinkti 
parašus po skundu dėl tokio baž
nyčios apiplėšimo. Prašiau jų 
palaukti ir tikėtis Tamstos, Pro
kurore, parama, kad valstybė yra 
tvarkoma įstatymais, o ne jos at
stovų sauvale.

Tuo pačiu pagrindu remdama
sis ir dar tikėdamasis, kad vals
tybė tvarkoma įstatymais, para
šiau šį pareiškimą, kreipdamasis 
i Tamstą atitaisyti man padarytą 
skriaudą ir priversti juos grąžin
ti visą religinę literatūrą, gies
mes, magnetofono juostas, po
pierių ir rašomąsias mašinėles.

Tuo pačiu, norint išvengti 
žmonių nerimo, jų vargo renkant 
parašus ir darant keliones jų 
delegacijoms — prašau grąžinti 
ir jiems religines giesmes.

Smilgiai, 1974.1.24.
Kun. B. Babrauskas

-o-
I šį pareiškimą LTSR Proku

roro padėjėjas J. Bakučionis at
sakė savo stiliumi: “Atsaky
damas į Jūsų 1974.1-24 pareiš
kimą, pranešu, kad 1973 lapkri
čio 20 pas Jus atliktą kratą 
sankcionavo respublikos pro-

(nukelta į 2 psl.)
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LIETUVOS GENERALINĮ
KONSULĄ ANICETĄ 
SIMUTĮ PAGERBIANT
KĘSTUTIS K. MIKLAS

• Manau, nesuklysiu sakyda
mas, kad nėra tokių lietuvių 
Amerikoj, o ypač New Yorke, 
kurie nepažintų ar nežinotų Lie
tuvos generalinio konsulo Ani
ceto Simučio, mūsų tautos re
prezentanto New Yorke. Jo visur 
pilna. Nė vienas įvykis, ar tai 
būtų minėjimas, ar koks nors 
svarbesnis organizacijos susi
rinkimas, ar viešas pobūvis, ar 
kokia kita proga, nepraeina be 
Aniceto Simučio. Kviečiamas į 
kitas vietoves tarti žodį, ar pa
reikšti mintis per amerikiečių 
radiją, ar priimti proklamacijas 
Vasario 16 proga, ar dalyvauti 
mūsų trispalvės iškėlime prie 
amerikiečių valdžios įstaigų, 
mūsų Anicetas Simutis niekada 
neatsisako ir dalyvauja, nebent 
liga ar neatidėliotiniai tarny
biniai reikalai neleistų.

Anicetas Simutis yra pilnas 
žemaitiško nuoširdumo. Su

apdovanotas medaliu. Tais pat 
metais su Justu Liaugaudu Tel
šiuose įkūrė moksleivių jūrų 
skautų būrelį (valtį), kuris sėk
mingai veikė iki Lietuvos oku
pacijos. Baigęs gimnaziją, stojo 
aspirantu į Pirmojo Lietuvos 
Prezidento Karo Mokyklą, kurią 
baigė 1931 atsargos leitenanto 
laipsniu. Nuo 1931 iki 1935 
studijavo Kauno Vytauto Di
džiojo Universitete ekonomi
nius mokslus ir kartu dirbo Lie
tuvos Užsienio Reikalų Ministe- 
rijos administracijoj.

Įstojęs į universitetą, buvo 
vienas iš Studentų Atsargos Ka
rininkų Draugijos organizato
rių; šiai draugijai 1932 persi
organizavus į studentų atsargos 
karininkų korporaciją Ramovę, 
jis buvo išrinktas tos korporaci
jos pirmosios valdybos vicepir
mininku.

1936 metų pradžioj Anicetas

Lietuvių generalinis kon
sulas Anicetas Simutis kalba 
New Yorko lietuviam Kul
tūros Židiny. Nuotr. L. Vytuvio

kiekvienu susitikęs, jis yra mie
las, šiltas, kalbus ir paslaugus, 
nežiūrint, ar jo sutiktasis būtų 
jaunuolis, ar žilagalvis, artėjąs 
prie šimtmečio, ar koks nors mū
sų visuomenės veikėjas, ar pini
guočius, ar eilinis visuomenės 
narys, dirbąs fabrike ir sau sun
kiai uždirbąs duoną. Jis visada 
yra pasiruošęs padėti visiems, 
kurie nuolat į jį kreipiasi įvai
riausiais reikalais, asmeniškais 
ar visuomeninio pobūdžio. Kai 
po antrojo pasaulinio karo masės 
mūsų tautiečių plaukė per At
lantą į šį kraštą, retas kuris ne
buvo pasitiktas Aniceto, šiltai 
priimtas su patarimais, kaip pra
dėti pirmuosius emigracijos 
žingsnius šiame svetimame, bet 
svetingame krašte, toli nuo savo 
tėvynės.

Nedaug kas žino, kad Anice
tas Simutis yra tikras žemaitis, 
nes jo kalboj žemaitiškumas ne
atsispindi. Jis gimė 1909 vasario 
11 Tirkšliuose, Mažeikių apskri
ty. Pradžios mokslus baigė Ži
dikuose. 1924 įstojo į Telšių 
Vyskupo Valančiaus vardo gim
naziją, iš kurios 1929 persikėlė į 
Kauno Aušros berniukų gimna
ziją, kurią baigė 1930.

Gimnazijoj nuo pirmųjų dienų 
pradėjo reikštis savo aktyvumu 
— įsijungė į skautus ir į Šaulių 
Sąjungos moksleivių šaulių bū
rį. Už visuomeninį aktyvumą, 
švenčiant Lietuvos nepriklauso
mybės dešimtmetį, 1928 buvo

Simutis Lietuvos Užsienio Rei
kalų Ministerijos patvarkymu 
buvo paskirtas Lietuvos Genera
linio Konsulato New Yorke sek
retorium, vėliau — konsulariniu 
atache, vicekonsulu, konsulu, 
nuo 1967 rugsėjo mėnesio — 
generaliniu konsulu.

Anicetas Simutis — P.L.P.A.
S. Karo Mokyklos kariūnas 
1931 metais.

Studentų atsargos karininkų Korp. Ramovės valdyba 1933- 
34: iš k.: Domas Stankūnas, Anicetas Simutis, Stasys Gudas, 
stovi Klemas Damašius.

Tarnybos laisvalaikiu tęsė stu
dijas Kolumbijos Universitete 
New Yorke. Baigęs tas studijas, 
1940 gavo politinių mokslų ma
gistro laipsnį (M.A.). Kolum
bijos Universitetas 1942 jo dar
bą “The Economic Reconstruc- 
tion of Lithuania after 1918” 
išleido atskira knyga.

Kaip svetimos valstybės val
dininkas, dalyvavimą Amerikos 
lietuvių organizacijose Anicetas 
Simutis turėjo apriboti tik šalpos 
ir komercinio pobūdžio organi
zacijomis. Tveriantis Bendrajam 
Amerikos Lietuvių Fondui (Bal
fui), jis aktyviai dalyvavo jo or
ganizaciniuose posėdžiuose, o 
vėliau ir jo veikloj. Balfo sei
muose keletą kartų atstovavo 
centriniam 100-ajam skyriui 
kaip jo delegatas.

Stengėsi išvystyti New Yorko 
Lietuvių Prekybos Rūmų veiklą 
ir aktyviai veikė jo atgaivinime. 
1953 ši organizacija išleido jo 
paruoštą Pasaulio Lietuvių Ži
nyną. To žinyno antroji laida, 
perredaguota ir padidinta, su an
glišku skyrium, buvo išleista 
1958. Reikia tikėtis, kad Anice
tas Simutis ras laiko ir galimy
bių paruošti šio P.L. Žinyno 
trečiajai laidai.

Daug jis pasidarbavo ieškoda
mas kelių iškelti Lietuvos vardą 
šiame krašte įvairiose srityse. 
Kurį laiką bendradarbiavo ame
rikiečių žurnale America. New 
Yorko archyvuose surinko duo
menis, kad šio miesto pirmo
sios aukštesniosios mokyklos 
(Latin School) įsteigėjas gydyto
jas, prieš 300 su viršum metų 
(1659) atvykęs į New Yorką, 
buvo lietuvis dr. Aleksandras 
Karolis Kuršius (Dr. Alexander 
Carolus Curtius). Šį mūsų tau
tietį savinosi lenkai, bet, dėka 
Aniceto Simučio tyrinėjimų ir

pastangų gauti Leideno univer
siteto metrikuliacijos puslapio 
foto kopiją, paaiškėjo, kad dr. 
Kuršius pats apie save suteikė 
žinias kaip “nobilis Lithuanus”. 
Tuo reikalu Simutis paruošė 
išsamią paskaitą JAV lietuvių 
gydytojų suvažiavimui New 
Yorke ir parašė platų studijinį 
straipsnį Lituanus žurnalui.

Mums visiems turėtų būti ma
lonu, kad Anicetas Simutis yra 
vienas iš nedaugelio lietuvių, 
įrašytų į Who’s Who in America 
knygą.

Vasario 16 minėjimų ar kitų 
švenčių progomis jis yra kvie
čiamas sakyti prakalbas ar skai
tyti paskaitas įvairiose vietovėse 
ir turi daug bėdos apsispręsti, 
kur važiuoti, kad kvietėjai neuž
sigautų. Yra aplankęs beveik 
visas lietuvių kolonijas šiame 
krašte. Nepamiršo ir kitur užsie
niuose gyvenančių mūsų tautie
čių: kiek sąlygos leido, stengė
si visus aplankyti. 1956-57 lan
kė su pranešimais lietuvių ko
lonijas Argentinoj, Brazilijoj, 
Urugvajuj ir Venecueloj. Prieš 
porą metų, kaip buvęs “aušro- 
kas” buvo nuvykęs į Aušros 
gimnazijas baigusiųjų bei lan
kiusiųjų suvažiavimą, kuris įvy
ko Kanadoj, Toronto mieste.

Niekas nemėgsta klausyti il
gų kalbų, kartojančių vis tą pa
čią istoriją gudriais žodžiais, ku
rių dažnai ir pats kalbėtojas ne
supranta. Anicetas Simutis ne
tuščiažodžiauja. Jo kalbos yra vi
sada kruopščiai apgalvotos, rim
tos, kai kada su humoru, trum
pos, nemigdančios ir malonios 
klausyti.

Ekonominiais ir administraci
niais klausimais jis 1937 daug 
rašė Tautos Ūkyje. Nuo 1937 
iki 1940 pastoviai bendradarbia
vo Lietuvos Aide kaip JAV ko
respondentas, pasirašydamas 
Petro Gulbio slapyvardžiu. Įvai
riais slapyvardžiais bendradar
biavo ir šio krašto mūsų spau
doj — Amerikoj, Darbininke, 
Dirvoj, Lietuvių Dienose ir Vie
nybėj.

Manau, neklysiu teigdamas, 
kad Anicetas Simutis iš mūsų 
Šiandieninių diplomatijos atsto
vų aktyviausiai dalyvauja mūsų 
išeivijos visuomeniniame bei 
politiniame gyvenime. Šiai 
veiklai jis visada suranda ir lai
ko, ir būdų, kad būtų išlaiky
tas išeivijos vieningumas.

New Yorko lietuviai, įvertin
dami Lietuvos generalinio kon
sulo Aniceto Simučio nuopel
nus mūsų tautai, nutarė jo 65 
metų amžiaus sukakties proga 
suruošti jam specialų pagerbi
mą lapkričio 23, šeštadienį, 
Kultūros Židinio patalpose. 
New Yorko lietuvių organizaci
jos tikisi, kad tik retas lietuvis 
ir tik dėl labai rimtos priežas
ties neras laiko ar negalės tą 
dieną šiame pagerbime dalyvau
ti.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
VVoodhaven, 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, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr- 
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 spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas jdedanf naujas dalis.Aptarnaujam Oueens Ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 

'(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

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

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakino 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 — KORDOL FABRICS by — 
SL/PERIOR PIECE GOODŠ 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
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas papuošiant 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.

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

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel. 
(212) 229-9134.
BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. Mln- 
kus, 502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.

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

.     i ■ n , ■ į į    r T-irTi mm n imu

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
! siuntiniam į Lietuvą.

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

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

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

Monika Macežinskaitė, sav.

ATĖMĖ IR MOTINOS ŽODŽIUS

Moksleivių šaulių būrys Telšiuose 1928 metais. Vidury Anicetas 
Simutis.

(atkelta iš 1 psl.)

kuroras, ryšium su atliekamu 
byloje tardymu.”

Kadangi kun. B. Babrausko 
pareiškime buvo paminėta res
publikos prokuroro sankcija, tai 
J. Bakučio nio atsakymas yra 
vien pasityčiojimas iš piliečio, 
patvirtinantis pareiškime iškel
tas mintis, kad su kunigu visaip 
galima elgtis.

Salos
“LKB Kronika”, N r. 8 rašė 

apie Salų klebono kun. P. 
Nykštaus persekiojimą dėl vaikų 
ruošimo Pirmajai Komunijai. 
Rokiškio rajono Vykdomasis 
komitetas, nors ir buvo nutaręs 
kun. P. Nykštų nubausti 50 rub. 
bauda, bet, nenorėdamas erzinti 
tikinčiųjų, iš vakaro administra
cinės komisijos posėdį atšaukė, 
ir tokiu būdu klebonas liko ne
nubaustas.

TELŠIŲ 
VYSKUPIJA
Šilalė

1974.1.8 Šilalės parapijos vi
karas kun. A. Šeškevičius pa
siuntė Religijų reikalų tarybos į- 
galiotiniui pareiškimą, prašyda
mas paaiškinti, kodėl Šilalės 
Vykdomojo komiteto pirmi
ninko oavaduotojas uždraudęs

jam padėti bažnytinio komiteto 
pirmininkui rinkti aukas.

“Argi negali bažnytinio ko
miteto pirmininkas pasirinkti 
bet kokį pilietį, kad jam padėtų 
rinkti aukas? — klausia kun. 
Šeškevičius. — O kunigas argi 
ne pilietis?

“Man buvo pasakyta, kad ku
nigas gali dalyvauti rinkime, bet 
jokiu būdu nenešioti lėkštės. 
Be jokių pareigų “padėti” rinkti 
pinigus kunigui neapsimoka, 
nes jis bus lyg prižiūrėtojas, tai 
tik erzina tikinčiuosius.

“Kaip tokius draudimus sude
rinti su LTSR Konstitucijos 96 
straipsniu — bažnyčia atskirta 
nuo valstybės? O čia valstybė 
bažnyčioje diriguoja aukų rinki
mą. Argi tokie dalykai neap- 
verčia smegenų mąstančiam XX 
amžiaus žmogui?” (Pareiškimas 
sutrumpintas — Red.).
Upyna

Artėjant 1973 TSRS Konstitu
cijos dienai, Upynos vidurinės 
mokyklos mokytoja Jurgaitienė 
vienos klasės mokinius pa
klausė:

— Kokia šventė artėja?
— Šventos Kalėdos, — atsakė 

mokiniai.
Mokytoja nuraudo ir prasitarė:
— Niekur nėra tokių tamsuo

lių tėvų ir mokinių, kaip Upy
noje.

Lietuviško stiliaus paminklr 
sukuriami ir velhii pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelę vieta 
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

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

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises) 
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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LB pagalba lietuviškai spaudai
Šiuo metu visos Lietuvių 

Bendruomenės apylinkės gauna 
iš JAV LB Krašto Valdybos 
apnnKraštį, kuriuo skelbiamas 
spaudos vajus nuo lapkričio 1 iki 
šių metų galo.

Tame aplinkraštyje pažymi
ma, kodėl skelbiamas toks 
vajus, nes mažėja periodinės 
spaudos tiražas. Tai ir kelia va
dovybei rūpestį, kaip spau
dos tiražą išlaikyti ir net jį iš
ugdyti.

Ir dar daugiau. Šiemet sueina 
70 metų sukaktis, kaip buvo 
atšauktas lietuviškos spaudos 
draudimas. Tai irgi prasmingas 
prisiminimas, kuris mus skatina 
daugiau dėmesio skirti savai 
spaudai.

Krašto Valdyba kviečia mobi
lizuoti visas jėgas, LB apylin
kių valdybas, LB darbuotojus, 
lituanistines mokyklas, atskiras 
organizacijas. Pati didžiausia 
našta tenka apylinkės valdybom, 
nes jom reikės vajų organizuoti, 
koordinuoti, palaikyti ryšius su 
Krašto Valdyba.

Krašto Valdyba pataria LB 
apylinkių valdybom tam reika
lui paskirti vieną žmogų, kuris 
vajumi rūpintųsi savo apylinkės 
ribose. Jam talkina visa valdyba 
ir atskiri Bendruomenės na
riai.

Drauge su aplinkraščiu yra iš
siuntinėti ir specialūs lapai, 
kur yra atžymiti svarbieji pe
riodiniai leidiniai: Darbininkas, 
Dirva, Draugas, Keleivis, Lais
voji Lietuva, Pasaulio lietuvis ir 
kiti leidiniai. Pažymėta tų laik
raščių kaina, įdėta net pavadini
mų faksimilės, gale palikta vie
tos atkarpai — visiem įrašam.

Dovanos už platinimą. Pirmą 
kartą Krašto Valdyba skiria ir 
dovanas spaudos platintojam. 
Siųsdami tuos specialius lape
lius, pridėjo ir dovanų reklami
nius lapus. Tos dovanos yra dvi 
—radijas ir “Tapė Deck Record- 
er”.

Radijo aparatą gauna, kas iš
platins laikraščių už 200 dol.,

The Lithuanian Weekly Published 
by Franciscan Fathers

Editorial Office (212) 827-1352 
Business Office (212) 827-1351

į tą sumą įeina ir aukos laik
raščiam.

Rekorderį gauna, kas išplatins 
laikraščių už 350 dol., į tą sumą 
įeina ir aukos laikraščiam.

Vadovybė prašo ir auka prisi
dėti, paremti nors vieno dolerio 
auka ir nurodyti, kokiam laikraš
čiui tie pinigai skiriami.

Čekius rašyti laikraščio arba 
KV-bos (Lithuanian-American 
Community of the U.S.A., Ine.) 
vardu.

Visą korespondencija spaudos 
vajaus reikalais tvarko Krašto 
valdybos žmogus — R. Česonis 
(809 Meeting House Road, Cin- 
naminson, N. J. 08077).

Ateikime į talką

Ši LB vadovybės iniciatyva 
sveikintina ir labai remtina. 
Juk spauda visus mus informuo
ja, palaiko lietuvišką nusiteiki
mą, mus visus jungia į lietuviš
ką bendruomenę, vieną šeimą. 
Ji yra lietuviškosios dvasios 
gyva liudininkė.

Kylančios šio krašto kainos pa
lietė ir spaudą. Popierius per 
metus pabrangsta du, tris kartus, 
ir tai dideliais procentais pašoka 
į viršų. Brantsta ir pats darbas, 
tad laikraštį išlaikyti pasidaro 
sunku. Kaip žinome, kiek užsi
darė amerikiečių laikraščių. Ne
išsilaikė. Jie gauna tiek daug 
skelbimų, bet vistiek neišsilai
ko. Lietuviški laikraščiai negali 
išsilaikyti iš skelbimų, nes jų ne
užtenka. Reikia aukos, talkos.

Visi skaitytojai prašomi prisi
dėti prie šio vajaus. Suraskime 
naujų skaitytojų, prisidėkime 
auka. Tik pagalvokime, jei ne
būtų lietuviškų laikraščių, kaip 
būtų nyku ir tuščia. Nebūtų 
lietuviško gyvenimo svarbiau
sios apraiškos.

Spaudos draudimo metu tauta 
nuostabiu atkaklumu kovojo dėl 
lietuviško spausdinto žodžio. 
Tas spausdintas žodis, ta sena 
kovos tradicija ir šiandien įpa
reigoja visus — išlaikyti savo 
spaudą tvirtą ir galingą.

Į mano straipsnį (žiūr. “Dar
bininkas” 1973.VIII.3), kuriame 
nepasisakiau prieš charizmatikų 
sąjūdį iš esmės, o tik pabrė
žiau, kad šventų, religinių da-
lykų nereikia paversti pigia 
propaganda, tuojau atsiliepė dvi 
moterys. Ir nenuostabu: jos vi
suomet yra uoliausios visokių 
naujovių šalininkės ir propagan- 
distės.

Viena jų (Sės. Vincė) prabilo 
kunigo-teologo žodžiais ir argu
mentais. Ji ilgame straipsnyje 
(Darbininkas 1973.X.5) pastatė 
kategorišką klausimą: Kas gali 
duoti nurodymus Šv. Dvasiai? 
Išeina taip, kad apie Šv. Dvasią 
ir jos veikimą Bažnyčioje gali 
kalbėti tik charizmatikai, nes jie 
ne tik tiki į Šv. Dvasią, bet ir 
jaučia ją savo dvasioje ir tą vei
kimą patiria išoriniu būdu. Šv. 
Dvasios paslaptingas, išvidinis 
veikimas suprantamas, pažįsta
mas, jaučiamas tik charizmatikų. 
O kiti, jo nejaučią, nepažįstą, ne
turi teisės apie jį kalbėti.

Po minėto mano straipsnio 
esu gavęs ir laiškų. Pora anoni
mų mane iškoliojo, pavadindami 
mane neturinčiu artimo meilės, 
ignorantu, atsilikėliu, užkietėju
siu tradicionalistu, tiesiog atža
gareiviu (komunistai sakytų- re
akcionierium), nieko nenusi
manančiu apie charizmatikus ir 
jų sąjūdį. Vienas jų pasidžiaugė, 
kad “dvi moterys nutildė teolo
gą”

Asmeniškuose laiškuose vie
nas kunigas, uolus charizmati
kų sueigų lankytojas, mane išba
rė, kad aš, tik paviršutiniškai 
su šiuo sąjūdžiu susipažinęs,

EdwardJ. Šumanas yra paskirtas visuomeniniųreikalų 
direktoriumi prie Jungtinio Baltų-Amerikiečių komiteto. Iš k. 
Edyvard J. Šumanas, kongresmanas Frank Horton (resp.), 
Heikki Leesment — Estų Tarybos atstovas, Gunars Meiero- 
vies — Latvių draugijos atstovas. Kongresmanas Horton yra 
jšJĮochesterio., N. Y. daug pasidarbavęs baltų tautų labui.

CHARISMATIKŲ KLAUSIMU
J. VAIŠNORA, MIC

išdrįsau apie jį kalbėti lyg “ex 
cathedra”. Jis pats matąs daly
kus, aprašytus šv. Pauliaus pir
majame laiške korintiečiam (12 
ir 14 sk.) ir prisipažįsta, kad 
esą neįmanoma išaiškinti, kodėl 
tie dalykai (charizmos) dabar 
kartojasi, kodėl jie buvo dingę 
iš Bažnyčios. Esą, Dievo keliai 
nesuvokiami. Taigi charizma
tinis sąjūdis ir jo reiškiniai yra 
apgaubti tam tikra paslaptimi, 
kurią atskleidžia, suvokia ir net 
išgyvena tik charizmatikai. Die
vas, esą, mum paaiškinimų ne
teikia, kodėl jis veikia taip, o ne 
kitaip.

Taigi vėl lieka paslaptis, bet 
ji nėra tokia charizmatikam, o tik 
nuošaliai nuo jų besilaikantiem. 
Kai tuo tarpu tokius reiškinius 
reikia suvokti, išnagrinėti, išaiš
kinti, kitaip tariant, reikia “skirti 
dvasias”, nes dvasių yra ne tik iš 
Dievo, bet ir iš velnio.

Šiame straipsnyje nebandysiu 
polemizuoti su charizmatinio są
jūdžio gynėjais, ypač su anoni
mais, nes ten labai ryškus fana
tizmas, kurio nėra tarp Šv. Dva
sios dovanų. Bet kadangi buvau 
pakaltintas paviršutiniškumu, 
nesusipažinimu su charizmatikų 
sąjūdžiu, teko rimtai pastudi
juoti daugybę raštų prieš ir už 
charizmatinį sąjūdį. Stengiausi 
įsigilinti į tai, kas šiame sąjūdy
je yra esminio, kad būtų galima 
objektyviai vertinti jo teigia

mas ir neigiamas puses. Štai dėl 
ko negreitai grįžau prie šio klau
simo ir tas davė progos vienam 
anonimui pasidžiaugti, jog esu 
“dviejų moterų nutildytas”.

Pentekostalistų istorija
Pirmiausia keli žodžiai dėl šio 

sąjūdžio vardo. Pirmieji šio są
jūdžio iniciatoriai buvo protes
tantai. Jie save pasivadino “Pen- 
tecostal” vardu, pabrėždami šia
me sąjūdyje nuolat vykstantį 
Sekminių stebuklą. Lietuviškai 
būtų “Sekmininkai”. Tačiau 
katalikai šio sąjūdžio nariai, no
rėdami atsiriboti nuo protestan
tų, pasirinko “Charizmatikų” 
vardą daugiau pabrėždami ne 
Sekmines ir jų įvykius, o iš Šv. 
Dvasios gaunamas ypatingas do
vanas — charizmas. Pastaruoju 
metu katalikai charizmatikai, 
dar labiau norėdami atsiriboti 
nuo protestantų net ir vardu, va
dinasi “Maldos būreliais”. Kata
likai šio sąjūdžio nariai daugiau
sia vadinasi “charizmatikais”.

1. Pirminis pentekostalizmas. 
Šiandieninis katalikų charizma
tikų sąjūdis nėra originalus. Jis 
yra imitacija šio amžiaus pra
džioje protestantų tarpe atsira
dusio sąjūdžio, kada kai kurios 
protestantų sektos, kaip “As- 
semblies of God” ir kitos pri
siėmė “Pentecostal” vardą. Tai 
buvo Amerikos fundamenta
listų atsinaujintojų sąjūdis su to

kia programa: laikytis kuo 
arčiau Šv. Rašto ir besąlyginių 
“fundamentalinių” tikėjimo tie
sų, bendrų visiem evangelikam 
protestantam.

Šis pirminis pentekostalizmas 
buvo tam tikras atsinaujinimas, 
pasireiškiąs religiniu entuziaz
mu, maldos susirinkimais ir reli
ginėmis puotomis. Tai buvo me
todistų atšakos “Holiness” sąjū
dis. Tos “Holiness” religijos 
skelbėjai siekė atnaujinti meto
distų Bažnyčią. Nusigręžę nuo 
metodistų sektos steigėjo John 
Wesley doktrinos apie “pilną 
pasišventinimą”, “Holiness” 
pamokslininkai skelbė, kad 
kiekvienas, kuris nori būti iš
ganytas, turi siekti “secondbles- 
sing” — skirtingo ir gilesnio 
religinio patyrimo, kuriuo pasie
kiama pašventinimas ir apsaugo
jimas nuo išvidinės nuodėmės 
šaknų (root of sin). “Holiness” 
skelbėjai tokią būseną vadina 
“Baptism of the Holy Spirit”.

Pentekostalistų tikruoju
steigėju reikia laikyti Charles 
F. Parham, kuris 1900 m. To- 
peka, Kansas, atidarė Biblijos 
mokyklą su 30 studentų, vyrų ir 
moterų. Vienintelis studentų va
dovėlis buvo Šv. Raštas. 
Mokymo metodas — pasiūlyti 
studentam sunkiausius Šv. Raš
to klausimus, į kuriuos jie turi 
rasti atsakymą. Į vieną tokių 
klausimų — koks yra tikrojo Šv. 
Dvasios krikšto ženklas — vieni 
atsakė: Sekminių įvykis (Apd. 
2, 1-12), kiti — Šv. Dvasios nu
žengimas, aprašytas Apd. 10, 44- 
48 ir 19, 1-7. Parham ir jo 
mokiniai nusprendė, kad tikra
sis “Šv. Dvasios krikšto” ženk
las yra “kalbėti įvairiomis kalbo
mis”. Entuziastiško uolumo 
banga užliejo visus Parham mo
kinius: kartais nepertraukia
mos maldos tęsdavosi kelias die
nas ir naktis iš eilės, kol gau
davo “Šv. Dvasios krikštą”. 
Parham 1901.1.1 įsakė mokinei 
Agnės Oznam, kada ji mel
dėsi, užsidėti rankas ant savo 
galvos. Tokioje pozoje ji gavusi 
“Šv. Dvasios krikštą” ir pradė
jusi kalbėti įvairiomis kalbomis. 
Po kelių dienų ir kiti Parham 
mokiniai patyrę panašų išgy
venimą.

Be kalbų dovanos, pentekos
talistai sakosi gauną ir gydymo 
dovaną, kada jau gavusieji “Šv. 
Dvasios krikštą” deda savo ran
kas ant ligonių galvų ir tie pa- 
gyją. Ypač tokia gydymo dova
na pasižymėjo toks Orai Ro- 
berts.

(Bus daugiau)

TAUPI ŠEIMININKĖ
Spaudai paruošė dipl. agr. I. Sinkevičiūtė.'
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Vištienos vyniotinis
1 kiaušinis,
0,5 stiklinės pyrago džiuvėsėlių,
2-3 šaukštai pieno ar sultinio,
2 svogūnai, druskos, pipirų, krapų,
1 kepenėlės, skilvis, širdis,
2 šaukštai sviesto ar vištos riebalų.

Kepenėles, nuėmus plėves, ištrinti mediniu šaukštu, svogū
nus, smulkiai supiaustytus, paspirginti svieste (jei višta riebi, 
nuėmus riebalus vartoti vietoje sviesto) ir sudėjus viską gerai iš
trinti. Kai bus vientisa masė, sudėti pailgais ruoželiais supiausty- 
tą širdį, skilvį ir išplaktą kiaušinio baltymą. Viską lengvai išmai
šyti. Vištą per nugarą ar krūtinę perskrosti išilgai, nuo kaulų nu
imti mėsą ir apiberti druska. Gražiai ištiesus aptepti paruošta mase. 
Suvynioti išilgai raumenų. Apvynioti plonu skudurėliu ar svies
tiniu popierių, surišti siūlu ir kepti ar troškinti.

Kepant reikia dažnai palaistyti atsiradusiu skystimu. Išėmus 
iš krosnies, kol praves, palaistyti tuo pačiu skystimu, pravėsus 
paslėgti ir padėti šaltoje vietoje.

Vyniotinis duodamas šaltas. Nuėmus siūlus, supjaustomas 
skersai plonais gabalėliais ir sudedamas į pailgą lėkštę.

Duodama gražiai supiaustyti su svogūnais ir alyva pomido
rai arba su alyva švieži agurkai.

Vyniotiniui galima imti kitokį įdarą:
0,5 sv. geros veršienos,
1 kiaušinį,
1 šaukštą džiuvėsėlių,
2 svogūnus, druskos, pipirų,
2 šaukštus pieno ar sultinio,
2 šaukštus sviesto, 
kepenėles, širdį ir skilvį.

Paruošiama taip pat, kaip aukščiau nurodyta.

KALAKUTIENA
I. Kepimui paruoštą kalakutą įtrinti druska. Į vidurį pridėti 

džiovintų slyvų ir užsiūti. Slyvos turi būti nuplautos ir nusau
sintos.

Vietoje slyvų galima prikimšti obuoliais.
II. Kalakutai įdaromi ir jų pačių kepenėlėmis su įvairiais 

priedais. Įdaras paruošiamas taip, kaip ir vištoms, tik atitinkamai 
padauginamas. Kalakutas kepamas ir laistomas taip, kaip viš
čiukai ar vištos. Pagal didumą kepamas 2 — 2,5 vai. Prieš duo
dant į stalą gražiai supiaustomas, sudedamas į pusdubenį, apde- 
damas slyvomis ir truputį palaistomas padažu, kuriuo buvo lais
tomas kepant.

Duodamos keptos bulvės, pomidorai ar agurkai su alyva, la
pinės salotos su alyva, bruknių uogienė ir marinatai.

ŽĄSIENA IR ANTIENA

Kepta žąsis arba antis su obuoliais
Vidutinio didumo saldžiarūgščius obuolius nuplauti, nu

šluostyti, išimti sėklynus, sudėti į žąsį ar antį ir užsiūti. Spar
nus ir kojas nuplauti. Kepti, kol paraudonuoja. Paskui užpilti 
1-1,5 stiklinės vandens ir nuolat laistant kepti uždengtame in
de. Norint daugiau obuolių iškepti, jie kepami atskirai. Kad jie 
turėtų kepinio skonį, palaistomi tuo padažu, kuriuo buvo laisto
ma mėsa.

Žąsis kepa apie dvi valandas. Valgoma šilta ir šalta. Iškepus 
piaustoma prieš pat davimą į stalą; sudėjus į pusdubenį, aplink 
apdedama keptais obuoliais ir palaistoma padažu.

Kepta žąsis arba antis su kopūstais
Vienai žąsiai reikia apie 2 sv. raugintų kopūstų. Jei per 

rūgštūs, nuplauti; sudėti į indą, įpilti verdančio vandens, kad 
iki pusės apsemtų. Įdėti riebalų, paspirgintų su svogūnais, po 
3 karčius ir kvepiančius pipirus, druskos, uždengti ir ištroškinti. 
Maišyti, kad neprisviltų. Ištroškintus kopūstus sudėti į žąsį ir už
siūti. Toliau kepama, kaip aukščiau nurodyta.

Kepta žąsis arba antis su kopūstais valgoma tik karšta. Su
piaustyti, sudėti į pusdubenį per vidurį, iš vienos pusės dėti ko
pūstai, o iš antros pakepintos bulvės.

Prieš kepant žąsį ar antį, geriau iš vakaro, gerai iš viršaus 
ir vidaus ištrinti svogūnu su druska. Prieš kepant, nuplauti ir nu
sausinti.

Žąsienos arba antienos drebutiena
Drebutienai imamas kaklas, galva, kojos, sparnai ir skilvys. 

Jei paukštienos maža, pridedama veršienos su kaulais. Į puodo 
dugną sudedami sukapoti kaulai, ant viršaus mėsa, užpilama šal
tu vandeniu; kai užverda, gerai nugraibomos putos. Tuomet dė
ti kelis pipirus, lauro lapą, 2 morkas, petražolių, poro, druskos 
ir uždengus palengva virti. Nemaišyti. Kai paukštiena pasidarys 
minkšta, išimti, kaulus išrinkti, mėsą supiaustyti. Kaulus dar 
pavirinti, kad labiau suvirtų kremzlės. Paskui riebalus nuimti, 
skystimą nukošti. Gilesnių indelių dugną papuošti drebutienoje 
virtomis morkomis, petražolių lapeliais, virto kiaušinio gabaliu
kais, sudėstyti mėsą ir atsargiai užpilti ataušintą drebučių skys
timą. Užšaldyti. Duodant į stalą, drebutiena išverčiama į plokš
čią lėkštę.

Prie drebutienos duodamas actas, krienai ar garstyčios. 
Valgoma su juoda ar balta duona, bet skaniausia su karštom 
bulvėm.

Paukščių kepenėlės
Kepenėlėse yra daug geležies, vitaminų ir kitokių vertingų 

medžiagų, kurios būtinai reikalingos augantiems vaikams, moti
noms ir mažakraujams žmonėms. Vitaminų yra daugiau žaliose 
kepenėlėse. Todėl jas reikėtų — žalias ir valgyti. Bet žalias val
gyti neįpratusiam nėra malonu. Reikia priprasti. Paukščių kepe
nėlės yra skaniausios, jas reikėtų atiduoti vaikams. Mažiems vai
kams kepenėlės pradedamos duoti jau nuo 8 mėn. amžiaus. Iš 
karto duodama apvirintų ir gerai sutrintų 1-2 šaukšteliai. 
Vėliau davinys gali būti didinamas.

Kepenėlės vaikams
I. Gerai nuplautas iš karto dėti į verdantį vandenį, pavirin

ti 10 minučių, gerai sutrinti ir įmaišyti į daržovių košelę.
II. Įpratusiam kepenėles valgyti vaikui jos dedamos iš kar

to į verdantį vandenį ir verdamos 5 min. Duodama, kaip aukš
čiau nurodyta.

III. Labai šviežias kepenėles dėti į karštą vandenį ir pa
kaitinti 10 min., sutrinti ir įmaišyti į košelę.

(Bus daugiau)
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Montrealio Aušros Vartų oktetas dainuoja koncerte spalio 13 Kultūros Židinyje. Prie 
pianino okteto vadovė Mme Madeleine D. Roch. Nuotr. V. Maželio

Dainos mėgėjam daug malo
numo suteikė Aušros Vartų cho
ras, viešėjęs New Yorke ir čia 
koncertavęs spalio 13. Pirma 
choras padarė gražų mostą, daly
vaudamas pamaldose Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje ir ten 
giedodamas. Giedojo jis ir su 
Apreiškimo parapijos choru 
drauge. Gi pats svečių koncertas 
buvo vakare Kultūros Židinyje.

Daug jaunimo
Choras gana didelis. Pati jo 

geriausia pusė, kad jis turi daug 
jaunimo. Ir darosi nuostabu, kad 
Kanadoje jaunimas taip įsijungia 
į chorus, į ansamblius. (Ar ne
būtų galima jų pavyzdžiu ir čia 
organizuoti, pritraukti jauni
mą?!)

Choras sudrausmintas ir iš
lavintas, pajėgus atiduoti dai
ną visame jos subtilume ir gro
žyje.

Nuostabioji dirigentė
Chorą išugdė Mme Madelei

ne Roch, Montrealio pran
cūzė, gabi muzikė. Atėjusi var
gonuoti į Aušros Vartų parapi
ją, ji pamilo lietuvius ir lietuvių 
dainas. Tai tikrai retas pavyz
dys, kad kitos tautos žmogus ga
lėtų taip gražiai ir skoningai 
interpretuoti lietuviškas dainas. 
Ji lietuviškai nemoka, bet moka 
visų dainų tekstus mintinai, su
pranta, ką tie žodžiai reiškia, 
supranta ir sakinį ir jo mintį.

Dainų esmę labai tiksliai pa
gavo ir gana savitai interpreta
vo, pvz., kiekvienas dainos pos
mas padarytas savaip. Dainų in
terpretacija daugiau romanti
nė, ieškoma grožio paprastume 
ir atbaigtoje formoje.

Skoningai ir gražiai ji diriga
vo, su deramu rimtumu, jautru
mu.

-o-
Choras turi ir oktetą ir solis

tą, x\ntaną Keblį, malonaus bal
so baritoną, kuris dainuoja drau
ge su oktetu ir su choru. Tai pa
įvairina programą ir sudaro vi
siškai kitą koncerto slinktį, nei 
dainuotų tik vienas choras.

Pirmoje dalyje choras pradėjo 
ir baigė, o viduryje buvo į- 
terptas oktetas. Šioje dalyje 
moterys buvo pasipuošusios 
tautiniais drabužiais. Ir diri
gentė turėjo gražų lietuvišką 
tautinį drabužį. Antroji dalis bu
vo skirta operų ištraukom. Čia 
moterys buvo baltom bliusku- 
tėm ir ilgais juodais sijonais.

Choras dainavo
Koncertą choras pradėjo J. 

Gudavičiaus — Kur giria ža
liuoja, J. Bendoriaus — Už jū-

MUZIKAS 
ALVYDAS 

VASAITIS —
LAUREATAS

Vydūno Jaunimo Fondas savo 
metinę premiją, skiriamą išskir
tiniam jaunosios kartos darbuo
tojui, šiemet paskyrė muzikui 
Alvydui Vasaičiui, ypatingai pa
brėždamas šio jaunuolio du di
delius darbus, atliktus 1973-74: 
1) prof. Vlado Jakubėno pager
bimo koncerto paruošimą ir di
rigavimą, suruoštą lietuvių 
mokslininkų suvažiavimo metu, 
ir 2) lietuvių operos choro pa
ruošimą ir dirigavimą Verdi ope
ros “Kaukių baliaus” pastatyme.

Vydūno Jaunimo Fondo tiks
las yra padėti mūsų jaunimui, 
kad jis, siekdamas aukštesnio 
mokslo, pasiliktų lietuviškoj 
visuomenė; ir tęstų svarbų lie
tuvybės išlaikymo darbą. 1973, 
minėdamas savo veiklos dvide
šimtmetį, Fondas įsteigė jauno
sios kartos metinę premiją, skir
damas atžymėjimą ir piniginę 
dovaną jaunuoliui, kuris ypa
tingu būdu prisideda prie lietu
vybės išlaikymo. Pirmoji premi
ja pernai buvo paskirta rašyto
jui Algiui Rukšėnui. Šiemet 
mum džiugu pristatyti muziką 
Alvydą Vasaitį, kaip naująjį pre
mijos laimėtoją.

Alvydui Vasaičiui premija 
buvo oficialiai įteikta Akademi
nės Skautijos 50-mečio minėji
me Jaunimo Centre spalio 19.

rk. 

relių, už marelių, J. Petrausko — 
Motuš, motuše, J. Juzeliūno — 
Eisim grybus vajavot. Toliau 
choras atliko: J. Žilevičiaus — 
Laisvės daina, J. Naujalio —
J. Juzeliūno — Lietuva brangi, 
Br. Budriūno — Laisvės Vasaris, 
St. Gailevičiaus — Oi toli, toli, 
Tallat-Kelpšos — Meno daina.

Antroje dalyje buvo operų iš
traukos: G. Verdi — Lėkit 
mintys iš Nabucco, Klovos “Pi
lėnų” — Pasveikinimo choras ir 
Udrio daina (su solistu A. Keb
liu), G. Verdi Čigonai iš Truba
dūro.

Užbaigė choras labai įspūdin
gai ir galingai. Nuolat publikai 
plojant, bisui padainavo tikrai 
gražią dainą — Už jūrelių, už 
marelių.

Akomponavo
Chorą pianu palydėjo Albinas 

Prižgintas, New Yorko muzikas, 
vargonų virtuozas. Ir šį kartą 
jis buvo tikrai įspūdingas muzi
kas, giliai supratęs savo darbą, 
prisiderindamas prie dirigentės. 
Operų palydoje jo partijos buvo 
didesnės, ir ten jis puikiai pa
demonstravo savo žvilgantį ta
lentą ir jėgą.

Oktetas dainuoja
Pirmos dalies viduryje buvo 

ir oktetas. Jį pianu palydėjo 
Mme Madeleine Roch, drauge 
jam ir diriguodama. Oktetas 
gražiai susidainavęs, lankstus ir 
jautrus.

Atliko keturias dainas. Pra
dėjo liaudies daina (St. Šimkaus) 
— Lygioj lankelėj, toliau pran
cūzų liaudies daina (R. Fi- 
liatrault) — A La claire fon- 
taine. Dainelė elegiška, senti
mentalios nuotaikos, bet labai 
maloniai nuskambėjusi. Raudo
nikio — Lauksiu tavęs ateinant, 
šlagerinio pobūdžio. Ji išsisky
rė iš kitų dainų. Tai tuštoka dai
na. Tokiam skoningam oktetui 
reikėtų ją iškelti iš repertuaro. 
Tegu dainuoja kiti, kurie neį
veikia geresnių dalykų. Pabaigai 
Vlado Paulausko — Baltos gėlės 
su solistu Antanu Kebliu. Daina 
romansinio pobūdžio, praskam

bėjo gana gražiai. Publikai plo
jant, teko ją ir bisuoti. Solis
tas Antanas Keblys skoningai 
ir gražiai atliko savo partiją. 
Malonaus tembro šiltas balsas 
derinosi prie visos dainos nuo
taikos.

-o-
Koncertą pabaigus, LB apy

gardos pirmininkas padėkojo 
svečiam ir jų vadovybei, jų 
dirigentei įteikta gėlių, visiem 
prisidėjusiem prie šio koncerto 
surengimo. Tuoj po koncerto di
džiojoje salėje vyko šokiai, o ma
žojoje salėje — veikė baras ir 
buvo visokių valgių. Svečiai 
choristai ir vietos muzikai buvo 
pavaišinti posėdžių menėje.

Koncertas buvo geras ir ver
tingas, žmonių galėjo atsilankyti 
ir daugiau. Buvo apie 300. Tokį 
chorą, pasikviesti nėra taip leng
va. Reikėjo didelės organizaci
jos, daugel rankų pagalbos. Ir 
tai tegali padaryti tokios organi
zacijos kaip Lietuvių Bendruo
menė. Ir čia reikia teigiamai 
vertinti jos darbą — choro pa
kvietimą. Chorui buvo proga pa
sitempti ir padirbėti, o tai pakė
lė choro lygį. New Yorkui su
darė progą išgirsti gerą koncer
tą. (p.j.)

I. STANKŪNAITĖ 
DAINAVO PATERSONO 

OPEROJE
Operos solistė Irena Stankū

naitė spalio 27 Patersono Lyne 
Operos teatro pastatyme Mo- 
zarto “Don Giovanni” atliko 
anglų kalba donnos Elviros 
vaidmenį.

Buvo nemažai ir lietuvių atsi
lankę į šį spektaklį.

Irena turėjo šią ilgą rolę iš
mokti per du mėnesius. Kitam 
pavasariui ruošiasi pastatyti 
operą “Carmen” (Bizet), kurioje 
Stankūnaitė dainuos Michaelės 
role.

Šios operos statytojas yra ge
rai žinomas Metropolitan Ope
ros solistas Paul Plishka, o Pa
tersono simfoninio orkestro ve
dėjas ir operos dirigentas yra 
profesorius-pianistas Armen

AUŠROKĖS BRAZILIJOJ
Windsoro, Ont., Kanados, 

mergaičių kvartetas “Aušra” 
gražiai gastroliavo Pietų Ameri
koj, kur buvo pasiųstas Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos. Apie gastroles Urug
vajuj Darbininke buvo rašyta 
spalio 11, nr. 41.

Dabar Darbininko skaitytojam 
pristatome tėv. J. Kidyko, SJ, 
įspūdžius apie aušrokių koncer
tą Brazilijoj, Sao Paulo lietu
viam. Šis aprašymas pirmą kartą 
išspausdintas Brazilijos lietu
vių laikrašty “Mūsų Lietuva” 
rugsėjo 5.

-o-
Ir musę skrendančią būtum 

girdėjęs — taip nutilo pilnutėlė 
salė, pradėjus dainuoti Kana
dos lietuvaičių kvartetui “Auš
ra”. Viskas čia žavėjo publiką: 
ir dainininkių jaunystė, ir sko
ningai paprasti rūbai, ir įvai
rios besikeičiančios šviesos 
spalvos, vis kitaip nudažančios 
dainininkes ir visą sceną, ir pats 
jų dainavimas. Zeliniečiai yra 
girdėję daug gražių koncertų, 
kai čia lenktyniuodavo keletas 
chorų, kai gražiabalsiai solistai 
ir solistės kutendavo ausį ir šir
dis. Bet tai buvo jau senokai. 
Bent man per paskutinį dešimt
metį neteko čia girdėti taip dar
niai susidainavusio vieneto.

JUOZO STANKŪNO MUZIKINIO DARBO
50 METŲ SUKAKTIS

New Yorko apylinkės lietu
viam gerai pažįstamas yra muzi
kas Juozas Stankūnas, kuris daž
nai palydi savo dukrą, solistę 
Ireną Stankūnaitę, į sceną ir jai 
akomponuoja. Šis vyras muzikai 
yra jau pašventęs savo 50 metų. 
Tai graži sukaktis — visą pusę 
amžiaus!

-o-
Gimė jis 1906 lapkričio 1 

Griškabūdyje. Buvo išvežtas 
Anglijon su tėvais, paskui prieš 
pirmąjį pasaulinį karą grįžo 
į Lietuvą. Sunkios buvo sąly
gos mokytis. Muzikos mokė 
Pranas Ambrazas. Jis ir parengė 
jį vargonuoti. Vargonininko pa
reigas jis pradėjo eiti 1924 Viša
kio Rūdoje, būdamas tik 17 me
tų. Su tos parapijos choru 1928 
dalyvavo antroje dainų šventėje.

Persikėlęs į Kauną, lankė 
muzikos mokyklą, studijavo pas 
prof. J. Naujalį vargonus. Vė
liau Alytuje palčiai reiškėsi kaip 
muzikas, 1930 grįžo į Kauną, 
gavo Šančių parapijos vargoni
ninko vietą, dirbo su įvairiais 
chorais.

1931 švietimo ministerija jį 
išsiuntė į Braziliją darbuotis lie
tuvių tarpe. Čia prasidėjo jo nau
jas gyvenimas, plati muzikinė ir 
visuomeninė veikla. Sao Paulo 
jis baigė konservatoriją ir muzi
kos mokytojų institutą. Galėjo 
būti mokytoju valdžios kolegijo
se, bet geriau pasiliko prie lietu
viško kultūrinio darbo.

Bovajian, kuris dain. Liudą Stu
kt) ir Ireną pastatė į tinkamas 
balso vėžes ir duoda progos 
prasimušti į aukštąją muzikinio 
pasaulio areną.

Taip pat jie su operomis gast
roliuoja ir kitose žymesnėse me
no vietovėse New Jersey valsti
joje.

Kad neperdedu taip rašyda
mas, ar neliudija ilgi, karšti net 
audringi plojimai ir šauksmai 
“bis, bis . . .bis, pakartokit. . .” 
Kuo, kuo, o jau plojimo gausu
mu mūsų publikos paprastai ap
kaltinti negalima. Bet šį sykį 
tai tikrai ji buvo labai dosni. 
Privertė dainininkes pakartoti 
“Tėviškėlę”, “Uosto žiburius” 
ir Bagdono “Žemaitišką polką”.

Be abejo, prisidėjo ir tai, kad 
simpatiškasis ketvirtukas dai
navo mum negirdėtas, visas 
linksmas, valso ritmo dainas. 
Išskyrus “Tėviškėlę” B. Budriū
no, ispanišką ir portugališką ir 
dar kitas dvi, visos kitos buvo 
dabartinių Lietuvos kompozito
rių kūriniai, mum iki šiol ne
girdėti.

Ir savo dainų naujumu, ir jų 
dideliu menišku įsijautimu, ir 
gražiu sūdai navimu kvartetas 
publikos tikrai neapvylė.

Kristina Puidaitė dainų per
traukos metu parodė, kaip nuo
stabiai gražiai galima groti akor
deonu. Ir tos muzikos publika 
klausėsi labai susitelkusi, pas
kui plojo, plojo.

Per antrąjį tarpą tarp dainų 
“Nemunas” pritvino sceną. li
kai gražiuosius spalvinguosius 
mergaičių ir vaikinų rūbus nu
tvieskė prožektorių tai geltonos,

Muzikas Juozas Stankūnas

Į JAV atvyko 1949, pirma bu
vo sustojęs Pennsylvanijoje, o 
vėliau persikėlė į Elizabethą. 
Čia vargonuoja airių parapijoje 
ir plačiai reiškiasi kaip muzikas.

Jis ketvertą metų vadovavo 
Brooklyno Operetės chorui. Dėl 
sunkių kelionės sąlygų turėjo 
pasitraukti. Su amerikiečių mo
kyklos mokiniais yra pastatęs 
eilę operečių, yra turėjęs savo 
muzikos studiją, kurioje taip pat 
dirbo ir jo dukra solistė Irena.

Plačiai jis reiškiasi ir kaip 
kompozitorius. Yra sukūręs dau
giau nei šimtą įvairaus žanro 
dainų, prirašęs veikalų fortepijo
nui, vargonam. Stambiausi jo 
3 kūriniai — Sonata in G dur 
fortepijonui lietuviškais moty
vais, Šv. Jeronimo mišios 4 bal
sam, Preliudas ir fuga kameri
niam orkestrui.

Šalia savo muzikinio darbo 
mėgsta gėles ir turi gėlių darže
lį-

tai rausvos, tai kitokių spalvų 
šviesos, tai tas grakščiai šokąs 
jaunimėlis atrodė tartum iš pa
sakų pasaulio atskridęs. Kas ne
buvo, nematė to spalvų, dainos ir 
šokio grožio, jokiais žodžiais 
čia neperduosi . . .

Kai to koncerto rengėjai gavo 
pranešimą, jog Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdyba pa
siųs P. Amerikon mergaičių 
kvartetą koncertuoti, buvo susi
rūpinę, kas iš to išeis. Bet 
Bendruomenės v-ba žinojo ką 
siunčianti. Už tai turim būti 
jai labai dėkingi. Suruošėt lietu
viškos dainos mylėtojam tikrai 
prabangias vaišes. Ačiū, ačiū . . .

Nesakyčiau, kad publikos ne
bebūtų galėję būti daugiau. Kai 
buvo žmonių iš toli toli, kai bu
vo retai kada mūsų parengimuo
se tepamatomų asmenų, tai ne
buvo visos eilės tokių, kurie, ro
dos, būt turėję dalyvauti. Bet 
ketvertas šimtų publikos mum 
yra retas dalykas, ir tuo galima 
tik pasidžiaugti.

Po koncerto — vaišės. Išpirk
ta 40 staliukų. Šakiai. Labai 
jauki draugiška nuotaika?‘

Salės gale buvo lietuviškų 
knygų ir plokštelių kioskas. Jų 
išpirko už apie 500 kruzeirų. 
Čia uoliai darbavosi žurnalistas 
St. Vancevičius, kuris prieš kon
certą išplatino daug garbės pa
kvietimų . . .

Koncerto programos pranešė
jais buvo Liucija Jodelytė ir inž. 
A. Sliesoraitis, Brazilijos L.B. 
valdybos pirmininkas.

Paskutinėje koncerto dalyje 
scenon sugužėjo nemuniečiai 
ir sudarė spalvingą foną daini
ninkėms. Tuo jos labai apsi
džiaugė.

Vietoj įprastinių rožių puokš
čių, kurios greitai nuvysta ir ku
rių negalima nusivežti Ameri
kon, dainininkes, jų vadovę ir 
akordeonistę apdovanojo brazi
liškų akmenėlių ir kavos grūdų 
karoliais bei apyrankėmis. Tai 
geriau už gėles ilgą laiką pri
mins jom kelionę po P. Ameri
ką ir viešnagę Brazilijoje.

Dainininkes nuoširdžiai glo
bojo S. Paulyje p.p. Bareišiai, 
Bendoraičiai, V. Baranauskienė, 
Antanas Valavičius su A. Slieso- 
raičiu; Šautose vaišino p.p. Ste
ponaičiai ir Remenčiai, R. de Ja- 
neiro — p. E. Petraitis ir p.p. 
Gauliai. Žodžiu, kur jos pasuko, 
ten buvo šiltai priimamos. Ir tai 
jom krito į akis ir širdis.

Gal nereikėtų labai stebėtis, 
kad dainininkės labai gražiai 
dainavo. Juk visos po keletą me
tų studijavusios muziką. Bet kai 
paklausiau, kaip dažnai turi re
peticijas, tai atsakė, jog papras
tai kartą kas savaitę. Bet kai 
rengiasi koncertam, tai bent po 
du kartu. Be darbo ir prakaito 
nebus gero derliaus. Ir tada pa
galvojau: S. Paulyje tikrai turi
me net geresnių balsų už vieš
nių, kurių balsai, mano suprati
mu, yra geri, bet nėra nepapras
tai geri. Tačiau jų susidainavi- 
mas, balsų valdymas daro jas 
aukšto lygio menininkėmis.

Be abejonės, viena yra daina
vimo technikei kvartetui, kita 
choram. Bet vieniem, ir kitiem 
tiek pat reikalingos dažnos re
peticijos. Be dažnų repeticijų 
nerti ir negali būti gero choro.

MUZIKA

IŠ MUZIKŲ 
Į VEIKLOS

— Sydnėjaus operos rūmuose 
antrą kartą koncertavo vieti
nis lietuvių “Dainos” choras, 
kurio vyr. vadovas yra muz. Bro
nius Kiveris, o moterų choro 
vadovė — muz. Zita Belkutė. 
Valandą trukusi programa buvo 
skirta lietuvių liaudies ir kom
pozitorių dainom. Porą duetų 
padainavo muz. Z. Belkutės pa
ruoštos choristės E. Belkienė 
ir A. Storpirštienė. Didžiąją 
klausytojų dalį sudarė australai, 
kuriem labiausiai patiko “Dai
nos” moterų choras.

— Pramoginės dainos konkur
są Paskelbė Illinois Lietuvių 
Gydytojų draugija. Premijom 
skiria 1000, 500, 300 ir 200 dol. 
dovanas. Jury komisijon pa
kviesti muzikai Alice Stephens, 
Balys Pakštas, Faustas Strolia ir 
Alvydas Vasaitis, rašytojas Aloy
zas Baronas ir Illinois Gydytojų 
draugijos atstovė dr. Alicija Rui- 
bienė.

— Pianistas Manigirdas Mote- 
kaitis lapkričio 17 koncertuoja 
Santa Monica, Calif. Jo koncer
tą rengia Los Angeles ateitinin
kai.

— Jurgio Juozapaičio, jauno 
lietuvio kompozitoriaus, pirmąja 
simfonija “Rex” rugsėjo 24 pra
dėta okupuotos Lietuvos vals
tybinės filharmonijos simfoni
nio orkestro šio sezono koncer
tų serija. Simfonija “Rex” skir
ta M. K. Čiurlioniui atminti. 
Ateinančiais metais minima jo 
gimimo 100 metų sukaktis.

Margučio koncerte Jaunimo 
Centre spalio 13 atliko programą 
solistė Birutė Aleksaitė, kilusi iš 
Suvalkų trikampio, kalbanti ge
rai lietuviškai, baigusi Varšuvos 
konservatoriją, muzikos mokslus 
gilinanti Amerikoj. Gausus bū
rys svečių solistę šiltai sutiko ir 
gausiai plojo. Ji padainavo Mo- 
zarto, Schuberto, Schumanno, 
Debussy, Verdi ir lietuvių kom
pozitorių kūrinių. Jos pasirody
mas buvo nuostabiai gražus, ver
tas gero žodžio.

— Muz. VI. Jakubėnas dainą 
“Gėlės iš šieno” sukūrė prieš 
50 metų Biržuose. Sol. Laima 
Stepaitienė, rugsėjo 29 koncer
tavusi Chicagoj, sukakties proga 
iškvietė kompozitorių akompo- 
nuoti dainuojant šią jo dainą.

— Pianisto Manigirdo Mote- 
kaičio koncertas lapkričio 17 
įvyks Santa Monica, Calif., San
ta Monica Women’s Club salėj. 
Koncertą rengia Los Angeles 
ateitininkai.

— Gintaras, Montrealio jauni
mo ansamblis, į New Yorką 
atvyksta lapkričio 9 ir koncer
tuos Kultūros Židinyje. Tuo 
metu vyks Atlanto rajono skautų 
ir skaučių suvažiavimas. Bus at
žymėta rajono 25 metų veikla.

— Solistė Prudencija Bičkie- 
nė ir solistas Jonas Vaznelis 
lapkričio 17 koncertuos Hamil
tone, Kanadoj. Koncertą rengia 
Kanados Lietuvių Katalikių Mo
terų Dr-jos Hamiltono skyrius 
savo veiklos 25 metų sukakties 
proga.

— Solisto Alekso Kutkaus, 
Lietuvos valstybinės operos 
solisto, penkerių metų mirties 
minėjimas bus lapkričio 10 Chi
cagoj, Jaunimo Centre su akade
mine ir menine dalimi ir su pa
maldomis tėvų jėzuitų koply
čioj. Rengia specialus komitetas.

— “Dainos” choras Sydnė- 
juj šiais metais švenčia savo gy
vavimo 20 metų sukaktį. Šia pro
ga lapkričio 9 ruošiamas iškil
mingas minėjimas ir koncertas.

— Aleksandrui L. Rutkauskui, 
11 metų amžiaus smuikininkui, 
tris puslapius paskyrė daug skai
tytojų turįs žurnalas “Gente” 
Argentinoj. A. L. Rutkauskas 
yra jauniausias valstybinio radi
jo jaunųjų orkestro narys, ku
riam muzikos mokytojai prana
šauja gražią ateitį. Straipsnis 
iliustruotas penkiom jaunojo 
muziko nuotraukom. xAJeksand- 
ras auga muzikalioj šeimoj: jo tė
vas La Patos miesto argentinie
čių teatre groja fleita, motina — 
trimitu.
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JONAS KRUKONIS 
IR 

MARTYNAS RADTKE

JONAS JASYS 
New London, Conn.

Darbininko spalio 11 nume
ris rašė apie iš Lietuvos kilu
sį Martyną Radtkę, kuris mir
damas paliko New Yorko mies
to viešajai bibliotekai 368,000 
dol. Š. m. balandžio 5 tas pats 
Darbininkas pateikė apsčiai ži
nių apie Joną Krukonį, kuris sa
vo nemažą turtą paliko Lietuvių 
Fondui.

Tai du tikrai nuostabūs vyrai, 
kurių gyvenimas taip pat nuosta
biai panašus. Abu gimė netur
tingų ūkininkų šeimose. Abu 
augo be savo motinų: Martynas 
jos neteko būdamas trejų metų, 
o Jono motina mirė jį gimdy
dama. Nuo mažens abu turėjo 
užsidirbti duoną dirbdami pas 
svetimus: Jonas piemenavo ir 
bernavo pas ūkininkus, o Marty
nas patarnavo vietos kunigui ir 
dirbo jo sode. Abu atvyko į 
Ameriką tais pačiais 1913 me
tais. Abu, galima sakyti, buvo 
bemoksliai: Jonas nemokėjo nei 
rašyti, nei skaityti, o Martynas 
sakėsi Lietuvoj turėjęs maža 
progos formaliam mokslinimui- 
si. Abu Amerikoj prasimokė pa
tys per save: Jonas net ir darbe 
dažnai turėdavo knygą rankose, 
o Martynas laisvalaikius leido 
šviesdamasis New Yorko miesto 
viešojoj bibliotekoj. Abu savo 
kuklias santaupas investavo į 
akcijas ir visiškai bankrotavo, ta
čiau abu nepasidavė, ir, vėl kiek 
susitaupę, vėl pasinėrė akcijų 
versle ir gerokai praturtėjo. Abu 
mirė kovo mėnesį: Martynas 
pernai, o Jonas šiemet. Abu 
nepaliko įpėdinių; Martynas 
buvo net nevedęs.

Ir Martynas, ir Jonas savo 
turtą paliko švietimui: Jonas — 
lietuvių studentų stipendijom, 
o Martynas — šio krašto biblio
tekai New Yorke. Taigi Marty
nas parėmė bendrą Amerikos 
žmonių švietimą, o Jonas — 
Amerikos lietuvių.

Ir Jonas savo palikimą buvo 
paskyręs grynai amerikietiškom 
institucijom, bet, bičiulių pa
veiktas, savo valią pakeitė. Ar 
bandė kas pakeisti Martyno va
lią ir ar jis ją būtų pakeitęs, 
jei kas tai būtų bandęs, lieka 
mįslė. Jis gimė Klaipėdos kraš
te, kurį savo testamente pats 
vadino Lietuva. Kalbėjo lietu
viškai ir mokėjo lietuviškų 
dainų, bet savo 368,000 dol. 
palikimu Lietuvai patarnavo tik 
tiek, kad įrašydino Lietuvos var
dą šio pasaulio didmiesčio bi
bliotekos jam skirtoj paminkli
nėj lentoj. Tai, žinoma, nėra 
mažas dalykas, nes New Yorko 
biblioteka yra viena iš didžiau
sių Amerikos bibliotekų, ją lan
ko milijonai žmonių ir Lietuvos

PO CHICAGOS DANGUM
Kongresmanas Robert Hanra- 

han spalio 18 Tautiniuose na
muose buvo pagerbtas lietuvių. 
Pilna salė svečių jam sukėlė 
ovacijas. Jis padarė pranešimą 
apie Simą Kudirką, kuriam iš
laisvinti jis daug dirbo. Susi
rinkimas jam dėkojo ir gausiai 
plojo.

Kazimieras Oksas, kandida
tuojąs į sanitarinio distrikto pa
tikėtinius, spalio 18 buvo pri
statytas namų savininkų susirin
kime, kuris įvyko Marąuette 
Parko parapijos salėj.

Vytauto Didžiojo Šaulių rink
tinės valdyba spalio 13 posė
džiavo Gintaro svetainėj. Buvo 
svarstoma rinktinės 20 m. veik
los sukaktuvių šventės progra
ma. Stambi pinigų suma (1000 
dol.) buvo paskirstyta lietuvių 
švietimo, labdaros ir kultūri
nėm institucijom: lituanisti
nėm mokyklom, Simo Kudirkos 
fondui, Jaunimo Centrui, Mar
ąuette Parko parapijai, radijo 
valandėlėm, Balfui, Altai, Bra
žinskam ir laikraščiam (tame 

* skaičiuje ir Darbininkui 10 dol J.

į Du
? nuostabus
[ vyrai

sūnaus tokia didelė jai parama 
yra labai teigiamas liudijimas 
apie Lietuvą. Šiuo savo aktu 
Radtke įžengia kaip antrasis 
Lietuvos sūnus į New Yorko 
miesto švietimo istoriją: pirma
sis buvo Aleksandras Karolis 
Curtius-Cursius (Kuršius).

-o-
Ir Martynas, ir Jonas paliko 

testamentus. Ret kiek lietuvių 
miršta be jokio testamento ar su 
testamentu, kurį mirties patale 
skaudžiai apverkia? Pirmųjų pa
vyzdys—neseniai Urugvajuj mi
ręs daug nusipelnęs Lietuvai 
a.a. Kazimieras Čibiras. Š. m. 
spalio 14 Drauge apie jį skai
tom: “Velionis testamento ne
paliko, jo, kad ir nedidelis, tur
tas teks svetimiesiems”. Antrų
jų pavyzdį pateikiu kiek plačiau.

Prieš apie 17-ka metų Pater- 
sone, N. J., lankydavo mane vie
nas senelis, viengungis neraš
tingas lietuvis. Aš jam rašydavau 
laiškuš į Lietuvą dviem jo miru
sios vienintelės sesers dukte
rim ir padėdavau išsiųsti siun
tinių. Jis jas labai mylėjo, nes 
jos buvo jo vienintelės artimos 
giminės pasauly. Jis turėjo greti
mame mieste nemažą sklypą 
su neblogu vienos šeimos namu 
ir dar kiek pinigų. Aš daug kartų 
jam kalbėjau, kad jis padarytų 
testamentą ir savo turtą ar jo 
dalį pavestų tom, kaip jis vadin
davo, vargšėm našlaitėm mer
gaitėm. Mano įkalbinėjimai 
buvo veltui. Jis buvo įsitikinęs, 
kad, kai tik sudarys testamen
tą, jis jau nebebus savo turto 
savininkas. Aš niekaip negalė
jau jo įtikinti, kad testamentas 
iki jo mirties bus tik paprastas 
popierius ir nesusiaurins jo nuo
savybės teisių.

1958 jis visai susilpo ir stip
riai susirgo. Prie jo prisistatė 
dvi Amerikoj gimusios labai toli
mos giminaitės (kiti sako, kad 
net ne giminaitės, o tik jam 
draugiškos šeimos dukros) ir pa
sisiūlė jį slaugyti, jei jis užra
šys jom savo turtą. Priešingu 
atveju, sakė, jis bus išvežtas į 
ligoninę. Jis ligoninės bijojo 
kaip mirties ir jom nusileido. 
Jos paėmė jį į vienos jų namus, 
iškvietė advokatą ir susitvarkė. 
Aš jį aplankiau ir mačiau, kad 
jo dienos jau suskaitytos. Po ma
no apsilankymo jis buvo išvež
tas pas antrąją tų merginų į kitą 
miestą. Kai susiradęs ir ten jį 
aplankiau, vos man įėjus į kam
barį, jis graudžiai, garsiai pra
virko: “Padariau “misteiką”, pa
dariau “misteiką”, nieko neuž
rašiau tom mergaitėm” (sesers 
dukrom). Netrukus mirė.

Šia byla buvo susidomėjęs ir 
Lietuvos konsulatas, bet testa
mento tvirtinimo negalėjo su
trukdyti.

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
centro valdybos, revizijos ko
misijos ir garbės teismo rinki
mai prasidėjo spalio mėnesį. 
Rinkiminė komisija, patikrinusi 
Sąjungos sąrašą, rado 300 akty
vių narių. Daugumas jų gyvena
J. A. Valstybėse. Kiti gyvena Ka
nadoj, Argentinoj, Brazilijoj, Ve- 
necueloj, Vak. Vokietijoj, Ang
lijoj, Prancūzijoj, Šveicarijoj, Ita
lijoj ir Australijoj. Pasklidę po 
platų pasaulį, jie palaiko glaudų 
ryšį su centro valdyba, moka na
rio mokestį, skaito centro valdy
bos leidinį “Lietuvis Žurnalis
tas”. Rinkiminė komisija S-gos 
nariam išsiuntė 300 balsavimo 
lapų. Nariai balsavimo lapus 
vokuose grąžina iki gruodžio 1 
rinkiminei komisijai: c/o J. To
liušis, 7220 So. California Avė., 
Chicago, III. 60629. Negavusie
ji balsavimo lapų prašomi kreip
tis minėtu adresu. Į centro val
dybą kandidatuoja iš Chicagos: 
V. Būtėnas, J. Janušaitis, J. Ka- 
pačinskas, V. Kasniūnas, E. 
Pakštaitė, A. Pužauskas, J. Vaiš- 
nys, D. Vakarė. Į kontrolės ko
misiją kandidatuoja iš Toronto:
L. Adomavičius, P. Bastys, J. 
Kaškelis, S. Varanka. Į garbės

Pianistas Andrius Kuprevičius skambina M. K. Čiurlionio 
kūrinius Philadelphijos moterų klubo surengtame Čiurlio

nio minėjime. Nuotr. A. Cepulio

PHILADELPHIJOJ
Procesija

Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapija Šventųjų metų atlaidam 
pelnyti atliko procesiją į Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčią. Pro
cesijai vadovavo kun. K. Saka
lauskas, talkinamas parapiečių.

Po lietuviškų pamaldų, kurio
se daugelis priėmė Švč. Sakra
mentą, buvo susirinkta parapijos 
salėj išgerti kavutės ir užkąsti. 
Priešpiečius suorganizavo skau
tai. Jiem už tai nuoširdus ačiū.

Procesijoj buvo nešamos Liet. 
Bendruomenės, Ateitininkų, 
Skautų, Ramovėnų ir T. S-gos 
vėliavos. Procesiją pasitiko ka
talikai veteranai, uniformuoti il
su ginklais.

Suėjus visiem į bažnyčią, Vil
ties choras giedojo Tėve mūsų. 
Po to buvo Šv. Rašto skaitymas 
ir pamokslas. Buvo sukalbėtas ir 
rožančius. Prieš kiekvieną ro
žančiaus dalį buvo skaitomos 
atitinkamos ištraukos iš Šv. Raš
to. Jas skaitė organizacijų atsto
vai. Po kiekvienos dalies Vilties 
choras giedojo giesmę.

Sukalbėjus Mergelei Marijai 
skirtą litaniją ir maldas, buvo iš
statytas Švč. Sakramentas. Po 
maldų, skirtų Šventiesiem me
tam, buvo palaiminimas Švč. 
Sakramentu.

Pamaldos baigtos Vilties cho
rui giedant giesmę.

-o-
Šioj iškilmingoj Šventiesiem 

metam skirtoj procesijoj daly
vavo apie 200 žmonių. Viskas 
buvo labai gražiai suorganizuo
ta, tvarkingai pravesta.

Kiek slėgė nuotaiką tai, kad 
atrodė, jog Šv. Kazimiero para- 

teismą kandidatuoja iš Los An
geles: J. Kuprionis, I. Medžiu
kas, P. Pamataitis, G. Valančius. 
S-gos centro valdyba išleidžia 
stambų veikalą “Žurnalistika”. 
Tai bus vadovas mūsų žurnalis
tam ir korespondentam.

Inž. Antanas Rudis ir jo šei
ma buvo pagerbti popietėj, kurią 
suruošė Lietuvių Moterų Fede
racija spalio 13 Tautiniuose 
namuose. Vytautas Kasniūnas 
savo žodyje inž. A. Rudį ir jo 
šeimą pristatė kaip aukotojus, 
knygų leidėjus, įvairių projektų 
rėmėjus ir fondų narius. A. Ru
dis kalbėjo apie lietuvišką veik
lą savo tėvų kraštui, kurį slegia 
rusų okupacija. Jį sveikino dau
gelis organizacijų' atstovų ir vei
kėjų, iškeldami jo labdaros, kul
tūrinę, visuomeninę ir politinę 
veiklą. Žodį tarė ir neseniai iš 
Lietuvos pabėgęs muz. Aloyzas 
Jurgutis. Solenizantui sugiedota 
“Ilgiausių metų”. Inž. A. Rudis, 
kaip metalo įmonės savininkas, 
visus atsilankiusius apdovanojo 
metalinėmis dovanomis (atsuk
tuvais, skustukais ir kitkuo). Po
pietėj dalyvavo gausus būrys 
svečių, kurių tarpe buvo dakta
rų, rašytojų, dailininkų. Svečiai 
buvo pavaišinti skanumynais 
ir kavute.

J. Kaunas 

pija mūsų nelaukė: tuščia baž
nyčia (3 žmonės),nė vieno kuni
go (rodos, zakristijoj buvo), var
gonai neveikė (tai labai trukdė 
giedojimą). Tikėtasi, kad susi
tiks dviejų lietuviškų parapijų 
tikintieji, bet deja . . .

Tikintieji yra nuoširdžiai dė
kingi Šv. Andriejaus parapijos 
kunigam už šią procesiją.

M. K. Čiurlionio minėjimas
Lietuvių Moterų Klubų Fede

racijos Philadelphijos klubas 
spalio 20 Ethical salėj suruošė 
mūsų tautos iškiliojo meninin
ko M. K. Čiurlionio minėjimą 
jo besiartinančio šimtojo gimta
dienio proga. '

Minėjimą pradėjo klubo pir
mininkė J. Augaitytė, trumpu 
žodžiu pristatydama programos 
vykdytojus.

Dail. R. Viesulas buvo pa
kviestas skaityti paskaitos apie 
M. K. Čiurlionį kaip dailininką. 
Paskaita buvo gerai paruošta, 
vartojant schemas.

M. K. Čiurlionio muzikinio ta
lento veidą ryškino pianistas A. 
Kuprevičius. Pradžioj buvo žo
dinė dalis. Joj prelegentas davė 
Čiurl ionio kelio į muzikinį pa
saulį vaizdą. Toliau jis suskirstė 
Čiurlionio kūrybą į periodus, 
kiekvieną iš jų apibūdino ir visa 

Lietuviai pranciškonai 
laukia jaunimo talkos

Darbo tyra daug tarp lietuvių Amerikoje 
ir visame pasaulyje ...

Platūs dirvonai laukia mūsų ir Lietuvoje!
Pranciškonai lietuvius apkrikštijo. Jie turi juos ir katalikų tikėji
me išlaikyti. Pranciškonams reikalingos naujos jėgos. Argi negra
žu savo gyvenimą paaukoti Dievui ir Tėvynei?

s . J
i J

Jaunuoliai, kurie nori pasiaukoti Dievui
ir savo tautiečiams yra mielai priimami 

Lietuvos Pranciškonų provincijon
;i

Čia jie gauna reikalingą mokslą ir atranda geras dvasinio darbo 
sąlygas. Priimami jaunuoliai į klierikus ir brolius. Kas nėra baigęs 
gimnazijos, gali baigti pas pranciškonus. Iš kandidatų į brolius Į
nereikalaujama mokslo. Priimami taip pat pasauliečiai kunigai ir 
vyresniojo amžiaus vyrai.

JAUNUOLI, PASVARSTYK, AR NEVERTA IR TAU 
EITI ŠV. PRANCIŠKAUS PĖDOM GELBĖTI Į

ŠIŲ LAIKŲ ŽŪSTANČIŲ ŽMONIŲ
SIELŲ?

Tavo pagalbos laukia Lietuvių Tauta

Informacijų 
reikalu 

Kreiptis:

PROVINCIAL
SUPERIOR
Franciscan 
Monastery 

Kennebunkport, 
Maine 
06046

bedieviško komunizmo vergijoj.

tai iliustravo, paskambindamas 
kūrinius.

Abi paskaitas klausytojai pa
lydėjo karštais aplodismentais.

Abu prelegentai buvo iškvies
ti, ir klubo pirmininkė šiltu žo
džiu jiem padėkojo, o S. Jurs- 
kytė įteikė simbolines dovanė
les ir raudonų rožių žiedus.

Moterų klubas, surengdamas 
šį aukšto lygio minėjimą, nusi
pelno nuoširdaus padėkos žo
džio.

Minėjime buvo apie 150 sve
čių.

Balfo vajus
Vietos Balfo skyrius išsiunti

nėjo laiškus, prašydamas aukų. 
Tas vajus tęsis iki lapkričio 
pabaigos.

Jei kas dėl kurių nors prie
žasčių, o dažniausiai dėl pašto 
tarnybos sutrikimo, laiško nega
vo, tai ir tuos Balfas nuošir
džiai prašo savo aukomis prisi
dėti, mažinant skurdą ir vargą 
mūsų tautiečių tarpe.

Balfas prašo painformuoti, kad 
lapkričio 30 Šv. Andriejaus pa
rapijos salėj jis ruošia pobūvį 
su programa ir vaišėmis atžy
mėti savo 30 metų veiklai. Tą 
dieną lietuviškoji visuomenė ir 
organizacijos prašomos rezer
vuoti Balfui.

Mirė Birutė Jasinskienė
Kiel ilgiau pasirgusi, spalio 10 

mirė Birutė Jasinskienė (Pet
rauskaitė).

Velionė buvo gimusi 1922 
rugpiūčio 15 Butviečių km., Pa
jevonio vals. Prasidėjus emigra
cijai iš Vokietijos, ji išvyko į

SPALIO
AIDAI
Straipsniai: V. Vaitiekūnas — 

Lietuvos gyventojai pasaulio gy
ventojų metais; V. Maciūnas — 
Antano Smetonos laiškai J. Šau
lio archyve; Pr. Skardžius — 
Bendrinė ir literatūrinė kalba;
K. Trimakas — Psichologinis 
žvilgsnis į tikėjimą; A. P. Gu- 
reckas — Dėl Rytprūsių ateities.

Iš grožinės literatūros: K. Bra- 
dūnas — Kryžių kalnas (eik); Al. 
Baronas — Kultūrų sujungimas 
(eil.); O. Mikailaitė — Eilėraš
čiai.

Apžvalgoje: R.V.D. — Viltis 
— tautoje; A.S. — Etninės gru
pės JAV; V. Rimšelis — Tarp
tautinis šv. Tomo minties įverti
nimas.

LMKF Philadelphijos klubo 
pirmininkė Juozė Augaitytė 
atidaro M. K. Čiurlionio 
šimto metų gimimo sukak
ties minėjimą. Nuotr. A. Cepulio

Angliją; ten sukūrė šeimą. 1958 
su šeima atvyko į JAV.

Paliko giliai nuliūdusius vyrą, 
sūnų, seseris, gimines ir arti
muosius.

Palaidota Prisikėlimo kapinė
se.

Ad. G.

Recenzijos: J. Grinius — Min
daugo sūnėno mirtis (J. Krali- 
kausko romanas); S. Goštautas 
— B. Ciplijauskaitė apie ispanų 
poetą (J. Guillen).

Šis numeris iliustruotas D. 
Stončiūtės (visų jos darbų nuo
traukos V. Noreikos), A. Gudai
čio, A. Zubienės ir R. Jauto- 
kaitės kūriniais, J. Paukštienės 
vinjete; be to, A. Smetonos at
vaizdas ir laiškų faksimilės.

Redaguoja dr. Juozas Girnius, 
27 Juliette St., Boston, Mass. 
02122, leidžia T. Pranciškonai; 
leidėjų atstovas — T. dr. Le- 
nardas Andriekus, OFM, Fran- 
ciscan Monastery, Kennebunk- 
port, Me. 04046; administruoja 
T. Benvenutas Ramanauskas, 
OFM, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.
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PETRO MALDEIKIO
SEPTYNIASDEŠIMTMEČIO PROGA

Petras Maldeikis gimė 1904 
spalio 19 Bartkūnų kaime, Ra
mygalos valsč., Panevėžio ap
skrity, gausioj ūkininko šeimoj.

Skaityti ir rašyti išmoko na
mie. Mokėsi Ramygalos progim
nazijoj ir Ukmergės gimnazijoj, 
kurią baigė 1927.

Norėdamas užsidirbti lėšų 
studijom, nuo 1927 rugsėjo 1 
iki 1930 spalio 30 tarnavo civi
liu tarnautoju vyriausiame ka
riuomenės štabe ir aukštuosiuo
se karininkų kursuose.

Vytauto Didžiojo universiteto 
humanitarianinių mokslų fakul
tete studijavo lietuvių kalbą ir 
literatūrą, anglų literatūrą ir pe
dagogiką. Išklausęs visą kursą ir 
išlaikęs egzaminus, išskyrus bai
giamuosius, 1931 rugsėjo 15, at
likdamas karinę prievolę, įstojo į 
karo mokyklos atsargos karinin
kų laidą ir ją baigė 1932 
rugsėjo 15. Tais pačiais metais 
išlaikė universiteto baigiamuo
sius egzaminus.

1932 gruodžio 15 buvo pa
skirtas Lietuvos aklųjų instituto 
vedėju ir čia dirbo iki 1939 
rugpiūčio 31. Kad susipažintų su 
aklųjų mokymu ir jų mokyklo
mis kituose kraštuose, lankėsi 
Latvijos, Austrijos, Čekoslovaki
jos, Vokietijos ir Prancūzijos 
aklųjų institutuose.

1934 gruodžio 24 vedė Jadvy
gą Endziulaitytę.

1939 rugsėjo 1, išėjęs iš ak
lųjų instituto, buvo paskirtas 
Marijampolės mokytojų semina
rijos mokytoju, kitais metais — 
tos seminarijos inspektorium. 
Kadangi žmona, dirbdama vie
noj Kauno gimnazijoj, buvo pa
silikusi Kaune, kur turėjo ir sa
vo namus, 1940 rugsėjo 1 jis pa
sitraukė iš Marijampolės moky
tojų seminarijos ir buvo paskir
tas mokytoju į Kauno 9-ąją gim
naziją.

Studijuodamas įvairius peda
gogikos ir psichologijos klausi
mus, nepriklausomais laikais iš
leido atskiromis knygomis: 
•-Mėlaš'"kaip pėdagoginė prob
lema”, “Inteligencija ir jos ty
rimas” ir “Valia ir jos ugdy
mas”.

1941 liepos 1 buvo lietuvių 
sukilimo pastatytos vyriausybės 
švietimo ministerijos paskirtas 
organizuoti Kaune mokytojų se
minariją. Jai vadovavo iki pasi
traukimo iš Lietuvos.

Per tris vasaras (1942, 43 ir 
44) organizavo Kaune vasaros 
mokytojų kursus paruošti nau
jiem pradžios mokyklos mokyto
jam.

Gilindamasis pedagogikoj ir 
psichologijoj, 1943 buvo įteikęs 
Vytauto Didžiojo universiteto fi
losofijos fakultetui disertaciją 
“Koedukacija psichologiniu po
žiūriu”. Vokiečiam uždarius 
universitetą, komisija, suside
danti iš dekano prof. A. Ma
ceinos, prof. P. Kuraičio ir adj. 
Ig. Malinausko, nebegalėjo pra
vesti doktorato egzaminų ir di
sertacijos gynimo.

Lietuvoj nuo pirmos klasės 
priklausė prie ateitininkų or
ganizacijos, Lietuvos Šaulių Są
jungos ir Lietuvių Katalikų Mo
kytojų Sąjungos. Savo straips
nius spausdino XX-me Amžiuj, 
Lietuvos Mokykloj ir Aklųjų 
Dalioj.

Iš Lietuvos pasitraukė 1944 
liepos 31 į Austriją, vėliau per
sikėlė į Bavariją. Organizuojan
tis tremtinių stovyklom, apsigy
veno Hariau stovykloj, Hessene.

1945-49 buvo Hanau lietuvių 
gimnazijos direktorius. Kurį lai
ką buvo švietimo įgaliotiniu 
Hessene esančiom penkiom lie
tuvių gimnazijom. Buvo Lietu
vių Tremtinių Mokytojų Sąjun
gos Vokietijoj pirmininkas.

Dalyvavo visuomeniniame 
gyvenime, skaitė paskaitų visuo
menei pedagoginiais klausi
mais ir bendradarbiavo Vokieti
joj Tremtinių Mokykloj ir Ai
duose. Du kartus skaitė paskai
tas lietuvių kunigų suvažiavi
muose Vokietijoj.

Atskiri leidiniai Vokietijoj: 
“Tėvai ir vaikai”, “Seksualinis 
auklėjimas”, “Lyčių proble
mos” (drauge su dr. A. Macei
na).

1949 spalio 14 atvyko į JAV’ 
ir įsikūrė Ciceroj. Pragyveno 

dirbdamas fabrikuose įvairų fi
zinį darbą. Ilgiausiai dirbo ma
šinisto ir metalo patikrinimo 
laboratorijoj testų paruošėjo 
darbą. Buvo JAV LB Cicero 
apylinkės valdybos pirmininku 
ir sekretorium, ateitininkų sen
draugių Chicagos skyriaus val
dybos nariu, Liet. Krikščionių 
Demokratų Sąjungos Chicagos 
skyriaus pirmininku ir centro 
komiteto nariu dvi sesijas.

Rašė daug straipsnių visuo
meniniais klausimais, daugiau
sia pasirašydamas J. Varno sla
pyvardžiu. Pedagoginius ir kul
tūriniais klausimais straips
nius pasirašo dažniausiai savo 
pavarde.

Su kun. V. Bagdanavičium, 
MIC, kun. dr. A. Baltiniu ir 
grupe kitų intelektualų suorga
nizavo Mokslinių Studijų Klubą 
ir jam pirmininkavo keletą me
tų, visą jo veikimo laiką.

Mokslinių Studijų Klubui per
siorganizavus į Lietuvių Katali
kų Mokslo Akademijos židinį, 
buvojo pirmininku keletą metų. 
1962 suorganizavo Akademijos 
suvažiavimą Chicagoj.

Skaitė daug paskaitų pedago
giniais ir kitokiais klausimais.

Yra buvęs Cicero lituanistinės 
mokyklos mokytoju.

Iki išvykimo iš Chicagos bu
vo Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto lektorius, dėstydamas 
pedagogikos ir psichologijos 
pradmenis.

Amerikoj gyvendamas, bend
radarbiavo Drauge, Aiduose, 
Lux Christi, Laiškuose Lietu
viams, Naujienose, Darbininke, 
Tėvynės Sarge ir Jaunimo Žy
giuose.

Studijuodamas įvairius klausi
mus, gyvendamas Amerikoj, iš
leido knygas: “Vakarų Europos 
ir JAV auklėjimas”, “Modernio
sios pažangos problemos”, 
“Meilė dvidešimtajame am
žiuje”, (red.) “Vytautas Endziu- 
laitis”.

Nuo 1959 redaguoja Švietimo 
Tarybos leidžiamą lietuviškojo 
ugdymo žurnalą Švietimo 
Gairės.

Petras Maldeikis

PHOENIX, ARIZONA 
PAGERBTAS 

PETRAS MALDEIKIS

Petras Maldeikis, pedagogas, 
rašytojas ir visuomenininkas, 
spalio mėnesį šventė savo 70 
metų jubiliejų. Phoenixo lietu
viai spalio 6 kapeliono svetainėj 
suruošė jam jaukų pagerbimą.

Programą vedė Donatas Zaka
ras.

Kun. A. Valiuška nušvietė ju
biliato gyvenimą ir pedagoginę 
bei visuomeninę veiklą. Įverti
no jį ir kaip rašytoją, parašiusį 
ir išleidusį 10 knygų. Paskutinis 
jo veikalas yra apie prel. My
kolą Krupavičių, turįs 400 pusla
pių su viršum.

Pagerbimo metu Petrą Mal- 
deikį Lietuvių Bendruomenės 
vardu sveikino Emilija Josen- 
Mačernytė, choro vardu — mu
zikė Ona Metrikienė, lietuviu 
misijos vardu — Donatas Za
karas. Šeimos ir giminių vardu 
linkėjimus perdavė dr. Marija 
Gylienė.

Pobūvio metu buvo paskaity
tos ištraukos iš jubiliato naujau
siųjų knygų. Viktorija Zakarienė 
paskaitė skyrelį iš Mykolo Kru
pavičiaus gyvenimo, o Teofilė 
Šaulienė supažindino su kita 
Petro Nlaldeikio knyga —

Sėdi iš k.: Mardi Valgemae iš City University of New York, estas; Alfreds Straumanis iš 
Southem Illinois Universiteto ir projekto koordinatorius, latvis; Eglė Juodvalkytė, SIU 
graduantė studentė, lietuvaitė; ir Algirdas Landsbergis iš Fairlėigh Dickinsori Uni

versiteto, lietuvis. Stovi iš kairės: Juris Valteris ir Andre Sedriks, SIU graduantai stu
dentai, latviai; George Kurman iš Western Illinois Universiteto, estas; Juris Silenieks 
iš Camegie Mellon Universiteto, latvis; ir Rimvydas Šilbajoris, iš Ohio Statė Univer
siteto, lietuvis.

GLOBOJA BALTŲ TEATRĄ

Prieš keletą savaičių, rugsėjo 
14-15, Southern Illnois universi
tete, Carbondale, III., įvyko nau
jai įsteigto baltų teatro projekto 
konferencija. Sušaukta latvių 
kilmės profesoriaus dr. Alfreds 
Straumanis, ji nustatė gaires ir 
užsibrėžė tikslus kitiem metam.

Konferencijoje dalyvavo de
vyni asmenys: du lietuviai pro
fesoriai, dramaturgas Algirdas 
Landsbergis iš Fairlėigh Dick- 
inson universiteto ir dr. Rimvy
das Šilbajoris iš Ohio Statė Uni
versiteto; du latviai, dr. Alfreds 
Straumanis iš Southern Illinois 
universiteto ir dr. Juris Sile
nieks iš Garnegie-Mellon uni*- 
versiteto; du estai, dr. George 
Kurman iš Western Illinois uni
versiteto ir dr. Mardi Valgemae 
iš City University of N. Y.; 
ir trys studentai asistentai: dak
tarato siekiąs baltų teatro srityje 
lastvis A. Sedriks, Master of 
Fine Arts siekiąs latvis Juris Val- 
ters ir magistro baltų teatro sri
tyje siekianti Eglė Juodvalkytė.

Darniai ir draugiškai dirb
dami kartu, konferencijos daly
viai nutarė iki 1975 birželio ga
lo surinkti visus į anglų kalbą 
jau išverstus vaidinimus, nutar
ti, kokius dar reikės versti į 
anglų kalbą, atrinkti keletą kiek
vienos tautos vaidinimų, ku
riuos jungtų bendra mintis, pa
rašyti kritiškas apžvalgas ir san
traukas, parašyti trumpas teatro 
istorijas ir paruošti spaudai. Pa
vasarį bus pastatytas į anglų kal
bą išverstas lietuviškas vaidini
mas Southern Illinois universi
tete, kuris, galbūt, po to gastro
liuos.

Visi šie tikslai yra tik nedide
lė dalis labai plataus masto 
užsimojimo. Kadangi baltų teat
ro projektui valdžia šiais metais 
paskyrė 19,000 dol., tai reiškia, 
kad viena koja jau viduje. Šis 
projektas toli gražu nebus už
baigtas per vienerius metus.

“Meilė dvidešimtajame am
žiuje”, paskaitydama “Meilė ir 
mirtis”.

Phoenixo lietuviai, įvertin
dami Petro Maldeikio darbą lie
tuviškai kultūrai ir jo veiklą vie
tinėj kolonijoj, įteikė jam dova
ną — dail. A. Petrikonio pa
veikslą “Lietuviška sodyba”.

Pabaigoj choras sugiedojo ju
biliato parašytą giesmę į šv. 
Kazimierą. Tai giesmei melodiją 
sukūrė kompozitorė Ona Metri
kienė.

Pagerbimas praėjo jaukioj ir 
pakilioj nuotaikoj. Jubiliatas 
gavo daug sveikinimų raštu iš 
kitų kolonijų. Jis padėkojo vi
siem už jo darbo įvertinimą, 
už sveikinimus, linkėjimus ir 
dovaną. Visi susirinkusieji jam 
sugiedojo “Ilgiausių metų”.

K.A.V. 

Amerikos valdžia labai akylai 
seks projekto eigą, ypatingai tik
rindama, ar šie darbai bus pri
taikomi Amerikos visuomenei. 
Susirūpinusi savo tautinių ma
žumų išlaikymu, Amerikos val
džia sudarė progą baltam supa
žindinti Amerikos visuomenę su 
mūsų istorija. Ši informacija bū
sianti paskleista per Amerikos 
mokyklinę sistemą. Šiem dar
bam remti, prieš metus South
ern Illinois universiteto buvo 

‘Jstefgtaš Baltų Fondas, kuris iki

MOtyTREALY ĮTEIKTA VINCO KRĖVĖS
■) '■•■■■

PREMIJA
Montrealy spalio 5 buvo į- 

teikta Vinco Krėvės vardo 500 
dol. literatūrinė premija. Ją lai
mėjo poetė Liūne Sutema (Zi
naida Nagytė-Katiliškienė) už 
ėilių rinkinį “Badmetis”.

Premijos įteikimo iškilmė įvy
ko Montrealio miesto centre gra
žioje Renaissance salėje 7:30 v. 
vakaro, dalyvaujant 120 kviestų 
svečių. Visi jie atėjo puošniai 
apsirengę, nes su premijos į- 
teikinlo programa kartu vyko 
vaišės ir šokiai.

Akademinę dalį pradėjo pre
mijos teikėjo — Lietuvių Akade
minio Sambūrio pirmininkė dr. 
Jūratė C i p 1 ij au s kai t ė -T ari n e r, 
pasveikindama laureatę bei sve
čius ir pakviesdama kalbėti Lie
tuvių Rašytojų Draugijos pirmi
ninką. Pirmininkas savo žodyje 
iškėlė Vinco Krėvės vardo pre
mijos savituiną bei talką literatū
rinei knygai gelbėti: Jokiame

Dr. J. Girnius kalba ateiti
ninkų sendraugių studijų 
savaitėje Kennebunkporte. 
Nuotr. K.A.

Aukas galima siųsti šiuo ad
resu: Baltic • T'heatre. Fund, SIU 
Foundation, SIU at Carbondale, 
Carbondale, 111. 62901.

Norintys padovapoti lietu
viškus žodynus, enciklopedijas, 
knygas ir 1.1, (kurių labai rei
kia) ar norintys daugiau žinių 
apie studentų asistentų darbą 
(mokslas užmokėtas, plius alga) 
prašomi rašyti šiuo adresu: Pr. 
Alfreds Straumanis, Department 
of Theatre, SIU at Carbondale, 
Carbondale, III. 62901.

Po konferencijos rugsėjo 16 
prof. Algirdas Landsbergis skai
tė paskaitą apie avangardą, o dr. 
Mardi Valgemae apie ekspresio
nizmą didžiojoj teatro auditori- 

kitame mieste nėra taip pasto
viai susitelkę lietuviai inteligen
tai, kaip Montrealyje. Jie tą pre
miją įsteigė ir išlaiko per 20 
metų. Jeigu jų pėdomis žengtų 
kitų mūsų vietovių akademikai, 
visos gerosios knygos būtų atžy
mėtos premijomis. Tai populia
rintų grožinį raštą ir teiktų au
toriam paguodos.

Laureatės kūrybą išsamiai 
apibūdino dr. Ilona Gražytė, į- 
jūngdama ją į mūsų tremtiniš- 
kosios gerieracijos ieškotojų 
gretas. Jos poetinis balsas skam
ba praradimo gaidom. Perskai
čius aktą, premiją įteikė Akade
minio sambūrio pirmininkė. 
Poetė Liūne Sutema savo kūry- 

. bą skaitė graudžiai ir įtikinan
čiai, išsakydama benamio žmo
gaus dalią. Badmečio prasmė 
čia dvasinė. Programos pabaigo
je bendrai sugiedota akademikų 
himnas Gaudeamus igitur.

Lietuvių Akademinio Sambū
rio premija teikiama kas antri 
metai. 500 dol. sumą sutelkia 
nariai, kurių yra 6071 vertinimo 
komisiją kviečiami Rašytojų 
Draugijos ir Lietuvių Bendruo
menės atstovai. Premija, groži
nio rašto entiuziastų įsteigta 
prieš 20 metų, yra gyva liudyto
ja Montrealio šviesuomenės pa
stangų pagerbti autorius ir jų kū
rybą. Būtų miela, kad panašias 
premijas turėtume ir kitose gau
sesnėse lietuvių vietovėse.

L. Andriekus

Išleidžiami prof. dr. 
Konstantino Avižonio 

mokslo veikalai

Liet. Kat. Mokslo Akademija 
ėmėsi išleisti prof. dr. Konstan
tino Avižonio mokslinius raštus. 
Jis buvo stiprus ir gilus istori
kas, ir jo raštai iš Lietuvos isto
rijos yra tikrai vertingi.

Pirmuoju jo raštų tomu išei
na jo veikalas “Bajorai Lietuvos 
valstybiniame gyvenime Vazų 
laikais”. Šis mokslo veikalas turi 
per 600 puslapių. Jis buvo at-

RAŠYTOJAI
JR KNYGOS__
— Draugo romano teisėjų ko

misiją šiemet sudaro šie Chica
goj gyveną rašytojai ir kritikai: 
Danutė Bindokienė, Povilas 
Gaučys, Nijolė Jankutė — Užu- 
balienė, Vincas Ramonas ir Pra
nas Razminas.

— Vacio Kavaliūno naują ro
maną “Hestera” netrukus išlei
džia Lietuviškos knygos klubas 
Chicagoj. Romanas vaizduoja 
Kristaus gyvenimo laiką.

— Rašytojas Algirdas Lands
bergis skaitė paskaitas ir prave
dė seminarus apie lyginamąją 
Rytų Europos literatūrą šių uni
versitetų globojamuose vasaros 
kursuose, įvykusiuose Valley 
Forge, Pa.: Canisius College 
(birželio 18), University of Den- 
ver (liepos 5), University of Mis- 
sissipi (liepos 26), University of 
Akron (rugpiūčio 16). Lietuvių 
pranciškonų vasarvietėj, Kenne
bunkport, Maine, buvo sureng
tas A. Landsbergio novelės ir 
dramos rečitalis(rugpiūčio 9), o 
Southern Illinois universitete jis 
skaitė paskaitą apie amerikiečių 
avangardinį teatrą (rugsėjo 16).

— LB Švietimo taryba spalio 
6 d. posėdy nutarė išleisti nau
jas laidas dviejų Vinco Ramono 
romanų: “Kryžiai” ir “Dulkės 
raudonam sauleidy”. Išleidimo 
darbais rūpinasi Stasė Peterso
nienė, Švietimo tarybos jaunimo 
skaitinių komisijos pirmininkė.

— Dr. J. Girniaus, Aidų re
daktoriaus, parašyta monografija 
apie prof. Pr. Dovydaitį jau ati
duota spaustuvei.

— Išsisupus plačiai — tokiu 
pavadinimu Vilniuj “Vagos” lei
dykla išleido lietuvių poezijos 
rinktinę apie jūrą. Rinkinys su
darytas chronologiniu principu. 
328 puslapiai.

— Mokyklinis lietuvių — por
tugalų kalbų žodynas išleistas 
Sao Paulo, Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės rripesčiu. 184 
įj>šf. leidinį pairtiošė AlfofrsdD'. 
Petraitis ir Lucia Jodelis. Bend
radarbiavo Silvania Aradzenka, 
Živilė Cristina Jūraitis, Rosa Ar
tini Petraitis, Antanas Saulaitis, 
Ana Maria Petraitis Liblik, J. 
Ernestas Petraitis, Nijolė Pupie
nis Mikalkėnas, Ramutis Idika. 
Iliustravo Ona Saulaitienė. 1 
egz. kaina 2 dol. (15 kruzeirų). 
Gaunamas adresu: Mūsų Lietu
va, Caixa Postai 4421,01000 Sao 
Paulo, SP, Brasil.

— Los Angeles Lietuvių Dra
mos sambūris ruošiasi vaidinti 
Jurgio Gliaudos 3 veiksmų dra
mą “Naktis”. Dalyvauja Vid
mantas Ąžuolaitis, Dana Ba
rauskaitė, Viltis Jatulienė, Stasė 
Pautienienė, Manfredas Priš- 
mantas, Rasa Urbanienė ir Ri-. 
mantas Žukas. Režisuoja Dalila 
Mackialienė, asistuojant Pranui 
Urbonui ir Baliui Mackialai. 
Sambūrio pirm, yra Gražina Rai- 
bienė. Su šiuo veikalu sambū
ris dalyvaus trečiame dramos 
festivalyje Padėkos dienos sa
vaitgaly Chicagoj.

— K. Borutos “Baltaragio ma
lūną” išleido okupuotos Latvijos 
leidykla “Liesma” Rygoj. Kny
gą, kuri latviškai vadinasi 
“Baltradža dzirvanas”, išvertė 
A. Sukovskis.

spausdintas Lietuvoje 1940, bet 
nebuvo spėta jo išplatinti, nes, 
bolševikams užėjus, beveik visi 
jo egzemplioriai buvo sunaikin
ti. Dabar šis veikalas perspaus
dinamas, pridedant plačią san
trauką anglų kalba.

Į antrąjį Konstantino Avižo
nio raštų tomą įeis jo naujos, 
dar nespausdintos Lietuvos isto- 
irijos klausimais studijos, kurių 
jis yra palikęs nemaža. Manoma, 
kad jo raštų susidarys bent 4 ar 
5 tomai.

Jo raštų išleidimu labai nuo
širdžiai rūpinasi jo žmona dr. 
Angelė Avižonienė. Ji yra atva
žiavusi ir apsigyvenusi Romoje, 
kad galėtų geriau bendradar
biauti su Akademija, leidžiant 
jos vyro raštus. Ji perrašinėja 
mašinėle rankraščius II-jam to
mui. Ji padengė pirmojo tomo 
spausdinimo išlaidas, bet kitiem 
tomam ieškoma macenatų.
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WATERBURIO MOTERYS 
ATŠVENTĖ VEIKLOS 

DVIDEŠIMTMETĮ
Spalio 19 LMKF Waterburio 

klubas sukvietė savo ir apylin
kių lietuvius į tradicinį pobū
vį parapijos salėj. Šis pobūvis 
buvo skirtingas nuo ankstyves
nių, nes paminėta klubo 20- 
ties metų veikla.

Scena papuošta labai stilingai: 
lietuvaitė tarp rudens lapų, o pa
grindinėj sienoj 20 tarp lietuviš
kų juostų.

Pobūvį atidarė klubo pirmi
ninkė D. Venclauskaitė, dėko
jo visiem už gausų atsilankymą 
ir pakvietė scenon programos 
atlikėjus — Hartfordo moterų 
chorą, kuriam vadovauja muzi
kas J. Petkaitis. Choristės pasi
puošusios baltais rūbais. Jų švel
nios dainos žavėjo klausytojus, 
o jie atsidėkodami nepagailėjo 
padėkos gausių plojimų.

Toliau buvo vaišės ir linksmo
ji dalis-šokiai.

PASTATĖ PAMINKLĄ PATVARESNĮ UŽ VARĮ

Gražu ir prasminga, kai, mirus 
artimam, brangiam šeimos as
meniui ar iškiliam valstybinin
kui bei visuomenininkui, lietu
viškose kapinėse pastatomas 
granito ar vario paminklas. Prie 
jo progomis susirenka artimieji, 
maldomis prisimena amžinybėn 
išėjusį, mintimis nuskubama šio 
žmogaus gyvenimo takais, prisi
menant jo darbus, kilnias idėjas, 
žemiškąją auką šeimai, tėvynei, 
žmonijai.

Bet yra būdų mirusius bran
gius asmenis įamžinti dar ver
tingesniais paminklais.

Štai gražus Marijos Vasienės 
pavyzdys. Š. m. liepos mėn. ji 
amžinybėn išlydėjo savo myli
mąjį vyrą prof. Antaną Vasį. 
Be abejo, šis taurus lietuvis ir 
mokslo vyras nusipelno didingo 
šeimos paminklo. Ir čia velionio 
našlė Marija Vasienė nutarė jam 
pastatydinti paminklą patvares
nį už granito ir vario pamink
lus, ir ne kapinėse, bet lietu
viškosios kultūros ir lietuvybės 
ugdymo centruose.

Paminklui skiriama trys tūks
tančiai dolerių. Ši suma Marijos 
Vasienės paskirstoma: Lie
tuvių Fondui, ugdančiam ir iš
laikančiam lietuvybę, 1000 dol.;

— III teatro festivalio bi
lietai, nežiūrint smarkaus kainų 
pakilimo ir nelauktai didelių iš
laidų, palikti tokie pat, kaip bu
vo Il-me teatro festivalyje prieš 
3 metus, tai yra — pirmosios ei
lės po $4, toliau po $3., o jau
nimui tik po $2.00. Tikimasi, 
kad bilietų pigumas leis dides
niam žmonių skaičiui pamatyti 
visus vaidinimus ir dalyvauti žy
menų bankete.

Dainavos žiemos kursantai klausosi paskaitų.

Svečiai gardžiavosi klubo na
rių skaniai paruoštais valgiais ir 
grožėjosi jų menišku išdėsty
mu.

Tylant paskutiniem muzikos 
garsam, svečiai skirstėsi su gera 
nuotaika ir linkėjimais susitikti 
kitais metais.

-o-
Minint jau tikrai ne eilinę 

20 m. sukaktį, reikia pažvelgti, 
ką klubas nuveikė: labai rūpes
tingą klubo veiklos santrauką 
paruošė nenuilstanti klubo narė 
S. Išlinskienė.

Nuo įsisteigimo klubas reiškė
si visuomenine, kultūrine ir tau
tine veikla.

Kiek sąlygos leido, rėmė Wa- 
terburio lituanistinę mokyklą, 
radijo valandėlę, jaunimo kong
resą, sporto bei skautų organiza
cijas, Vasario 16 gimnaziją. Bu
vo paremti žurnalai Moteris, 
Lituanus, Skautų Aidas ir kiti.

^Kultūros Židiniui Nevv Yorke 
pas Tėvus Pranciškonus, besirū
pinančiam lietuviškųjų kultūros 
vertybių puoselėjimu ir saugoji
mu, 1000 dol.; JAV LB krašto 
valdybai, auką naudojant jauni
mo lituanistiniam auklėjimui 
per Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungą, 1000 dol.

Visos šios trys institucijos, ku
riom M. Vasienė paskyrė po 
tūkstantį dolerių prof. a.a. An
tanui Vasiui įamžinti, yra labai 
svarbios. Jos išeivijos gyvenime 
vaidina didelį vaidmenį kultūri
nio ir lituanistinio švietimo sri
tyse.

Be abejo, velionio a.a. prof. 
Antano Vasio šviesus vardas šių 
institucijų bus minimas su pa
garba ir dėkingumu. Gi nuošir
di padėka priklauso velionio 
našlei Marijai Vasienei, pa
stačiusiai jam paminklą gyvųjų 
tarpe patvaresnį už varį.

Šiuo šviesiu pavyzdžiu galėtų 
pasekti ir kiti mūsų tautiečiai.

Jurgis Janušaitis

KVIEČIAME Į KURSUS

Moksleivių veikla būna įvairi. 
Tenka laiką praleisti linksmai, 
tenka ir rimčiau nusiteikti. MAS 
CV nuolat ragina kuopų valdy
bas ir globėjus nepamiršti auklė
jimo veiklos aspekto. Progų to
kiai veiklai iškyla gan dažnai. 
Įvairios kuopos ruošia savait
galio kursus, vyksta susikau
pimai, susirinkimai dažnai būna 
rimto pobūdžio. Tačiau galbūt 
reikšmingiausios programos 
yra Putnamo ir Dainavos ideo
loginiuose kursuose.

Putname šiais metais sueina 

Klubas parėmė Federacijos iš
leistą knygą “The Lithuanian 
Woman”. Neužmiršo ir vargs

tančių Sibire, Lietuvoj, Suvalkų 
trikampyje ir lietuvių karių Viet
name.

Siuntė piniginę paramą lie
tuvių moterų klubui Miun
chene, o taip pat Altui, Balfui, 
Tautos Bondui, Batunui, Putna- 
mo seselėms, Kultūros Židiniui
N.Y. Yra narys Lietuvių Fondo 
su 1000 dol. įnašu.

Remtos studentės, lankiusios 
lituanistikos vasaros semestrą 
Fordhamo universitete, N. Y. 
Vietiniam miesto knygynui pa
dovanojo nemaža knygų lietuvių 
ir anglų kalbomis. Klubas prisi
deda prie Waterbury vykstančių 
lietuvių minėjimų, švenčių, da
lyvauja tautybių pasirodymuo
se su lietuviškų valgių bufetu ir 
tautodailės parodėlėm.

Klubo narės dalyvauja PMT 
suvažiavimuose, šventėse Nevv 
Yorke ir kituose miestuose. Klu
bas kviečia prelegentus specia
liomis progomis su aktualiais 
pranešimais. Be to, yra suruošu- 
sios kelias tautodailės ir atskirų 
dailininkų parodas. VVaterburio 
Šilas Bronson knygyne ir di
džiausioj miesto krautuvėj How- 
lan-Hughes buvu suruošusios 
tautodailės parodas.

Klubo narės šias lėšas sutelkia 
rudenį ruošdamos pobū- 
vius-balius, o vasaros metu pik- 
nikus-gegužines.

Dabartinę klubo valdybą su
daro: D. Venclauskaitė — pir
mininkė, A. Maldeikienė — vi
cepirmininkė, K. Čempienė — 
sekretorė ir J. Bajorynienė — 
iždininkė.

LMKF klubuose yra gražus 
paprotys — jau lyg tradicija: iš
kilmių ar pobūvių progomis lan
kyti vienom kitas. Ir šia proga iš- 
New Yorko buvo federacijos pir
mininkė I. Banaitienė, Nevv 
Haveno klubo pirmininkė S. Va- 
liukienė, Hartfordo pirmininkė 
S. Čiurlienė su klubų narėm ir 
svečiais.

Ačiū Waterburio klubui už 
gražiai suruoštą minėjimą. Lin
kime jam nepavargti, savo taip 
šakotai išvystytą veiklą ir toliau 
puoselėti.

M. Ulėnienė

jubiliejiniai septinti kursų me
tai. Originalus ruošėjų planas 
buvo tęsti tokio pobūdžio kursus 
septynerius metus iš eilės, pa
ruošiant branduolį ir naujus bū
simus vadovus ateitininkijai. 
Pernai, sutapus tiem patiem ju
biliejiniam metam Dainavoje, 
buvo nutarta nenutraukti kursų 
eigos. Žinome, kad turime gerą 
dalyką. Nenorime jo taip leng
vai paleisti.

Kursuose susidaro sunkiai 
apipasakojama lavinimosi nuo
taika — skirtinga nuo mokyklos 
atmosferos, skirtinga ir nuo sto
vyklų bendro ūpo. Ta nuotaika 
yra individuali. Ji priklauso ši
tiem kursam ir retai kur kitur 
užtinkama.

Kursų dvasia yra kun. Stasys 
Yla. Visa struktūra yra jo nuopel
nas. Per praėjusius kelerius me
tus keturios pilnos programos 
yra išsivysčiusios jo dėka: Pa- 
žiūrologija — žvilgsnis į pasau
lį, gyvenimą, save (at-kų pasau
lėžiūra); Akciologija — šeštasis 
at-kų principas; Logologija — 
žodis ateitininkų misijoje. Fu
turologija — ateities dvasia. 
Sunku pasakyti, kiek valandų 
darbo įdėta į šias programas. 
Kas metą revizuojame, kas metą 
pasimokome iš buvusių kursų. 
Jie yra amžinas eksperimentas. 
Metodas vystosi, o kursai tobu
lėja.

Putname — kursų technine 
ruoša rūpinasi Irena Eivienė, ir 
jai esame be galo dėkingi. Tie 
kursai įvyks lapkričio 28 — 
gruodžio 1, Padėkos savait
galį. Kursų mokestis (maistas ir 
nakvynė) $20, o registracija $5. 
Registracijos lapus su mokes
čiu prašome prisiųsti iki lapkri
čio 15 adresu: I. Eivienė, 139 
Bellevievv Avė. Brockton, Mass. 
02402. Telef.: 617-583-6492.

uėl Dainavos žiemos kursų 
|MAS CV praneš vėliau.

Iki pasimatymo!!
MAS CV

American Lithuanians for Bell komiteto pirmininkas stud. Li
nas Kojelis spalio 19 Santa Monicos, Calif., Lietuvių Klubo 
baliuje pristato kongresmaną Alphonzo Bell. Viduryje klu
bo pirmininkas Albinas Markevičius.

LOS ANGELES.
Z

Šv. Kazimiero parapijos me
tinis bazaras vyko spalio 20 
parapijos patalpose. Pasiseki
mas didelis, nes turėta 9,434.54 
dol. pajamų ir tik 1,366.78 dol. 
išlaidų. Likęs grynas pelnas ge
rokai pagerina statybos fondo 
stovį. Tikimasi jau pavasarį pra
dėti parapijos salės praplėtimo 
statybą.

Raimonda Apeikytė, pianistė 
ir Los Angeles lietuvių koloni
jos parengimų nepamainoma 
akompaniatorė, nuoširdi lietu
viškų renginių talkininkė, spalio 
12, dalyvaujant dideliam būriui 
svečių, susižiedavo su inž. Algiu 
Gumausku, gyv. Cupertino, 
Calif.

Solistai Birutė ir Rimtautas 
Dabšiai spalio 20 sėkmingai 
pasirodė Chicagos Lietuvių Gy
dytojų suruoštame Giedrės Gu
dauskienės kūrinių koncerte. 
Abiem solistam akomponavo 
Raimonda Apeikytė.

Solistė Janina Čekanauskienė 
spalio 24 puikiai pasirodė Los 
Angeles Tarptautinio Moterų 
Klubo surengtame vakare mi
nint šios organizacijos 25-rių 
metų sukaktį. Solistei akompo
navo komp. Bronius Budriūnas.

Bronius Kviklys, Draugo re
daktorius, lapkričio 10, sekma
dienį, 12 vai. 15 min. (po lietu
viškų mišių) kalbės Karužų vilo
je “Trakai“ įvykstančiaine 
Liet. Žurnalistų S-gos Los Ange
les skyriaus susirinkime.

Los Angeles skautai akademi
kai lapkričio 10 ruošia ASS 50 
metų sukakties minėjimą. Šv. 
Kazimiero parapijos salėj bus 
skautų darbų meno paroda. 5 
vai. 45 min. po pietų iškilminga 
sueiga, kurioj dalyvauja tik na
riai. 7 vai. vak. La Canada

PODAROGIFTS, INC. 
primena, kad

dabar pats tinkamiausias laikas siųsti 
DOVANAS SAVO GIMINĖMS 

į Lietuvą ir USSR Kalėdų šventėms:

MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIMO MAŠINAS, 
TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMAS 

MAŠINAS, BALDUS.
Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius laikrodžius ir 

maisto produktus.

Didžiulis automobilių pasirinkimas, pavyzdžiui,

ŽIGULI VAZ 2101
ŽIGULI VAZ 2102-Station VVagon
ŽIGULI VAZ 2103-Naujas Modelis
MOSKVIČ 408-IE
MOSKVIČ 412-IE
MOSKVIČ - Station Wagon-426,427
ZAPOROŽEC ZAZ-968
ZAPOROŽEC ZAZ 968-E

PODAROGIFTS, INC.
Yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DOVANI- 
NIUS CERTIFIKATUS per VNESHPOSYLTORGĄ be 
jokių tarpininkų ir t.t.

PODAROGIFTS, INC.
Yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiuntimo 
įrodymus, atitinkančius jos susitarimą suVNESHPOSYL- 
TORGU.

Klijentų patogumui užsakymus priima šios su mumis 
bendradarbiaujančios firmos:

Package Express & Travel Agency,
1776 B’way, N.Y., N. Y. 10019

Cosmos Parcels Express Corp.,
488 Madison Avė., N.Y., N.Y. 10022

Globė Parcel Service, Ine.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106

arba mūsų pagrindinė kontora 

PODAROGIFTS, Ine.
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 Ir 28 g-vės) NEW YORK, N.Y. 10001 

TEL.: (212) 685-4537

CALIF.
Country Club restorane iškil
minga sueiga ir vaišės. Minėjime 
pagrindinę kalbą pasakys fii. 
Bronius Kviklys. Su juo kartu iš 
Chicagos atvyksta centro valdy
bos pirmininkai: ASD fil. V. Sa- 
baliūnaitė ir Korp. Vytis — fil. 
V. Garbonkus.

Pianisto Manigirdo Motekai- 
čio koncertas įvyks lapkričio 17, 
sekmadienį, 2:30 vai. popiet 
Santa Monica, Calif., Women’s 
Club patalpose. Rengia Los An
geles ateitininkai.

Lietuvos kariuomenės minė
jimas įvyks lapkričio 24, sekma
dienį, parapijos salėj po lietuviš
kų pamaldų, kurios vyks 10:30 
vai. ryto Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioj.

Lietuvių Fondo vajaus vaka
ras bus lapkričio 30, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj.

ALT S-gos Los Angeles sky
rius 25 metų veiklos sukaktį mi
nės gruodžio 8, sekmadienį, 1 
vai. popiet Lietuvių tautinių na
mų salėj. Bus banketas su ofi
cialia dalimi.

Los Angeles Šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos naują tėvų 
komitetą sudaro: R. Nelsas, pir
mininkas, J. Raulinaitis, dr. F. 
Palubinskas, V. Čekanauskas ir 
V. Gedgaudienė.

Rasa Kojėlytė, viena iš Los 
Angeles moksleivių ateitininkių 
vadovių, išlaikiusi valstybinius 
egzaminus, gavo registruotos 
gailestingos sesers laipsnį ir pra
dėjo dirbti vienoj Santa Monica, 
Calif., ligoninėj. Profesinę spe
cialybę Rasa įsigijo Mount St. 
Mary's kolegijoj, būdama garbės 
studentų sąraše. — L.Ž.K.

— III JAV ir Kanados teatro 
festivalis yra dedikuojamas 
30 metų išeivijos sukakčiai atžy
mėti. Prie jo pasisekimo prisi
dėkime visi. Iškilusios kainos 
reikalauja didelių išlaidų, o bi
lietų kainos paliktos tokios pa
čios, kaip prieš 3 metus. Parem
kite aukomis — visų prašome. 
Aukas siųskite adresu: III Teat
ro Festivalis, 8457 S. Pulaski 
Rd., Chicago, III. 60652. Rengė
jas — Lietuvių Bendruomenė.

— Vokietijos LB tarybos rin
kimai įvyks lapkričio 23.

— Giedra Gustaitė iš Los An
geles, Calif., pagal sutartį mokė 
Australijos aukštesnėse valdiš
kose mokyklose Sydnėjaus 
mieste. 18 mėnesių sutarčiai pa
sibaigus, grįžo Amerikon. Ji 
veikliai reiškiasi lietuviškame 
gyvenime.

— Irena Kriaučeliūnienė, So
fija Pranckevičienė, Vida Ši- 
lienė ir Antanas Luneckas, 
Grandies ansamblio vadovės I. 
Smieliauskienės pakviesti, su

tiko įeiti į Grandies globos ko
mitetą.

— Herta Motgabienė, sulau
kusi pensijos amžiaus, iš gimna
zijos pasitraukė nuo šių mokslo 
metų pradžios. Vasario 16 gim
nazijoj dirbo nuo jos įsikūrimo 
1951 Diepholze. 1954 atkėlus 
gimnaziją Huettenfeldan, ji visą 
laiką iki išėjimo pensijon buvo 
mergaičių bendrabučio vedėjos 
pavaduotoja ir rankdarbių moky
toja. Mokytojos darbą pradėjo iš
eivijoj Rothenburgo o.d. T. sto
vyklos progimnazijoj 1949.

— Dr. Violeta Jonaitė, Ameri
kos lietuviatė, pradėjo dirbti 
auklėtojos darbą Vasario 16 gim
nazijoj, Vokietijoj. Ji perėmė iš 
H. Motgabienės mergaičių 
bendrabučio vedėjos pava
duotojos pareigas.

— Stud. Liucijus Alenskas, 
Emilija Pakštaitė ir Darius La
pinskas ruošia ypatingos muzi
kos programą, kuri bus atlikta 
III teatro festivalio žymenų įtei
kimo metu, gruodžio 1 dieną 6 
v.v.

— Inž. Vytautas Kamantas 
jau antri metai yra Lemonto 

I Maironio lituanistinės mokyklos 
vedėjas ir tautinio auklėjimo 
mokytojas. Kamantas yra baigęs 
Clevelando valst. universitetą 
BME laipsniu, mokytojavo vaka- 

; rais amerikiečių technikos insti-
■ tute ir kelerius metus Lemonto 
i lituanistinėj mokykloj. Yra skau

tas akademikas, buvęs Lietuvių 
Skautų sąjungos' tarybų narys,

i veiklus bendruomenininkas, LB 
tarybos narys.

j — Dail. Miko Šileikio tapybos 
; paroda Balzeko muziejuj Chica- 
j goj vyks lapkričio 17-29.
• — Toronto, Ont., Prisikėlimo 
i lietuvių bažnyčioj kartą mėnesy
• latviai katalikai turi savo pamal- 
I das. Spalio 13 jie turėjo jubilie
jines pamaldas, minėdami 25 
į m. savo įsikūrimo Toronte jubi- 
! lieju. Pamaldose dalyvavo sep
tyni latviai kunigai ir daug tikin-

■ čiųjų-
— Jaunimo Centro, Chicagoj, 

Į tradicinė metinė vakarienė 
•; įvyks gruodžio 8.
į — Prel. M. Juras patikslina 
į klaidą, įsibrovusią straipsny 
“Alka ir jos ateitis”. Buvo pasa
kyta: “Jurgis Pyragas pasirūpi
no Dom. Jundulo ir Stasio Motu
zo darbų persiuntimu iš Vokie
tijos”. Iš tikro pats menininkas 
Stasys Motuzas septyniais atve
jais, rūpestingai sudėjęs į medi
nes dėžes, savo drožinius pn-x 
siuntė Alkos muziejui.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: E. Radionovas, W. Hartford, 
Conn., A. Mackevičius, Jamaica, 
N.Y., A. Petrash, Richmond 
Hill, N.Y. Užsakė kitiem: J. Rau- 
ba, Woodhaven, N. Y. — Rau- 
bai, Columbus, Ohio, A. Sinus, 
Brooklyn, N. Y. — .A. Seikavki, 
Buenos Aires, .Argentina. Sveiki
nam naujus skaitytojus ir dėko
jam užsakytojam. Naujiem skai
tytojam Darbininko prenume
rata pirmiem metam tik 8 <lnl. 
.Atnaujinant prenumeratą, vi
siem 10 dol. metam.
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AMŽINO PAVASARIO KRAŠTE
PAS VENECUELOS LIETUVIUS

ROŽĖ MAINELYTĖ

Rugsėjo 28, šeštadienio anks
tų rytą, iš Kennedy aerodromo 
išskridau vienos savaitės atosto
gų į Venecuelą. Tai amžino pa
vasario kraštas. Nuo birželio 
pradžios iki lapkričio galo čia 
oras nepastovus ir lietingas, pa
našus į New Yorko pavasarį. 
Nuo gruodžio pradžios iki gegu
žės čia yra gražu ir saulėta.

Gyventojų dabar Venecuelą 
turi per 10 milijonų. Po antro
jo pasaulinio karo čia atvyko 
nemaža emigrantų. Jos žemės 
plotas — 352,150 kvadratinių 
mylių. Venecuelą yra konstitu
cinė respublika, sudaryta iš vie
no federalinio dist rikto ir 
20 valstybių. Oficiali kalba ispa
nų. Viešbučiuose, krautuvėse, 
restoranuose susikalbama ir 
angliškai.

Venęcuela yra katalikų kraš
tas, nors yra ir kitų religijų. 
Šiaip žmonės yra simpatingi, 
laikosi nemažų formalumų, pvz. 
trumpos kelnaitės nenešioja- 
mos. Geruose restoranuose ir 
baruose vyrai su švarkais ir 
kaklaraiščiais.

Jų laikrodžiai rodo tą patį lai
ką, kaip ir mūsų. Jų sostinė Ca
racas iš New Yorko pasiekiama 
per keturias su puse valandos.

Sostinėje
Caracas išsistatė 3,418 pėdų 

aukštyje, bet tikrumoje jis yra 
slėnyje, nes aplinkui yra aukšti 
kalnai. Čia temperatūra šiek tiek 
keičiasi, apie balandžio mėnesį 
yra 81 laipsnis dienos metu, o 
vakare nukrinta iki 62 laipsnių. 
Vėsiausiais mėnesiais yra tarp 
56 ir 75. Tai amžino pavasario 
kraštas.

Sostinė turi apie 2 milijonus 
gyventojų. Ir vis plečiasi, nebe
telpa savo slėnyje. Miestas lipa į 
kalnus. Keliantis į Avila kalną, 
jei gražus oras, matomas visas 
miestas su savo dangoraižiais. 
Čia yra liuksusiniai viešbučiai 
kaip Tamanaco-Inter-Continen- 
tal, Caracas Hilton ir Macuto 
Sheraton, gražiausi klubų pasta
tai. Pilna ištaigių parkų. Taip 
turistui atrodo, kad čia yra viena 
iš turtingiausių pasaulio sosti
nių.

Bet čia yra ir senoji statyba, 
išaugusi iš kolonistų ispanų. Ji 
apgriuvusi, ir greitai bus pakeis
ta naująja statyba. Prie šio turto 
yra ir vargšų, kaip ir kiekviena
me krašte.

Kultūriniai pastatai
Sostinė turi du teatrus — Mu

nicipalinį ir Nacionalinį teatrą. 
Savo operos neturi. Opera suor
ganizuojama retkarčiais, pasitel
kiant užsieniečių solistų. Teat
ruose vyksta dramos, muzikinės 
komedijos ir baleto spektakliai.

Dramos teatro klubas kasmet 
suorganizuoja spektaklių ir 
anglų kalba. Muzikos čia ne
maža. Simfoninis orkestras kon
certuoja parkuose, ir šie koncer
tai klausomi nemokamai.

Šiame mieste gimė Simon 
Bolivar, kuris išlaisvino Vene
cuelą, Ekvadorą, Kolumbiją. Jo 
vardo aikštėje tam tikromis die
nomis groja dūdų orkestras. Ka
dangi jis mėgęs valsus ir pana
šią lengvą muziką, tai dabar prie 
jo paminklo grojami žavingi Jo
hanu Strausso valsai.

Muziejai
Muziejų yra keletas. Prie gra

žaus parko yra dailės muziejus 
su gera istorinių paveikslų ko
lekcija, įdomus zoologijos mu
ziejus su rytų Afrikos laukinių 
žvėrių skyriumi, Simono Boli
varo muziejus, kolonialinis mu
ziejus, įspūdingas panteo
nas su Simono Bolivaro kapu. 
Aplinkui sienose yra žuvusių 
dėl Venecuelos nepriklausomy
bės generolų kapai. Aukštos lu
bos išpuoštos freskomis.

Įdomus ir moderniojo meno 
muziejus, įdomus ir jo pastatas. 
Čia yra nuostabi vandens stygų 
siena. Iš aukšto nuolat liejasi 
vanduo, liejasi ramiai ir praei
vio visiškai neaptaško.

Muziejus yra gražus. Nors ir 
nemėgstu moderniojo meno, bet 
prie kai kurių paveikslų norė
josi ilgėliau sustoti. Šiame milži
niškame name tegali orientuotis 
tik vietinis gyventojas. Mane ir 
lydėjo labai maloni gidė, lietuvė, 
kurią vėliau prisiminsiu. Nuve
dė mane į dar niekur nematy
tų muzikos instrumentų mu
ziejų. Čia buvo nuo 17 am
žiaus iki šių laikų įvairiausių 
fortepijonų — klavikordų, klave
sinų, spinetų. Ant vieno stovė
jo užrašas: “Šiuo fortepijonu 
skambino Wolfgang Amadeūs 
Mozart”.

Yra čia ir liaudies instrumen
tų skyrius, yra kažkas panašaus į 
kankles, į mandolinas. Yra ir se
noviškų gitarų. Čia yra keturios 
nedidelės saliukės be durų. Čia 
būna koncertai. Tą vakarą kaip 
tik ir buvo Bacho ir Vivaldi kon
certas su klavesinu. Tik per ra
diją esu girdėjusi klavesino kon
certą. Čia buvo progos išgirsti 
mano mėgstamus kompozito
rius.

Venecuelos lietuviai
Sutikau visą eilę Venecue

los lietuvių. Ach, kokie jie malo
nūs, paslaugūs ir turtingi! Labai 
mieli ir artimi man pasidarė 
inž. Bronius Deveikis su šei
ma. Maloni ponia ir žavinga 
dukra Rita.

Jie gyvena puikiausioje viloje 
apelsinų rajone. Sode padaryta 
altana apaugusi orchidėjomis ir 

kitomis to krašto gėlėmis. Vidu
je salonas ir valgomasis, rodos, 
Paryžiaus menininko išdekoruo- 
ta. Ir kas įdomiau, kad tai pada
rė patys ponai Deveikiai.

Čia buvo labai maloni popie
tė, kurioje dalyvavo dr. prof. 
Algimantas Jeloveckas su žmona 
(buv. Daunoraite), dail. Kostas 
Jezerskas su žmona (dantiste) 
ir Venecuelos Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas inž. Vla
das Venckus.

Dr. A. Jeloveckas profesoriau
ja Caracas universitete, yra uni
versiteto klinikų gydytojas ir dar 
turi privačią praktiką. Dak
tarų honorarai čia nepigūs. Po
nia užaugusi ir mokslus baigusi 
Londone. Dabar vyriausia dukra 
12 metų išsiųsta į Londoną mo
kytis. Jaunesnioji dar su tėve
liais Caracas.

Dail. Kostas Jezerskas yra vie
nos didelės firmos komercinio 
meno direktorius. Jo žmona 
dantų gydytoja, daug pažįsta 
New Yorko lietuvių, mokslo 
draugų.

Inž. Vladas Venckus yra įsi
traukęs į plačią visuomeninę 
veiklą ir yra Venecuelos Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas. 
Tai labai simpatingas žemaitis, 
bent keletą kartų lankęs JAV, 
dalyvavęs visokiuose suvažiavi
muose.

Rita Deveikytė kitą rytą pasiū
lė mane pavėžinti po miestą 
ir jį aprodyti. Ji yra baigusi psi
chologiją Buenos Aires, Argenti
noje, turi doktoratą, dirba savo 
profesijoje. Nors gimus pietų 
Amerikoje, bet kalba lietuviškai 
laisvai, nes ir Deveikių šeimoje 
kalbama lietuviškai.

Pernai ji su kitu jos amžiaus 
jaunuoliu suorganizavo jaunimo 
stovyklą prie okeano. Patalpas 
gavo per salezietį kun. A. Per- 
kumą. Prieš juos sovyklavusieji 
paliko didelę netvarką ir ne
švarą. Lietuviai suvažiavę išvalė 
patalpas, įsivedė garsiakalbius, 
per visą stovyklavimo laiką davė 
lietuvišką muziką. Patys sau virė 
ir kepė. Visos stovyklos vyriau
sia šeimininkė buvo Rita Devei
kytė. Ji skuto bulves, kepė bly
nus, virė sriubas. Kitas organi
zatorius jaunuolis tvarkė. Sto
vyklautojų amžius buvo nuo 25 
iki 12 metų. Kai kurie tėvai buvo 
atvykę pažiūrėti, kaip jiems 
einasi, ir buvo nustebinti jų 
tvarka.

Vasario 16 jie paminėjo ne sa
lėje, bet suorganizavo mašinų 
demonstraciją su antisovieti- 
niais plakatais. Važiavo Caracas 
gatvėmis ir užbaigė prie Sovietų 
ambasados. Kalbėjo per garsia
kalbius, dalino lapelius, reika
laudami Lietuvai laisvės.

Toji organizatorė Rita Devei
kytė buvo nuostabi gidė ir visa 
puikiai išaiškino. Ji parodė 
miestą, industrijos centrus, me
no šventoves, puikias rezidenci
jas, klubus, Panteoną, kur su- 
laidoti jų tautos didvyriai, kolo-
nialinį muziejų. (Bus daugiau)

Dr. Roland D. Paegle, Middletovvn Tovvnship, su žmona Gražina (Kulikauskaite), daug 
pasidarbavę Simo Kudirkos laisvinime.

HARTFORD, CONN.
Žiūrovus žavėjusi madų 

paroda
Lietuvių Moterų Klubų Fede

racijos Hartfordo klubo rengta 
madų paroda praėjo su dideliu 
pasisekimu. Ją atidarė klubo pir
mininkė S. Čiurlienė, priminda
ma, kad šios parodos tikslas pri
sidėti prie lietuviškos mokyk
los išlaikymo. Dėkojo taip 
gausiai susirinkusiai ir supratu
siai šios popietės reikšmę publi
kai.

Sveikinimo žodį tarė L M KP 
pirmininkė I. Banaitienė, at
vykusi iš Ne\v Yorko.

Meninę programos dalį atliko 
Hartfordo moterų choras, vado
vaujant muz. Jurgiui Petkaičiui. 
Studenčių tautiniu šokių grupę, 
pašoko Audėjėle; grupei vado- ' 
vavo K- Marijošienė. Dainos ir 
šokis buvo atlikti puikiai.

Tolimesnė programa — dra
bužių modeliavimas. Be vieti
nių modeliuotojų, buvo viešnių 
net iš Ne\v Yorko ir New Ha- 
vęno. Modeliai ir modeliuojami 
drabužiai buvo įdomūs ir ža
vingi.

Tenka pastebėti, kad ypa
tingai žavėjo žiūrovus S. Kačins
kienės megzti drabužiai, ku
riuos modeliavo ji pati ir M. 
Klivečkienė. Tai reto grožio il
gos puošnios vakarinės sukne
lės, trumpos dieninės suknelės 
bei kostiumėliai. Buvo išstačiusi 
savo rankų darbus ir parodai. 
Čia kabėjo puikiai išmegztos lie
tuviškais raštais antklodės, vaka
rinės skaros, kostiumėliai. Per

žvelgus visa tai, negalėjai ap
skaičiuoti, kiek daug laiko įdėta, 
bekuriant šiuos gražius kūri
nius. Spalvų deriniai ir raštų 
rinkiniai išdavė kūrėjos išlavintą 
skonį ir charakterį.

Viešnios iš New Haveno, p. 
Lipčienė ir p. Šaulienė, ir šie
met praturtino šią madų paro
dą. Jos abi modeliavo savo siū
tus drabužius. Gražu, kada pri
sideda ir įsijungia į bendrą dar
bą kaimynės.

Negalima nepaminėti ir jau
niausių modeliuotojų, t.y. mažo
sios Julytės Heslin, R. Zabuly- 
tės ir trijų sesučių Raškevičiū- 
čių, kurios jau nuo pat jaunų 
dienų įsijungė į lietuvišką dar
bą. J. Heslin ir trys sesutės mo
deliavo savo močiučių megztus 
drabužėlius, o Renutė Zabuly- 

tė. savo močiutės puikiai pa
siūtus drabužius.

Sunku būtų apibūdinti kiek
vieną modeliuojamą drabužį. 
Tačiau visi savo rankomis ir at
liekamu laiku siūti drabužiai bu
vo puikūs ir įvairūs. Beveik 
visi dalyvavę modeliai turi tar
nybas. Todėl sunku ii suprasti, 
kada galima rasti laiko siuvimam 
ir mezgimam. Prisiminę, kad 
lietuvė moteris jau nuo senų lai
kų buvo darbšti ir sumani, ma
tom, kad ji liko tokia pat ir iki 
šiai dienai, nes šios madų pa
rodos rezultatai mum tai tikrai 
patvirtina.

Visas modeliuotojas pianinu 
palydėjo muz. E. Miniukienė. 
Ji niekuomet neatsisako prisidė
ti prie bet kokio patriotinio dar
bo.

PATERSON, N.J.

Literatūros Istorijos 
sutikimas

Lietuvių literatūros istorijos 
autoriui, rašytojui ir poetui Pra
nui Naujokaičiui gyvenant Pa- 
tersono apylinkėje, šios vietos 
LB apylinkės valdyba, norė
dama supažindinti platesnę vi
suomenę su šios istorijos I-ja 
knyga ir jos autorium, lapkr. 10, 
sekmadienį, 3 vai. p. p. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje (Mont- 
gomery PI.) rengia šios knygos 
sutiktuves. Apie knygą ir jos au
torių kalbėti pakviestas rašytojas 
Vytautas Volertas. Tikimasi tu
rėti ir trumpą literatūrinę prog
ramą. Salėje bus galima įsigyti 
ir pačią knygą su autoriaus auto
grafu. Visi yra kviečiami daly
vauti.

— Parapijos taryba lapkričio 
17, sekmadienį, 3 vai. po pietų 
ruošia parapijos salėje vakarą, 
kurio pelnas bus skiriamas para
pijos reikalam. Šokiam gros 
John Lubyck orkestras.

Pranešinėjo ir modeliuojamus 
drabužius apibūdino A. Ustja- 
nauskienė.

Visiem bet kuo prisidėjusiem 
prie sėkmingos madų parodos, 
ypač taip gausiai dalvvavusiem 
tautiečiam, LMKF Hartfordo 
klubo vardu nuoširdžiausia 
padėka!

Eugenija Šliogerienė

APIE VASARĄ PRIE MARIŲ
4 PAULIUS JURKUS

Dažai, teptukai, drobė, lakai, 
porėmiai, anglis, pastelė, akva
relė, plunksna ir tušas ir ta 
daugybė paveikslų, kuriuose 
niekada nesibaigia jūros ošimas, 
— visa tai priklauso šiam kraš
tui — Kennebunkportui, daili
ninkų miestui.

Kiek čia sutikta dailininkų ant 
akmenų. Susilenkę, išsidėstę 
savo daželius, jie ten stebi gam
tos alsavimą ir jos atošvaistus 
perkelia į savo drobes, popie
rius. Jie stoviniuoja ant akmenų, 
rudų, grubių, suskilusių uolų, 
kur primesta jodu kvepiančių 
žolių, sėdi ant aukštų akmens 
iškyšulių, pasidėję savo trikojus. 
Sutiksi ir prie vandens, tiesiog 
pamerkę kojas ir save atidavę 
uostų senienom — seniem lai
vam, vėžių bučiam, tinklam.

Kai dienos įkaista, jie pasi
traukia nuo vandenų. Tada randi 
juos miestelio gatvėse, kur nors 
šešėlyje tapo namus lyg savo 
brolius, tuos šviesiai rudus, 
gelsvus, baltus namus. Jų drobė
se tie namukai išeina kur kas 
turtingiau apsirengę, susiglaudę 
į bičiulystę.

Sutiksi dailininkų, kurie turi 
čia galerijas ir kurie dirba prie 
atvirų durų. Jiem netrukdo lan
kytojai, neišblaško jų minčių nei 
spalvų. Jie gali dirbti ir susi
kaupti. Ir ant jų trikojų, lentų, 
paspirtų į sieną drobių vilnija tie 
patys jūros ar pajūrio vaizdai su 
laukine gamta, žuvėdrom.

Dailininkų vardai, paveikslai 
čia prieš tave stovi kavinėse, 
vitrinose, galerijų galerijose, 
krautuvėlėse.

Čia visi vaikšto tarp tų pa
veikslų, piešinių, skulptūrų ir 
tos primityvios pajūrio gamtos, 
vaikšto ir džiaugiasi. Keista. Tie 
visi žmonės daugumoje čia su
važiuoja iš didmiesčių, kur vis
kas surakinta cemento, plytų, 
griežtų statybos linijų. Ir ten juk 
daug galerijų, kurios turi gražius 
marmuro laiptus, vestibiulius, 
apšvietimus ir sodus su statu
lom. Bet tai yra miestas, o jis 
visada lyg kokia dirbtinė gė
lė — pavargusi savo gražume. 
Tik gamta, paprasta laukinė 
gamta turi neišsenkamą fantazi
ją. Pridėk ranką prie paprasto 
akmens, kuris ten guli prie jūros, 

tūkstančius metų guli, ir koks jis 
maloniai šiltas ir paprastas. Per
eik per brūzgynus, sustok ant til
tuko, kur kuolai apgriuvę, iš
virtę, kur tingiai skraido žu
vėdros. Ar ne gera? Rodos, tie
siai savo būtybe palieti didžią
ją motiną gamtą.

Todėl ir bėga vasarom iš mies
tų dailininkai, bėga, nes nori 
paliesti paprastą gamtą, pabūti 
jos primityve, iš jos pasimoky
ti ir sustiprėti. Tik tas nuola
tinis ryšys su gamta ir pakelia 
dailininkus sunkiam darbui.

Todėl ir čia kitaip atrodo 
ir galerijos ir pats menas. Čia 
nebėra miesto išdidumo ir šal
tumo. Čia viskas artima tartum 
būtų išsvajoti tavo namai.

Štai galerija. Ir nustembi. Su
kalti laiptai iš paprasčiausių 
lentų, turėklai nutašyti. Sienos 
tokios pačios — lentinės. Paka
binta gėlių vazonėliai. Ir tos gė
lės tikros, žydinčios gėlės. Vir
šuje galerija — kur viskas labai 
paprasta, be jokio puošnumo, 
prabangos, bet labai skoningai 
sutvarkyta, įrengta. Suderinta 
paprastumas ir ramybė į vieną 
Tose galerijose visada jauku. 
Lyg kokios užuovėjos. Ateini ir 
susitinki su paveikslu, ar 
skulptūra visai kitoje nuotaikoje 
negu mieste. Visa yra čia pat, 

prie tavęs. Čia menas atsklei
džiamas ne intelektu, bet pa
prastais jausmais, žmogaus ilge
sio kalba toje paprastoje gamto
je, tarp tų trobelių, kurios ne 
galerijas primena, bet žvejų 
priebėgas nuo audros.

Kas yra perėjęs tas galerijas, 
daugybę kartų stoviniavęs ant 
jų sklenksčių, tas jų niekada ne
pamirš. Visada jos pasiliks kaip 
tolimi ilgesingi kraštai, miraži- 
niai vaizdai. Tai palaiminta dai
lininkų šalis, kur dailininkas bi
čiuliaujasi su savo didžiąja mo
kytoja ir globėja — gamta!

-o-
Tad nenuostabu, kad tas pajū

ris “apnuodijo” ir lietuvius dai
lininkus. Ir jie negali gyventi 
be tų akmenų, šiurkščių žolių, 
apgriuvusių tiltelių, sodybos 
medžių kvepėjimo, paukščių 
čiulbesio ir be žiogelių.

Toks čia dailininkas Viktoras 
Vizgirda, labai mėgęs vaikščioti 
ir vaikščioti, pajūriais, parko ke
liais, takais prie vandenų.

Toks yra ir Kazimieras Žo- 
romskis, dailininkas asketas, 
vienišius. Kiekvieną vasarą jis 
atvyksta čia ir įsikuria visai va
sarai. Gyvena jis buvusios gim
nazijos pastate,antrame aukšte, 

kur languose ateina vakarinė 
saulė. Čia visada pilna ramių 
saulėleidžių, bet pas jį kambary
je neramu. Jis kieto darbo žmo
gus, darbo ir ištvermės. Ant 
grindų suklotos drobės. Ant sta
lų sudėta dažai, pieštukai, lie
pų žiedai, kurių jis pats prisi
renka. Ant sienos bent keli pa
veikslai, priklijuoti teipais. Vi
sur dirbama, laukiama, kol ap
džius, kol jis vėl galės toliau 
vystyti savo mintis.

O tas mintis jam atneša gam
ta, pajūris, akmenėliai, varlė- 
kautai. Jis vaikšto prie pat van
dens, bangos išplauna akmenė
lius, kiautelius ir staiga Čiup
teli. Pagavo spalvotą kriauklelę. 
Pridėjęs delną, pažiūri ir sako — 
tai bu s jo paveikslui fonas.

Vieną kartą jis pajūryje pame
tė tokį spalvotą akmenuką. Ir 
kiek buvo sielvarto. Ir jis ir kiti 
ieškojo, bet — kaip rasi vieną, 
kai aplinkui daug kitokių akme
nukų. Neberado savo šedevro.

Jis čia įsikūręs dirba dviem 
šakom. Viena — tai kietas ir 
sunkus jo statomas ir kuriamas 
abstraktus menas. Ir jame yra la
bai daug gamtos, akmenų, var- 
lėkautų nuolaužų. Tie jo ab
straktūs darbai, išmarginti lyg 

kokie audiniai tiesiom linijom, 
pareikalauja daug kantrybės ir 
daug darbo. Jis iš anksto sau 

pasirašo į popierį, dažnai save 
priveikdamas prie darbo, nu
braukdamas net pajūrio mau
dymąsi.

Antroji jo tapybos rūšis — tai 
tiesioginės gamtos studijos. 
Mėgsta tapyti gėles, labiausiai 
našlaitėles. Paveikslai nedidelio 
formato, bet jo gėlės išeina al
suojančios vasara. Tas gėles su
sirenka iš vienuolyno didelių 
gėlynų ir čia tuoj pat savo darbo 
kambaryje tapo.

Išeina kartais ir į gamtą, tie
siai ant drobės tapo medžius, 
vandenis, paliesdamas betarpiai 
gamtos atmosferą.

Vakare jo kambaryje dega 
šviesa ir jis kaukši mašinėle. Jis 
rašo ir rašo. Mėgsta literatūrą, 
mėgsta rašyti. Padėjęs teptukus į 
šalį, jis rašo romaną. Iki vė
laus vakaro, ir per dvyliką per
kopus, girdėsi, kaip jo kambary
je tiksi mašinėlė.

Nemėgsta jis, kad kas išmuša 
iš nustatyto ritmo, bet šią vasa
rą netikėtai jis buvo išblokytas iš 
savo tvarkos — prisireikė nu
tapyti portretą. Ir dar didelį 
portretą.

(Bus daugiau)



1974 lapkričio 8, nr. 45 • DARBININKAS • 9

G. Žilionienė GFWC direktorių 
suvažiavime

Galia Žilionienė jau kelerius 
metus yra didžiosios moterų or
ganizacijos, General Federation 
of Women’s Clubs, atstovės pa
vaduotoja prie Jungtinių Tautų. 
Šį rudenį ji dalyvavo VVashing- 
tone įvykusiame GFWC driek
to ri ų s u v aži a v i m e-ko n fere n c i j oj, 
į kurią susirinko apie 150 at
stovių.

Posėdžiuose buvo iškeliamos 
įvairios šių dienų problemos, 
pvz. vedimas akcijos prieš por
nografiją, alkoholizmą, mergai
čių išprievartavimą. Buvo nuro
domas reikalas sekti ekonominę 
krašto padėtį, ruošiant per mote
rų klubus atitinkamas paskai
tas bei kursus; supažindinti na
res su tarptautinėmis proble
momis, stiprinant Jungtinių 
Tautų nepolitinių organizacijų 
humanitarinę (deja, ne politinę) 
veiklą'; reikalas dalyvauti dvi- 
šimtmetiniam Amerikos minėji
me, kreipiant dėmesį į pasižy
mėjusių asmenų atsiekimus ir į 
tautinių mažumų praeities kul
tūrą; ruoštis aktyviai dalyvauti 
Jungtinių Tautų paskelbtuose 
tarptautiniuose moterų metuo
se, įvyksiančiuose 1975.

Atstovės lankėsi Valstybės de-

Rochester, N.
Dainų ir šokių vakaras

Lapkričio 9, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Šv. Jurgio parapijos sa
lėj vietos Balfo skyrius rengia 
Lietuvių dienos dainų ir šokių 
vakarą. Programą atlieka solistas 
Vaclovas Verikaitis, svečias iš 
Toronto. Šokiam groja studentų 
Šv. Jurgio Slibino orkestras. Pel
nas skiriamas šalpos darbam.

Dainavos skautų 
vietininkijos šventė 

Vietos skautai spalio 5 ir 6 
pakiliai atšventė savo veiklos 
25 metų jubiliejų.

Šventė buvo pradėta Gintaro 
ansamblio tautinių šokių vakaru. 
Jaunieji gintariečiai, svečiai iš 
Toronto, savo spalvinguose dra
bužiuose pašoko eilę lietuviškų 
tautinių šokių. Jie skriejo 
per sceną kaip vėjas, skatinami 
atsivežto orkestro iš 12 asmenų 
— mergaičių ir berniukų. Or
kestrą sudarė smuikai, akordeo
nai, būgnai, klarnetai ir kiti 
muzikiniai instrumentai. Iš viso 
Gintaro ansamblio šokėjų, or
kestrantų ir dainininkų šeimą 
sudarė per 50 asmenų. Jų vado
vai Karasiejai, muz. J. Govėdas 
ir muz. D. Garbaliauskienė.

Kol šokėjai persigrupuodavo 
naujam šokiui, kiek atsikvėpda
vo, tai mergaičių oktetas trimis 
išėjimais padainavo: A. Vanagai
čio “Naktis svajonėm papuošta’’, 
St. Šimkaus “Plaukia sau laive
lis”, A. Bražinsko “Nemu
nėli, Nemunėli”, liaudies dainą 
“Siuntė mane motinėlė” Palta
navičiaus “Tau, tėvyne” ir St. 
Šimkaus “Vakaro daina”. Nors 
jaunų chorisčių (jos aštuonios) 
balseliai dar jauni, bet jų geras 
susidainavimas visus žavėjo. Šo
kant Subatėlę ir porą kitų šo
kių, šokėjus palydėjo ne tik 
orkestras, bet ir dainininkės; 
tai dar labiau praturtino ir pagy
vino atliekamą tautinių šokių 
programą.

Akomponavo muz. D. Garba
liauskienė, orkestro vadovas — 
J. Govėdas. Vakarą atidarė skau
tė Matiukaitė, pranešinėjo šokė
ja R. Krasauskaitė.

Rytojaus diemj Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioj skautų pamal
dų metu mišias aukojo ir įsi
dėmėtiną pamokslą pasakė bu
vęs šios vietininkijos kapelio
nas tėvas Augustinas Simanavi
čius, OFM, dabar Toronto Prisi
kėlimo parapijos klebonas.

Dainavos vietininkijos skau
tai ir skautės pamaldose daly
vavo organizuotai ir su savo vė
liavomis.

Tuoj po pamaldų parapijos sa
lėj įvykusioj iškilmingoj vieti
ninkijos sueigoj buvo prisimin
ti dvidešimt penkeri skautiškos 
veiklos metai, pasikeista dova
nomis. Ypač pelnytai dovanų ir 
pagarbos susilaukė skautų ilga
metis vadovas v.s. Stasys Ilgu-

Galia Žilionienė

partamente, Baltuosiuose Rū
muose ir kitose žymiose sostinės 
vietose.

Man buvo ypatingai malonu 
susitikti su G. Žilionienė Bal
tuosiuose Rūmuose vykusiame 
priėmime (dar prieš preziden
tienės operaciją) ir išgirsti kon-

Y.
nas, kuris yra skautas jau 40 
metų. Buvo prisiminti mirę 
skautai, jų mirę kapelionai kun. 
A. Račaitis ir kun. Pr. Valiukas, 
rėmėjai, jų tarpe jau miręs ilga
metis šios vietovės visuomeni
ninkas Petras Norkeliūnas. Juos 
prisimenant, buvo uždegtos 
žvakutės. Po tėvo Augustino 
maldos vietos skautai ir skautės 
buvo apdovanoti žymenimis ir 
vyresniškumo laipsniais.

Sukaktuvinėj šventėj, koncer
te ir pamaldose dalyvavo Gin
taro ansamblis su savo vadovais, 
vyr. šk. L. Milukienė, v.s. M. 
Gruzdienė, skt. pavad. v.s. Č. 
Kiliulis, Pilėnų tunto v.s. VI. V. 
Vacevičius iš Clevelando, Chi
cagos jūrų skaučių vadovė v.s. 
Ramunė Dičienė ir Buffalo v.s. 
Šakienė. Buvo pagerbti ir vieti
ninkijos pirmieji pradininkai: V. 
Sodytė, A. Paužuolis, O. Ščiu
kaitė, D. Šiurilienė ir kt. Susi
laukta daug sveikinimų laiškais 
ir telegramomis, jų tarpe ir iš 
skautų pirmūno Petro Jurgėlos. 
Šventėj gausiai dalyvavo buvę 
skautai, skautų tėvai ir visuo
menė.

Dabar Dainavos skautų vieti- 
ninkijai vadovauja: vadovas v.s. 
Stasys Ilgūnas, adj. v.s. V. Drau
gelis, viet. pavad. Vyt. Žmui- 
dzinas, instr. Vyt. Burkūnas, v.s.
L. Lelienė, v.s. N. Draugelienė, 
s. skilt. Kr. Sabalytė, paukštyčių 
vadovė s. Rūta Ilgūnaitė, bern. 

globėjas v.s. E. Vidmantas ir 
skilt. s. Darius Lapinskas.

Matysim V. Kudirkos 
“Viršininkus”

Lapkričio 23, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Šv. Jurgio parapijos 
salėj matysim inscenizuotus 
Vinco Kudirkos “Viršininkus”. 
Vaidins viestos jaunimo dramos 
būrelis. Režisorius —A. Cie- 
minis, globėjas — dr. J. Dė
dinas, kalbos prižiūrėtojai — 
rašyt. Jurgis Jankus ir prof. dr. A. 
Klimas.

Parapijos bazaras
Metinis Šv. Jurgio parapijos 

bazaras įvyks lapkričio 16 vaka
rą, parapijos salėse. Bus turtin
gas įvairia programa ir dideliais 
laimėjimais.

—asb.

Ateitininkų žinios
Rochesterio ateitininkų Jauni

mo Teatro sambūris rugsėjo 14 
buvo išvykęs į New Yorką, kur 
suvaidino A. Kairio “Palikimą”. 
New Yorko Š. S. Simo Kudirkos 
šaulių kuopa rengė šį vakarą, 
į kurį atsilankė apie 250 žmonių. 
Tai kiek mažokas skaičius, bet, 
atrodo, mūsų vaidintojai gerai 
suvaidino.

Dabar šis jaunas, bet energin
gas dramos sambūris, talkina
mas ir kito Rochesterio jaunimo, 

ferencijos dalyvių gerus atsilie
pimus apie mūsų tautietę. Pa
klausus, ar ji turėjo progos ką 
nors pasakyti poniai Ęetty Ford, 
ponia Žilionienė pasakė, kad 
perdavusi prezidentienei Lietu
vių Moterų Klubų Federacijos 
pirmininkės linkėjimus ir pami
nėjusi, kad “Lithuanian women 
are very fond of you and the 
President who was very kind 
to the Lithuanians during his 
vice-presidency”.

Tenka pastebėti, kad Galia 
Žilionienė, studijavusi teisę Vy
tauto Didžiojo universitete Kau
ne, baigusi konsularinių mokslų 
akademiją Vienoj, buvusio Lie
tuvos diplomato, Lietuvos pa
siuntinybės Švedijoj patarėjo, 
Petro Žilionio žmona, puikiai 
išnaudoja savo diplomatinę pa
tirtį, užmegzdama santykius 
su iškiliomis, įtakingomis orga
nizacijų vadovėmis, informuo
dama jas apie Lietuvą ir dabar
tinę jos padėtį. Konferencijos 
metu būdama Washingtone, ji 
aplankė ponus Kajeckus Lietu
vos pasiuntinybėj ir kitus savo 
bičiulius, gyvenančius JAV 
sostinėj. Washingtono lietuvių 
moterų klubo valdyba ją pakvie
tė priešpiečių ir gvildeno įvai
rias moterų veiklą liečiančias 
problemas.

Gražina Krivickienė

ruošia kitą veikalą JAV LB KT 
rengiamam dramos festivaliui 
Chicagoje. Festivalis įvyks Pa
dėkos dienos savaitgalyje.

Studentai ateitininkai rugsėjo 
22 įsteigė Rochesterio stu
dentų ateitininkų draugovę. Val
dybą sudaro: pirm. Raimundas 
Obalis, vicepirmininkė Jūratė 
Krokytė, iždininkas Juozas Lau
kaitis, sekretorė-koresp. Danutė 
Krokytė. Šiame susirinkime bu
vo taip pat išrinkti du atstovai į 
Rochesterio Ateitininkų Jauni
mo Teatro komitetą: Ramunė 
Krokytė ir A.T. Klimas. Šis komi
tetas tvarko jaunimo teatro iž
dą, padeda organizuoti veikalų 
pastatymą, palaiko ryšius, pa
renka vaidinimus ir pan. Komi
tetą sudaro: du moksleiviai, du 
studentai, moksleivių globėjas 
(dr. Jonas Dėdinas) ir režisoriai. 
Šiuo laiku šis komitetas la
biausiai rūpinasi rašytojo Jurgio 
Jankaus paruoštu dr. Vinco Ku
dirkos “Viršininkų” pastatymu 
Rochesteryje lapkričio 10 ir, 
kaip anksčiau minėta, per Pa
dėkos dienos savaitgalį Chica
goje.

Linkime sėkmės naujai drau
govei ir ateitininkų jaunimo 
teatro sambūriui bei jo komi
tetui. A. Tykiai

BALTIMORE, MD.

Lietuvių svetainės šerininkai 
dėkoja visiem, kurie lapkričio 
3 dalyvavo kepsnių baliuje Lie
tuvių svetainės kambariuose. 
Valdybei dėkoja visiem, kurie 
taip sunkiai dirbo paruošti sėk
mingam pobūviui. Publikos pri
sirinko daug. Buvo loterija. Pel
nas skiriamas salei remontuoti.

Šv. Alfonso metiniai pietūs 
bus lapkričio 10, sekmadienį, 
Šv. Alfonso mokyklos salėj. 
Parapijos kunigai kviečiėi visus 
gausiai dalyvauti. Gera proga 
pasilinksminti su seniai maty
tais pažįstamais. Pietus rengia 
Šv. Alfonso parapijos draugijų 
nariai. Bus loterija. Šokiam gros 
Music Men orkestras. Pelnas 
skiriamas Šv. Alfonso mokyklos 
naudai.

Daina, vyrų choras, šiuo metu 
turi savo repeticijas penktadie
nio vakarais, 7:30 v. Lietuvių 
svetainės kambariuose. Choras 
giedojo per legionierių sureng
tas ‘Atgal prie Dievo—Back to 
God’ mišias lapkričio 3, 8:30 
vai. ryto Šv. .Alfonso bažnyčio
je. Choro pirmininkas kun. A. 
Dranginis kviečia visus lietuviš
kų giesmių ir dainų mėgėjus įsi
jungti į chorą.

Lietuvių Bendruomenės Bal- 
timorės apylinkė rengia 
koncertą lapkričio 16 Lietuvių 
svetainės didžiojoj salėj. Pradžia 
7:30 v.v. Dalyvauja Grandis iš 
Chicagos. Jie pastatys scenoje 
“Lietuviškas vestuves”. Šokiam 
gros geras orkestras. Bus ir val
gių stalas. Kiek teko girdėt, visi

Clevelando kultūrininkų būrelis. Iš k. sėdi: A. Augustinavičienė. Tėv. Leonardas And- 
riekus, S. Radzevičienė, stovi: J. Stempužis, V. Kavaliūnas, M. Blynas, J. Žilionis, 
Alf. Mikulskis, J. Budrienė, P. Karalius, V. Rociūnas, V. Mariūnas, A. Rukšėnas. Nematyti 
St. Barzduko ir A. Laikūno. Nuotr. J. Garlos

MINĖJIMAS IR 
PASITARIMAS 
CLEVELANDE

Spalio 20 Clevelande buvo iš
kilmingai prisimintas skautų 
veikėjos dr. Domininkos Kesiū- 
naitės mirties dešimtmetis. Iš
kilmę ruošė ir visuomenę joje 
dalyvauti kvietė Clevelando 
skautininkių ir akademikių 
skaučių draugovės.

Minėjimas pradėtas iškil
mingomis mišiomis Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje. Giedojo 
Čiurlionio ansamblis. Pamoks
lui mišiose ir paskaitai popie
tinėje programoje pakvies
tas Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, iš Kennebunkporto. Erd
vi bažnyčia per pamaldas buvo 
bemaž pilna žmonių. Akade
minėje minėjimo daly galėjo bū
ti apie 300 dalyvių. Paskaitos 
tema — Gyvenimo prasmė 
tremty. Po jos ėjo koncertas, ku
rio programą — giesmių, dai
nų ir operinių arijų pynę — at
liko sol. Gina Čapkauskienė. 
Po programos buvo vaišės. Vis
kas vyko Lietuvių namuose.

Pasibaigus programai, ten pat

LMK FEDERACIJOS 
NEW YORKO KLUBO 

VEIKLA

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos New Yorko Klubo narės 
spalio 20 buvo susirinkusios pir
mam šio sezono susirinkimui 
pas klubo vicepirmininkę V. Ši
leikienę Woodhavene, šiuo pra
dėdamos savo veiklą 1974-75 
metuose.

Susirinkimą atidarė New Yor
ko klubo pirmininkė dr. M. Žu
kauskienė, pasveikindama gau
siai susirinkusias nares ir per
duodama visom linkėjimus nuo 
Vincės Jonuškaitės-Leskaitie- 
nės, ilgametės LMKF pirminin
kės, dabar gyvenančios Califor- 
nijoje.

Po to pradėta svarstyti dieno
tvarkė.

Pirmiausia buvo nutarta šių 
metų susirinkimus kviesti tre
čiadieniais, 7:30 vai. vakaro.

Toliau svarstyti šalpos reika
lai. Paskirta 100 dol. auka kun. 
H. Šulcui, Brazilijos lietuvių 
studentų išlaikymui ir atnaujin
tas nario mokestis Laisvės Žibu
rio radijo valandėlei — 15 dol.

Taip pat buvo priimtas pasiū
lymas parašyti laišką šen. H. 
Jackson. Jam primintina, kad da
bartiniai Sovietų Rusijos emi
graciniai suvaržymai liečia ne 
tik žydų kilmės asmenis, bet ir 
kitas pavergtas tautas, ypač lie
tuvius. Laišką parašyti pavesta 
klubo pirmininkei dr. M. Žu
kauskienei.

Susirinkimą baigiant, narės 
nutarė suruošti prieškalėdinę 
mugę, gruodžio 15, sekmadienį, 
Kultūros Židinyje. Su dideliu 
susidomėjimu buvo išklausytas 

bilietai išpirkti. Tai ženklas, 
kaip Baltimorės lietuviai ne
kantriai laukia dalyvauti tame 
koncerte.

Jonas Obelinis

Prie a.a. V. s. dr. D. Kesiūnaitės kapo kalba ASS pirm. 
S.S. Gedgaudienė, dešinėje S. Barzdukas ir viešnia iš Chi
cagos S. B. Kožicienė, padėjusi ASD draugovės gėles.
Nuotr. V. Bacevičiaus

dar buvo susirinkę Clevelando 
kultūrininkai pasitarti kai ku
riais klausimais. Vadovavo Vac. 
Kavaliūnas. Iškilo įdomių min
čių, liečiančių kultūrinio veiki
mo aktualijas. Tėv. Leonardas 
Andriekus priminė dvi žymias 
sukaktis: 1975 sueina 25 metai, 

pranešimas apie mugę — madų 
parodą, įvykusią spalio 6 Hart
forde. Paroda buvo suruošta
LMKF Hartfordo klubo. Iš New 
Yorko joje dalyvavo valdybos 
narės S. Kačinskienė ir M. Kli- 
večkienė. Jos abi modeliavo S. 
Kačinskienės mezgimo darbus 
— popietinius ir vakarinius rū
bus ir kostiumus. Šie darbai su
kėlė didelį susidomėjimą ir žiū
rovų buvo labai šiltai sutikti.

Į klubą įstojo dvi naujos narės: 
p. Eidukevičienė ir p. Sinu- 
sienė.

Po posėdžio oficialiosios da
lies uždarymo klubo narės pasi
liko maloniai valandėlei prie 
gausiai paruošto vaišių stalo.

Šia proga labai malonu pažy
mėti, kad susirinkime dalyvavo 
viešnia iš Argentinos Alba Vait
kevičienė. Ji atėjo palydėta A. 
Sinusienės.

Alba Vaitkevičienė papasa
kojo apie lietuvių veiklą Argen
tinoje. Nors atskirų moterų klu
bų tenai nėra, bendras lietuvių 
moterų ir vyrų veikimas reiškia
si trijuose klubuose ir yra labai 
gyvas.

E. Treimanienė

NAUJA LKM 
AKADEMIJOS CENTRO 

VALDYBA

Šiemet liepos mėn. buvo ren
kama nauja Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos centro val
dyba. Rinkimų komisija balsus 
skaityti pabaigė rugsėjo 29. Nau
joji valdyba spalio 5 posėdžia
vo Romoj ir pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas prof. dr. A. 
Liuima, S.J., vicepirmininkai — 
prel. dr. L. Tulaba ir Angelė 
Avižonienė, sekretorius — prel. 
dr. A. Bačkis, iždininkas ir rei
kalų vedėjas kun. R. Krasauskas, 
archyvaras — prel. dr. P. Jatulis.

Tame posėdy dalyvavo Ame

kai Aidai leidžiami Amerikoje, o 
1976 — 30 metų, kaip Liet. 
Rašytojų Draugija atsikūrė trem
tyje. Svarstyta, kaip tas sukaktis 
tinkamai paminėti Clevelande. 
Pateikta konkrečių siūlymų. 
Galutiniai sprendiniai atidėti 
vėlesniam laikui. v t

JAUNIMO SKAITINIŲ 
KONKURSAS

JAV LB švietimo taryba skel
bia konkursą parašyti jaunimui 
tinkamą literatūrinį veikalą (ro
maną, apysaką, novelę). Veika
las turi būti skiriamas paaug
liam ir netrumpęsnis kaip 150 
mašinėle rašytų puslapių. Lai
mėtojui skiriama 1000 dol. pre
mija. Rankraščius, pasirašytus 
slapyvardžiu ir į atskirą vokelį 
įdėjus savo tikrąją pavardę, ad
resą bei telefoną, atsiųsti iki 
1975 m. liepos 1 jaunimo skai
tiniam ruošti komisijos pirmi
ninkei šiuo adresu: Stasė Peter
sonienė, 2534 W. 40th Street, 
Chicago, III. 60632.

Konkurso vertinimo komisija 
bus paskelbta vėliau. Ji turės 
visiškai laisvas rankas: pavyz
džiui, reikalui esant, premijos 
visai neskirti arba ją skelti į 
dvi dalis. Premijuoto veikalo 
išspausdinimu pasirūpins švieti
mo taryba, o dėl nepremijuotų, 
bet spausdintinų veikalų išleidi
mo bus tariamasi su jų autoriais.

JAV LB Švietimo tar.

rikoj įregistruotos Akademijos 
pirmininkas dr. V. Vygantas ir 
sekretorius prel. dr. V. Balčiū
nas. Ten buvo priimtos pastaro
sios Akademijos vidaus veikimo 
taisyklės, pagal kurias centro 
valdyba (Romoj) ir toliau vykdo 
visą Akademijos veiklą, o Ame
rikoj įregistruotosios Akademi
jos valdytojų taryba rūpinasi tik 
lėšų telkimu LKM Akademijai. 
Tame posėdyje taipgi buvo į- 
jungtas “Krikščionis gyvenime” 
į LKM Akademiją, kaip Lietuvos 
istorijos ir religinės kultūros in
stituto religinio skyriaus padali
nys, kuris ir toliau savarankiš
kai čia tęs to vardo knygų seri
jos leidimą. Be to, dar apsvars
tyta Amerikos Lietuvių Kultūros 
Archyvo ALKA tvarkymo ir 
plėtimo klausimas.
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HARTFORD, CONN.
PASKUTINĖ KLUBO GEGUŽINĖ

LAP klubas ir Tėvynės Garsų 
lietuvių radijo valanda rugsėjo 
29 savo parke (Lighthouse Gro- 
ve Park) East Hartforde surengė 
paskutinę šių metų gegužinę.

Kartais pasitaikydavo, kad iš 
vakaro prieš gegužinę būdavo 
apsiniaukę, bet iš ryto išsigied- 
rindavo.’ Šį kartą buvo blogiau 
— neišsiblaivė. Po pietų lie
tus pylė kelis kartus. Svečiai 
netilpo nei parko pastogėj, nei 
virtuvėj; turėjo slėptis po skė
čiais, lietpalčiais ar po tankiomis 
medžių šakomis.

Tačiau buvo ir prošvaisčių. 
Tad gegužinė praėjo vidu
tiniškai. Atvykus Jono Martino 
orkestrui, publika turėjo progos 
pašokti. Buvo ir lietuviškų šo
kių.

Šeimininkės su didžiausiu uo
lumu valgydino svečius skanu
mynais, o iš baro buvo galima 
gauti gėrimų.

Veikė moterų suorganizuotas 
“žuvies” žaidimas, iš kurio par-

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

kui sudaryta kiek pelno. Tačiau 
ir čia labai kliudė lietus.

Pabaigoj LAP klubo vicepir
mininkas Lionginas Kapeckas 
gražiai pravedė laimėjimus, ku
rie buvo skirti už įėjimo bilie
tus.

Kitą sekmadienį po geguži
nės Tėvynės Garsų lietuvių 
radijo valandos vedėjas Algi
mantas Dragūnevičius klubo ir 
radijo valandos vardu padėkojo 
atsilankiusiem, dirbusiem ir 
prisidėjusiem prie šio parengi
mo, kuris buvo skirtas paremti 
parkui.

Jonas Bernotas

KALĖDINIAI DOVANŲ SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ

Prieš sudarant dovanų siuntinius savo giminėm Lietuvoje, 
nepamirškime pasiųsti žemiau išvardytų prekių, kurios ypač yra ten 
naudingos ir pageidaujamos.

i

DEXTER PARK 
PHARMACY IIHI

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A\EWUE 

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

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

SI
MOVING STORAGE 
Reasonable Rates 
Šame Day Service 
First Month Free 

Call Us At 288-3277 
or 876-5454

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.

įai 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 rublius, 
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. Ši 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

Greičiausias pristatymas

ZHIGULI VAZ 2101 
$3440.00
Nauj’ausias, patobulin
tas eksporto modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
$3947.00

SPORTAS
Lauko teniso pirmenybės
Pereitą savaitgalį New Jersey 

įvykusiose Rytų sporto apygar
dos lauko teniso pirmenybėse 
dalyvavo apie 30 žaidėjų. Nepa
vykus pritraukti dalyvių iš kitų 
vietovių, buvo remtasi daugiau
sia vietiniais žaidėjais. Kaip ir 
ne pirmą kartą, pirmenybėse vy
ravo Gvildžių ir Vebeliūnų di
nastijos. Pirmenybių laimėtojai 
buvo šie: vyrų A klasėj I v. Pr. 
Gvildys, II v. Alf. Andrulis, III 
v. Z. Bungarda. (Baigmėje Gvil
dys prieš Andrulį 8:6.) Vy
rų B klasėj I. V. T. Jasai
tis, II v. V. Vebeliūnienė, 
III v. R. Labutis (Jasaitis prieš 
Vebeliūnienę 8:5). Moterų gru
pėj I v. V. Vebeliūnienė, II v. 
D. Jasaitytė, III v. R. Cerkeliū- 
nienė (Vebeliūnienė prieš Ja- 
saitytę 8:4). Jaunių grupėj I v.
Paulius Gvildys, II v. L. Straz- 

dis, III vietą pasidalino R. Vel
tas, A. Šukys ir R. Šimkus (Gvil
dys 8, Strazdis 0). Mergaičių 
grupėj I v. D. Gvildytė, II v. 
G. Vebeliūnaitė, III v. R. Vebe- 
liūnaitė (Gvildytė 8, G. Vebeliū
naitė 3). Vyrų dvejetas I v. P. 
Vainius ir A. Daukša, II v. Z. 
Bungarda ir A. Ošlapas. Miš
raus dvejeto rungtynės nebuvo 
užbaigtos, todėl laimėtojai liko 
neišaiškinti.

LAK — Oiympiakos 1:1
L. A. Klubo pirmoji futbolo 

komanda pereitą sekmadienį 
prieš graikus vos vos išplėšė ly
giąsias 1:1. Šį kartą ir vėl buvo 
žaista tik dešimtimi žaidėjų, nes 
V. Rauba pačiose pirmose rung
tynių minutėse turėjo apleisti 
aikštę. Atrodo, kad priešininkui 
sekasi išprovokuoti mūsų žaidė
jus. Žaidėjai, prieš eidami į

ANATOLIJAUS KAIRIO 
NAUJAS VEIKALAS

ZHIGULI VAZ 2102
Station VVagon $3795.00 
Eksporto modelis
MOSKVITCH 412 IE
$3490.00
MOSKVITCH 408 IE
$3210.00
MOSKVITCH 426 IE
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 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų!

KARŪNA
Istorinė drama — poema iš 

Mindaugo laikų — nuo 1237 
iki 1268 metų — parašyta ei
liuota kalba ir susideda iš trijų 
savaimingų dalių.

Pirmoji dalis — Karūnos 
pavasaris, 3 v. legenda, vaiz
duoja Mindaugo kovas į karū
ną. Antroji dalis — Karūnos žie
dai, 3 v. drama, apima krikšto, 
karūnacijos ir jau suvienytos 
valstybės problemas. Trečioji — 
Karūnos vaisiai, 3 v. tragedija, 
sprendžia Mindaugo mirties, o 
kartu ir Lietuvos tragediją.

Viso KARŪNOJE yra 9 veiks
mai, 27 paveikslai, prologas ir 
epilogas, 318 puslapių, kietais 
viršeliais, didelio formato, me
niškai iliustruota ir gražiai iš
leista. KARŪNA tinka vaidinti, 
skaityti, deklamuoti mokyklose, 
parengimuose, minėjimuose, 
graži, taisyklinga ir vaizdi kalba. 
Tai vertinga dovana švenčių, 
vardadienių, gimtadienių, mo
kyklos baigimo ar bet kuria kita 
proga savo vaikam, anūkam ar 
draugam, lietuviško teatro dar
buotojam.

KARŪNĄ išleido knygų lei
dykla DIALOGAS. Kaina $6.50 
su persiuntimu. Galima 
gauti DRAUGE, DARBININ
KE, KELEIVYJE, MARGI
NIUOSE, VAZNELIŲ PRE
KYBOJE, TERROJE, įvairiuose 
spaudos kioskuose ir pas platin
tojus, arba užsisakyti tiesiai iš 
leidyklos tokiu adresu: Leidykla 
DIALOGAS, 8457 S. Pulaski 
Rd., Chicago, III. 60652.

Stora crimplene medžiaga su ornamentais, tinka moterų 
eilutėm arba suknelėm. 1 jardas kainuoja ......................... $
Lygi crimplene medžiaga suknelėm. 1 jardas........................$
Crimplene medžiaga su blizgučiais. 1 jardas..................... $
(Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 jardų viename siuntinyje). 
Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga 3 1/4 jardo 
Labai gera eilutei angliška medžiaga. 3 1/4 jardo..........
Moterų paltam medžiaga, stora, vilnonė. 3 jardai. 
Minko kailis moteriškam paltui ............................................
Nailono kailis moteriškam paltui. 3 jardai.........................
Vyriški arba moteriški užsisegami megztutai. (Cardigans). 
Vyriški nailono marškiniai........................................................
Sulankstomi lietsargiai, labai geri..........................................
Vilnonės gėlėtos skarelės, arba Cashmilon skarelės su

blizgučiais

6.00
5.40
7.80

$ 7.20

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

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo naudojimui “Olym- 
pia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

Baltic Stores Lt d.
(Z. Juras).

421 Hackney Rd., London, E. 2. England.
Telef. 01 739 8734 or 460 2592

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. Reikalaukite 
mūsų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

Af Hlul atam ko baigti Jys101™8- Tai pati il_ 
ilgiausia šio mačo partija, pa-

Veda Kazys Merkir

— Pasaulio pretendentų Kar- 
povo-Korčnojaus dvikova tebe- 
rodo 2-0, Karpovo naudai. Try
liktoji partija po 96 ėjimų ne
buvo tęsiama. Abu varžovai suti-

aikštę, turėtų pasiryžti nesiduoti 
išprovokuojami. Geriau kiek nu
kentėti, negu visą komandą pa
statyti į blogą padėtį. Mūsiškiam 
įvartį prieš galą rungtynių iš 
11 m baudinio įmušė S. Žadvy
das.

Rezervinė šį kartą pasekė pir
mosios pavyzdžiu ir taip pat su
žaidė lygiąsias 1:1.

Rudens ratui pasibaigus, su 
vienu laimėjimu, trim pralai
mėjimais ir penkiom (!) lygio
siom, komanda yra apatinėj pu
sėj pirmenybių lentelės. Įvarčių 
santykis 9:13 mūsų nenaudai.

Normaliai lygos pavasario ra
tas prasideda tik kovo mėnesį, 
bet, esant dar geram orui, nori
ma dar keletą rungtynių įspraus
ti, kol žiema neprisiartino. Mūsų 
komandom šį sekmadienį pa
skirta žaisti prieš Bavarians, Kis- 
sena parke — mūsų aikštėj. Pir
mam rate prieš Bavarians buvo 
sužaista lygiom 2:2. Rungtynių 

pradžia 12:30 v. Prieš tai žai
džia rezervinės komandos.

Alg. Š.

reikalavusi arti 11 valandų lo
šimo! 14-toji nesulošus nė 40 
ėjimų, užbaigta remizu. 15-toji 
buvo nukelta porai dienų, Kar
povui prašant. Ją lošdamas Kar
povas pelnijo pėstininką, bet 
neįstengė laimėti. Ji baigėsi 
lygiomis. Tai devintoji iš eilės 
šio mačo partija, pasibaigusi tai
kiai. Tai rekordas tokiose varžy
bose! 16-toji nutraukta su Karpo
vo pranašumu. Atrodo, kad jau
nasis didmeistris sugebės pel
nyti trečią tašką. Čia toji pa
dėtis:

K0RCHN0I/BLACK

i

Palaikyk lietuvišką spaudą. — 
Skaityk Darbininką!

L

KARP0V/WHITE I0/25/74

JOSEPH BIGGS 
Floor Scraping 
Floors Scraped 

Finished Reasonable 
Install any Flooring 
Call (212) 778-7610

JAMES & JACKSON 
24 Hour Service 

Oil Burner Service & Repairs 
MO2 MO4 MO6 Oil & Gas Burners 

CALL MO 2-3759 or 771-5133 
533 West 149th Street 
Basement Apt. N.Y.C.

RICH TERRACE AUTOMATIC 
TRANSMISSION CORP.

For Automobiles, also Marine Divi- 
sion. Ali Parts in Stock Paragon- 

Warner Complete Rebuilding, One 
Day Service 

1020 Castleton Avė. Staten Island 
Call 212 447-1289

1.00 PLŪS 10 C. MAILING

CALL FOR OUANTITY RATES 
IRA ROSENBERG, INC.

41 E. 42 ST., Rm. 1617, N.Y.N.Y. 
986-9440

HOME COOKING
Fresh Food Cooked Daily 

Delivered to Indisposed and Elderly 
Priced To Fit Your Need 

212-SL 6-3390

JAMES McOUADE
91-48 91 st Street 
VVoodhaven, N. Y. 

Carpentry — Painting 
Paneling 

Ouality Workmanship 
Call 212 849-6187

EASTMAN REPRESENTATIVE

Eastman embraces 3500 acres of prime land in 
N.H. and is being developed by Controlled En- 
vironment Corporatlon created and ovvned by 

• Dartmouth College. The Manchester Bank, The 
Society for the Protectlon of N. H. Forests and 
The United Life and Accident Insurance Com- 
pany. The sale of these propertles by the 
planning-design-marketing team of Hanslin As- 
sociates is now undervvay and we are seeking 
licensed individuals in the Connecticut area who 
are capable of vvorking with clients who have ex- 
pressed a deflnite interest in our endeavors. 
lt Is essential that your work schedule will en- 
compass weekends in N.H. and week nights in 
your home area. The position demands initia- 
tive and drive—and consequently the compensa- 
tion for the sale of land and houses is quite 
lucraticve. Commissions. If interested.pleasecall 
or write: Mr. Ken Chute

ACTIVE DELIVERY 
SERVICE 

Pickups to Airports 
Railroad Terminais 
Reasonable Rates.

Call 212-498-7797 or Dl 2-7071
Mr. Bob Nance

LIFE JACKETS
Very Good Condition, Likę New. 

$3.00 Each
Call 212 373—8191 Jerry or Bob

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

Free Estimates. 796-4404 
Call Any Time

MAC’S PEŠT CONTROL 
Industrial-Commercial and Homes 

Termite and Pešt Control 
5 Rochester Avė. Bklyn, N.Y.

Telef.: 212-756-3272

A—1 OUALITY PAINTING 
In & Out, Fully Insured, Call 

JOHN MALOUPIS
212 523-3702

Scaffold Lic N.Y.C. LICENSE 4484

i
SAM’S ROOFING 

Ali Types of Repairs 
Roofs-Siding-Leaders-Gutters 

Deal Direct with Mechanic 
Phone (201) 759-7028

VIC UNDERVVATER WORLD 
Fresh & Salt Water Troplcal Fish, 

Snakes & Lizards 
2076 Highvvay 88 East 1 Mile East of 

Laurelton Circle 
Bricktovvn, N.J. Phone 201 899-1920

EXP. PAINTING & 
PAPER HANGING

We Specialize in Furniture Repair & 
Refinishing also Cabinet Spraying 
Reasonable Rates Call 24 Hours 

516 FR 4-0395

HANNIGAN’S MOVING & STORAGE

Low Rates Free Estimates 
126-08 Liberty Avė. 

Richmond Hill 
Call (212) 738-0368 

For Fast Prompt Service
_ ___ profess|onal

HOUSECLEANING 
Commercial and Industrial and 

, Homes. 1 time or regular service, _ 
bonded insured personnel. Leave 
your housecleaning to B&W Profes- 
sional Housecleaners. Call: (212)471- 

1372

Franklin K. Lane gimnazijoj 
LAK mankštų ir treniruočių se
sijos greičiausiai šiemet neįvyks. 
Klubas labai apgailestauja susi
dariusią padėtį, bet tariamai dėl 
lėšų trūkumo F. K. Lane vaka
rinė sporto programa yra nu
traukta ir sporto salių durys lie
ka uždarytos. Šiuo metu planuo
jama treniruotes sutalpinti Kul
tūros židinyje.

— Okupuotos Lietuvos moks
leiviai pereitais metais iškovoję 
trečią vietą sovietų mokslei- - 
vių spartakiadoj, šiemet liko de
vinti. I varžybas išvyko be pa
grindinio lyderio panevėžiečio 
Z. Einorio ir reikia pridėti, kad 
merginos šiemet silpnai rungty- | 
niavo, tesurinkusios pusantro I 
taško iš 6 galimų. I

— Bostono MET lygos varžy- I 
bos prasidėjo lapkričio 1. Tą 1 
dieną Lietuvių II rungsis prieš ’ 
Bostono universitetą, So. Bosto
no LPD patalpose. Lapkričio 
8, į So. Bostoną atvyks Brandeis 
universiteto komanda rungtis 

.prieš Lietuvių II. Lietuvių I dar 
neturi tvarkaraščio. Bronius 
Skrabulis — Lietuvių II koman- 
dos kapitonas. Lietuvių I ko
mandos kapitonas dr. Algis Ma- 
kaitis.

HANSLIN ASSOC.
P. o. Box 1 

Grantham, N.H. 03753 
603-863-4444

CHARMINE MICHEL 
CONTRACTING 
975 Park Place 

Bklyn.
We Do Everything.for the Home 

Ouality VVorkmanship 
Call 212 773-6687

'—p— .

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

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

r— *1

LITAS
UŽEIKITE IR PAMATYKITE

SCHRAGER’S
Moderniausius baldus!

GERIAUSIA RŪŠIS 
ŽEMIAUSIOS KAINOS

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

i

t
l

'i

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SCHRAGER’S

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

SCHRAGER’S
New York

>

Mokėjimo

336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.),
City Tel.: TR 9-0400

Atidarą kasdien iki 8 vai.
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.

sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

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

VADOVAUJA v. vebeliūnas

(212) 441-6947

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKfiANDBAVICIUS

(212) 846-1650
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GAUDŽIA 
TRIMITAI —

Buvo ir mylimasis ir mylimo
ji jų vidury, bet ne į karą, o į 
gyvenimą Rasa ir Antanas Raz- 
gaičiai trimitais buvo palydėti.

Ir tai nauja ir neįprasta, bet 
drauge įdomu, kad tradicinis 
amerikoniškasis jaunosios ves
tuvinis maršas buvo pakeis
tas tuo trimitų su vargonais mar
šu. Tas iš karto sudarė nuotai
ką, kuri neatslūgo iki pat vestu
vinių apeigų bažnyčioje.

Šią iškilią nuotaiką išlaikyti, 
žinoma, padėjo kun. St. Ylos pa
mokslas ir paties vestuvinio pul
ko narių Šv. Rašto paskaitymas, 
Apreiškimo parapijos klebono 
kun. P. Raugalo asista, bendra 
viso pulko komunija ir puikus 
Perkūno choro giedojimas. Prie 
šio viso dar maloni staigmena ir 
vertingas priedas — viešnios iš 
Kanados solistės p. Sriubiš- 
kienės sodrus solo ir su choro 
palyda. Tam vadovavo muz. A. 
Kačanauskas ir muz. V. Strolia.

Po iškilmių bažnyčioje visas 
margas svietelis pajudėjo į puo
tą — jaunųjų tėvų — Monikos 
Juodienės ir dail. Jurgio Juodžio 
ir p.p. Razgaičių iš Clevelando, 
surengtą Kultūros Židinyje.

Čia atsiradus, to svietelio dar 
daugiau prigužėjo, turbūt arti 
trijų šimtų iš įvairių “parapijų”.

Kurie žinojo, nekantriai laukė 
pasirodant jaunųjų, nes šioje 
vietoje ir vėl staigmena. Jaunųjų 
atvykimas buvo surežisuotas 
pagal lietuviškų vestuvių pa
pročius. Staigmena buvo tiem, 
kurie nežinojo, nes, pasirodžius 
pulkui ir juos pristačius, buvo 
pristatyti piršlys, vaizduojąs 
žemaitį — Vyt. Šventoraitis ir 
svočia M. Virbickienė, abu pa
tenkinti, kad savo sodžiaus ber
nelį Antaną pas Rasą, aukštai- 
tę mergužėlę, nudavę ... Tai 
liudijo mandrasis galvočius mer
gelės gynėjas su visu pulku jau
nimo iki pat paskutinės pigiai 
nepasiduoti.

— O kas jie tokie — Girdi?
— Ko beldžiatės ir ieškote. 

Norite čia trobon patekti ir už- 
stalėn susėsti? Išsipirk!

O kaina nemaža . . .
Piršliui teks degtine mokėti, 

o svočiai karvojum.

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl greitesnio 
siuntinių aptarnavimo

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS
ir mes viską atliksime.

SIUNTINIAI, DOVANOS
į Lietuvą ir USSR

Sena patikima firma
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skaičių, 
tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijpntų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą. Jei ne, tai prašome 
pasinaudoti mūšų patarnavimu ir Jūs būsite dėkingas 
mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ

pėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC
723 W*lnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215-925-3455

Centrinės įstaigos New Yorke:

240 FIFTH AVENUE, NcW YORK, N.Y. 10001 
Tel.: (212) 725-2449

Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St. 
BALTI MORE, Md. 21224 — 3206,Eastern Avė.
SO. BOSTON, Mass. 02127 — 390 West Bfoadway 
CHICAGO, III. 60622 — 2242 wLČhicaao Avė. 
CLEVĖLANO, Ohio 44119- 877 E. 185th Street 
DETROIT, Mich. 48210 — 6460 Michigan Avė. 
ELIZABETH, N.J. 07201 — 956a Elizabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campau Avc.

Vinkland, N.J. uaaoo — Harish Hali, West Landis Avė. 609-696-9796
LOS ANGELES, Cal. 90026 — 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, Fla. 3'3138 — 6405 Biscayne Blvd. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418 — 2422 Centrai Avė. NE 
NEW BRITAIN, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadow Avė. 
OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street 
PARMA, Ohio 44134 5432 Statė Road
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue 
ĮAN FRANCISCO, Cal. 94122 — 1236 9th Avenue 
SEATTLE, Wash. 98125 11551 6th Place, N.E.
SOUTH RIVER, N.J. 08882 — 168 Whitehead Avė. 257-2113 
WORCESTER, Mass. 01604 — 82 Harrison St. 798-3347
TRENTON, N.J. 08611 — 730 Liberty Street LY 9-9163

Taip ir buvo. Jaunuosius tė
vam sutikus su duona ir vande
niu, jaunajam alum ir degtine 
užgėrus, prasidėjo derybos. 
Piršlio oracija, svočios kaman
tinėjimas ir visas dėl kainos už 
stalo derėjimasis palydėtas dai
nomis, pašpilkavimais ir kalbėji
mais. To viso meistras buvo 
muz. Vyt. Strolia ir Perkūno cho
ro nariai. Jie kalbėjosi tarmiš
kai, puolė, juokino ir taip iš 
piršlio išprašė degtinės, o iš svo
čios sūrio ir karvojaus.

Tai visa mūsų senųjų kaip 
mes vadiname, lietuviškų vestu
vių ceremonija.

Ji taip atkelta dabartin buvo 
pirmą kartą, jei kas matėm, tai 
matėm scenoje aktorių išpil
domą. Šį kartą pačiose vestu
vėse — tikrose taip, kaip jaunoji 
Rasa ir jaunasis Antanas.

Užkandus buvo piršlio kori
mas ir jo išgelbėjimas.

Tas gerai, tos apeigos kai 
kam buvo naujiena, bet jos vis 
galėjo būti geriau sudiriguotos 

ir paruoštos. Tam, žinoma, rei
kėjo laiko ir ryžto išryškinti . . . 
ir pasiruošti, kad būtų tikra ir sa
va .. .

Be gausybės svečių ir jaunų
jų tėvų ir artimųjų, vestuvėse 
dalyvavo gen. konsulas A. Simu
tis su ponia, Vliko pirminin
kas dr. K. Valiūnas su ponia, 
buvęs JAV LB pirmininkas ra
šytojas Vyt. Volertas su ponia, 
LB New Yorko apygardos pirmi
ninkas A. Vakselis su ponia, dr. 
J. Stukas su ponia, iš New Jer- 
sey net midaus “bačką” atriti
nę, ir daug daug svečių, draugų, 
jaunimo.

Pabaigai p.p. Razgaičiam,
N.Y. visiem žinomiem Rasos ir 
Antano vardu, tenka palinkėti 
laimės.

Tegaudžia jiem trimitai . . .
Jonas Rūtenis

Laisvės Žiburio radijo sureng
tas koncertas spalio 26 Kultū
ros Židinyje praėjo sėkmin
gai. Programą atliko Clevelan
do vyrų oktetas ir solistė Irena 
Grigaliūnaitė, vadovavo ir 
akomponavo Rytas Babickas. 
Platesnis koncerto aprašymas 
bus kitame Darbininko nume
ryje, muzikos skyriuje.

WA 5-8878
Dl 2-2374 

A N 8-8764

486-1836
TA 5-7560 

354-7608 
365-6350

413-0177 
FR 9-8712 

788-2545 
224-0829 
731-8577 
749-3033 

GR 1-3712 
BA 5-5923 
OR 4-3930 
LO 4-7981 

EM 3-5556

Spalio 12 susituokė Rasa Navickaitė su Antanu Razgaičių. Nuotraukoje jaunavedžiai su savo 
pulku; iš k. Paulius Alšėnas, Rimas Juzaitis, Vytas Navickas, Andrius Razgaitis, Kazys Razgai- 
tis, Antanas ir Rasa Razgaičiai, Marytė Dambriūnaitė, Danutė Norvilaitė, Rūta Juzukony- 
tė, Elenutė Razgaitytė, Onilė Vaitkutė. Nuotr. Algio Norvilus

APREIŠKIMO 
PARAPIJOS 

ŽINIOS
Prisiminti mirusieji kunigai 

lapkričio 3 koncelebracinėmis 
mišiomis, kurias aukojo kun. 
Pranas Raugalas, kun. Antanas 
Račkauskas, kun. Stasys Raila. 
Pritaikytą pamokslą pasakė kun. 
A. Račkauskas. Jis suminėjo Lie
tuvoje mirusius vyskupus, ku
nigus ir kitus dvasiškius, ypač 
tuos, kurie dirbo Apreiškimo pa
rapijoje. Giedojo parapijos cho
ras. Po pamaldų parapijos salė
je buvo speciali prisiminimo 
programa. Apie kunigystę ir ku
nigo pasiaukojimą tikintiesiem 
gražiai pakalbėjo kun. kleb. Pra
nas Raugalas. Muzikas Algirdas 
Kačanauskas parinktu pavyz
džiu įvertino kunigų dvasinę 
tarnybą žmonėm, kun. St. Raila 
paskaitė pritaikytus raštus ir pri
siminė parapijoje nuo 1914 me

GAJOS

Ateitininkų medikų Korp! 
GAJA New Yorko skyriaus meti
nis susirinkimas įvyko spalio 20 
dantų gyd. R. Čiurlienės rezi
dencijoje. Prieš pradedant susi
rinkimą, visų susirinkusiųjų bu
vo pasveikintas dr. Domas Ja
saitis, kuris Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos ir Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Sąjungos 
paskutiniame visuotiname suva
žiavime buvo pakeltas į sąjun
gos garbės narius.

Po trumpo korporacijos veik
los pranešimo pirmininkas dr. 
D. Jasaitis atkreipė dėmesį į 
pasirodžiusį Medicinos žurnale 
straipsnį apie tuberkuliozę. Dėl 
to kilo gyvos diskusijos, ir susi
rinkime dalyvavę gydytojai iš 
savo praktikos — privačios ar 
ligoninėse — padarė kai kurias

Vitas Gerulaitis, 20 metų jau
nuolis iš New Yorko, pasauli
nėse “open” teniso pirmeny
bėse Vienoje, Austrijoje, lai
mėjo pirmąją vietą, nugalėda
mas žymius pasaulinius meis
terius. Jam teko pirmos vietos 
dovana — 5000 dol. 

Tauriam lietuviui, ankstesnės kartos visuomenininkui, 
veikėjui

VINCUI ALKSNINIUI

mirus, jo šeimai ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. .

Pranas ir Vytės Narvydai

Mylimai motinai
ALBINAI MATULAITIENEI

Lietuvoje mirus, dukteris Konstanciją Nenortienę ir 
Gražiną Pažemėnienę ir jų šeimas nuoširdžiai užjau
čiame.

Rozalija ir Vincas Ambraziejai 
Genutė ir Kazys Trečiokai

tų tarnavusius kunigus. Tie ku
nigai buvo: pirmasis klebonas 
kun. Nikodemas Petkus, tarna
vęs 9 metus, antrasis klebonas 
kun. Bonaventūra Paulukas, 
tarnavęs 3 metus, trečiasis kle
bonas kun. Antanas Kodis, tar
navęs 3 metus, ketvirtasis klebo
nas kun. Kazimieras Paulionis, 
tarnavęs 5 metus, penktasis kle
bonas kun. Norbertas Pakalnis, 
tarnavęs per 30 metų, neseniai 
miręs. Prisiminti ir kiti kunigai, 
kurie dirbo parapijoje: kun. Jo
nas Kartavičius, kun. Jonas Lau
rinaitis, kun. Pranas Geisčiū- 
nas, kun. Lionginas Jankus ir 
misijonierius kun. Jonas Bruži- 
kas ir kiti. Prisiminta ir seselė 
Nikodemą, kuri parapijoje dir
bo 50 metų. Minėjimas baigtas 
Viešpaties Angelu. Po visos 
programos buvo vaišės, kurias 
parengė pobūvio komitetas, ku
riam pirmininkauja Marytė Ša
linskienė.

SUSIRINKIMAS

kontroversines pastabas. Iždi
ninkas dr. B. Radzivanas apibū
dino korporacijos iždo stovį, 
kuris čia pat buvo papildytas 
nario mokesčiais. Toliau buvo 
apsvarstyti einamieji korporaci
jos reikalai bei nustatyti ateities 
planai.

Išrinkta nauja valdyba: dr. 
Domas Jasaitis — pirmininkas, 
dr. Bronius Radzivanas — vice
pirm. ir iždininkas, dantų gyd. 
Stasė Bobelienė — sekretorė.

Po susirinkimo visi buvo dr. 
Reginos ir Kazimiero Čiurlių 
gražiai pavaišinti.

PADĖKA
Nuoširdčiai dėkojame visiem, 

atsilankiusiem į mūsų surengtą 
balių. Ypatingai esame labai dė
kingi p.p. A. Žukienei, I. Jan
kauskienei, D. Šilbajorienei, I. 
Jasaitienei, R. Miklienei, skau- 
tėm-am ir visiem kitiem, vienu 
ar kitu būdu prisidėjusiem prie 
baliaus ruošimo. — N.Y. Skau
tam Remti Komitetas.

Salėje yra rasti moteriški aki
niai. Skambinkite 441-1131.

PADĖKA

Palaidojus savo brangią Moti
ną, noriu išreikšti nuoširdžiau
sią padėką visiem draugam ir 
pažįstamiem už pareikštą už
uojautą, atsilankymą koplyčion, 
užprašytas mišias, prisiųstas gė
les ir palydėjimą į kapines.

Ypatinga mano padėka kun. 
A. Račkauskui, kuris tiek daug 
kartų aprūpino velionę Ko
munija ir suteikė paskutinius 
patarnavimus, dr. J. Dičpinigai- 
£'iui už parodytą rūpestingumą 
ir nuoširdumą jos ligoje. Tėv. B. 
Ramanauskui už atkalbėjimą ro
žančiaus koplyčioje, kleb. kun. 
A. Petrauskui už dalyvavimą 
koplyčioje, atlaikytas mišias ir 
palydėjimą į kapines.

Sunkiose gyvenimo valandose 
ištiesusiom pagalbos ranką: 
p. Steponaitienei, Angelei Min- 
sawictz, p. Dėdinienei ir p. Ig-
naitienei jaučiuosi skolinga ir 
n u o š i rdž i aus i ai d ė k i n ga.

Dėkoju J. Čepukienei už pa- 
giedojimą bažnyčioje, taip pat 
nuoširdus ačiū Marytei Salins- 
kienei už nuoširdumą ir rū
pestingą patarnavimą.

Visiem amžinai dėkinga duktė 
Marija Didžiūnaitė-Volskienė ir 

šeima.

ŽIEMOS EKSKURSIJA 1 LIETUVĄ
Išvyksta 1974 GRUODŽIO 20 dieną ir grįžta 1975 SAUSIO 3 d. 

(Leningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga, Helsinkis)
I

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Kaina $853.00

Vykstantiem iš Chicagos — 119.00 daugiau 
Vykstantiem iš Clevelando — 84.00 daugiau

Į
GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESIVĖLUOKITE!

Kelionės į Lietuvą 1975 METAIS prasideda GEGUŽĖS mėnesį.
i Patartina registruotis iš anksto
ii
!
‘ Kreipkitės į:
iJ

TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE

393 West Broadway, P. O. Box 116
< South Boston, Mass. 02127
į Tel. (617) 268-8764
i Savininkė: Aldona Adomonienė

(Prices quoted are effective November 1, 1974. Air tarės subject
■ to. government approval)

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wes+ Broadway, Sou+h Boston Massachusetts 
"Kur dūkstančiai taupo milijonus'
ALFRED W. ARCHIBAED, Pr.ęsident

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
• Regulai* a/c — 5% % • 1 year Term Deposit - -5% %
• Special Notice a/c — 5^ • 2 year Term Deposit — 6%

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

Bostono vyrų seksteto kon
certas bus šį šeštadienį, lapkri
čio 9, Liet. Piliečių draugijos 
salėje. Pradžia 7:30 v.v. Koncer
te dainuos ir du solistai — Bi
rutė O. Aleksaitė ir Norbertas 
Lingertaitis.

LB kultūros klubo spalio mė
nesio susirinkime savo kūry
bą skaitė rašytojas Algirdas 
Landsbergis. Pakalbėjęs apie 
savo kelią į dramaturgiją, jis pa
skaitė iš Penkių stulpų turgaus 
aikštėje, iš Barzdos, Vėjas gluos
niuose, Gluosniai vėjuje ir kitų.

New Yorko vyrų choras, va
dovaujamas muziko Vytauto 
Strolios, atvyksta į Bostoną ir 
koncertuoja lapkričio 24, Lietu
vos kariuomenės šventėje.

Liet, piliečių draugija lapkri
čio 17 mini 75 metų sukaktį.

Šv. Petro parapijos bazaras 
bus lapkričio 10. Klebono pra
šomos, naujosios ateivės sutiko 
sudalyti atskirą įvairių rankdar
bių stalą. Tad prašomos visos 
moterys tam reikalui ko nors iš 
savo darbelių (audinių, mezgi
nių, siuvinių ir kt.) paaukoti. 
Aukas prašom pristatyti į kle
boniją, prisegant lapelį su auko
tojos pavarde ir pažymint, kad 
tai yra tremtinių stalui.

PARENGIMAI
K. ŽIDINYJE 

GRUODŽIO MĖN.
Gruodžio 7 — skautų suei

gos.
Gruodžio 8 — dramos akto

riaus Stasio Pilkos rečitalis.
Gruodžio 15 — LMKF New

Yorko klubo rengiama rankdar
bių paroda.

Gruodžio 21 — skautų Kūčios.

Gruodžio 28 — rezervuota 
skautam akademikam.

Gruodžio 31 — N. Metų suti
kimas. Rengia LB apygarda.

Simo Kudirkos šaulių kuopos 
susirinkimas buvo spalio 27 Kul
tūros Židinyje. Išklausyta valdy
bos narių pranešimai. Kazimie
ras Krulikas skaitė referatą apie 
spaudos draudimą ir atgavimą, 
nes šiemet sueina 70 metų nuo 
spaudos atgavimo. Į kuopą įsto
jo 19 naujų narių.

Į
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Jaunimo pamaldose, įvykstan
čiose lapkričio 10, šį sekmadie
nį, 11 vai. Kultūros Židinyje, 
dalyvaus ir Gintaro ansamblio 
nariai

Kun. Petras Patlaba iš Chica
gos atvyksta į kun. Antano Rač
kausko sukaktuvinį pagerbimą, 
drauge koncelebruos mišias ir 
pasakys pamokslą. Jis yra jo kur
so draugas, drauge baigęs Telšių 
seminariją.

Dr. Vaclovas Paprockas 
su žmona išvyksta į Europą, 
į Londoną, ir jo kabinetas bus 
uždarytas nuo lapkričio 14 iki 
29.

Atlanto Rajono skautai ir skau
tės, kurie suvažiuoja į New Yor
ko Kultūros Židinį šį savaitgalį, 
turės' retą progą išgirsti keletą 
įdomių paskaitų. Antanas Ma
žiulis, Lituanistinio instituto 
tautotyros skyriaus viršininkas,

Rožė Šomkaktė, Ph.D., dir
banti Reheis Chemical Co., 
Berkley Heights, N. J., paskirta 
tos bendrovės direktore “of ana- 
lytical services”.

Arkivyskupo J. Skvirecko 100 
metų gimimo sukaktis minima 
lapkričio 10, sekmadienį, 4 v. 
popiet Kultūros Židinio žemuti
nėje salėje. Bus dvi paskaitos: 
kun. Stasys Yla kalbės apie ar- 
kivysk. J. Skvirecko asmenį, 
kun. Prof. Antanas Rubšys apie 
Skvirecko Šv. Rašto vertimą. Mi
nėjimą rengia Liet. Kat. Mokslo 
Akademijos New Yorko židinys. 
Po minėjimo — kavutė.

Liet, kariuomenės šventės 
proga koncelebracinės mišios 
bus lapkričio 24, sekmadienį, 
11 vai. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Organizacijos daly
vauja su vėliavomis.

Aniceto Simučio, Lietuvos ge
neralinio konsulo New Yorke, 
pagerbimą jo 65 metų amžiaus 
proga' rengia New Yorko lietu
vių organizacijų jungtinis ko
mitetas. Minėjimas įvyks lapkri
čio 23, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Kultūros Židinyje. Bus aka
deminė dalis, meninė pro
grama, karšta vakarienė ir šo
kiai prie orkestro muzikos. Įėji
mas asmeniui 15 dol. Pagal ko
miteto turėtus adresus išsiunti
nėta kvietimai. Atsakymus grą
žinti komiteto pirmininkui A. 
Vakseliui iki lapkričio 18. Jei 
kas dėl kokių aplinkybių ne
spėjo gauti kvietimo, gali užsi
sakyti vietas skambinant E. 
Andriušienei VI 7-4477 arba G. 
Stankūnienei 479-2913. Pas jas 
galima užsisakyti ir pilnus sta
lus. Organizacijos ir asmenys, 
norį konsulą ta proga sveikinti 
raštu, sveikinimus siunčia Ro
mui Keziui, 217-25 54th Avė., 
Bayside, N. Y. 11364.

Katalikių Moterų S-gos 24 
kuopos valdyba šaukia narių 
susirinkimą, kuris įvyks lapkri
čio 10, sekmadienį, 12 vai., 
tuoj po lietuviškos sumos. Susi
rinkimas įvyks Angelų Karalie-
nės parapijos salėj, Brooklyne.

iš Bostono kalbės apie lietuvių 
švenčių papročius. Prof. dail. 
Vytautas Jonynas iš New Yorko 
kalbės apie liaudies meną. Zig
mas Lapinas, Montrealio Gin
taro ansamblio vadovas, apibū
dins ir pademonstruos muziki
nius liaudies instrumentus. 
Jaunuoliai, kurie nėra skautai, 
bet norėtų paskaitas išklau
syti, maloniai kviečiami. Infor
macijos dėl paskaitų laiko ir vie
tos bus suteiktos K. Židinyje 
lapkričio 9, šeštadienį, tarp 12 
ir 1 vai. prie registracijos stalo.

Visi Neringos ir Tauro tuntų 
nariai, t.y. vilkiukai, paukštytės, 

skautai, skautės, vyr. skautės, 
skautai vyčiai bei vadovai ir va
dovės dalyvauja lapkričio 10, šį 
sekmadienį, 11 vai. jaunimo mi
šiose ir po to iškilmingoje suei
goje uniformuoti.

Dail. Albinas Elskus, vitražis- 
tas, dalyvauja vitražų parodoje, 
kuri rengiama Denbury, Conn., 
miesto bibliotekoje nuo lapkri
čio 14 iki sausio 9. Parodoje 
viso dalyvauja 12 dailininkų vit- 
ražistų.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje šiemet mokosi arti 200 
vaikų. Mokykla veikia Holy 
Child mokyklos patalpose Rich-

Irena Veblaitienė ir Bronius 
Balčiūnas dalyvauja Lietuvos 
kariuomenės minėjime, kuris 
bus lapkričio 24, sekmadienį, 
tuoj po pamaldų. Minėjimas bus 
Apreiškimo parapijos salėje. Jie 
abu paskaitys šventei pritaiky
tų eilėraščių ir ištraukų iš gro
žinės literatūros. Minėjimą 
rengia ramovėnai, birutietės, 
savanoriai kūrėjai ir šauliai.

Naujųjų Metų sutikimą, kaip 
tradicija, ir šiemet rengia LB 
New Yorko apygarda: prie apy
gardos valdybos prisijungia ir 
apylinkės. Sutikimo balius įvyks 
gruodžio 31, Naujųjų Metų išva
karėse, Kultūros Židinyje. Kaip 
praeitais metais, taip ir šiemet, 
papuoštoj salėj prie skanių vai
šių ir linksmos muzikos “aukš
tai mes pakelsim taurę šampa
no!”

Marytė Šalinskienė, Wood- 
haven, N. Y. a.a. Bronei Young 
atminti aukoja 25 dol. Kultūros 
Židiniui. Elenai Rupeikienei ir 
visiem velionės giminėm reiš
kiame nuoširdžią užuojautą, o 
mūsų mielai nuolatinei Kultūros 
Židinio rėmėjai lietuvišką ačiū.

Kultūros Židiniui pastatyti reikėj’o aukų.

KULTŪROS ŽIDINIUI IŠLAIKYTI TAIP PAT REIKIA AUKŲ

Paaukoję Kultūros Židiniui nuo š. m. liepos 1 d. iki š. m. lapkričio 16 d. bent 50 dolerių 
bet kokia proga gauna:

Pakvietimą į Židinio balių ir bilietą pavasario koncertui, kurį atliks Metropolitan operos į 
solistė MARALIN NISKA. ,

Baliuje bus:
f

• Kokteilių vaišės,
šilta vakarienė,
šokių muzika su solistu Juozu Naku ir 
galimybė prie įėjimo laimėti dviem asmenim savaitės atostogas Karibų salose.

Kultūros Židinio Balius
įvyksta š. m. lapkričio 16 d. 7 v.v.

Studijuojančiam jaunimui auka tik 20 dol.
Stalus ir vietas prašom rezervuotis pas komiteto nares:
J. Vytuvienę, telef. VI 6-2980,1. Alksninienę, telef. TU 6-5695, arba pas savo organizacijos 
atstovą Kultūros Židinio Administraciniame Komitete.

Paskutinė diena rezervacijai lapkričio 9.
i

Aukas prašom siųsti: į
FRANCISCAN FATHERS BLDG. FUND
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

PAGERBS
KUN. A. RAČKAUSKĄ

Apreiškimo parapijos ilgametį 
vikarą ir Moterų Sąjungos 29 
kuopos dvasios vadą pagerbs šį 
sekmadienį, lapkričio 10, tuoj po 
11 valandos mišių, 12:30 vai. 
žemutinėje parapijos salėje. Pa
gerbime rengia M. Sąjungos 29 
kuopa ryšium su jo 40 metų

Arvydas ir Birutė Klioriai, 
Pasadena, Calif., a.a. ■ Danutei 
Penikienei atminti aukojo 25 
dol. Kultūros Židiniui. Nuošir
dus ačiū.

mond Hill, N. Y. Šiemet mokyk
la mini savo darbo 25 metų su
kaktį. Sukakčiai atžymėti rengia
mas koncertas balandžio 26, gi 
sausio 12 mokykla rengia kaukių 
balių vaikam Kultūros Židinio

Jaunimo pamaldos bus šį sek
madienį, lapkričio 10, Kultūros 
Židinyje 11 vai. Pamaldomis 
rūpinasi skautai. New Yorko 
apylinkės jaunimas kviečiamas 
dalyvauti.

Gintaro ansamblio orkestro dalis — birbynininkai. Ansamblis koncertuoja Kultūros Židinyje 
lapkričio 9.

KONCERTAS
ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 9 D. KULTŪROS ŽIDINYJE 

PRADŽIA 7 VAL. V. PUNKTUALIAI

MONTREALIO 
GINTARO 
ANSAMBLIO

Alkos muziejaus kuratorijos 
posėdis įvyks lapkričio 9, šešta
dienį, 2 vai. popiet muziejaus 
kambariuose, Putname, Conn.

Gubernatoriui M. Wilsonui 
perrinkti komitetas spalio 29 
suruošė tautybių atstovam pri-, 
ėmimą, kuriame dalyvavo ir M. 
Wilson bei kiti New Yorko vals
tijos politikai. Astorian Manor 
patalpose įvykusiame priėmime 
susirinko apie 400 įvairių tauty
bių atstovų. Gubernatorius savo 
kalboj pirmoj vietoj paminėjo 
lietuvius, o po kalbos taip pat 
pirmiausia priėjo pasisveikinti 
prie lietuvių stalo. Organizaci
niame komitete dalyvavo ir lie
tuvių atstovas Peter Wytenus.

Pianistės Aldonos Kepalaitės 
koncertas bus lapkričio 17 d. 6 
v.v? Town Hali salėje. Progra
moje: Bacho, Chopino, Scria- 
bino, Debussy ir Liszto kūri
niai. Koncertą rengia Norman 
Seaman. Visa lietuviška visuo
menė kviečiama dalyvauti kon
certe ir paremti jauną muzikę.

N. Y. Filatelistų draugija, 
kuri čia buvo surengusi gražią 
savo parodą ir atžymėjusi veik
los dvidešimtmetį, išleido naują 

biuletenio numerį — spalio 
mėn. Biuletenis pasirodo ketu
ris kartus per metus, jį reda
guoja Walter E. Norton, gyvenąs 
Philadelphijoje, New Yorke re
dakcijos narys yra Kazimieras 
Matuzas, administruoja Algirdas 
Vizbaras. Šiame numeryje ap
rašomi lietuviški pašto ženklai, 
skelbiamos įdomesnės filateli

jos žinios, parodos, aprašomos 
DP stovyklos Vokietijoje, rašo
ma ir apie Kauno paštą, Lietu
vos okupaciją.

kunigystės sukaktimi. Visi kvie- 
čiamia dalyvauti šiame pagerbi
mo pobūvyje.

-o-
Kwu. Antanas Račkauskas vi

sada mielas, su gera nuotaika ir 
šypsena visiem patarnauja tiek 
parapijoje, tiek už parapijos ribų, 
įvairiose draugijose, susirin
kimuose. Visiem lengva pasa
kyti, kad jis žemaitis. Žemaity
bė atsispindi ir jo kalboje ir jo 
žemaitiškame apsiėjime, — visa
da juda iš lėto. Kilęs jis nuo 
Platelių apylinkės, mokėsi Tel
šių gimnazijoje ir Telšių kunigų 
seminarijoje, kurią baigė 1934, 
į kunigus įšventintas gegužės 26. 
Buvo vikaru Tveruose, Kuršė
nuose, Šventojoje organizavo 
parapiją, statė bažnyčią, buvo 
Lietuvos karo laivo kapelionu. 
Karo metu pasitraukė iš Lietu
vos. Į Ameriką atvyko 1950 

ir tuoj buo paskirtas į Ap
reiškimo parapiją vikaru. Tose 
pareigose tebėra ir šiandien.

Apreiškimo parapijai jis atida-

vė daugiausia, net 24 me
tus. Iš savo 40 metų kunigys
tės daugiau kaip pusę to laiko 
dirba Apreiškimo parapijoje. 
Reikia tikėtis, kad parapija ne
liks abejinga ir už tą didelį 
daugelio metų darbą atitinkamai 
pagerbs savo kunigą.

Kun. Antanas Račkauskas

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ 
SĄJUNGOS 29-TOS KUOPOS

METINIAI PIETŪS

IR KUN. ANTANO RAČKAUSKO 40 METŲ 
KUNIGYSTĖS PAGERBIMAS

įvyks

lapkričio 10, sekmadienį, 
po 11 vai. mišių 

Apreiškimo parapijos salėje. 
Įėjimo auka 7 dol. 50 ct. 

Bilietus iš anksto galima užsisakyti 
skambinant šiais numeriais; 

782-7887; 296-0798; 235-5685; 845-7317

Aniceto Simučio

Lietuvos generalinio konsulo New Yorke,
65 metų amžiaus proga

PROGRAMOJE: tautiniai šokiai, kanklių muzika ir 
lietuviška daina, palydima autentiškų lietuvių liaudies 
instrumentų orkestro

Jaunimo ansambliui vadovauja muz. Zigmas J. Lapinas

Po koncerto jaunimo šokiai didžiojoje salėje, o mažosiose salėse, veikiant bufetui, 
pobūvis tėvams ir vyresniems svečiams

i

Įėjimo auka: suaugusiems 5 dol., moksleiviams 3 dol. ir vaikams iki 12 m. 1 dol.

NEW YORKO SKAUČIŲ IR SKAUTŲ TUNTAI 
MALONIAI KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI

Lietuviškų kalėdinių kortelių 
galima gauti Darbininko admi
nistracijoj. Dėžutė su 12 korte
lių religiniais arba tautiniais mo
tyvais su lietuviškais pasveikini
mais su persiuntimu 1.50 dol., j 
arba 10 spalvotų k o r - j 
t e 1 i u kitokios rūšies 2.50 dol. < f Prašom laiku užsisakyti, kad | 
laiku galėtumėt išsiųsti. Dar- £ 
bininko administracija, 341 Į’ 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. j!

Į’
Vardinių, gimtadienio korte- i; 

lių su lietuviškais sveikini- Į, 
mais gaunama Darbininko ad- įĮ 
ministracijoj. Kortelių yra dviejų I 
kainų: po 20 ir po 25 c. kiek- , 
viena (įskaitoma ir persiunti
mas).

PAGERBIMAS
Įvyks

1974 lapkričio 23, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Akademija, meninė dalis, vakarienė, šokiai 
Įėjimo auka 15 dol. asmeniui.

Čekius rašyti “Lithuaman American Community Ine.” vardu

Vietas užsisakyti iki lapkričio 18 pas
E. ANDRIUŠIENĘ VI 7-4477 arba
G. STANKŪNIENĘ 479-2913

NEW YORKO ORGANIZACIJŲ 
ATSTOVŲ JUNGTINIS KOMITETAS
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