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Savaitės 
įvykiai

Valst. sekr. Kissingeris savo 
kelionės į pietų Afrikos valsty
bes metu tarėsi su P. Afrikos 
min. pirm. Jobu Voerster ir juo
dųjų genčių vadais dėl P. Af
rikos ateities. Genčių vadai ra
gino Kissingerį įtaigoti P. Afri
kos vyriausybę, kad ji baigtų 
segregacinę politikų, kol prie
varta ir neramumai dar neįsi
liepsnojo.

Valst. sekr. Kissingeris susiti
ko P. Afrikoj su Rodezijos min. 
pirm. Ian D. Smith ir pasiekė 
sąlyginį susitarimą dėl Rodezi
jos ateities. Smith sutiko su JAV 
ir Britanijos planu perleisti val
džią Rodezijos juodiesiem per 
2 metus, tačiau dėl to jis turė
siąs gauti savo min. kabineto ir 
politinės partijos vadų pritari
mą.

Zambijos ir Tanzanijos 
prezidentai Kenneth D. Kaun- 
da ir Julius K. Nyerere pri
taria valst. sekr. Kissingerio pa- 
siektiem sąlyginiam susitari
mam su Rodezijos min. pirm. 
Ian D. Smith dėl Rodezijos 
ateities, tačiau reiškia susirūpi
nimą, kad dėl valdžios juodie
siem perleidimo termino neap- 
ribojimo iki 2 metų visi kiti susi
tarimai gali nueiti niekais.

44 metus Švediją valdžiusi so
cialdemokratų partija pralaimėjo 
parlamento rinkimus, išrink
dama su komunistais tik 169 at
stovus. Konservatorių, centro ir 
liberalų partijų koalicija išrinko 
180 atstovų. JAV politiką daž
nai ir aštriai kritikavęs min. 
pirm. Olav Palme atsistatydino. 
Nauju <min. pirm, numatomas 
centro partijos vadas ir avių au
gintojas Thorbjorn Falldin.

Maltos saloj vykusius parla
mento rinkimus nežymia per
svara laimėjo iki šiol salą val
džiusi darbo partija, vadovauja
ma min. pirm. Dom Mintoff, 
užmezgusi artimus ryšius su Li
bija ir kitomis trečiojo pasau
lio valstybėmis ir nutolusi nuo 
tradicinių jos sąjungininkų — 
vakarų valstybių. Prisibijoma, 
kad Mintoff galįs leisti sovietam 
įsirengti saloj karines bazes.

Lenkijos vyriausybė dėl 
įtemptos krašto būklės nutarė 
maisto produktų kainų pakėli
mą atidėti iki 1978 vidurio. Vy
riausybė iki šiol nepajėgė page
rinti pragyvenimo sąlygų, nors ir 
buvo pažadėjusi tai padaryti.

Lenkijos vyskupai visose baž
nyčiose skelbtame laiške ragino 
gyventojus remti vyriausybės 
pastangas ūkiniam sunkumam 
nugalėti, bet kartu ir protesta
vo prieš vyriausybės cenzūrą 
ir bedievišką propagandą ir pra
šė vyriausybę paskelbti amnes
tiją per neramumus areštuotiem 
ir jau nubaustiem žmonėm. Vy
riausybės spauda ir radijas skel
bė tik tą vyskupų laiško dalį, 
kur buvo raginama remti vyriau
sybę.

Rytų Vokietijos protestantų 
bažnyčia savo ganytojų laiške 
reikalavo tolerancijos ir religi
nės laisvės, nes susideginusio 
kun. Oscar Bruesewitz įvykis 
parodęs, kokiame pavojuj tikin
tieji yra atsidūrę.

9 Europos bendr. rinkos vals
tybės pasirašė susitarimą rinkti 
Europos parlamentą 5 metų ter
minui 1978. Iki šiol jo nariai 
buvo skiriami atskirų valstybių 
parlamentų. Britanija, V. Vokie
tija, Prancūzija ir Italija turės 
teisę išrinkti po 81 atstovą, Olan
dija — 25, Belgija — 24, Da
nija — 16, Airija — 15 ir Luk- 
semburgas — 6.

Tik ką prasidėjusi JT sesija 
savo 145-ju nariu priėmė 
Seychelles salas su 59,000 gy
ventojų.

BRAŽINSKAI
Jau kuris laikas Nevv Yorke 

buvo gandų, kad Bražinskai esą 
atvykę į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Niekas to neskelbė 
oficialiai, tai visi pripažino Bal
fo teigimą, kad jie esą Venecue- 
loj.

Dirva pirmoji pranešė apie jų 
atvykimą į Ameriką. New Yor
ke, atidarant dail. V. Kasiulio 
parodą, po atidarymo kalbų visų 
nuotaikas paįvairino J. Audė
nas, Eltos redaktorius ir Vliko 
narys. Jis pranešė publikai, kad 
Bražinskai esą Nevv Yorke, kas 
jiem iki šiol nutiko, taip pat 
pranešė, kad rugsėjo 22 bus 
spaudos konferencija su jais.

Taip rugsėjo 22, trečiadienį, 
7 v.v. dr. K. Valiūno, Vliko 
pirmininko, namuose ir įvyko 
spaudos bei radijo darbuotojų 
konferencija. Iš viso dalyvavo 
apie 35 žmonės. Buvo atvyku
sių net iš Toronto, Bostono, 
Hartfordo. Buvo atstovaujami 
maždaug visi laikraščiai ir iš 
šios apylinkės radijo valandos.

Konferenciją pradėjo
, Visiems susirinkus į biblio
tekos ir darbo kambarį, kon
ferenciją pradėjo pats Vliko 
pirmininkas dr. K. Valiūnas, 
pranešdamas patį faktą, kad Bra
žinskai yra čia ir pakviesdamas 
Praną Bražinską padaryti prane
šimą.

Priešais visus į odinę sofą su
sėdo Pranas Bražinskas dešinėje, 
gi sūnus Algirdas — kairėje. 
Vidury pasodino Algirdo Bra
žinsko žmoną — Bernadetą 
Birutę Miliauskaitę-Brazins- 
kfenę. Ji buvo su žalia sukne
le. Sėdėjo labai tyliai, pro dide
lius akinius stebėdama jai ne
įprastą pasaulį ir nepažįstamus. 
Ji neištarė nė vieno žodžio per 
visą konferenciją.

Prano Bražinsko pranešimas
Pačioj konferencijos pradžioj 

Pranas Bražinskas savo ir 
sūnaus vardu padarė pranešimą. 
Jį paskaitė ir vėliau išdalijo 
spaudos atstovam.

Pranešimas turi 6 puslapius. 
Jame daug bendrų patriotinių 
frazių, bendrų, visiem žinomų 
faktų, aiškinimų, pvz., kad Lie
tuva buvo okupuota, kad veikė 
patriotai, pogrindis. Tokiame 
pranešime, kai svečias pasirodo 
pirmą kartą, visi nori faktų, de
talių, santraukos to gyve
nimo, kuris juos buvo pa
lietęs. O tos medžiagos prane
šime buvo gana mažai.

Iš pranešimo sužinom, kad 
Pranas Bražinskas, tėvas, buvo 
16 metų, kai 1940 birželio 15 
okupavo Lietuvą sovietų tankai. 
Vėliau jis dalyvavo 1941 metų 
sukilime ir buvo sužeistas, daly
vavo 1944-1954 partizaniniame 
kare. Gaila, kad nepaminėjo, kur 
tai buvo.

1949 žiemą žuvo jo tėvvas Sta
sys Bražinskas kau
tynėse su enkavedistais. 1947 
pavasarį Pranas Bražinskas buvo 
sužeistas, suimtas ir ištremtas į 
Sibirą. 1950 pabėgo iš Sibiro 
konclagerių, slapta sugrįžo į Lat
viją, o paskui į Lietuvą. Buvo su
imtas 1955 ir vėl 1963 m. 1967 
buvo ištremtas į Kazachstano 
konclagerius be teisės sugrįžti į 
Lietuvą.

Padedant Turkestano anti
komunistiniam draugam, 1968 
pavasarį jam pavyko pabėgti iš 
Kazachstano tremties ir slaptai 
apsigyventi Uzbekistane.

Ten jis pradėjo planuoti prasi
veržimą į Vakarus. Norėjo, kad 
ir sūnus Algirdas drauge su juo 
pabėgtų. 1968 rudenį Algirdas 
slapta atvyko į Uzbekistaną. Ten 
abu pradėjo ruoštis žygiui. 1969 
rudenį jau turėjo aiškų planą. 
1970 spalio 15 jiedu nukreipė 
sovietų lėktuvą į Turkiją. Lėk

KALBA NEVV YORKE
tuve viršum Turkijos čekistai 
iššaukė susišaudymą. Tas 
grumtynes jiedu laimėjo. Jiedu 

nusileido Trabzone, Turkijoj.
Čia Pranas Bražinskas prisi

minė, kaip sėkmingai veikė Vil
kas, organizuodamas telegramas 
Turkijos vyriausybei. Ta akcija 
jiem daug padėjo. Sovietai buvo 
išvystę labai didelį spaudimą į 
Turkijos vyriausybę, kad juos 
susigrąžintų. Dėl to ilgai užtru
ko jų bylos turkų teismuose. Te
ko ir penkerius metus praleisti 
turkų kalėjime.

Turkijoj pragyveno šešerius 
metus. Tuo metu buvo labai 
sunkių momentų, kur tik stebuk
las išgelbėjo iš mirties nasrų.

Jis suminėjo tokias datas: 
1971 kovo 12, 1974 gegužės 21 
ir 1976 birželio 23. Gaila, kad 
nepaaiškino, kas tomis dienomis 
atsitiko, kokie jiem grėsė pavo
jai.

Stebuklu jie laiko, kai rugpiū
čio 24 atsirado Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse.

Jų žygis iš Venecuelos buvo 
visai savarankiškas. Jie pamatė, 
kad Venecueloj jiem gresia pa
vojus iš komunistinių agentų.

Algirdas norėjo susitikti su sa
vo sužadėtine, kurt gyveno Wor- 
cestery. Su ja susirašinėjo trejus 

metus. Susituokė rugsėjo 2 
Worcestery, Mass. Rugsėjo 15 
Algirdas buvo suimtas žmonos 
bute, buvo apkaltintas nelegaliu 
įvažiavimu į Ameriką. Jam teko 
tris dienas praleisti Bostono ka
lėjime. Buvo nustatytas 5000 
dol. užstatas. Tuos pinigus už
dėjo dr. K. Valiūnas.

Pranas Bražinskas rugsėjo 16 
pats nuėjo į Imigracijos ir natū
ralizacijos įstaigą ir užsiregistra
vo. Ir jis buvo suimtas, teko 
pabūti New Yorko kalėjime. Už 
5000 dol. užstatą paleistas. Pini
gus uždėjo dr. K. Valiūnas.

Baigdamas savo pranešimą, jis 
padėkojo Vilkui, diplomatinei 
tarnybai, Altui, Balfui, laisvojo 
pasaulio lietuvių spaudai ir vi
siem lietuviam, kurie visokerio
pai jam padėjo.

Jie dabar prašo JAV vyriausy
bę suteikti jiem politinio pabė
gėlio prieglobstį. “Mes turime 
likti Amerikoje, kad galėtume 
kaip galima našiau ir prasmin
giau prisidėti prie demokratijos 
gynimo, lietuvybės išlaikymo ir 
Lietuvos laisvinimo pastangų” 
— sako jie savo pareiškime.

Atsako į klausimus
Toliau buvo klausimai. Klausė 

visi, kas norėjo ir ko norėjo. At
sakinėjo sūnus Algirdas, kurio 
plaukai tirštoki ir garbanuoti, 
su bakenbardais. Vvras aukštas, 

Spaudos konferencijoj pas dr. K. Valiūną rugsėjo 22. Konferenciją atidaro Vliko pir
mininkas dr. K. Valiūnas (k.), toliau iš k. sėdi Algirdas Bražinskas, jo žmona Bernadeta 
Brazinskienė-Miliauskaitė, Pranas Bražinskas. Nuotr. L. Tamošaičio

su lietuvišku kaklaraiščiu. Kalba 
jis gražia lietuvių kalba. Kalba 
iš lėto. Žodynas gana turtingas, 
mintis dėsto logiškai. Kartais su
stoja, ieškodamas tinkamesnio 
žodžio ar išsireiškimo.

Klausimai tęsėsi apie pusant
ros valandos. Čia duodam tik jų 
santrauką. Jie, tarp kitko, lietė 
jų gyvenimą Turkijoj. Šios rū
šies klausimai bei atsakymai bū
rio patys įdomiausi, nes buvo 
konkretūs.

Antrą klausimų grupę sudarė 
jų teisinė padėtis, jų įteisinimas 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Trečioji grupė — sūnaus 
Algirdo sutuoktuvės.

Gyvenimas Turkijoj
1970 spalio 15 jie nusileido 

Trabzone, Turkijoj. Tai buvo 
pirma vieta, kur jie pastatė koją 
ant laisvos žemės. Jautėsi lyg 
antrą kartą gimę. Trabzone 
juos labai gerai sutiko." Pra
džioj turkai nesuprato, kas jie to
kie. Jie paaiškino, kad jie yra 
lietuviai, kas yra Lietuva, 
kaip ji kovoja prieš rusus. 

Turkam pasidarė aišku, kas jie 
tokie, ir priėmė broliškai, nes ir 
Turkijos didžiausias priešas bu
vo Rusijos imperializmas. Juos 
rėmė ir spauda, ir valdžia. Buvo 
plačiai apie juos rašoma.

Rusai darė labai didelį spau
dimą, kad juos sugrąžintų. Net 
rado tokių asmenų, kurie veikė 
prieš juos. Iš pradžių jiem buvo 
pripažintas politinis prieglobs
tis. Tai patvirtino ir aukščiau
sias teismas. Juos saugojo tik 
turkų saugumas, kad rusų agen
tai nepasikėsintų prieš juos.

Paskui buvo valdžios krizė. 
Kai rusai visą laiką spaudė, val
džia nutarė pakeisti teismo 
sprendimus. Sudarė virš aukš
čiausio teismo komisiją ir 1971 
kovo 8 nutarė panaikinti tuos pa
lankius sprendimus. Tada padė
tis buvo pavojinga. Išgelbėjo 
tik tokia aplinkybė, kad ta val
džia kovo 12 nuvirto. Naujos val
džios atėjimas juos išgelbėjo, 
bet sprendimas jau buvo pa
naikintas.

Tada atvyko Vliko pirminin
kas dr. K. Valiūnas ir pasamdė 
advokatus. Sovietai spaudė ir 
naują valdžią, bet ji atsisakė juos 
išduoti.

Tada prasidėjo teismai. Tai 
užsitęsė ilgai. Po to jie buvo į- 
kalinti. Iš kalėjimo išėjo tik am
nestijos dėka. 1973 metų rudenį 
sukako 50 metų, kai buvo į- 
steigta Turkijos respublika. Tur
kijos parlamentas priėmė gene
ralinės amnestijos įstatymą, ir 
tai juos išvadavo.

(nukelta į 6 psl.)

(“AUŠRA” NR. 2)

KAM NAUDINGA TYLA?
Buvusio Sibiro tremtinio laiškas lietuviam išeiviam

Politika — menas. Mažos tau
tos, ypač tos, kurių valstybinė 
sąmonė dar jauna, negali su
brandinti didelių politikų. Ta
čiau politikos ABC pravartu ži
noti kiekvienam lietuviui. Apsi
lankę Lietuvoj, kai kurie mūsų 
išeiviai stebina mus savo politi
niu neišprusimu. Jų manymu, 
per pokario dešimtmetį Lietuva 
praliejo daug kraujo, sudėjo 
daug beprasmiškų aukų. Todėl 
dabar reikia taupyti tautos jė
gas, tyliai nešti okupacinį jungą, 
neišprovokuoti pavergėjų nau
jom represijom. Tą patį siūlė 
mum čekistai. Jie mėgina mus į- 
tikinti, kad Kronikos leidimas 
“neapsimoka”, nes jau pareika
lavo didžių aukų. Ironiškai jie 
klausia tardomuosius: “Ką lai- 
mėjot su savo Kronika?”

Tačiau iš tolo jaučiama, kad 
mūsų emigrantai didžiuojasi Ro
mu Kalanta, Simu Kudirka, Min
daugu Tamoniu. Kas pagimdė 
šiuos mūsų tautos didvyrius? 
Vergiškas, nuolankumas? Jeigu 
lietuviai būtų su gėlėmis sutikę 
raudonąją armiją, kaip tai rašo 
oficiali tarybinė spauda (kiek tai 
yra tikra, matyti iš to, kad iki 
1946 balandžio mėnesio iš miš
kų išėjo ir legalizavosi virš 
40,000 asmenų, — “Vestnik Le- 
ningradskoga universitetą”, 
1966, Nr. 2, p. 27), šiandien 
Lietuvos vardas būtų visiškai 
užmirštas. Jis nors retkarčiais 
patenka į pasaulio spaudą tik 
todėl, kad mes neklausom kai 
kurių “protingų” mūsų išeivių 
patarimų.

Nuvykę į JAV lietuviai komu
nistai vaidina didelius patriotus,

Ekumeninis protesto pareiškimas
Sovietų Sąjungoj
Anglijoj leidžiamas žurnalas 

East-West Digest 1976 rugpiū
čio numery išspausdino straips
nį, pavadintą “Tikro ekumeniš- 
kumo akcija”, nagrinėjantį So
vietų Sąjungos krikščionių pro
testo prieš religinį persekiojimą 
pareiškimą. Straipsnis prade
damas taip:

“1976 birželio 20 d. 28 krikš
čionys pasirašė 15-kos puslapių 
pareiškimą SSSR vyriausio so
vieto prezidiumui . . . Šis pareiš
kimas yra naujas — be prece
dento — posūkis krikščionių 
pasipriešinime prieš ateistų 
propagandą Sov. Sąjungoj.”

“Tie 28 pasirašiusieji asme
nys yra ne mažiau kaip iš šešių 
religinių denominacijų: pente- 
kostalų, adventistų, baptistų, 
Kristaus Bažnyčios, Romos kata
likų ir rusų ortodoksų. Pareiš
kimo pirmas sakinys skamba 
taip: ‘Mes, įvairių krikščionių 
tikybų atstovai, susijungėm, atro
do, pirmą kartą šio krašto isto
rijoj, kad pareikštume savo nuo
monę dėl religinės padėties mū
sų krašte’.” 

nesigėdina net lietuvišką patrio
tišką ašarėlę nubraukti, verkš
lendami prašo jus tylėti, neer
zinti Maskvos, nes rusai mus 
“praris”. Jie tikina jus, kad R. 
Kalantos auka atnešė Lietuvai 
visą blogį — Kremlius dar la
biau sustiprins kultūrinį genoci
dą. Lietuvai galėtų padėti vien 
tik emigrantų tyla. Ir jūs šiuos 
KGB pasiuntinius sodinat už 
stalo! Ar tai ne politinis aklu
mas?

Su dideliu skausmu skaitom 
“Gimtajame krašte” ir kitur 
mūsų emigrantų pasisakymus, 
kuriuose išgiriamas išviršinis 
mūsų gyvenimas, jo blizgesys — 
mūrinės gyvenvietės, asfaltai ir 
dainų šventės bei koncertai. Tai 
yra tik fasadas. Bet kas už jo sle
piasi? Giriant šį fasadą, nusle
piami varžtai, kurie smaugia 
mūsų dvasią. Dar skaudžiau, 
kad taip pasisako ir kai kurie 
emigrantai dvasininkai. Kai vie
nam tokiam “korespondentui” 
(kun. Balčiui) vienas vietinis ku
nigas pastebėjo, kad tokie “in
terviu” yra melas, šis atsakė: 
“Suprask mane, aš noriu dar kar
tą atvažiuoti į Lietuvą”. Argi 
melu galima pirkti pasimatymą 
su giminėmis ir tylėti, kai sveti
mųjų koja trypia visa, ką mum iš
sako lietuviškas Rūpintojėlis?

Savo politinėmis rezoliucijo
mis ir kitais diplomatiniais ges
tais jūs daug padėjot savo tau
tai. Ateity mes laukiam iš jūsų 
dar ryžtingesnių veiksmų: mes 
norim, kad jūsų lūpomis kalbėtų 
mūsų kančia ir aspiracijos,.mū
sų sielvartai ir svajonės. (Elta)

Šio naujo dramatiško žygio 
iniciatoriai, atrodo, bus rusų or
todoksų Bažnyčia, kuri jau kuris 
laikas palaiko ryšius su demo
kratiniu judėjimu Sov. Sąjungoj.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
vardu pasirašė du kunigai ir trys 
pasauliečiai. Katalikų dalyvavi
mas bendroj akcijoj nestebina. 
Nuo to laiko, kai prasidėjo Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios protes
to akcija, jos santykiai su Mask
vos žmogaus teisiųjudėjimu yra 
aiškūs.

Įvade autoriai rašo: “Mes čia 
pareiškiam savo asmenišką nuo
monę, bet esam įsitikinę, kad ji 
atitinka mūsų tikybos brolių nu
sistatymą. Todėl, kurie norėtų, 
gali prijungti savo pavardes ir po 
šio pareiškimo paskelbimo.”

Tokiu būdu autoriai plačiai 
atidarė duris kokiom dešimtim 
milijonų sovietų piliečių prisi
dėti prie protesto pareiškimo, 
kuris aiškiai ir nekontroversiš- 
kai išdėstė jų, kaip antros klasės 
piliečių, padėtį. 1971 Lietuvos 
katalikam pavyko surinkti net 
17,000 parašų po peticija Brež
nevui. Jų būtų buvę daug dau
giau, jei ne KGB trukdymai ir 
teroras. Būtų įdomu pamatyti, 
rašoma straipsny, kiek parašų 
būtų galima surinkti po bendra 
ekumenine visų Sovietų Sąjun
gos tikinčiųjų peticija, jei būtų 
galima juos laisvai rinkti. (Elta)

PARTIJOS KANDIDATAI 
SOVIETŲ SĄJUNGOJ

Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos kandidatai, pagal savo 
socialinę kilmę, skirstomi į dar
bininkus, kolchozininkus, tar
nautojus ir studentus. 1952-1955 
darbininkų buvo 28.3%, kolcho- 
zininkų—15.8%,tamautojųirstu- 
dentų — 55.9%; 1962-1965
darbininkų — 44.7%, kolchozi- 
ninkų — 15.0%, tarnautojų ir stu
dentų—40.3%; 1971-1975 darbi
ninkų — 57.6%, kolchozininkų
— 11 3%, tarnautojų ir studentų
— 31.1%.

Per 20 metų skaičiai gana 
radikaliai pasikeitė: darbininkų 
nuo 28.3% pakilo iki 57.6%; kol
chozininkų nuo 15.8% nukrito iki
11.3%; tarnautojų ir studentų nuo 
55.1% riukrito iki 31.1%. (Radio 
Liberty! analizė.) (Elta)
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Savaitės 
įvykiai

APDEGINTA IR ŠIAULIŲ BAŽNYČIA
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 22

Portugalijos vyriausybė pra
dėjo grąžinti savininkam anks
čiau iš jų nusavintus ūkius, nes 
žemės reforma galinti būti įvyk
dyta ir be priverstinio ūkių 
nusavinimo.

Šiauliai. 1976.III.17 d. 20:30 
vai. buvo pastebėtas Šiaulių Šv. 
Jurgio bažnyčios priekiniame 
bokšte gaisras. Buvo iškviesta 
Šiaulių m. gaisrinė ir milicija.

Kai kurie gaisrininkai buvo 
neblaivūs, dirbo nenoriai, neor
ganizuotai: į tikinčiųjų prašy
mus atsiliepdavo pašaipomis ir 
necenzūriškais žodžiais.

Bokštui liepsnojant, vandenį 
pylė šalia liepsnos, o žmonėms 
maldaujant lieti į liepsną, tyčio
damiesi paaiškino:

— Negalima lieti ant bokšto 
vandens, kad neištirptų varpai.

Buvo galima girdėti jų pa
šaipas, kad greitai kris varpai, 
o mažajam bokštui nuvirtus, 
greit nuvirto ir didysis bokštas. 
Nors gaisrininkų mašinų buvo 
atvažiavę daug, bet dirbo tik vie
na mašina, kurios šlangos buvo 
kiauros ir vanduo daugiau tekė
jo ant žemės.

Toliau Stovintiems geriau ma
tėsi liepsnos veržimasis prie di
džiojo bokšto. Tuomet, žmo
nėms prašant užkirsti kelią gais
rui toliau plėstis, gaisrininkai 
pasiūlė prašančius perduoti mi
licijai.

Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia po gaisro

DOVANA — i. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas išsiimti* 
mas, specialus Įpakavimas, žemos kainos. Siuntiniai gali būti Įvai
raus dydžio (net ir vokuose — banderolėmis). Negalint atvykti, 
gavę užsakymą, sudarome pageidaujamų daiktų siuntinį. Mūsų 
įstaigoj gaunamos visos siuntiniam prekės žemomis kainomis. Darbo 
valandos nuo 12 iki 6, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 10 iki 6, 
šeštadieniais nuo 10 iki 5. Sekmadieniais ir pirmadieniais patarnau
jama iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296-5250. 80-14 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Namų tel. 296-5359.

/
NEW YORK - Lietuvos atsimi- 89 5 , ka,ba. Dr j j stu.
nimų valanda, šeštad. 4-5 vai. kas 1467 Force Dr Mountain. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. sjde N j 07092. Te|. (201) 
Music of Lithuania, pirmad. 232-5565
7:30-8:30 vai. vak. VVSOU-FM

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų — vakarais — (516) 757- 
4296.

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

naują

Lenkijos vyriausybė netiki, 
kad jos kariuomenė ir policija 
sutiktų kovoti prieš darbininkus.

Portugalija buvo priimta 19- 
tu Europos tarybos nariu.

Ispanijos karalius Juan Carlos 
pakeitė min. pirm, konservatyvų 
pavaduotoją liberalesniu gene
rolu Manuel Gutierez Millado.

Ženevoj vėl prasidėjo JAV ir 
Sov. S-gos derybos dėl strategi
nių ginklų apribojimo, bet dėl 
JAV įvyksiančių rinkimų pažan
gos nesitikima.

Šiaurės jūroj prie. Norvegijos 
vyko NATO valstybių kariniai 
pratimai, kuriuose dalyvavo 200 
karo laivų, 900 lėktuvų ir 80,000 
karių. Pratimų tikslas — įtikinti 
Sov. S-gą, kad Norvegija gali bū
ti ginama.

7 savaites trukusi jūros įstaty
mo konferencija savo darbus 
pertraukė iki kitų metų vidurio, 
nepajėgusi susitarti dėl jūrų 
dugno turtų eksploatacijos.

Sov. S-ga priminė JAV, kad 
suteikimas Bražinskam politinių 
pabėgėlių teisių ir negrąžinimas 
jų į Sov. S-gą bus laikomas ne
draugišku aktu.

Kongresas priėmė
pajamų mokesčių įstatymą.

Amerikos episkopalų bažny
čios atstovų rūmai pritarė vysku
pų rūmų nusistatymui leisti ir 
moterim būti kunigais ir vysku
pais. Episkopalai sudaro angli
konų bažnyčios amerikinę dalį.

Indokinijos vandenyse plau
kioją laivai dažnai nusikalsta 
tarptautiniam jūrininkystės įsta
tymam, atsisakydami suteikti 
pagalbą jūroj pabėgusiem iš ko
munistinių valstybių asmenim, 
nes nekomunistinės valstybės 
atsisako pabėgelfiis priimti.

Kinijos laikraščiai kritikuoja 
vadinamus dešiniuosius ir Sov. 

'S-gos revizionistinę politiką, ir 
ragina gyventojus spiestis apie 
partijos centro komitetą.

Valst. d-tas tvirtina, kad pagar
sėjęs tarptautinis teroristas Iljič 
Ramirez Sančez — Carlos savo 
metu buvo prisiglaudęs Jugo
slavijoj, bet jos policija atsisa
kiusi jį sulaikyti.

Izraelio užs. reik. min. Yigal 
Alon savo straipsny ragino Iz
raelį pasitraukti iš didelės dalies 
per 1967 karą iš arabų užimtų 
žemių ir sudaryti jungtinį Jor
dano ir palestiniečių organą de
militarizuotom vakarinio
Jordano kranto ir Ga - 
zos juostos sritim administruo
ti Izraelio spauda į tai griež
tai reagavo.

Buvęs Tailando vyriausybės 
galva maršalas Thanom Kittika- 
chorn, nepaisydamas vyriausy
bės prašymo negrįžti, grįžo į 
kraštą sunkiai sergančio tėvo ap
lankyti ir įstojo į budistų vie
nuolyną. Tėvui mirus, jis bėl 
bus paprašytas kraštą palikti.

Gaisrui plačiau apėmus baž
nyčią, 21 vai. buvo iškviesta ka
rinio dalinio gaisrinė komanda. 
Šiaulių m. gaisrininkai, nieko 
neveikdami, nenorėjo užleisti 
kariškiams gesinti gaisro ir įsakė 
kariniam daliniui atsitraukti 200 
metrų nuo bažnyčios. Tik tikin
tiesiems primygtinai prašant, 
kariniam daliniui pavyko miesto 
gaisrininkus pašalinti ir pradėti 
iš tikrųjų gesinti gaisrą, Jų dėka 
ugnis buvo užgesinta, liko 
sveiki visi altoriai ir išgelbėtas 
didysis bokštas.

Šiaulių m. laikraštyje buvo 
paskelbta, kad bažnyčia užside
gė iš netvarkingų krosnių, nors 
tą dieną bažnyčioje krosnys 
nebuvo kūrenamos. Žmonės 
neabejoja, kad bažnyčia buvo

Tose pačiose š. Italijos srityse 
įvykęs naujas žemės drebėji
mas vėl paliko apie 20,000 
gyventojų be pastogės.

Š. Atlante nuo John F. Kenne- 
dy lėktuvnešio nukrito ir nu
skendo kovos lėktuvas F-14 su 
labai slaptais Phoenix raketų 
sistemos įrengimais: Bus bando
ma lėktuvą iškelti.

Turkijos oro linijos keleivinis 
lėktuvas su 146 keleiviais sudu
žo pietinėj Turkijoj. Visi kelei
viai žuvo.

Naujasis Indijos ambasa
dorius JAV Kewal Singh tiki 
galėsiąs pagerinti Indijos santy
kius su JAV.

Dėl infliacijos ir vyriausybės 
reprezijų Panamos univ. studen
tai surengė demonstracijas, bet 
vyriausybė universitetą uždarė.

Buv. Čilės užs. reik. min. Or- 
lando Letelier žuvo Washing- 
ton, D.C., išsprogdinus jo auto
mobilį. Spėjama, kad tai Čilės 
agentų darbas.

Indonezijoj buvo susektas są
mokslas jos prez. Suharto nu
versti. 4 sąmokslininkai buvo su
laikyti.

uždegta piktos valios žmonių, 
-o-

Šiauliai. 1976.111.18 po gaisro 
Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje 
susirinko būrelis tikinčiųjų pa
dėti sutvarkyti nesudegusį didįjį 
altorių. Čia pat buvo taip pat 
viena parapijietė su savo 12 me
tų dukrele. Tuo metu apžiūrėti 
bažnyčios atėjo Šiaulių m. vyk-, 
domojo komiteto sudaryta komi-. • /verčiami melagingai liudyti tai, 
sija, kurioje dalyvavo pirminin
ko pavaduotoja Stulgienė. Pa
mačiusi besidarbuojančią mer
gaitę, pavaduotoja Stulgienė lie
pė mergaitės motinai ją išvesti, 
motyvuodama, kad vaikams čia 
būti yra pavojinga. Motina jo
kio pavojaus nematė ir duoto 
nurodymo neišpildė. Tuomet 
pirmininko pavaduotoja įsakė 
klebonui, kad šis išvarytų mer
gaitę, nes mokiniai neturį 
sės būti bažnyčioje.

-o-

TARYBINĖJE
MOKYKLOJE

mas vyko daugiausia be tėvų. 
Mokytojai tardymo metu pasiro
dydavo tik retkarčiais. Kartais 
būdavo net parašu reikalaujama 
slėpti tardytojo pastangas vai
kus užverbuoti.

Tardytojai klausinėjo, ką vai
kai sakę kunigui per išpažin
tį. Visaip grasinami, apgaudinė
jami ir gąsdinami vaikai buvo

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 84-14 Jamaica Avė.,
VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 296-1600, namų tel. TW 7-3061.

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soalvotus ir DaDrastus. 
Pilnas patarnavimas įdedanf naujasTlališ. Aptarnaujam Oūeens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenuę/Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

tei-

Veisiejai. 1976.11.16 Veisiejų 
vid. mokyklos direktorius Sta- 
bingis, inspektorius Ditkus ir 
mokyt. Klimčiauskas “areštavo” 
Veisiejų vid. mokyklos moki
nius, dalyvavusius tą dieną šv. 
Mišiose. “Areštuotieji” buvo 
verčiami rašyti pasiaiškinimus 
ir, kaip paprastai tokiais atvejais 
būna, bauginami, panaudojant 
visokias šantažo priemones.

-o-

ko visiškai nebuvo. Esą Šlavan- 
' tų klebonas pamoksle kalbėjęs 
apie buržuazinės Lietuvos ne
priklausomybės šventę, įterp
damas šūkius: “Tegyvuoja ne
priklausoma' Lietuva!” ir pan. 
Keturiolikametis Gintautas So- 
roka tardymo metu buvo muša
mas .. Nenuostabu, kad po 4-5 
vai. be pertraukos tokiu tardy
mu ^kankinami vaikai kai kurie 
nesąmoningai rašė ir pasirašė 
tai, ką diktavo mokytojai, o po to 
pergyveno baisų nervų sukrėti
mą, keletą dienų negalėjo moky
tis, naktimis miegoti.

G. Sorokai įvyko psichinis šo
kas. Paleistas iš tardymo kabi
neto, jis išsiveržė iš motinos 
Tankų ir bėgo nusižudyti. Jį su
laikė kiti mokiniai. į namus bu
vo iškviestas gydytojas. Nežiū
rint suteiktos medicininės pa
galbos, vaikas tris dienas sirgo 
ir negalėjo lankyti mokyklos.

Mes, nukentėjusių ir grubiai 
pažemintų mokinių tėvai, griež
čiausiai protestuojame prieš tokį 
sąžinės laisvės ir LTSR BK 187 
straipsnio pažeidimą.
Veisiejai, 1976.III.6

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. *

JUOZO ANDRŲŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
rni1, 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, 
Uueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

LTSR Generaliniam 
Prokurorui Vilniuje 

Veisiejų ir Leipalingio vid. 
mokyklų mokinių tėvų

Pareiškimas
Š. m. vasario 16 mūsų vai

kai dalyvavo mūsų užprašytose 
šv. Mišiose Šlavantų bažnyčioje. 
Vaikams grįžus, Veisiejų vid. 
mokyklos direktorius Stabin- 
gis su mokytojais Ditkum ir 
Klimčiausku jėga juos sulaikė 
lipančius iš autobuso, nusivarė 
į mokyklą ir, grasindami kažko
kiais elektriniais marškiniais, 
vertė rašyti pasiaiškinimus.

Rytojaus dieną, vasario 17, 
Zinkevičius, Gylys ir mums ne
pažįstamas kapitonas pradėjo 
vaikus iš naujo tardyti. Nors vai
kai buvo nepilnamečiai, tardy-

Mrs. Ford tarp šokėjų, j dešinę matosi mergaitės iš Nevv Yorko

Nuotr. Z. Degučio

R. Liogytė ir R. Šidlauskaitė.

-o-

Kapsukas. 1975 Kapsuko vid. 
mokyklos mok. L. Žilinskaitė 
klasėje pametė lapelį su Viešpa
ties malda. Jį radusi mok. I. Ja- 
sinskaitė atidavė klasės vadovei 
Skroblienei. Vadovė paklausė 
Žilinskaitę, ar tikrai jos ranka ra
šytas lapelis. Mokinė prisipaži
no, mokytoja Skroblienė pavadi
no mergaitę parazituojančiu gy
vuliu ir liepė rytojaus dieną be 
motinos nepasirodyti mokykloje.

Atėjusią motiną mokytoja pra
dėjo tardyti, ar tikrai jos dukros 
raštas, ar ji neverčianti dukros 
kas dieną eiti į bažnyčią ir t.t.

— Taip, tai rašyta mano duk
ros. O į bažnyčią eiti aš jos ne
verčiu: ji pati eina ir dar daly
vauja bažnytiniame chore, — ra
miai atsakė motina.

— Palikite ją namuose, — pa
tarė vadovė. Tegul namuose tuo 
laiku tvarko kambarius. Aš taip 
pat jai liepsiu neiti įbažnyčią.

— Šito nebus. Aš negaliu ty
lėti, kai iš vaikų sielų išplėšia
mas Dievas, — pasipriešino Ži
linskienė.

Energingos motinos protesto 
vengdama, vadovė nustojo mok. 
Žilinskaitę persekioti.

-o-

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

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits Wines & 
Liquors”, 146 E. Main St., Nevv Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal ima
mą kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus Ir 
sąžiningas.

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

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 pa

sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y., 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

Šakyna. Šakynos aštuon
metės mokyklos direktorė Uba- 
vičienė uoliai darbuojasi, norė
dama katalikų vaikus padaryti 
ateistais. 1975 mokslo metų pra
džioje direktorė pasikvietė iš ra
jono dvi lektores ir sukvietė į 
mokyklą vaikų tėvus. Paskaiti- 
ninkės sakė mokančios daryti 
stebuklus — kad žvakės pačios 
užsidegtų, tik neturinčios nei 
žvakių, nei kitų priemonių tam 
“stebuklui” padaryti. Pasitenki
no tik pakartodamos nuvalkiotus 
ateistų šmeižtus Bažnyčios ir 
kunigų adresu.

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

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven 
Hill Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 
11418; ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11211. Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia 
Gaszvos šeimos generacija yra New York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

-------------------------------------------- —i................... .........................—”
Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

Agronomės Izabelės Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų 
valgių receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikie
tėm. Knyga su plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai su
verta. 316 pusi. Kaina 7 dol. Persiuntimui pridedama 50 c. 
Užsakymus siųsti adresu: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

Užsakau “Lithuanian Cookery”........... egz.už..........dol.
Persiuntimas......... ..

Vardas, pavardė.............................................................................
' i . /

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

Miestas, valstija, Zip ................................................................ .
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renginius
Kai jau turime planus, kaip 

pasipuošime, pasidekoruosime, 
suplanuokime ir kultūrinę pro
gramą. Tegu nebūna nė vieno 
renginio be kultūrinės progra
mos.

Pavyzdžiui, New Yorko Liet. 
Moterų Klubas, rengdamas At
velykio popietę, visada turi pro
gramą. Būna tai paskaita, kon
certas. Visi prie to priprato ir sa
vaime tos dalies laukia. Ji būna 
pirmoji, o tik po jos prasideda 
vaišės.

Tas pats Moterų Klubas visa
da paieško naujų talentų, jaunų 
žmonių. O kad taip darytų visi, 
kad kuo daugiau jaunimo iš
vestų į sceną, į lietuvišką gy
venimą. Ir čia traukime jaunus 
žmones pasirodyti. Tai bus pa
skatas jiem. Drauge ir pripras 
prie lietuviškos bendruomenės 
ir savaime įsijungs į jos gy
venimą.

Reikia dar pasisakyti dėl re
pertuaro. Ateinantiem iš šio 
krašto konservatorijų, sunku yra 
susidaryti ar parengti lietuvišką 
repertuarą. Mokyklos parengia
mas kitoks jų repertuaras, paren
giamas pagal operų, tarptautinių 
dainų pavyzdžius.

Toks repertuaras jauniem 
žmonėm labiau prieinamas ne
gu lietuviškas. Lietuvišką reper
tuarą turi kiekvienas individua
liai išstudijuoti, parengti, nes 
mokytojai, nepažindami lietu
viškos muzikos, mažai jiem te
padeda. Bet ir tokiu atveju rei
kia nesigailėti laiko ir triūso. 
Lietuviškas dainas ar kūrinius 
rengiant, reikia įdėti tiek pat 
triūso, kiek įdedama į garsiųjų 
autorių kūrinius. Net dar dau
giau. Tada ir jie gerai skam
bės.

Baigiant noris prisiminti, kad 
tegu visur ir visi propaguoja 
lietuviškas dainas, savus kompo
zitorius. Mum patiem pirma rei
kia domėtis savo muzika, traukti 
ją iš kompozitorių stalčių ir nešti 
į sceną, kad visi juos girdėtų 
ir matytų.

Apie lietuviškus
Visose lietuviškose kolonijose 

prasidėjo nauji veiklos metai. 
Organizacijos daro savo susirin
kimus. Vieni jų būna parapijų 
salėse, klubo patalpose, kiti 
vyksta privačiai.

Rengiami ir pasilinksminimai, 
baliai, koncertai. Peržvelgę tuos 
lietuviškus renginius, susidaro
me vaizdą apie juos. Jie vienas 
į kitą panašūs, dažnai būna lėkš- 
toki, nes rengėjai nesistengia 
padaryti programos patraukles
nės, lankstesnės, gilesnės. To
kie parengimai ir publikos daug 
nesutraukia, nes žmonės mėgsta 
naujoves, mėgsta pažangą.

Todėl rengėjam turi labai 
daug kas rūpėti, jei nori, kad lie
tuviški renginiai taip nesumenk- 
tų. Pirmiausia turi pasirūpinti, 
kad patalpos būtų švarios ir sko
ningai įrengtos. Pažiūrėkime, 
kaip atrodo mūsų scenos. Kiek 
ten dulkių susirenka, o prieš 
koncertą rengėjai užmiršta 
pereiti su šlapiu skuduru. Prie 
uždangos, kampuose rasime ir 

alaus tuščių buteliukų, sodės 
skardinių dėžučių. Paliko juos iš 
praeito lietuviško renginio. Taip 
ir paskui pasidaro muziejinės 
brangenybės, nes kartais išstovi 
užkištos gana ilgai, net mėnesius 
ar net metus.

Pasistenkime padekoruoti 
sales, kiekvienam mūsų koncer
tui ką nors naujo įnešdami. 

‘ Seniau didelėm šventėm pripin- 
davo daug medžių lapų vainikų. 
Čia nėra to papročio, sunkiau 
pasiekti miškus. Reikia pasiten
kinti tik kokiom šakom, gėlėm. 
Papuoškime sienas ir sceną. 
Kiekvienoje vietoje rasime 
žmogų, kuris mėgsta piešti. Į- 
traukime jį į dekoravimo dar
bus. Įtraukime jaunimą. Tai bus 
proga jam ir pasirodyti ir savo 
talentą ugdyti. Puošdami nau
dokime kuo daugiau lietuviškos 
ornamentikos. Kiek daug yra 
lietuviškų ornamentų, pritaikytų 
įvairiom progom. Tai galima ir 
sau tinkamą surasti ir pasipuoš
ti sales.

Pranciškus popiežiaus audienci
joj

1210 birželio mėnesį popie
žius Inocentas III Laterano au
diencijoj priėmė menkutį, jauną 
vyrą su žvaliomis akimis, apsi
rengusį apdriskusiais drabužiais 
ir kaimiečio gaubtuvu, apsijuo- 
susį virve ir basakojį, nešiojan
tį tik sandalus. Tai buvo Pran
ciškus Bernadoriė, atvykęs iš 
Umbrijos, Asyžiaus miesto, su 
dvylika draugų, neturtingai ap
sirengusių, kaip ir jis.

“Ir vėl kiti! . .” — neabejo
jamai sušuko popiežius. Iš tikro, 
jis niekuomet nesutiks priimti tų 
bastūnų, nebent Asyžiaus vys
kupas Gvidas ir kardinolas Co- 
lonna jam rekomenduotų. Net 
mažoji Umbrija nieko bendro 
neturi su tais keliaujančiais pra
našais, kartais grasinančiais Baž
nyčiai evangelijomis, sujaudi
nančiais visas vyskupijas, rei
kalaujančiais pakeisti krikš
čionišką gyvenimą. Nė vienas 
nebuvo tikras, kad jie nebūtų 
kokių valdensų ar patarinų sektų 
parėjūnai.

Pranciškus pradėjo su užside
gimu, tačiau mandagiu balsu 
kalbėti. Kalbėjo be perdėjimo, 
ramiai ir su įtikinančia jėga, 
reiškiančia atsidavimą kilniam 
idealui.

Šv. Pranciškaus portretas, pieštas dail. Cimabue 1280 metais.
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Popiežių, tyliai beklausantį, 
apėmė nesuprantama baimė, bet 
vis dėlto jį užliejo džiaugsmo 
srovė. Praeitą naktį jis sapnavo 
sapną. Laterano bazilika su
svyravo griūti. Bet ten atėjo 
Kristaus siųstas vyras, kuris savo 
pečiais atlaikė beyrančias sienas 
ir sulaikė jos griuvimą. Mažas, 
silpnutis, visai jaunas vaikinas, 
asketišku veidu ir žvaliomis aki
mis, apsirengęs kaimietiškai, iš 
tikrųjų yra tas vyras, kuris dabar 
stovi prieš jį.

Popiežius Inocentas III buvo 
geras žmonių teisėjas. Jis tuojau 
susidarė nuomonę apie Pran
ciškų. Jame jis nematė išdidu
mo bruožų nei didingų idėjų. 
Pranciškus nenorėjo kurti naujo 
ordino ir nemėgino dėstyti na
mie parašytos regulos. Klausinė
jamas apie pagrindinius jo tiks
lus, jis atsakė Šventraščio trimis 
skirsneliais. Pirmas: “Jei nori 

būti tobulas, eik, parduok, ką tu
ri, išdalyk vargšam... ir sek 
paskui mane” (Mt. 19, 21). Ant
ras: “Nieko neimkite kelionei: 
nei lazdos, nei krepšio , nei 
duonos, nei pinigų . . .” (Lk 9,3). 
Trečias: “Jei kas nori eiti pas
kui mane, teišsižada pats savęs, 
tepasiima savo kryžių ir teseka 
manimi” (Mt. 16, 24).

Toks nuostabus paprastu
mas popiežių paveikė. “Iš tikrų
jų šis šventas vyras nori atsta
tyti Dievo Bažnyčią ir jos pama
tus!” — sušuko jis ir apkabino 
Pranciškų. Tada kreipėsi į jo ma
žą būrelį: “Eikite su Viešpačiu, 
mano broliai, ir, Viešpaties ma
lonės įkvėpti, skelbkite visiem 
atgailą. Po to, kai Visagalis pa
daugins jus skaičiumi ir malone, 
sugrįžkite pas mane su džiaugs
mu, ir aš duosiu daugiau teisių ir 
pavesiu jum daug dalykų su 
tikru pasitikėjimu” (1 C 33). 
Pranciškaus išvaizda

Tuo metu Pranciškus buvo 
jaunas vyras, vos dvidešimt aš- 
tuonerių metų; mažo ūgio, lie
sas, tačiau būdingos išvaizdos, 
kurią matom visuose žinomuose 
atvaizduose. Mažas, siauras vei
das, menka barzda. Veido bruo
žai — taisyklingi ir tobuli. Dide
lės, juodos, spindinčios akys. 
Lūpos pasiruošusios šypsniui. 
Tačiau vienas iš puikiausių ir 
vienas iš pirmųjų paveikslų, 
pieštas Cimabue, esąs Šv. Pran
ciškaus bazilikoj, Asyžiuj, ati
dengia ir parodo taip pat ir 
kontempliatyvią šventojo sielą.

Visi jo biografai, kurie as
meniškai jį pažino, aprašo jo 
charakterį, darniai atitinkantį jo 
išorės išvaizdą.

Poetas ir dainius
Šis ypatingas vyras taip pat 

buvo ir poetas. Panašiai, kaip 
trubadūrai iš Prancūzijos, kurios 
vardą jis nešiojo ir kurios kalba 
mėgo kalbėti. Anie trubadūrai 
giedojo meilės džiaugsmą ir šio 
pasaulio grožį. Pranciškaus siela 
plačiai buvo atvira tyram ir ne
sugadintam gamtos įkvėpimui, 
panašiai kaip pradžioj Adomui 
rojuj. Tikėjimas, kuris kitus ve
dė prie siaurų taisyklių, jam ne
buvo sausa dogma ar griežtas 
įstatymas, bet džiugus jausmas, 
mistinis dėkingumas.
Sutvertas pasaulis prieš jį buvo 
išskleistas pirmykščiame nekal

tume; todėl jis žiūrėjo į vėją, 
ugnį, vandenį ir net į pačią mir
tį kaip į brolius ir seseris; todėl 
jis taip pat vieversėliam sakė 
klausytis jo žodžių, ir plėšrieji 

vilkai su juo sveikinosi. Per jį į 
krikščioniyką simfoniją buvo 
įvestas naujas tonas, neapsako
mo tyrumo ir gilumo tonas.

Jaunystė
Praneiukus gimė 1182 Asy

žiaus mieste, kuris atrodo toks 
išdidus tarp Umbrijos kalvų. Gy
veno kaip ir kiti jo amžiaus jau
nuoliai. Nors krikščionis pagal 
krikštą ir tikėjimą, jis mažiau 
rūpinosi malda, negu daina ar 
žaidimais. Rūpinosi įsigyti pini
gų. Įsileido į nereikšmingas 
kautynes. Anuomet buvo madoj 
žiaurūs karai tarp Italijos mies
tų. Būdamas karo belaisviu Pe- 
rugijoj, pradėjo giliau susimąsty
ti. Po vienerių nelaisvės metų 
grįžo namo, bet su tokia palauž
ta sveikata, kad turėjo gulėti lo
voj. Tyloj praleido daug va
landų, kurios buvo palankesnės 
artintis prie Viešpaties, negu 
praleistos veikliame gyvenime. 
21 metų jaunuolis išgirdo Dievo 
šauksmą. Nuo to laiko jis visuo
met pasiliko belaisvis Viešpaties 
rankose.
“Pranciškau, eik, atstatyk mano 
begriūvančią Bažnyčią!”

Pranciškus atpažino Viešpatį 
dvokiančiame raupsuotajame, 
kurį sutiko pakelėj ir pabučia
vo. Jis atpažino Viešpatį vienat
vės maldų valandomis, praleis
tomis kalnų olose. Tai buvo 
Viešpats, kuriam tuo metu kelio
nėj Romon jis norėjo tarnauti. 
Nuostabiausia ir paslaptingiau
sia diena buvo, kai jis meldėsi 
prieš seną bizantinį Nukry
žiuotąjį apgriuvusioj Šv. Dami
jono koplyčioj (1205). Jis išgir
do Viešpaties žodžius: “Pranciš
kau, eik, atstatyk mano begriū
vančią Bažnyčią!”

Čia kaip tik prasidėjo didelė 
pranciškonų epinė poema.

Galiausiai Pranciškus suprato 
Viešpaties įsakymą: jis turi visko 
atsisakyti, net savo nuosavybės, 
ir sekti Viešpatį!
Susižiedavimas su neturtu

25 metų amžiaus Pranciškus 
nusprendė būti beturčiu su Ne
turtingiausiu iš beturčių. Vi
siškas atsisakymas nuo žemiškų 
gėrybių buvo jo mokymo bran
duolys. Šis nuostatas, iš visų 
Evangelijos nuostatų sunkiau
sias, buvo vienintelis savo rū
šies įnašas į Bažnyčios reformą. 
Neturtas jam reiškė'daugiau ne
gu, pvz., šv. Bernardui, daugiau 
negu vėliau jo didžiajam bend- 
ralaikiui šv. Domininkui.

(nukelta į 4 psl.)
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ĮVAIROVĖS

DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O.P.

Apie 
kokį čia panašumą kalba evoliu- 
cionistai? Apie kūnišką panašu
mą jie čia kalba, nenorėdami 
turėti kitokios kalbos, liečian
čios ne tik skirtumą, bet esmi
nį — dvasinį skirtumą, esantį 
tarp žmogaus ir gyvulių, neiš
skiriant ir “žmoginių beždžio
nių”, “atsiradusių” nuolatiniu, 
laipsnišku, nepertaukiaumu 
“žmogėjimo” būdu, sakykime, 
evoliucijos procesui veikiant.

Beždžionės panašumas į žmo
gų. Tokio panašumo pats svar
biausias rodiklis esąs kūnišku
mas, paremtas morfologijos duo
menimis. (21) Todėl žmogus tu
rėjęs išsivystyti iš beždžionės. 
Taip samprotavo Danvinas, 
Haeckelis ir kiti. Darvvinas pa
galiau atsisakė kildinti žmogų 
iš beždžionės. Tada pradėta 
beždžionę ir žmogų kildinti, iš
vystyti iš hipotetinio bendro 
kokio keturkojo, (22) iš kurio 

“išsivystė” tik žmogui tinkamas 
protėvis, priklausąs primatų 
šeimai. Tas tinkamas žmogaus 
kilmės primatas — tai homini

das — irgi beždžioniškos pri
gimties prasimanytas gyvulys, 
apie kurį esame užsiminę šio 
straipsnio 6-je išnašoje. Keičia
mi ir prasimanomi beždžionių 
pavadinimai, bet dėl to nepasi
keičia tikrasis žmogaus “protė
vis” — vienokia ar kitokia 
beždžionė, turinti iš visų gyvu
lių daugiausia panašumo į žmo
gų. Beždžionės panašumas į 
žmogų paverčiamas žmogaus 
kilmės priežastimi, kurios dėka 
žmogus ir “išsivystė” iš homini
do, skambančio moderniau, 
švelniau, o ne tiesiog beždžio
niškai.

Tačiau toks skambėjimas iš 
esmės aidi grynai “beždžioniš
kai”, mėginant įrodyti, kad vis 
dėlto tas panašumas rodo žmo
gaus išsivystymą iš beždžionės, 
nors ši ypač šiais laikais homi
nidu vadinama. Štai kodėl bež
džionės buvo ir tebėra mėgia
miausi evoliucionistų gyvuliai, 
žmogaus kilmės “tikrieji” pri
matų primatai, nepagailėję 
mums hominidų.

Dabar kritiškai pasvarstysime 
tą panašumą, kuris vadinamo
sios evoliucijos proceso dėka ta
po nęt žmogaus kilmės evoliu
cine “priežastimi”. Kad tas 
svarstymas ir šį sykį būtų leng
vai suprantamas, pateikiame jį 
štai kokiais svarbiausiais pavyz
džiais.

Vaikai yra labiausiai panašūs 
į tėvus, beždžionė iš visų gy
vulių daugiausia turi panašumo 
į žmogų. Taigi tėvai išsivystė 
iš savo vaikų, o žmogus — iš 
beždžionės. Štai kokią 
nesąmonę atskleidžia evoliucio
nistų samprotavimai apie žmo
gaus išsivystymą iš beždžio
nės tik dėl to, kad beždžionė 
yra toks gyvulys, kuris daugiau
sia turi panašumo į žmogų. To
kius evoliucionistų samproga- 
vimus vadiname beždžionišku 
kriterijų. Pagal šį kriterijų, žmo
gus turėjo išsivystyti iš beždžio
nės. Tokios išmonės įvairoves 
atskleidžia beždžioniškas, t.y. 
pačių evoliucionistų kriterijus, 
parodytas jo galutinėse išva
dose. (23).

Beždžionės skirtingumas nuo 
žmogaus remiamas irgi beždžio
nišku kriterijum. Tokie vokie
čių mokslininkai, kaip Johannes 
Ranke (fiziologas, antropologas), 
Rudolf L. C. Virchou) (pa
tologas, antropologas, ląs
telinio ligų mokslo pradi
ninkas, tebeturįs teigiamo 
įnašo beveik kiekvienai medici
nos sričiai), arba tokie prancūzų 
mokslininkai, kaip Pierre M. 

Boule (antropologas, geologas, 
paleontologas, paleoantropolo- 
gas) ir Henri V. Vallois (antro
pologas, žinomas ir paleontolo
gijoj), bei amerikiečių jau 
mums žinomas prof. dr. John N. 
Moore štai kokius dalykus yra 
įrodę beždžioniško kriterijaus 
nenaudai. Pateikiame jų tyrinė
jimų duomenų svarbiausią sin
tezę, su kuria turėtų sutikti ir 
kiekvienas evoliucionistas, ne
norėdamas (bent žemiau kriti
kos) pats sau prieštarauti.

Kiekvieną žmogaus kauliuką 
tiksliai galima atskirti nuo ati
tinkamo beždžionės kauliuko, 
nes jie turi specifinį, savo pa
vidalą. Žmogaus kūnas ir stuo
muo yra tiesūs. Jo kaulų 
sluoksniai turi kitokią organiš
ką sudėtį, negu beždžionės 
kaulų organiška sudėtis. Tų su
dėčių nepakeitė ir nepakeis jo
kia “evoliucija”, kaip ji nepakei
tė ir nepakeis pačios prigimties: 
tiek žmogiškos, tiek gyvuliškos, 
tiek augališkos.

Žmogaus galvos kiaušas yra 
žymiai didesnis, negu beždžio
nės. Beždžionės kiaušo dydis 
lygus vos trečdaliui žmogaus 
kiaušo dydžio, nesileidžiant čia 
į tų kiaušų apskaičiavimus kubi
niais centimetrais.

Žmogaus žandikauliai labai 
skiriasi nuo beždžionės žandi
kaulių. Šį skirtumą tarp žmo
gaus ir beždžionės parodo ir va
dinamasis Campero kampas, ku

rį gauname išvedę dvi tiesias li
nijas iš viršutinio priekinio 
danties šaknies į klausos nervą 
ir į kaktos viršų. Net “pažangiau
sių”, į žmogų panašausiu bež
džionių kaukolėse išmatuotas 
toks kampas siekia ne daugiau 
kaip nuo 30 iki 35 laipsnių; 
negrų kaukolėse — nuo 70 iki 
75 laipsnių, europiečių ir balta
veidžių amerikiečių — nuo 80 
iki 90 laipsnių.

(Bus daugiau)

(21) Morfologija (gr. “morphe ”,
— forma, pavidalas ir “logos”— 
sąvoka, mokslas) — tai mokslas, 
tiriantis gyvūninių (ir augali
nių) organizmų formą, pavidalą 
ir sandarą bei kilmę. Morfologija
— tam tikro mokslo komplek
sas, kuriam paprastai priski
riama anatomija bendrąja pras
me ir lyginamoji anatomija. 
Embriologija (biologijos sky
rius, tiriantis gemalinę organiz
mų raidą, plėtrą), histologija 
(mokslas apie daugialąsčių gy
vūnų ir, aišku, žmogaus audi
nius — šių sandarą, raidą ir 
funkcines savybes), citologija 
(mokslas apie augalinių ir gyvū
ninių ląstelių sandarą, raidą ir 
t.t.), paleontologija (mokslas 
apie iškastinius organizmus — 
jų fosilijas ir visų geologinių 
epochų gyvosios gamtos raidą, 
labiausiai transformistų piktnau
džiaujamą). Kalbama, pavyz
džiui apie gintarą. Žodis “mor

fologija” vartojamas daugelyje 
mokslo sričių.

(22) Hipotetinis (gr. “hypothe- 
tikos”) — dėstomas dalykas, re
miamas hipoteze, t.y. moksli
niu spėjimu. Hipotetinis spren
dimas — tai toks loginis sprendi
mas, kuriame vyrauja tokia “for
mulė”: Jeigu . . .tai . . .; jeigu 
evoliucinis transformizmas yra 
biologijos mokslo dėsnis, tai jis 
nėra teorija.

(23) Beždžionišku kriterijų 
pasižymi, pavyzdžiui, tėv. E. L. 
Bone, jėzuitas, toje amerikiečių 
“Nevv Catholic Encyclopedia”. 
To kriterijo primityviausias pa
vyzdys, pateiktas L.D-no, yra 
šitoks: “Nuo to laiko (evoliuci
jos) teorija tapo vienu iš esmi
nių modernaus mokslo principų. 
Ji jau priimama nebe kaip aiš
kinamoji hipotezė ar net kaip 
teorija įprastine prasme, bet 
kaip mokslinis/aktas, be kurio 
žinomoji realybė negali būti 
suprantama . . . Kaip žmogaus 
evoliucijos mokslinis tyrinėji
mas rodo, kūno vystymasis iš 
žemesnių gyvių, apimant ir 
žmogų, yra lygiai gerai įrodytas, 
kaip ir kiekvieno gyvulio filo- 
genija. Tuo būdu žmogaus fizi
nės evoliucijos faktas yra tik
ras, ir toji evoliucija yra pri
imama kaip faktas šių dienų 
fizinių bei kultūrinių antropolo
gų” (LDPO; mano pabrėžta — 
T.Ž.).
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ŠV. PRANCIŠKUS — TOBULIAUSIAS 
KRISTAUS PAVEIKSLAS
(atkelta iš 3 vsl.)

Neturtas Pranciškui buvo 
aukščiausias tikslas, ne tiktai 
priemonė, tikras šventumo at
baigimas: “Verčiau ieškokite jo 
karalystės, o visatai bus jum pri
dėta” (Lk 12. 31).

Eikite ir skelbkite . . .
Vientulystės ir kontemplia

cijos gyvenimą pasirinkti Ber- 
nardonės sūnui, be abejo, buvo 
didelis dalykas. Bet Bažnyčiai 
tuo metu daugiau reikėjo apaš
talų, negu atsiskyrėlių!

Pranciškus galvojo: “Eik ir 
skubėk! . . Prieš tavo akis stovi 
kelias, miestas, kaimas, namai! 
Tik čionai sutiksi žmones! Nu
eik ir ieškok, bet nelauk jų baž
nyčioj! Dievo žodį nunešk ten, 
kur jo nelaukia ir nepageidau
ja! Nešk taiką ir ramybę! . .”

1209 vasario 24 šv. Motiejaus 
šventėj, Pranciškus vienas klau
sė mišių Šv. Damijono koplyčioj, 
kurią savo rankomis jis buvo 
atnaujinęs. Išgirdo kunigą be- 
skaitantį evangeliją: “ . . .eikite 
ir skelbkite, jog prisiartino dan
gaus karalystė . . .” (Mt. 10, 7).

Jis turi palikti tą palaimintą 
vientulystę tarp pievų ramybės 
ir paukščių giesmės. Jis turi ke
liauti visur, skelbdamas gerąją 
Naujieną. Pranciškus traukia 
Asyžiaus link ir savo gimtojo 
miesto aikštėj pradeda pa
mokslauti.
Pirmieji jo sekėjai

Anie laikai buvo paslaptingi ir 
puikūs. Dorovė nebuvo iškilusi 
aukščiau kaip šiandien. Tačiau 
tuomet buvo kažkas spontaniš
ko, savaimingo, kažkas instink
tyvaus dvasinėj atmosferoj.

Pranciškus savo misiją pradė
jo su prancūziška daina, idant 
pažadintų liaudį; paskui jis pra
dėjo pasakoti apie Dievą ir jo 
teisingumą, apie atgailą ir savęs 
atsižadėjimą . . . Buvo sujudinta 
daug širdžių. Atsirado pirmieji 
jo sekėjai: Bernardas Kvintava- 
lietis, Petras Catana, Egidijus, 
Silvestras, Morikas . . . Net dvy
lika įvairaus amžiaus, turtuo
lių ir kaimiečių, vienas darbi
ninkas ir riteris. Net du kuni
gai prisišliejo prie to būrelio. 
Su dvylika Šalia savęs Pranciš
kus ryžtingai keliauja Romon 
ieškoti popiežiaus nuo
sprendžio.

Apaštalavimas
Pop. Inocento III padrąsini

mas suteikė būreliui gyvybinę 
energiją. Iš Rivo Torto, netoli 
Asyžiaus, vienuolyno, kur jie 

Vaizdai iš Europos lietuvių studijų savaitės. Viršuj kairėj 
— dainininkai Vytautas Nakas ir Violeta'Rakauskaitė-Lan- 
dienė su Alina Griniene, dešinėj — paskaitininkas kun. 
R. Krasauskas; apačioj kairėj — paskaitininkas R. Bačkis, 
dešinėj paskaitininkas dr. A. Gerutis.

buvo prisiglaudę, broliai poro
mis keliavo į visas puses — tos 
šalies miestus ir kaimus. Naujas 
broliškos meilės dvelkimas pa
sklydo aplinkui, kur tik jie pasi
rodė. Asyžiuj jaunuolio švento
jo balsas sutaikė besiginčijan
čias partijas.

Pašaukimų buvo toks skaičius, 
kad nebetilpo Rivo Torte. Bu
vo įsteigtas kitas, Angelų Kara
lienės, vienuolynas, kuris pasi
liko garsus savo Porciunkulės 
atlaidais. Netrukus visa viduri
nė Italįja matė keliaujančius ma
žesniuosius brolius.

Grafaitė Klara
Tuo metu Asyžiuj gyveno 

grafaitė Klara, kuri žavėjosi šv. 
Pranciškaus dvasiniu gyvenimu. 
Buvo puikios išvaizdos. Jos lau
kė graži ateitis. Tačiau, išgirdu
si Asyžiaus katedroj pamoks
laujantį Pranciškų, ryžosi vis
ko atsižadėti.

1212 Palmių sekmadienį slap
tai paliko savo tėvų namus, ir, 
pasisakiusi Asyžiaus vysk. Gvi
dui apie savo pašaukimą, pa
vedė save Pranciškaus vado
vybei. Netrukus prie Šv. Dami
jono buvo įkurtas pirmasis klari- 
sų vienuolynas. Tokia buvo ne
turtingųjų klarisų ordino kilmė.

Pirmieji pranciškonų kankiniai
1215 Romoj buvo sušauktas 

Laterano I visuotinis Bažnyčios 
susirinkimas. Jame dalyvavo ir 
Pranciškus. Popiežius maloniai 
jį priėmė. Konsilijų tėvai labai 
priešinosi naujų religinių ordi
nų steigimui ir paskelbė, kad vi
sos naujos brolijos turi priimti 
kokio nors kito ordino regulas. 
Tuo pačiu popiežius paskelbė, 
kad Asyžiaus atgailotojų ordinas 
jau buvo užtvirtintas.

Pašaukimai daugėjo, neišski
riant nė mokytų žmonių, kurie 
džiugiai nusižemino su nusi
žeminusiais broliais.

Netrukus mažesnieji broliai, 
kaip jie vadinosi, taip padidėjo 
skaičium, jog Pranciškus jau ga
lėjo pasiųsti juos toliau, į kitas 
šalis. Pirmoji misija buvo į Pran
cūziją, Vokietiją, Ispaniją. 1221 
pranciškonų ordinas paplito vi
sur.

1221 Pranciškus, Asyžiaus 
pranciškonų kapituloj išgirdęs 
apie nukankintus brolius, su 
džiaugsmo ašaromis akyse tarė: 
“Dabar aš galiu drąsiai pasaky
ti, jog turiu penkis tikrus ma
žesniuosius brolius!’’ Jie buvo 
nukankinti Maroke 1220 sausio 
16.

Gi Lietuvos žemes pirmieji 
pranciškonai misininkai pasiekė 
1247.

1248 pranciškonų ordinas jau 
turėjo misijas 23 vietovėse.

Pasauliečiai pranciškonai — 
tretininkai

Tuo tarpu pradėjo klestėti kita 
pranciškonų atžala. Tai IlI-asis 
pasauliečių ordinas, kurio na
riai, vyrai ir moterys, laikėsi re
gulos, panašios į mažesniųjų 
brolių. Daug pasauliečių žmo
nių troško aukotis. Katalikų Baž
nyčiai IlI-asis pasauliečių pran
ciškonų ordinas davė kilnių ir 
šventų asmenybių. Jų eilėse ma
tom Prancūzijos karalių šv. 
Liudviką, šv. Elzbietą Tiurin- 
gietę, poetą Dantę, dailininką 
Giotto, jūrininką Kolumbą, fizi
ką Galvanį ir kitus. Prie III- 
ojo ordino priklausė 20 popie
žių, įskaitant paskutiniuosius di
džiuosius popiežius: Leoną XIII, 
šv. Pijų X, Benediktą XV, Pijų 
XI, Pijų XII, Joną XXIII ir Pau
lių VI. Tretininkais taip pat bu
vo žymūs kardinolai, arkivysku
pai, vyskupai ir kunigai.

Stigmos
1224 rugsėjo mėnesį Pranciš

kus nukeliavo į Alvernos kalną 
— tarp saulės šviesos ir paukš
čių giesmės. Ten karštai meldė
si. Rugsėjo 17 ekstazėj jis pa
matė lekiantį Serafiną su še
šiais sparnais, nešantį Nukry
žiuotojo atvaizdą. Po to Pranciš
kaus rankose, kojose ir šone 
buvo įspaustos Kristaus kančios 
kraujuojančios žymės. Jėzaus 
Kristaus kančios liudininkas da
bar savo kūne turėjo jo žaiz
das — stigmas.

Po to įvykio Pranciškus gyve
no žemėj dar dvejus metus.

Šeši mėnesiai prieš savo mir
tį šv. Pranciškus buvo nuvykęs 
į Sienos miestą gydytis akių. 
Broliai buvo susirūpinę jo nega
lavimais. Nesveikas, išsekęs, 
mažne aklas, kankinamas šiurkš
taus gydytojo, tvirtinančio, kad, 
pritaikydamas prie jo smilkinių 
labai karštą geležį, jis pagydy- 
siąs akių uždegimą, Pranciš
kus išsilaikė, džiugus giedrumas 
ir sielos kilnumas šlovino Vieš
patį.

Testamentas
Padiktavęs paskutinę savo va

lią ir testamentą, kuriame jis 
priminė savo misijos turinį Baž
nyčiai, šventam kunigui Bene: 
diktui, kuris kartais aukodavo 
mišias, kai jis sirguliavo, tarė: 
“Pažymėk, kad aš laiminu visus 
savo brolius, kurie yra ordine ir 
kurie ateity įstos iki amžių pa
baigos. O kadangi dėl mano li
gos ir kentėjimų negaliu kalbėti, 
šiuose trijuose trumpuose žo
džiuose atidengiu savo valią ir 
troškimą visiem čia esantiem 
ir busimiem broliam, būtent: 
jie turi mano atminimo, mano 
palaiminimo ir mano testamento 
ženklan mylėti, kaip aš juos my
lėjau ir myliu. Visada jie turi 
mylėti ir šventai laikytis švento 
neturto, visada jie turi būti klus
nūs Romos kurijai ir šv. Moti
nai Bažnyčiai” (Spec.perf. 37).
“Aš šauktinai Dievo šau
kiuosi . .

Paskutinę valandą šventasis 
prašėsi, kad jį nugabentų į Por- 
ciunkulę, kuri priminė jo jau
nystę. Ten prie vienuolyno ne
šėjam liepė sustoti, ir paskutinį 
kartą jis palaimino Asyžių. Tuo
met jis prašė brolius Angelą ir 
Leoną dar kartą sugiedoti Sau
lės giesmę, prie kurios jis pri
dėjo vieną posmelį — “mūsų 
sesei mirčiai” šlovę.

1226 spalio 3 šeštadienio sute
moj, būdamas beveik bežadė 
būtybė, jis pajėgė užtraukti psal
mę: “Aš šauktinai Dievo šau
kiuosi” (ps. 141). Tuoj ir mirė.

“Tobuliausias mūsų Viešpaties 
paveikslas . .

Toks vaisingas buvo jo triū
sas, kad pop. Benediktas XV 
išsireiškė: “Tobuliausias mūsų 
Viešpaties paveikslas, kuris 
kada nors gyveno”. Jis aprūpino 
Bažnyčią nauja jėga. Priešais 
valdžių suirutę pastatė neįvei
kiamą Evangelijos galią, jos tik
rą paprastumą. Jis krikščionybei

JAV prezidento Fordo žmona Betty Ford (centre) rugsėjo 5 atidarė lietuvių tautinių 
šokių šventę ir pasveikino 12,000 žmonių minią bei šokėjus. Garbės prezidiume iš kairėj 
stovi: M. Jakaitis, Vidurio Vakarų LB apygardos pirm., J. Gaila, LB Krašto valdybos pirm., > 
dr. M. Kuropas, prezidento Fordo asistentas etniniam reikalam, B. Juodelis, tautinių 
šokių šventės komiteto pirm., senatorius Charles H. Percy, ponia Betty Ford, V. Adamkus, pa
sirūpinęs ir tvarkęs prezidentienės atvykimą, gubernatorius Walker su žmona, B. Nainys, 
PLB pirmininkas, ir dr. K. Bobelis, Altos pirm. Nuotr. E. Mankaus

MADGALENAI GALDIKIENEI 85 METAI

Magdalenai Galdikienei, tai 
dinamiškai idealistinių pažiūrų 
asmenybei, rugsėjo 26 suėjo 85 
metai amžiaus. Graži ir reikš
minga sukaktis. Lietuvės katali
kės moterys, o taip pat ir tos 
lietuvės, kurios prie katalikių 
organizacijų nepriklauso, bet su
kaktuvininkės darbus ir nuopel
nus žino, su didžia pagarba ir 
dėkingumu tą sukaktį mini ir 
Magdaleną Galdikienę nuošir
džiai sveikina. Jubiliatė yra gili, 
turininga ir kūrybinga asme
nybė, šviesus ir patrauklus pa
vyzdys visiem.

Magdalena Galdikienė gimė 
tautiškai susipratusioj katali
kiškoj Draugelių šeimoj. 1912 
Marijampolėj baigė gimnaziją ir 
tuoj apsisprendė siekti aukštojo 
mokslo, pasirinkdama savo tėvo 
profesiją — pedagogiką. Tais pa
čiais metais įstojo į Petrapilio 
aukštąjį pedagogikos institutą. 
Ji baigus, gimnazijos mokytojos 
cenzui gauti reikėjo atlikti vie- 
nerių metų mokytojos praktiką. 
Instituto vadovybė jai pasiūlė 
vykti į Sibirą. Nors tai buvo toli
mas kraštas, ji pasiūlymą priėmė 
ir į paskirtą vietą išvyko. Vyko 
traukiniu ir arkliais, ir ta kelionė 
jai truko dvi savaites. Jaunai 
studentei toks žygis buvo ne tik 
sunkus, bet ir pilnas pavojų bei 
rizikos. Paskirtą vietą pasiekusi 
laimingai, po metų sėkmingo 
darbo ir neįprasto gyvenimo Si
bire gavo puikias atestacijas, o 
kartu ir gimnazijos mokytojos 
diplomą.

Giliai tautiškai susipratusi ir 
išsiilgusi lietuvių, su malonumu 
priėmė kvietimą dirbti mokyto
jos darbą Tambovo lietuvių 
gimnazijoj. Jai čia patiko dirbti 
su lietuvaitėmis. Buvo jauku 
lietuviškoj kolonijoj. O taip pat 
buvo labai svarbu, kad netoli 
gyveno jos sužieduotinis Ado
mas Galdikas, kurį dabar mes 
pažįstam kaip gabų, išradingą ir 
labai kūrybingą dailininką. 1917 
kun. V. Draugelis suteikė jiem 
moterystės sakramentą, ir nuo 
tada susiliejo į vieną dvi kil
nios širdys, kurių viena su dide
liu pasiaukojimu reiškėsi vi- 

suteikė pamaldumo dvasią, su
prantamesnę, negu kad šv. Ber
nardas, pilną entuziazmo ir dė
kingumo.

Rusų religijos filosofas Mika
lojus Berdiajevas (m. 1948)
Pranciškij pavadino reikšmin
giausiu krikščioniškosios istori
jos pasirodymu.

1228 liepos 15 pats pop. Gri
galius IX, atvykęs Asyžiun, pa
skelbė Pranciškų šventuo
ju ir spalio 4-ąją paskyrė jo 
šventės diena.

Gi pop. Pijus XI 1925 šv. 
Pranciškų paskyrė viso pasaulio 
Katalikų Bažnyčios akcijos 
globėju.

suomeniniame, politiniame ir 
pedagoginiame darbe, o kita, 
savo didžio talento vedama, kū
rė gražų, nuostabiai spalvingą 
dailės pasaulį.

Sakoma, kad visuomeninis 
darbas nesanti tik paprasta dar
bo sritis; tai kartu esąs ir me
nas. Menininko gi negalima pa
daryti, jis tokiu turi gimti. Į- 
sįžiūrėję į Magdalenos Galdikie
nės gyvenimą ir darbus, turim 
sutikti, kad visuomeniškumas jai 
yra prigimtas. Nuo 15 metų 
amžiaus ji jau dalyvavo slaptuo
se lietuvių susirinkimuose, dai
navo chofti&še, vaidinė dramos 
rateliuose. Studijų metu Petra
pily galutinai susiformavo jos 
katalikiškoji pasaulėžiūra. 1912 
suorganizavo ateitininkų būrelį 
ir sėkmingai vienerius metus 
jam vadovavo. 1918, kai' sugrįžo 
į Lietuvą, ji jau buvo išaugusi 
į sąmoningą ir pilną asmeny
bę, su dideliu mokslo žinių tur
tu. Jai rūpėjo lietuvės moters, 
ypač katalikės, padėtis, keliai ir 
susiorganizavimas.

1919, susidarius aktyvių kata
likių moterų būreliui, buvo at
gaivinta Lietuvių Katalikių Mo
terų Sąjunga; jos skyriai plačiu 
tinklu aprėpė visą Lietuvą.
M. Galdikienė vadovavo t&i 
sąjungai 20 metų. Čia ji parodė 
nepaprastai daug kantrybės, iš
tvermės, sugebėjimo, iniciaty
vos ir idealaus-moteriško pasi
aukojimo.

Politika yra daug lemiantis 
gyvenimo laukas; nuo jos pri
klauso ne tik valstybės tvarka 
bei saugumas, bet taip pat ir 
kultūrinis klestėjimas. Magdale
na Galdikienė nedelsdama 
jungėsi į krikščionių demokratų 
eiles, buvo išrinkta į seimą, va
dovavo moterų frakcijai, daug 
rūpinosi ir dirbo, kad būtų ly
gios moterų teisės visose gyve
nimo srityse. To darbo pada
riniai buvo puikiausi.

Atėjo 1940 metai. Sovietų Ru
sija okupavo Lietuvą. Tada tai 
buvo liūdniausi metai visoj ilgoj 
Lietuvos istorijoj. Rusiškasis ko
munistinis režimas naikino vis
ką: žmones, turtą ir kultūrines 
vertybes. Tuo pačiu įniršimu 
naikino visą organizuotą tautinį 
bei religinį gyvenimą. M. Galdi
kienės, kaip ir visų kitų, gyveni
mas pasikeitė pagrindinai, vi
suomeninis darbas pasidarė 
nebeįmanomas, ir ji užsidarė sa
vo namuose, nežinodama, ką at
neš rytojus. Taip išgyveno pir
mąją Sovietų Rusijos okupaci
ją ir po to sekusią nacių Vokie
tijos okupaciją.

1944, sovietinei priespaudai 
grįžtant atgal, Adomas ir Mag
dalena Galdikai su tūkstančiais 
kitų tautiečių pasitraukė į Va
karus. Atsidūrę tremty, Galdikai 
nepasimetė: Adomas/kūrė nuo
stabius dailės kūrinius ir toliau, 

o Magdalena organizavo katali
kes moteris.

Gerai mokant svetimas kal
bas, M. Galdikienei buvo ne 
taip sunku atnaujinti ryšius ir į- 
sijungti į tarptautinį gyvenimą, 
kad ten galėtų kelti pavergtos 
Lietuvos klausimą. Susisiekusi 
su centro valdybos narėmis, su
tarė Lietuvių Katalikių Moterų 
Sąjungą vėl įjungti į Tarptauti
nę Katalikių Moterų Uniją, ku
rioj LKM Sąjungai buvo pripa
žintos pilnos nario teisės atsto
vauti Lietuvai. Sumanios centrų 
valdybos narės, 1951 metais su
sirinkusios Paryžiuj, įkūrė rPa- 
saulio Lietuvių Katalikių Moterų 
Organizacijų Sąjungą, kad galė
tų sujungti visas po pasaulį iš
sibarsčiusias lietuves katalikus 
moteris. Tai atlikusios, jos suge
bėjo pasiųsti savo atstovę į Tarp
tautinę Katalikių Moterų Uniją. 
Atstove buvo paskirta Birutė 
Venskuvienė, gyvenanti Pary
žiuj. Šiuo metu Birutė Vensku
vienė yra pakartotinai perrenka
ma į vyriausią tos unijos vado
vybę.

Pasibaigė karas, bet svajonės 
sugrįžti į Lietuvą neišsipildė. 
A. ir M. Galdikai, kelerius me
tus pagyvenę Paryžiuj, persikėlė 
į JAV. Kaip visi, taip ir jie turė
jo pradžioj asmeniškų rūpesčių 
ir sunkumų, bet pamažu juos į- 
veikė. Magdalena Galdikienė, 
būdama PLKMO Sąjungos pir
mininke, greitai susisiekė su 
Amerikos Katalikių Moterų Or
ganizacijų Sąjunga. Jubiliatės 
sumanumo dėka PLKMO Sąjun
ga išliko savarankiška organiza
cija, nebuvo įjungta į Amerikos 
Katalikių Moterų Organizacijų 
Sąjungą ir dabar dalyvauja tdfp- 
tautiniame katalikių moterų or
ganizuotame gyvenime Lietu
vos vardu, atstovaudama Lietu
vos katalikėm moterim.

Tas teisinis statusas yra mum 
labai svarbus, ir PLKMO Są
junga per savo atstovę tą teisę 
sėkmingai naudoja. Birutė Vens
kuvienė kasmet dalyvauja studi
jų dienose, suvažiavimuose ar 
kongresuose. Kiekviena proga, 
žodžiu ar raštu, informuoja 
ten suvažiavusias 62 tautų atsto
ves apie pavergtą Lietuvą, ten 
vykstančią priespaudą, religinį 
ir tautinį persekiojimą, ūkinį 
išnaudojimą bei rusinimą. Jubi
liatės nuopelnai čia yra labai 
dideli. Todėl lietuvės katalikės 
moterys reiškia jai didelę pa
garbą ir padėką už jos didelius 
asmenine auka įvykdytus dar
bus lietuvybei ir katalikybei 
ginti.

Marija Lušienė

Skaityk ir platink 
Darbininką!
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APIE VASARĄ, ŽAIBUS, ČIOBRELIUS

ATOSTOGOS KENNEBUNKPORTE
L-PAULIUS JURKUS ,

Iš laivų namo tuo pačiu taku 
grįžtu į vienuolyną. Kai krūmai 
pasibaigia, pasuku į dešinę. Čia 
maža pievelė. Už jos — didelės 
ir keistos pušys," kurių kitur ne
teko matyti. Jos nuo pat žemės 

—šakojasi. Išsiskečia kaip koks 
krūmas. Susiraito šakos ir atrodo 
lyg kokia moderni skulptūra. 
Primena Antano Mončio skulp
tūras. Jis gyvena Paryžiuj, 
ten atsitrenkęs iš Žemaitijos, 
lankęs net pranciškonų gimnazi
ją Kretingoj. Vienuolyno dailės 
kolekcijoj yra jo bent kelios 
skulptūros.

Prie tos šakotos pušies iš 
žemės lenda akmenys. Čia į- 
rengtas Fatimos kampelis. Ant 
aukščiausio akmens pastatyta 
Marijos statula. Žemiau, tarp ak
menėlių ir begonijų — trys pie
menukai ir trys avelės. Statulos 
apdulkėję. Kadaise jos buvo 
dažytos, dabar dažai pasenę.

Dešinėj takelis eina į sody
bos aikštę. Ant tako prikritę daug 
skujų. Čia pat ir šv. Pranciškaus 
fontanas. Gaila, kad vanduo iš
jungtas, fontanas neveikia. O 
buvo čia lyg kokia egzotika. 
Visi sustodavo pasižiūrėti, pasi
klausyti malonaus vandens kriti
mo. Prisiminę Romos fon
tanus, ir čia mėtydavo pinigė- 

' liūs į vandenį ir pasakydavo sa
vo norus, kad jie išsipildytų.

Čia stovi šv. Pranciškaus sta
tula. Jis groja smuiku, o jo klau
sosi trys gyvulėliai — vilkas, 
stirna ir kiškis. Visa iškalta iš 
marmuro. Aplinkui sodrūs pa
parčiai, tankus medžių žalumas. 
Tame žaliame fone šventasis at
rodo gražiai ir patraukliai. Ir 
žmonės mėgsta šią vietą. Yra čia 
ir suoliukas po didele šakota pu 
šim. Malonu čia pasėdėti ir pa
mąstyti apie tą Asyžiaus šventą
jį, kuris perėjo žemę, visus nu
stebindamas didele savo meile.

Kad būtų daugiau paprasto 
gamtos grožio, čia pat ant kel
mo padėtas gėlių vazonas. Tas 
vazonas sukaltas iš lentų. Gėlės 
žydi raudonai. Čia pat nusilei
džia vienuolyno akmeniniai 
laiptai, kurių šonuose išdidžiai 
stovi tujos. Ir ten dideli gėlių 
vazonai, sudėti ant laiptų atra
mų.

Patenku į sodybos aikštę. Čia 
erdvu ir patogu pastatyti maši
nas, kuriom suvažiuojama 
sekmadieniais į pamaldas. Čia 
yra Liurdo grota, apaugusi eg
lėm. Tiesą pasakius, tą Liurdo 
grotą pastatė prie tų eglių. Ją 
suprojektavo architektas Jonas 
Mulokas, panaudodamas pa
prastus laukų akmenis, granitą. 
Iš tų akmenų sudėjo kelis lan
kus, kurie viršuj susijungia ir 
baigiasi lietuviška koplytėle. Gi
lumoj, nišoj, čia stovi tradicinė 
Liurdo Marija, o prie grotos 
— klūpančios Bernadetos sta
tula.

Aplink šį statinį auga eglės. 
Kiekviena jų kitokia. Viena jų 
žvilga lyg būtų pražilusi. Tai si
dabrinės eglės. Atrodo labai 
gražiai, iškilmingai.

- Už Liurdo grotos yra toks ma
žas pakilimas, lyg kalvelė. Čia 
iš žemės išsikiša akmenų skal
dos. Jos apaugę samanom. Rai
tosi pažemiu savotiški kadugy- apie jos pačios šeimą ir apie ma

tytas lietuviškas vėliavėles.
Pirmiausia norisi pažymėti, 

kad daugelis ne tik ankstesnės 
kartos, bet jau net ir naujųjų 
atvykėlių lietuvių čia gimusių 
vaikų nelabai nusivokia apie 
tėvų gimtinę Lietuvoj, o jei kar
tais ir sumini kurią vietovę, tai 
dažnai tik Lietuvos kurią nors 
dalį ar apylinkę, kartais taip iš
kraipytą, kad sunku ir suprasti, 
iŠ kurios vietos jie kilę. Ne taip 
yra su šita moterimi. Ši moteris 
yra gimusi Amerikoj, Lietuvoj 
niekad nebuvusi, bet ji ne tik 
gerai kalba lietuviškai, bet yra 
tokia sąmoninga, taip domisi 
viskuo, kas yra lietuviška, taip 
žino savo šeimos istoriją ir neiš
kraipytus Lietuvos vieto
vardžius (tikras Pennsylvanijos 
deimančiukas), kad norisi pade
monstruoti čia tai, ką ji pati pa
pasakojo.

nai, žydi geltonos gėlės. Jos turi 
plonus stiebelius. Viršūnės jų 
aplipę geltonais taškais. Ten 
zumsi samanės bitės. Aikštėj pil
na kitų bičių, bet čia sukiojasi 
tik samanės. Kai jos nutupia ant 
žiedo, tai susiūbuoja visa gėlė, 
bet samanės neišsigąsta, nepa
kyla ir nenuskrenda. Jos pripra- 
tusios taip skraidyti per žiedus.

Takelis į Kryžiaus Kelių pa
minklą. Paminklas pasitraukęs 
atokiai, žalių medžių fone atro
do patraukliai. Ir jį suprojekta
vo tas pat architektas Jonas 
Mulokas. Įeini lyg į kokį šven
torių. Prie įėjimo iš abiejų pu
sių klūpo angelai ir laiko ran
kose žibintus. Takas išklotas sa
votiška skalda, kuri primena ply
tas. Take iš šlifuotų akmenų su
dėtas ženklas, kuris piešiamas 
senuose paveiksluose, ornamen
tuose. Tai reiškia Jėzaus vardą.

Į paminklą kyla septyni laip
tai. Jei pastebėsi, ant kiekvie
no laipto yra parašyta angliš
kai. Tai paskutinieji septyni 
Kristaus žodžiai, kuriuos jis išta
rė nukryžiuotas.

Čia yra įrengta Kryžiaus Kelių 
stotys — stacijos. Jų keturiolika 
sutelkta tokiame nedideliame 
plote. Architektas išsprendė 
gana originaliai ir įdomiai. Nuo 
žemės kyla keturi stulpai. Jie 
yra palinkę į centrą. Kildami su
sibėga į vieną, paskui jau drau
ge išsivysto į liekną bokštą, ku
ris yra papuoštas keliaaukščiu 
koplytstulpiu. Prie kiekvieno 
stulpo yra lietuviška koplytėlė, 
kurios trijuose šonuose yra Kry
žiaus Kelių stotys. Paskutinės 
dvi yra centre, kur yra pasta
tytas lyg koks altorius. Viršuj 
yra nukryžiavimo scena, šo
nuose kitos dvi stotys.

Viskas padaryta iš patvarios 
medžiagos, iš skaldyto akmens, 
cemento. Kryžiaus kelių reljefi
nes skulptūras sukūrė Vytautas

LIETUVIŠKAS PENNSYLVANIJOS 
“DEIMANČIUKAS”

Jos senelis Antanas Radvila 
gyveno Simne. Ten jis vedė, ir 
ten gimė jos tėvas ir jo brolis 
Povilas. Tėvas buvęs pašauktas 
į rusų armiją, kurioj atitarnavęs 
atvyko į Ameriką, į Shenandoah 
miestą, į anglių kasyklas. Čia jis 
susipažino su Konstancija Rač- 
lauskaite, gimusia Gižuose, už
augusia Vilkavišky ir taip pat 
atvykusia į Shenandoah miestą. 
Tėvas vedė Konstanciją ir išgy
veno Shenandoah iki 1928, dirb
damas visą laiką anglių kasyklo
se. Mirė būdamas 48 metų, nuo 
angliakasiam gerai žinomos li
gos — astmos. Radvilai buvo su
silaukę aštuonių vaikų, kurių du 
mirė dar kūdikystėj, kiti užau
go ir, išėję atitinkamus mokslus laitę Ciccioni savaitę po vėliavų 
arba išmokę amato, išėjo į pa
saulį.

Jinai, Ona Radvilaitė, yra pati 
jauniausia iš visos šeimos. Yra 
ištekėjusi už italo, pavarde Cic
cioni, kuris turi transporto biz
nio įstaigą taip pat Shenandoah 
mieste, Pennsylvanijoj. Jie turi 

tris sūnus, kurių vienas, tar- 
viename gana gražių namų lan- ^av«s aviacijoj ir buvęs oro po-, 
ge pastatytą taip pat lietuvišką 
vėliavėlę. Mus tai maloniai nu
stebino. Kas gi iš mūsų neturi 
savo namuose lietuviškos tri
spalvės, bet, iš kitos pusės, kas 
gi iš mūsų New Yorke, Phila
delphijoj ar kuriam kitam 
Amerikos mieste ar miestely 
esame išstatę ją savo namų lan
ge? Prie automobilio — taip, 
bet lange dar niekur neteko jos 

. matyti. Nusprendę, kad ten gy
vena geri lietuviai, priėję prie 
jų namų, pasibeldėme į duris. 
Buvo įdomu susipažinti ir pama
tyti, kas jie tokie.

Ir neapsirikome. Duris atidarė 
ir mus pasveikino vidutinio am
žiaus moteris. Prakalbinome ją 
lietuviškai. Taip, ji lietuvaitė 
ir gražiai vartoja lietuvių kalbą. 
Tuoj užsimezgė nuoširdi kalba, 
ir, štai, ką iš jos sužinojom

Šią praėjusią vasarą teko 
mum lankytis Pennsylvanijos Po- 
cono kalnuose. Bevaikštinėdami 
Wallenpaupack ežero pakrante 
ir besižavėdami gražiomis jo 
apylinkėmis, pamatėm vienoj 
vietoj ištiestas virves, prikabin
tas įvairių vėliavėlių. Iš tolo ma
nėme, kad tai bus kokia nors 
spalvinga reklama^ bet priėję 
arčiau pastebėjom J kad čia bu
vo ne taip sau 'vienaspalvių 
vėliavėlių dekoracija, bet įvairių 
tautų tikros vėliavėlės. Jų tarpe 
buvo ir mūsų lietuviška trispal
vė. Galvojom, kokia čia būtų 
proga, ir nutarėme, kad, grei
čiausiai, Amerikos 200 sukaktu
vinių metų proga bus iškeltos 
tos vėliavėlės, kuriom atstovau
jančios tautos bus prisidėjusios 
prie Amerikos valstybės kūri
mo ir įnašo į Amerikos kultū
rą. Ši mūsų nuomonė vėliau ir 
pasitvirtino. Kadangi mum tatai 
padarė nemažą įspūdį, tad no
rime tuo pasidalinti ir su Dar
bininko skaitytojais.

Eidami toliau, pamatėm dar ir

pri-Kašuba. Darbas puikus, 
taikytas šiam klimatui. Jau iš
stovėjo tiek metų, o nėra jokio 
įskilimo.

Anapus centrinio pakilimo 
randi išplėštą dedikacinę lentą. 
Ji buvo žalvarinė. Gal kokie van
dalai čia siautė ir ją išplėšė.

Šiam paminklui pinigus surin
ko ir jį pastatė Tėv. Kęstutis 
Butkus, OFM.

Vakarinė saulė. Paminklą ap
šviečia gulsčia šviesa. Visos 
skulptūros atsigauna, pripildy
tos šešėlių žaismo. Tokiu laiku 
fotografam patogu gaudyti 
skulptūrų detales.

Išeidamas sustoji ties dideliu 
verkiančiu gluosniu. Jis pritinka 
prie šio paminklo. Auga čia ir 
pušis ir kadugys. Nueini takeliu 
tolyn. Dar yra brangių vietų, 
kurias reikia pasveikinti, surink
ti savo prisiminimus ir pasiklau
syti vasaros vėjų ir žuvėdrų 
klykavimų.

(Bus daugiau)

licijoj, yra dabar draudimo agen
tas, kitas tarnauja Washington,
D.C., policininku, o trečias yra 
aviacijoj ir tarnauja Vokietijoj. 
Ona Radvilaitė Ciccioni turi jau 
septynis vaikaičius. Anksčiau ji 
priklausiusi Shenandoah lie-

Ona Radvilaitė Ciccioni

Nuėmimas nuo kryžiaus, de
talė iš Kryžiaus kelių pa
minklo. Skulptorius Vy
tautas Kašuba. Nuotr.
V. Maželio

tuvių Šv. Jurgio parapijai, dabar 
priklausanti italų Karmelio Kal
no Dievo Motinos parapijai. 
Jos 84 metų motina Konstanci
ja Asipavičienė (ji buvo ištekė
jusi antrą kartą) gyvena pas ją. 
Ji yra dar gana tvirta ir guvi, 
mėgsta darbuotis darže, ypač au
ginti ir prižiūrėti rožes.

Grįžkime dabar prie tų vė
liavėlių ir paklausykime, ką ji 
pati apie tai papasakojo. Penn
sylvanijos Pocono kalnuose, ku
rortinėj vietovėj Howley mies
tely yra Taikos Karalienės baž
nyčia, kuri šią vasarą iškilmin
gai šventė Amerikos 200 metų 
nepriklausomybės sukaktuves 
su specialia tai dienai pritaiky
ta liturgija. Iškilmėse dalyvavo 
26 tautų atstovai, daugelis jų 
pasipuošę tautiniais drabužiais.

Klebonas kun. Blake, kuris tą 
šventę suorganizavo ir tą dieną 
celebravo mišias, buvo labai 
patenkintas, kad tiek daug tau
tybių atstovų dalyvavo. Jų tarpe 
buvo, žinoma, atstovaujama ir 
Lietuva.

Visos vėliavos buvo užsakytos 
ir gautos iš United Nations. Ka
da klebonas pamatė Oną Radvi- 

gavimo, jis taip jai pasakė: “Ži
nai ką, Onute? Turiu didelę 
problemą. Neturiu tau vėliavos. 
United Nations Lietuvos nepri
pažįsta ir prašytos Lietuvos vė
liavos neatsiuntė. Aš noriu, kad 
tu eitum procesijoj, bet neturiu 
tau vėliavos.” Paskui, šiek tiek 
pagalvojęs, nemanydamas, žino
ma, nieko bloga ir neturėdamas 
jokio politinio nusistatymo prieš 
Lietuvą, lyg juokais, pasakė: 
“O gal tu norėtum eiti su rusiš
ka vėliava?” Ji jam tuoj pat 
atkirto: “Jokiu būdu! Juk aš ne 
rusė. As esu lietuvė. Lietuva, 
kad ir yra komunistų valdžioj,

TAMOŠAIČIŲ
DAILĖ LKMA
SUVAŽIAVIME

Anastazijos ir Antano Tamo
šaičių dailės kūrinių paroda 
Detroite įvyks šių metų Padėkos 
dienos savaitgalį, lapkričio 24- 
28. Parodai progą davė tuo metu 
Detroite rengiamas Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademijos X su
važiavimas. Ši paroda bus vienu 
iš pagrindinių suvažiavimo pro
gai taikytų kultūrinių renginių.

Mum jau pranešta, kad A. ir 
A. Tamošaičiai parodoj išstatys 
kilimus, gobelenus, aliejinę ta
pybą ir litografiją.

A. ir A. Tamošaičių dailės 
parodų Detroite nebuvo jau il
gesnį laiką. Viena iš priežas
čių yra ta, kad, kūrinius vežant 
per Kanados-JAV sieną, susidaro 
nemažų sunkumų dėl muitų ir 
kitų formalybių. Antra, dides
nius objektus, kaip, pvz., kili
mus, vežioti po tūkstantį mylių 
irgi nelengva.

Kaip ir beveik visi kiti suva
žiavimo progos renginiai, ši dai
lės paroda įvyks Dievo Ap
vaizdos kultūros centro patalpo
se, kur jau esam matę keletą 
kitų dailininkų parodų. Ap
švietimas čia geras, ir patalpos 
pakankamai erdvios, tad Tamo
šaičių kūriniuose galėsim rasti ir 
tokių atšvaitų, kurių ankstes
nėse parodose, menkesnėse pa
talpose, gal ir nepastebėdavom.

Tai reta proga, o gal ir vie
nintelė, vėl abiejų — Anastazi
jos ir Antano — Tamošaičių 
kūryba pasigėrėti.

Alfonsas Nakas

bet ta valdžia yra jai primesta, 
o ne pasirinkta laisvu apsispren
dimu. Mes esame atskira tauta ir 
turime savo vėliavą. Aš ją pasi
siusiu pati.”

Klebonas tuo buvo labai pa
tenkintas ir paaiškino: “Aš ir 
nemaniau, kad tu eitum su rusiš
ka vėliava. Tad pasigamink savo 
ir apsirenk ta proga tautiškais 
drabužiais. “Tai aš, žinoma, su 
tikru pasididžiavimu ir pa
dariau,” kalbėjo ji.

“Mišių metu, kai visų daly
vavusių tautų atstovai buvo pa
šaukti alfabetine tvarka ateiti su 
savo vėliava prie altoriaus, kle
bonas pasakė keletą labai gražių 
žodžių apie Lietuvą, išreikšda
mas viltį, kad ateis laikas ir Lie
tuva taip pat atgaus laisvę ir bus 
pripažinta United Nations, tap
dama taip pat jų laisvu ir pil
nateisiu nariu. Tuomet aš at
žygiavau su didžiausiu pasi
didžiavimu su savo vėliava prie 
altoriaus ir, priėjusi prie mikro: 
fono, pasakiau porą žodžių lietu
viškai, paskui išverčiau juos čia 
pat į anglų kalbą.”

“Visos tos iškilmės ir ceremo
nijos bažnyčioj”, kalbėjo toliau 
Ona Radvilaitė Ciccioni, “buvo 
man labai gražios, jaudinan
čios, ir aš jų daugiau nie
kad neužmiršiu. Aš buvau tuo 
metu labai laiminga ir visu tuo 
didžiavausi. Esu dėkinga klebo
nui Blake už sudarymą man 
progos atstovauti Lietuvai, 
mano tėvų gimtajam kraštui”, 
baigė Ona Radvilaitė Ciccioni.

Argi nenuostabi yra ta Penn- 
sylvanija, kurios antroj ir net 
trečioj kartoj yra tokių sąmonin
gų ir susipratusių lietuvių, kurie 
be jokių organizacijų pagalbos 

ir nurodymų, o sava asmeniška 
iniciatyva atlieka nuostabius 
darbus ir demonstracijas už savo 
tėvų žemę Lietuvą?

Pranas Vilimas 
Fair Lawn, N.J.

— Illinois Lietuvių Respub
likonų Lygos kai kurie nariai 
kandidatuoja į įvairias vietas 
lapkričio 2 rinkimuose: Kazi
mieras Oksas į Cook County 
Recorder vietą, Antanas Valukas 
į Appellate Court teisėjus, Char- 
les Janulis į valstijos senatorius 
iš 27 distrikto, A. C. Bartulis į 
valstijos seimelio atstovus iš 49 
distrikto.

— Petras Čiabis, Darbininko 
skaitytojas Buenos Aires, Argen
tinoj, atsiuntė nuoširdžius svei
kinimus Darbininko 60 metų su
kakties proga.

—.——.---------------------------  —.

Atsiųsta -
paminėti '
Pranas Enskaitis — RŪTOS 

IR LELIJOS. Skautiški apsaky
mai. Spaudė Lithuanica Graph- 
ics. 1976. Kalbą žiūrėjo Vladas 
Kulbokas. Iliustruota nuotrau
kom ir piešiniais. 136 psl. Kai
na 4 dol. Gaunama: P. Enskai
tis, 373 Charlton W., Hamilton, 
Ont., Canada.

Žinomo kultūrininko trumpi, 
nepretenzingi pasakojimai jau
nimui skautiškomis temomis.

Brone Martin — PRAGOS 
KOMENDANTAS KODET. Vi- 
Vi Printing Co. Chicago 1976. 
Iliustruota nuotraukomis. Kie
tais viršeliais. 244 psl.

Paminklinis leidinys. Jo auto
rė Bronė Taujenytė-Martin apie 
jį šitaip pasisako: “Šį pabirų rin
kinį iš Jaroslav Martin Kodet 
— Herbert George Martin nu
eito gyvenimo kelio ir jo pa
tirties skiriu čekų ir slovakų 
tautoms savojo krašto sūnui — 
didvyriui pažinti. (...) Tai ski
riu ir jo pamiltai ir išaukštin
tai lietuvių tautai, ypač Hot 
Springs lietuviams, kurie įver
tino jį ir pagerbė, priimdami 
į savųjų šeimą ir palydėdami 
į paskutiniąją šios žemės ke
lionę”.

V. Daugirdaitė-Sruogienė — 
LIETUVOS STEIGIAMASIS 
SEIMAS. New York. 1975. Iš
leido Tautos Fondas. Spaudė 
Pranciškonų spaustuvė. Iliust
ruota nuotraukomis. X ir 262 
psl. Kaina 6.50 dol.

Autorė, žinoma istorikė, su
glaustai ir vaizdžiai rašo apie 
atkurtosios nepriklausomos 
Lietuvos kovas, rūpestingą pasi
ruošimą Steigiamajam Seimui 
rinkti, rinkimų eigą ir, svarbiau
sia, apie didžiuosius to meto 
seimo atliktus darbus. Išryškin
tas to meto Lietuvos piliečių 
politinis subrendimas: balsavo 
90 procentų turėjusių balso 
teisę.

Knygos dalys: Įžanga, Rinki
mai į Lietuvos Steigiamąjį Sei
mą, Steigiamojo Seimo darbai; 
Baigiamoji dalis. Plačiausiai ra
šoma apie Steigiamojo Seimo 
darbus. Kiekviena dalis baigia
ma išnašomis ir pastabomis. 
Kiekviena suskirstyta į skyrius.

Priedai: Lietuvos Steigiamo
jo Seimo 50 metų sukaktis, Sin
chroninė lentelė, Bibliografija, 
The Lithuanian Constitutional 
Assembly 5.15.1920 - 10.7.1922 
(turinio santrauka anglų kalba), 
Paginos žodis, Informacija apie 
autorę, Vardynas.

Knyga gaunama Darbininko 
administracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Bronius Budriūnas — MIŠIŲ 
GIESMĖS NR. II. Žodžiai kun. 
Stasio YLos. Bendram giedoji
mui arba chorui. Broniaus Bud
riūno K.L.F. leidinys Nr. 22.

Tai naujas mūsų iškilaus 
kompozitoriaus kūrinys. Gies
mės dedikuojamos kenčiančiai 
tautai. Žodžių kūrėjas, daugelio 
knygų ir straipsnių periodikoj 
autorius, reiškiasi ir lietuvių 
poezijoj.

Vyt. Alantas — ROMAS KA
LANTA. Gyvieji Deglai Nemu
no slėnyje. Išleido Vilties Drau
gijos leidykla 1976 m. Cleve- 
land, Ohio. Viršelis — dail. 
S. Smalinskienės. Iliustruota 
nuotraukomis. Tiražas — 1000 
egz. 116 psl. Kaina 3 dol.

Citata iš 107 puslapio: “1972 
m. gegužės 14 d. Kauno Mies
to Sode susidegino jaunuolis 
studentas Romas Kalanta, mes
damas ugninį šūkį: — Laisvės 
Lietuvai!” Tai įvykis, kurį mi
nės Lietuvos istorija. Jam skir
tas ir šis leidinys.

“Savaime suprantama”, sako 
leidinio autorius, ir su tuo rei
kia sutikti, “kad čia papasakota 
Romo Kalantos žygio istorija 
dėl šaltinių stokos nėra pilna 
ir, be abejo, dar turės būti pa
rašyta sąlygoms pasikeitus”.

Leidiny yra keliasdešimt 
trumpų rašinių. Yra paveikslų 
ir eilėraščių, sukurtų Romo Ka
lantos garbei. Iš tų visų kūri- 

Inių kaip tikrai kūrybiškai ver
tingas minėtinas Kazio Bradūno 
eilėraštis.

i
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BRAŽINSKAI KALBA NEVV YORKE
(atkelta iš 1 psl.)

Išėję iš kalėjimo, jie buvo vi
sai laisvi, bet neturėjo kur dėtis, 
nes visur juos sekė. Jie turkų 
policijoj pasiprašė laikinės glo
bos. Policija ir davė tą laikinę 
globą. Juos nuvežė į pabėgėlių 
stovyklą, maždaug 300 kilomet
rų į rytus nuo Ankaros. Ten 
juos, galima sakyti, vėl įkalino.

Gyvenimas blogėjo. Atėjo 
nauja valdžia, ta pati, kuri buvo 
nuversta. Tai buvo 1975 ba
landžio mėnesį. Tas pats buvo 
ministeris pirmininkas ir tas 
pats užsienio reikalų ministeris. 
Padėtis vėl pablogėjo. Buvo su
stiprinta apsauga, buvo trukdo
mi ryšiai.

Nori išduoti
Toj stovykloj buvo kitas rusų 

pabėgėlis, kuris 1975 lapkričio 3 
buvo išduotas rusam. Tą patį 
likimą ruošė ir Bražinskam.

Blogiausia, kad 1974 liepos 
mėn. vyko Kipro karas. Jis la
bai pakenkė Turkijos santy
kiam su Amerika. Amerikos įta
ka po to pradėjo Turkijoj silp
nėti, o sovietų įtaka didėjo. 1975 
metų gruodžio mėnesį atvažiavo 
Kosyginas ir savo pareiškime 
spaudai reikalavo, kad būtų 
išduoti lėktuvų nukreipėjai. Tai 
lietė tiesiog Bražinskus.

Juos rėmė spauda, karininki- 
ja ir kai kurios partijos, bet vis 
tiek buvo daromi pasiruošimai 
juos išduoti. Jie turėjo gerų 
draugų, kurie juos infor
muodavo.

Šių metų birželio 23 geras 
draugas, aukštas policijos pa
reigūnas, pranešė, kad jie gavo 
dokumentus iš Ankaros, jog jie 
turi būti išduoti. Juos būtų iš
vežę tos pačios dienos vakarą.

Pabėgimas
Tą pačią dieną, birželio 23, 

per pietus jie pabėgo iš sto
vyklos. Pabėgti buvo labai sun
ku, nes buvo daug sargybų. Rei
kėjo bėgti mirties pavojuj. Buvo 
pietų pertrauka, ir jiem pasise
kė pabėgti pro stogą.

Jie galvojo, kad užkirs tiesio
ginius kelius į Ankarą, tai ėmė 
ir sumaišė pėdas. Vėliau apie tai 
skaitė spaudoj. Tos provincijos 
gubernatorius per radiją visom 
apylinkių policijos stotim pra
nešė užkirsti kelius, tikrinti ir 
suimti tokius ir tokius asmenis. 
Tai nujausdami, jie pirma bėgo 
į rytus, paskui į šiaurę. Tokiu 
lanku jie pasiekė Ankarą tik ki
tos dienos rytą, birželio 24. Vi
są naktį teko vykti skubiai. Te
ko pakeisti net penkis auto veži
mus, teko vykti ir taksiu, ir au
tobusu, ir sunkvežimiais, ir net 
vežimais, pro miškus, pro kal
nus, kur vos nenusirito į be
dugnę.

Amerikos ambasadoj
Birželio 24, ketvirtadienį, 

8:30 v.r. jie priėjo prie Ameri
kos ambasados Ankaroj. Prie 
vartų buvo grandinė. Kai žengė 
per tą grandinę, staiga turkiškai 
sušuko — stok! Jie apsimetė, 
kad nesupranta turkiškai. Ėjo to
liau. Pribėgo trys sargybiniai, 
ginkluoti automatais. Klausė: 
kur einat, kas esat? Jie kalbė
jo turkiškai. Algirdas Bražinskas 
atsakė angliškai, kad jis yra 
Amerikos pilietis ir nori pasi
kalbėti su konsule. Sargybiniai 
jį paprašė parodyti dokumentus. 
Algirdas atsakė, kad yra studen
tas, kad dokumentus paliko vieš
buty. Ambasadoj norįs pažiū
rėti, ar nėra laiškų. Sargybiniai 
turkiškai pasitarė tarp savęs. 
Vienas kito klausė: ką daryti 
su tais amerikiečiais? Vienas ta
rė: velniai nemato, praleiskim 
juos. Dar čia reikės rašyti aktą.

Taip ir praleido juos. Dar ang
liškai paklausė, kokia Algirdo 
pavardė. Algirdas atsakė: Jobu 
Brown. Taip jie ir užrašė ir leido 
praeiti.

Viduj buvo amerikiečių mari
nas. Jis patikrino daiktus. Jie gi 
nieko neturėjo. Visa buvo prara
dę. Kai reikėjo bėgti, paliko 
visa. Turėjo svarbių užrašų, die
noraštį, bet visa paliko.

Tada pateko į Amerikos kon
sulatą. Susitiko su konsule Jane 
VVhitney. Ji buvo puiki moteris, 
suprato Lietuvos reikalą. Algir
das jai išaiškino, kas jie, ko jie 
nori. Ji stebėjosi, kad jis kalba 

angliškai, kad nereikia vertėjo. 
Prašė visa surašyti raštu.

Jie visa surašė, ir ji tą lapą 
nusinešė pas ambasadorių, Wil- 
liam Macomber. Su juo kalbėjo 
apie porą valandų. Jiedu sėdėjo 
jos sekretorės kambary. Po poros 
valandų grįžo pavargus, metė 
popierius ir tarė: perdžiūvo 
gerklė* tiek daug kalbėjau, rei
kia ko nors išgerti. Pranešė, kad 
ambasadorius sutiko leisti jiem 
pasilikti. Užklausė Washingtoną, 
ir buvo gautas leidimas likti 
ambasadoj.

Taip jie ambasadoj išbuvo tris 
dienas. Iš pradžių buvo mano
ma juos išvežti iš ambasados į 
Amerikos aviacijos bazę, kuri 
buvo netoli Ankaros (visam kraš
te Amerika turi apie 30 ba
zių). Iš tos basės būtų atgabenę 
į Ameriką. Tai buvo ruošiama, 
buvo net pakelti 5 vai. ryto, bet 
paskui pranešė, kad tas planas 
atšauktas. Matyt, atėjo kitas įsa
kymas iš Washingtono. Nueita 
kitu keliu.

Atiduoda turkam
Amerikos ambasada pranešė 

turkam, kad jie esą pabėgę pas 
amerikiečius. Ambasada tarėsi 
su turkais ir prašė jų garantijų. 
Tarėsi su premjeru, užsienio rei
kalų ministeriu, vidaus reikalų 
ministeriu. Po ilgų pastangų 
amerikiečiai gavo tris garantijas. 
Turkai norėjo, kad jie pasiduotų. 
Ambasadoj Pranas Bražinskas 
bandė nusižudyti, bet jį sugrie
bė marinai ir neleido. Jis vis 
tiek susižeidė, ir buvo iškvies
tas daktaras.

Po to buvo gautos garantijos. 
Jos buvo duotos Amerikos vy
riausybei. Reikėjo tikėti, kad 
turkai pildys savo pažadus.

Turkų valdžia davė tris garan
tijas: 1. kad Bražinskai nebus 
išduoti rusam, 2. kad Bražins
kai nebus baudžiami už pabėgi
mą iš stovyklos, 3. kad Bražins
kam bus leista kaip galima grei
čiau išvykti iš Turkijos į kurią 
nors laisvą šalį, kurią jie pasi
rinks.

Po trijų dienų buvimo amba
sadoj, naktį 4 vai. ryto juos iš
vežė iš Amerikos ambasados li
muzinu. Nuvežė į vieną aikštę. 
Ankaros miestas buvo visai ty
lus, visi miegojo. Dar buvo tam
su. Vienoj aikštėj laukė turkų 
policija. Su jais važiavo pats am
basadorius ir konsulė. Juos per
davė turkų policijai. Jie pasirašė, 
kad savanoriškai pasiduoda. To
kia buvo sudaryta situacija. Tur
kai įsodino į savo saugumo mini- 
busą, kurį iš abiejų galų lydėjo 
policijos mašinos. Viduj sėdėjo 
septyni saugumiečiai. Juos nu
vežė į Istambulą. Ten buvo pa
talpinti vienoj iš geriausių 
ligoninių. Ligoninėj teko.išbūti 
dvi savaites. Davė atskirą patal
pą. Juos saugojo devyni turkų 
saugumiečiai. Keitėsi dieną ir 
naktį. Saugoje trys iš karto. Jie 
nieko neprileido, ypač vengė 
spaudos, nes spauda jiem daug 
padėdavo.

Tuo metų turkų laikraščiai ra
šė apie juos pirmuose puslapiuo
se, buvo dedamos ir nuotraukos.

Išveža į aerodromą
Liepos 11 buvo sekmadienis. 

Apie 6 ai. ryto, kada vos brėško 
diena, staiga prasivėrė durys, ir 
įėjo būrys turkų saugumiečių, 
policininkų, žurnalistų, fotogra
fų- Budėję turkų Saugumiečiai 
liepė atsikelti ir apsirengti. Pra
nešė, kad bus išvežti į Romą.

Dieną prieš tai vidaus reika
lų ministeris paskelbė, kad Bra
žinskai yra laisvi, kad jiem su
teikta laisvė pagal turkų teismo 
sprendimą. Ne valdžia, bet teis
mas viską nutarė. Tai buvo pa
skelbta per televiziją, per radiją, 
per laikraščius.

Kai jie važiavo iš ligoninės į 
aerodromą, į minibusą prilipo ir 
žurnalistų, ir jie nedavė ramy
bės. Tas pats buvo aerodrome. 
Ten patalpino direktoriaus kabi
nete, kur žurnalistai fotografavo, 
apklausinėjo.

Pranešė, kad 9:30 v. r. iš
skris į Romą. Vienas sau
gumo valdininkas jiem pada
vė turkiškus pasus su jų nuo
traukomis. Padavė ir Pan-Am 
lėktuvo bilietus. Liepė sėsti į 

autobusą, kuris nuveš į lėktuvą. 
Lydėjo saugumiečiai. Lipant į 
lėktuvą, žurnalistai fotografavo.

Po to į tą patį lėktuvą įlipo 
ir ponia Rudienė, Balfo pirmi
ninkė. Ji skrido kartu į Romą.

Į Venecuelą
Romoj jie buvo tris savaites. 

Norėjo anksčiau gauti visą į 
Venecuelą, bet buvo kliūčių. Vi
zą parūpino dr. inž. Feliksas 
Zubras. Taip jie rugpiūčio 5 iš
skrido. Lydėjo ponia Rudienė. 
Skrido per Milaną, Lisaboną. Po 
dvylikos valandų skrydžio nu
sileido Caracas mieste, Vene- 
cueloj. Tai buvo tos pačios 
dienos 7 v.v. Buvo beveik tamsu.

Juos pasitiko dr. Feliksas 
Zubras. Po to perėmė kiti lietu
viai. Ten buvo mažos patalpos. 
Paskui apsigyveno pas kun. A. 
Perkumą lietuvių centre. Ten jie 
pastebėjo, kad yra komunistų 
agentų pavojus. Tuo metu buvo 
pagrobtas vienas amerikietis 
pramonininkas.

Žygis į Ameriką
Tada visai savarankiškai pra

dėjo planuoti išvykimą iš Ve- 
necuelos. Algirdas norėjo aplan
kyti savo sužadėtinę, kuri gyve
no Worcestery, Mass.

Planavo išvykti į Kanadą, o iš 
ten legaliai patekti į Ameriką. 
Turkų piliečiam nereikia jokios 
vizos vykstant į Kanadą. Užtenka 
paprasto paso. Tokią sutartį yra 
pasirašę abu kraštai. Jiedu ap

lankė Kanados konsulatą ir su
žinojo, kad su turkišku pasu jie 
gali laisvai vykti į Kanadą.

Jų pasuose buvo parašytos pa
stabos, kad pasai galioja tik vie
nai — išvykimo krypčiai, kad jie 
duoti užsieniečiam. Bet šių įra
šų niekas nepastebėjo, ir niekas 
nesuprato turkų kalbos.

Iš Kanados konsulato jie nuėjo 
į Pan-Am lėktuvų įstaigą Cara
cas. Pasakė, kad nori skristi į 
Kanadą. Pasirodė, kad tiesiogi
nės linijos į Torontą nėra. Rei
kia skristi su nusileidimu ir 
persėdimu. Aštuonias valandas 
jie gali būti Amerikoj, per tą 
laiką Pan-Am bendrovė juos 
perveš į tą šalį, kur jie nori. 
Jie pasirinko keliauti per New 
Yorką.

Atyyksta į Nevv Yorką
Rugpiūčio 24, antradienį, 9:30 

v.r. jie išskrido iš Caracas. 
Tos pačios dienos 2 vai. po
piet nusileido K e n n e d y 
tarptautiniame aerodrome
New Yorke.

Pasirodė, kad toliau Pan-Am 
lėktuvai neskrenda. Jie buvo 
perkelti į American Airlines lėk
tuvus. Pan-Am išrašė naujus bi
lietus. Reikėjo pervažiuoti į La 
Guardia aerodromą, iš kur skri
do lėktuvas į Torontą. Liepė 
eiti 9 koridorium į malūnspar
nių stotį. Beeidami tame didžiu
liame aerodrome pasiklydo.

Tada pagalvojo, kad iš čia bus 
gera proga aplankyti sužadėtinę. 
Pasiėmė taksį ir nuvažiavo pas 
Lietuvos gen. konsulą A. Simutį. 
Nuvažiavę ten rado ir Simą Ku
dirką. Ir tai jiem buvo didis 
džiaugsmas, nes abiejų žygiai į 
laisvus Vakarus prasidėjo maž
daug tuo pačiu laiku, 1970 me
tais.

Pranas Bražinskas tada liko 
New Yorke, o sūnus nuvažiavo 
į Worcesterį, Mass., pas savo su
žadėtinę. Ji atidarė duris ir labai 
nustebo — Argi tai tu? — ji pa
klausė. — Imk.iiž rankos ir pa
čiupinėk, — atsakė Algirdas. 
Tai buvo jaudinantis momen
tas. Ji apsiverkė iš džiaugsmo.

Kaip surado sužadėtinę?
Čia veiksmas vyksta lyg ko

kiame romantiniame filme. 1973 
metais per Kalėdas Algirdas, bū
damas kalėjime, gavo švenčių 
gražų sveikinimą iš vienos mer
gaitės, kuri gyveno Worcestery, 
Mass. Ji parašė, kaip ir dauge
lis, kaliniui, kad tie linkėjimai 
praskaidrintų jo kalėjimo die
nas.

Algirdas atsakė už gražų svei
kinimą. Taip ir užsimezgė ryšys, 
korespondencija. Laiškas po 
laiško keliavo ir draugystę bran
dino. Pasikeitė nuotraukomis.

Jau tada jie nutarė susitikti. 
Buvo planuota, kad Bernadeta 
Birutė atvyks į Turkiją, ir ten 
jiedu susituoks. Bet planas buvo

Penktojoj tautinių šokių šventėj. Nuotr. z. Degučio

JAV LB VEIKLOS ŽINIOS
Algimantas Gureckas, JAV LB Theology Digest (Vol. 24, Nr.

krašto valdybos ryšininkas 
Washingtone, rugsėjo 
11 buvo priimtas Kinijos Liau
dies Respublikos Jungtinių 
Tautų misijoj New Yorke. Be to, 
gegužės 30-31 Washingtone A. 
Gureckas atstovavo JAV LB-nei 
pasitarimuose su Jungtinės Prū
sų Tarybos pirmininku Manfred 
Keireit. Šiuose pasitarimuose 
dalyvavo Mažosios Lietuvos Re
zistencinio Sąjūdžio pirm. dr. 
Jonas Stiklorius ir Jungtinio Bal
tų Komiteto pirm. Gunars Mei- 
rovics, atstovavęs Amerikos lat
vių sąjungai. Santykiai su Prūsų 
Taryba užmegzti tarpininkaujant 
JAV LB tarybos nariui Broniui 
Aušrotui.

pakeistas, tuo metu nebuvo pa
kankamai lėšų.

Visa tai pasibaigė laimingu 
sprendimu dabar, kai atvyko Al
girdas į Ameriką ir pats paskam
bino prie sužadėtinės durų.

Jiedu susituokė rugsėjo 2.
Teisinė padėtis

Apie teisinę jų padėtį buvo 
daug kalbėta. Lengviausia bus 
Algirdui, nes jis vedė Amerikos 
pilietę. Jam teismo byla paskir
ta rugsėjo 29. Čia nebus dide
lių sunkumų. Viską sutvarkys le
galiai.

Prano Bražinsko byla eis per 
valstybės departamentą. Ir čia 
bus sunkumų, nes departamen
tas kietai laikosi. Reikės pereiti 
visas instancijas. Jei bus sunku
mų, reikės pagalbos ieškoti 
kongrese, nes kongrese yra lie
tuvių draugų. Jie gali padaryti 
reikiamą spaudimą.

Dr. E. Armanięnė pastebėjo, 
kad Bražinskų byla yrą jau pra
eity. Jie yra amnestuoti, tuo pa
čiu ir visa byla jau praeity. 
Dabarčiai nebeturi jokios įtakos.

Bendrom jėgom bus galima 
paveikti kongresą, ir Prano Bra
žinsko pasilikimas bus išspręs
tas teigiamai.

Pirmos dovanos
Bražinskai visą laiką buvo lie

tuvių remiami. Ir šioj konferen
cijoj įteiktos pirmos aukos. Lais
vės Žiburio auką — 335 dol. 
Įteikė tos radijo valandos direk
torius Romas Kezys.

Zigmas Raulinaitis pasveikino 
juos Kario redakcijos štabo ir 
savo vardu, įteikė kelis Kario 
numerius ir savo auką.

Kiti įvairumai
Buvo paklausta ir apie gimi

nes. Algirdas Bražinskas yra 
gimęs 1955 liepos 26. Lietuvoj 
turi motiną ir dvi seseris. Abu 
jo seneliai, motinos ir tėvo tė
vai, buvo savanoriai. Motinos tė
vas buvo kulkosvaidininkas 
Lietuvos laisvės karuose ir mė
go pasakoti karo žygio istorijas. 
Senelis iš tėvo pusės taip pat 
buvo savanoris, žuvęs Lietuvos 
laisvės karuose.

Dėkoja
Baigdami šią konferenciją, 

abu Bražinskai padėkojo turkų 
tautai už jų prieglobstį, padėko
jo visiem, kurie taip juos gelbė
jo ir rėmė, (p.j.)

2), JAV leidžiamas bibliografinis 
leidinys, JAV LB leidinį “Vio- 
lations of Human Rights in So
viet Occupied Lithuania” pri
stato kaip "‘kruopščiai dokumen
tuotą kasmetinį raportą apie 
žmogaus teisių paneigimą 
Lietuvoj”.

Kun. K. Pugevičiui, JAV LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
nariui, tarpininkaujant, demo
kratų partijos kandidatas į JAV 
prezidentus Jimmy Carter tele
gramomis pasveikino JAV LB 
VHI-osios tarybos sesiją Chica
goj ir LB ruoštą tautinių šokių 
šventę.

Dr. A. Novasitis, JAV LB 
krašto valdybos vicepirminin
kas, dalyvavo Kansas City vyku
sioj respublikonų partijos kon
vencijoj kaip delegatas antrinin
kas. Konvencijos metu delega
tui pasitraukus, dr. Novasičiui 
teko perimti jo pareigas, savo 
balsą atiduodant už prez. Fordo 
kandidatūrą. Šių prezidentinių 
metų rinkiminėj kampanijoj dr. 
Novasičiui atiteko svarbios pa
reigos Pennsylvanijos valstijoj.

Robertas Bačkauskaš, ankstes
niosios išeivių kartos atstovas, 
verslininkas, ir inž. Algimantas 
Gečys, naujasis JAV LB krašto 
valdybos pirmininkas, Phila
delphijos miesto respublikonų 
partijos vadovybės yra pakvies
ti būti lietuvių respublikonų 
vieneto kopirmininkais ir atsto
vais partijos tautybių komitete.

Juozo Gailos, buvusio JAV LB 
krašto valdybos pirmininko, pa
stangomis rugsėjo 14 Phila
delphijos lietuvių tautinių šokių 
grupė Aušrinė, vadovaujama 
Marijos Radikienės, buvo pa
kviesta atlikti meninę programą 
Philadelphijos ir jos apylinkės 
tarnaujančių amerikiečių mo
terų organizacijos (American 
Business Women’s Association) 
bankete Ben Franklin viešbuty. 
Šiame bankete kaip svečias da
lyvavo ir J. Gaila su žmona Bi
rute, į jį pakviestas kaip vienas 
iš trijų verslo firmų viršininkų 
finalistų, moterų vienetų nuo- 
minuotų laimėti “geriausio 
boso” titului. Šio banketo proga 
išleistame organizacijos perio
diniame leidiny “Vista” išspaus
dintas J. Gailos straipsnis “Su- 
sipažinkit su lietuviais”; įdė
ta ir grupės nuotrauka. Straips
ny pristatyta Lietuvos istorija, 
vykusiai įpinant mūsų šokiuose 
esantį kultūrinį lobį. M. Radi
kienės vadovaujama grupė buvo 
šiltai priimta ir moterų organi
zacijos paremta finansiškai.

Rimas Česonis, LB krašto val
dybos vicepirmininkas, demok
ratų partijos į JAV preziden
tus J. Carter rinkiminio štabo pa
prašytas, pristatė LB-nės pa
ruoštą dokumentinę medžiagą, 
iškeliančią JAV lietuvių daugu
mos nusistatymus įvairiais klau
simais ir suteikiančią žinių apie 
lietuvių tautos rezistenciją bei 
jos aspiracijas būti laisvai.

JAV LB krašto valdyba aprū
pino įvairia informacine me
džiaga Virginijos valstijoj profe
soriaujantį dr. David M. Crowe, 

šiuo metu besidarbuojantį prie 
mokyklinio projekto, kuriuo 
stengiamasi nustatyti, kokį 
vaidmenį atlieka išeivijos spau
da pažiūrų formavime Sov. Są
jungos atžvilgiu.

JAV LB visuomeninių reikalų 
taryba keletą šimtų inventoriuj 
esančių informacinių leidinių 
anglų kalba padovanojo Lietu
vos atstovybei Washingtone ir 
Lietuvos konsulatui New Yorke.

Informacijos apie Lietuvą bei 
lietuvius prašymai nuolat pasie
kia JAV LB visuomeninę tarybą. 
Štai vienos dienos “derlius”: 
Pennsylvanijoj gyvenanti J. 
Wiezawich prašo žinių apie lie
tuviškus vedybų papročius; 
John Estes (Olympia, Washing- 
ton), studijuojąs Pacific Liute
ronų universitete, rašo diplomi
nį darbą, liečiantį baltų ir skan
dinavų kraštuose vykusią re
formaciją, ir prašo nurodyti ga
limus mokslo šaltinius; J. Rath- 
ke (Toledo, Ohio) klausia, kur 
įsigyti Lietuvos žemėlapį; lietu
vis broliukas Timothy Burkaus- 
kas, priklausąs lenkų tėvų pau- 
liečių vienuolijai (Doylestown, 
Pa.), rūpinasi tikėjimo persekio
jimo klausimu Lietuvoj ir prašo 
leidinių: A. Adams (Grand Ra
pids, Mich.) prisistato kaip tre
čios kartos lietuvaitė, prašo in
formacijų, apie LB organizaci
ją ir klausia, kuo galinti padėti 
kenčiančiai Lietuvai.

NAUJAS ČEMPIJONAS

Paulius Kontrimas, Kaliforni
jos Mission Viejo Nadadores 
plaukimo komandos narys, pa
siekė naują Amerikos rekordą— 
200 jardų (4X50) laisvo stiliaus 
estafetėj, 13-14 metų berniukų 
prieauglio klasėj. Laikas: 
1:32.08. Paulius yra Ričardo ir 
Raimondos (Binkytės) Kontrimų 
sūnus. Šiuo metu lanko Mission 
Viejo gimnazijos 10 skyrių ir Los 
Angeles Šv. Kazimiero lituanis
tinę mokyklą. Jį treniruoja gar
susis Mark Schubert, kurio net 
šeši plaukikai buvo JAV olimpi
nėj komandoj. Montrealy. Nors 
Paulius kiekvieną dieną penkių 
valandų treniruotėse nuplaukia 
po 17-18 tūkstančių metrų, jis 
taip pat yra puikus mokinys ir 
dar randa laiko dalyvauti atei
tininkų organizacijoj. Plaukime 
yra pasiekęs daugybę tikrai gra
žių laimėjimų. Tose pačiose 
South Pacific AAU Sąjungos Ju- 
nior Olympics varžybose jis 
gavo aukso medalį 50 jardų lais
vo stiliaus individualioj rungty 
ir sidabro — 100 jardų nuotoly, 
(ab)
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WATERBURY, 
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Perkūnas koncertuos

Lietuvių Bendruomenės kvie
čiamas, Nevv Yorko vyrų choras 
Perkūnas spalio 16 atliks progra
mą Bendruomenės vakare, kuris 
pagal tradiciją ruošiamas prade
dant kolonijos parengimų sezo
ną.

Choro gastrolių čia laukiama 
jau seniai. Planuoti ir tartis pra
dėta dar prieš metus, nes no
rėta suderinti su Bendruome
nės kultūrinės ve klos planais, 
choro numatomomis išvykomis 
ir vietos parengimų kalendoriu
mi.

Kultūrinių ir pramoginių ren
ginių čia būna visa eilė. Ruo
šia įvairios organizacijos. Reikia 
tik paklausyti sekmadienio rytą 
Adomaičio radijo skelbiamų pa
rengimų kalendoriaus. Jis taip 
pat liepia nepraeiti pro Spaudos 
knygyno langą, ne žvilgterėjus į 
čia kabantį parengimų kalendo
rių ar skelbimus, kurių visad 
gausu. O sekmadienio popietėj ir 
Hartfordo radijas — Dragūnevi
čius skelbia plačios apylinkės 
parengimus.

Gaila, kai kartais parengimai 
supuola tą pačią dieną ir tuo 
pačiu laiku. Tuomet entuziastin
gam lankytojui nėra įmanoma 
visur suspėti dalyvauti, nors 
vvaterburiečiui Hartfordas, Nevv 
Britainas, Nevv Havenas ar Brid- 
geportas veik per pusvalandį 
pasiekiami.

Artimų vietovių kultūrinės 
veiklos ir renginių planuotojai 
turėtų derintis ir su apylinkėje

PRABĖGANČIO ŽMOGAUS VILTIS
Jauna lietuvaitė, neseniai į- 

stojusi į vienuolyną Putname, 
dalyvavo lietuviškame paren
gime. Jaunuolis priėjo prie jos ir 
paklausė nustebęs:

— Dabar 20-tasis amžius! Ką 
tu veiki vienuolyne?

Kita lietuvaitė, ištekėjusi 
prieš penkerius metus, staiga 
pajunta, kad ji myli kitą. Ką da
ryti?

— Juk pirmiausia turiu būti 
ištikima pati sau, — susirūpi
nusi kalba draugei.

Ką reiškia žodis “pažadu”
20—tajam amžiuj? 1976 metais?

Savo knygoj Žmogaus padė
tis filosofė Hannah Arendt sa
ko, kad pažado darymas ir jo iš
laikymas yra vienas pačių se
niausių žmogaus socialinio gy
venimo pagrindų. Du dalykai, 
sako ji, palaiko žmogaus gyveni
mą nuo suirimo stipriai mėtan
čiose laiko bangose. Pirmasis 
liečia praeitį: žmogus turi suge
bėti atleisti, jei nori pakilti iš 
buvusių klaidų. Antrasis siekia į 
ateitį: žmogus turi pajėgti daryti 
ir išlaikyti pažadą, tuo įaug
damas į ateitį.

Šiandienos jaunimas bijo pasi
žadėti. Jis turi daug gerų norų, 
jis pilnas visokių užmojų, ver
tina tarnavimą kitiem, nori atras
ti savo nišą pasauly. Bet —kam 
reikia užsiangažuoti visam lai
kui? Kas esu šiandien, nebūsiu 
rytoj. Ar žmogus laiko tėkmėj 
gali drįsti ištarti “Pasižadu visam 
gyvenimui”?

Jonas Haughey, jėzuitas, sako, 
kad viena mažai keliama prie
žastis, kodėl Amerikoj žmonės 
yra mažiau pajėgūs ilgesniam 
laikui užsiangažuoti, yra ta, kad 
jie neturi ilgesnės ir gilesnės 
draugystės patyrimo. Europoj 
pastovi draugystė vertinama la

jime rugsėjo 12 Apreiškimo parapijos salėj. Nuotr. P. Ąžuolo

Perkūno vyrų choras dainuoja Nevv Yorko scenoj. Diriguoja 
Vytautas Daugirdas. Choras spalio 16 koncertuoja Water- 
bury Šv. Juozapo mokyklos salėj. Nuotr. L. Tamošaičio

vykstančiais parengimais, nes 
publika, kuri lankosi, daugiausia 
ta pati.

VVaterburiečiai dalyvauja 
visur ir visada. Dabar ruošiasi 
artimiausiam bendruomeniniam 
vakarui — koncertui.

Šv. Juozapo mokyklos salė 
yra erdviausia visoj lietuviškoj 
apylinkėj ir visad gausiai užpil
doma. Šioj salėj yra vykę daug 
garsių koncertų, teatrų ir balių. 
Čia įvyks Moterų klubo balius, 
skautų rengiamas kaukių balius, 
Bendruomenės meno paroda, 
ramovėnų šventė, parapijos 
banketas, mokyklos vakaras ir 
tradicinis Naujųjų Metų sutiki
mas.

Kalendoriuj yra ir kitose salėse 
vykstančių renginių, bet jie dau
giausia uždaro pobūdžio.

Dabar, kai visi grįžtame iš va
saros kelionių, atostogų, šven

biau. Amerikoj svarbiau sutikti 
daugelį žmonių, turėti daug pa
žinčių. O gal tai iš viso šian
dienos “prabėgančio” žmogaus 
charakteristika, kad jis viską da
ro tik laikinai? . .

Užsiangažavimas, teigia
Haughey savo knygoj ta tema, 
turi būti laisvas pasirinkimas, 
apsisprendimas. Savo sprendi
mais kuriam save. Kaip pradžioj 
Dvasia sklendeno virš beformių 
vandenų, taip asmenybė sklen- 
dena virš beribių galimybių 
marių. Kol ji neišdrįsta daryti 
aiškaus sprendimo, pasirinki
mo, tol ji lieka beformė. O jei per 
ilgai atidėlioja spręsti, kiti ją 
įspraudžia ten, kur jiem patin
ka, arba naudinga, arba paranku.

Žmogus žmogų kviečia užsi
angažuoti, pasižadėti, Tai labai 
gražu. Ieškom tad tobulo žmo
gaus, tobulo kvietimo ir tobu
lo gyvenimo drauge. Deja, pasi
rodo, kad žemėj tenka gyventi 
su netobulaisiais ir dar kas dieną 
veidrody matyti netobulybę. 
Ar todėl negalima užsiangažuo
ti visam laikui? O gal esam pri
miršę, kad, darydami pažadus 
vienas kitam, atsiremiam ne į 
vienas kitą, o į Ištikimąjį Paža
dų Išlaikytoją, į Dievą? . .

Dabar modernu ir kilnu siek
ti “buvimo kitiem”. “Žmogus 
kitiem” (tai žuvusio teologo 
Bonhoefferio titulas Jėzui: “the 
man for others”) yra patrauklus 
žmogus, “gražus” žmogus, kaip 
dabar įprasta sakyti. Bet ant ko 
stovi žmogus, gyvenąs kitiem? 
Ar ant žmogiškojo dėkingumo 
smėlio, kurį laiko bangos nuolat 
plauna, ar ant dieviškojo pa
stovumo uolos, kuri ir audroj 
nejuda?

čių ir suvažiavimų, dairomės, ką 
šį rudenį veiksime savaitgaliais. 
O veikti bus ką, tik sekime pa
rengimų kalendorių, kurį skel
bia radijo valandėlės, ir sekime 
Darbininką, nes ten tiek daug 
kultūrinės ir pramoginės veiklos 
skelbiama, o juk ir Nevv Yor
kas ne už jūrių marių, nei poros 
valandų netrunka pasiekti Kul
tūros Židinį.

Waterburiečiai, pirmiausia 
pasirūpinkime savo bendruome
ninio vakaro rezervacijom ir bi
lietais ir pasiruoškime šauniai 
priimti newyorkiečius vyrus 
dainininkus ir svečius, kurių ža
da gausiai atsilankyti. Tiesa, iš 
anksto įsigykime ir bilietus dail. 
Antano Petrikonio paveikslui 
“Žydintis ruduo” laimėti. Pa
veikslas bus leidžiamas vakaro 
metu. Taip pat kvieskimės sve
čius iš apylinkės, pažadėdami 
atsilankyti ir jų vakaruose, jei 
kvies, vav

Ar tikras dalykas, kad Dievas 
žmogų asmeniškai kviečia su juo 
draugauti, jam pasižadėti net 
1976 metais? Vienas dvidešimt 
vienerių metų žmogus tiki, kad 
taip! “ Dievas šaukia rtlane vardu 
— negirdžiu, negirdžiu. Ar tai 
Tu? ‘Viešpatie, kalbėk, tavo tar
naitė klauso’, tik iš trečio karto 
tariau”. Tėrešė Lukaitė, atkelia
vusi Amerikon iš Suvalkų tri
kampio, galvoja, kad pašaukimas 
nėra pasaka, nors jos kelionė šia
pus tikrai į pasaką panaši. Ji 
rašo: “Prieš atsakydamas Dievui 
‘taip’, žmogus pamato savo be
jėgiškumą ir uždavinių sunku
mą ... Tas pašaukimas nėra 
vienkartinis dalykas, jis tęsiasi 
visą gyvenimą. Kai Viešpats sa
ko ‘Nebijok, aš su tavim, kad 
išgelbėčiau tave’, tada ir aš su
šunku: ‘Viešpatie, tu suviliojai 
mane, ir aš buvau suviliota, nes 
Tu buvai galingesnis už mane 
ir nugalėjai mane.’ ”

O ką vienuolyne veikia dvi
dešimt dvejų metų mergaitė, 
kuri svajojo tapti biologijos mo
kytoja ir tarnauti kitiem? Ji po 
metų naujo gyvenimo pasisako: 
“Kai rūpinamės kitais, susitin
kam Dievą. Jis rūpinasi kitais 
dar labiau negu mes. Jis duoda 

jėgų užjausti, padėti. Santykiavi
mas su Dievu yra svarbesnis 
dalykas negu darbai. Atpažinda
mi Dievo rūpestingumą ir jo 
nuolatinę meilę, augam noru rū
pintis kitais, juos mylėti. Dar
bai yra priemonė apipiaustyti 
mūsų širdim ir nulupti šiurkš
čiom žievėm, kad galėtume arti
miau bendrauti su Dievu ir su 
kitais jame.”

Sesuo Ona Mikailaitė
Putnam, Connecticut

— VVaterbury, Conn., ir apy
linkių laikraštis “The Sunday 
Republican” rugsėjo 5 priede 
(Magazine) išspausdino iliust
ruotą aprašymą apie Simą Au- 
gaitį iš Watertown, Conn. Ap
rašomi jo atliekami meniški 
darbai: medžio drožiniai tauti
niais motyvais, vario plokštė
se iškalimai, margučių dažymas, 
senovinių baldų atnaujinimas. 
S. Augaitis į JAV atvyko 1949.

— Lietuviai televizijoj progra
mos dešimties metų sukaktuvi
nis banketas Chicagoj, Jaunimo 
Centre, įvyks lapkričio 27.

BALTIMORE, MD

Prel. Liudviko Mendelio pa
gerbimo iškilmėse dalyvavo 
gausi minia žmonių. Lietuviai ir 
novenos maldininkai, kunigai, 
prelato giminės bei draugai da
lyvavo mišiose, kurias rugsėjo 
26 aukojo prel. Mendelis 11:30 
ryto Šv. Alfonso bažnyčioj. Po 
mišių Baltimorės Hilton viešbu
ty įvyko iškilmingi pietūs, ku
riuose dalyvavo daug žmonių.
Kalbėtojai pabrėžė prelato nu

veiktus darbus dėl Dievo, Tė
vynės ir misijų. Publika pareiš
kė savo pagarbą prelatui atsisto
jimu.

Tautinės Sąjungos Balti-

VVORCESTER, MASS.
Aleksandra Kazlauskienė, su

laukusi 76 m. amžiaus, rugsėjo 
12 mirė senelių prieglaudoj. 
Velionė buvo gimus Lietuvoj 
ir su vyru pasitraukė į Vakarus, 
artėjant raudonajam siaubui 
antrą kartą. Worcestery užaugino 
tris sūnus ir keturias dukte
ris katalikiškoj ir lietuviškoj dva
sioj. Visi sukūrė lietuviškas šei
mas, tik vienas sūnus nevedęs.

Rugsėjo 14 su velione laidotu
vių namuose atsisveikino VVor
cesterio Dr. V. Kudirkos šaulių 
kuopa, nes jos vyras Antanas pri
klauso šaulių kuopai, o duktė E. 
Gorodeckienė yra ne tik kuopos, 
bet ir Naujosios Anglijos šau
lių rinktinės sekretorė. Dalyva
vo ir rinktinės pirm. J. Stašai
tis iš Bostono. Atsisveikinimo 
žodį tarė kuopos pirm. A. 
Zenkus.

Rugsėjo 15 gegulo pamaldose 
dalyvavo pilna bažnyčia žmo
nių, nors buvo darbo diena.
Mišias aukojo kun. A. Volungis. 
Giedojo Meno Mėgėjų Ratelis 
ir solo pirm. V. Roževičius.

Palaidota Notre Dame kapinė
se. Nuliūdime liko: vyras Anta
nas, sūnūs Jonas, Vytautas ir Ge
diminas, dukros — Elena Go
rodeckienė, Ona Orentienė, So- 

ffija Gorodeckienė, Stasė Pra- 
'puolenienė, septyni anūkai, se- 
’suo Lietuvoj ir visa Worceste- 
rio lietuvių kolonija.

Aušros Vartų lituanistinė mo
kykla rugsėjo 25 pradėjo mokslo 
metus. Pamokos vyksta šeštadie
niais 9-12 vai. Tėvų komitetas 
ir LB apylinkės valdyba prašo 
tėvelius, turinčius mokyklinio 
amžiaus vaikų, suvežti juos 
į pamokas.

Žaibas, jaunimo tautinių šokių 
sambūris, pradėjo repeticijas 
Maironio Parke. Šokių vedėjos 
ir LB apylinkės valdyba kviečia 
kolonijos lietuvišką jaunimą 
jungtis į šokėjų eiles. Šokėjai 
priimami nuo 5 metų amžiaus. 
Praėjusiais metais šokėjai, vado
vaujami I. Markevičienės ir N. 
Pranckevičienės, atliko didelį ir 
gražų reprezentacijos darbą ne 
tik lietuvių, bet ir amerikiečių 
pasirodymuose. Dėl informacijų 
kreiptis į I. Markevičienę, tel. 
799-5469.

PATERSON, N.J.

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
ja, Paterson, N.J., spalio 17 
mini 65 metų parapijos sukaktį. 
Ta proga ruošiamas religinis 
koncertas bažnyčioj, 3 vai. po 
pietų. Koncerto programą atliks 
Vilties choras iš Philadelphijos, 
vadovaujamas Leono Kaulinio. 
Programoj taip pat dalyvaus ir 
solistai: Ona Pliuškonienė, Ane
lė Kaulinytė, Violeta Bendžiūtė, 
Edis Lūšys ir Ona Šalčiūnienė, 
o taip pat ir smuikininkė Bri
gita Pumpolytė. Po koncerto pa
rapijos salėj po bažnyčia bus 
vaišės. Minėjimą rengia Sv. Ka
zimiero parapijos taryba, vado
vaujama Jurgio Yesolaičio. (kvd)

— Radio Liberty tyrinėjimų 
biuletenis rugpiūčio 4 įdėjo 
Aušros Nr. 2 penkių puslapių 
aprašymą. Aptarta leidinio atsi
radimo aplinkybės, paskirtis ir 
turinys. Pažymima, jog šio nu
merio pagrindinė tema — su
stiprintas Lietuvos rusinimas. 
(E)

morės skyrius rengia koncertą 
šeštadienį, spalio 9‘,” Lietuvių 
Svetainės didžiojoj salėj 7:30 
vai. vakaro. Programą atliks 
operos solistai iš Chicagos: Ba
ras, Stankaitytė ir Vaznelis. Po 
koncerto šokiam gros Mušicmen 
orkestras. Bilietus galima įsigy
ti Lietuvių Svetainėj, i K

Maldos kelionei spalio 3 į 
Mount St. Mary kolegijos Liur- 
dą ir Šv. Elzbietos Ann Seton 
šventovę Emmitsburg, Mary
land, vadovaus kun. A. Drangi
nis. Autobusai išvyks nuo Šv. 
Alfonso mokyklos 9 vai. ryto.. 
Mount St. Mary kolegijoj mišios 
bus aukojamos Liurdo koplytė
lėj vidurdienį. Po mišių pietūs 
kolegijos kavinėj. Kelionė baig
sis su palaiminimu Švč. Sakra
mentu Šv. Elzbietos Ann Seton 
koplyčioj. Maldininkai sugrįš į 
Baltimorę 6 vai. vakaro. Bilietus 
galima gauti klebonijoj.

40 valandų atlaidai Šv. Al
fonso bažnyčioj prasideda spalio 
17, sekmadienį, 10 vai. ryto. 
Baigsis spalio 19, antradienį, 7 
v.v. mišiomis ir procesija.

Jautienos kepsnių balių ren
gia Lietuvių Posto 154 legio
nieriai spalio 17 Eastern Center 
salėj. Bilietus reikia įsigyti iš 
anksto pas legionierius. Šokiam 
gros geras orkestras.. Bus ir lote
rija. Be jautienos, bus ir kitokių 
valgių. Baliaus pradžia 1 vai., 
baigsis 6 vai. vak.

Jonas Obelinis

Brigita Pumpolytė, smuiki
ninkė, spalio 2 koncertuoja 
Philadelphijoj. Koncertą 
rengia Liet. Tautinės Sąjun
gos vietos skyrius. Koncer
tas bus lietuvių namų salėj.

Aldona Stempužienė-Šve- 
dienė, mezo sopranas, spa
lio 2 dainuoja Philadelphi
joj. Koncertą rengia ALTS 
Philadelphijos skyrius.

PHILADELPHIA, PA.
KONCERTAS

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Philadelphijos skyrius 
jau eilę metų rengia kultūrinius 
parengimus. Dažniausiai tai bū
na koncertai. Šie parengimai vi
suomenės buvo šiltai priimti ir 
gražiai įvertinti.

Šiais metais spalio 2 Lietuvių 
namų didžiojoj salėj, 2715 E. Al- 
legheny Avė., Philadelphijoj, 
rengia puikų koncertą. ’•

Šio koncerto programą atliks 
dvi pasižymėjusios menininkėsi 
solistė Aldona Stempužienė--’ 
Švedienė, mezzosopranaš, ir 
smuikininkė Brigita Pumpolytė. 
Pianu palydi Norma Meyer.

Po koncerto — šokiai, grojant 
subtiliam orkestrui, pasižmo- 
nėjimas.

OFM pranciškonų provincijolas, 
spalio pradžioj išvyksta Asyžiun 
dalyvauti generalinėj pranciško
nų ordino kapituloj. Kapitula 
ruošiama ryšium su 750 m. su
kaktim nuo šv. Pranciškaus mir
ties. Centrinė ordino vadovybė 
kartu su visais provincijolais 
Alvernos kalne atliks rekolekci
jas ir pabaigoj bus Šv. Tėvo 
priimta specialioj audiencijoj. 
Kapitula tęsis dvi savaites su vir
šum.

— Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos valdyba 
prašo visas katalikiškas organi
zacijas prisiųsti savo dabartinius 
adresus ALRKF valdybos sekre
torei Romai Olšauskaitei adresu: 
1424 S. 48th Court, Cicero, III. 
60650. ALRKF sukaktuvinis sei
mas įvyks Chicagoj spalio 22-24. 
Visos organizacijos, norinčios 
deleguoti savo atstovus į seimą, 
turi būti užsiregistravusios pas 
valdybos sekretorę.

— Lietuvos vyčių 63-čias sei
mas, susirinkęs Dayton, Ohio, 
išreiškė nuoširdžią vytišką pa
dėką laikraščiam Darbininkui ir 
Draugui, jų redakcijų nariam ir 
rašytojam už nuolatinę ir neper
traukiamą paramą, parodytą per 
ilgus metus Lietuvos vyčių or
ganizacijai ir jos siekimam “Die
vui ir Tėvynei”. Pasirašyta: Jo
seph White, prezidiumo pirmi
ninkas, ir Ann Marie Kassel, 
prezidiumo sekretorė.

— Kanados Lietuvių Bend
ruomenės IX krašto tarybos tre
čioji sesija šaukiama spalio 9, 
šeštadienį, Aušros Vartų parapi
jos patalpose, Montrealy.

. f — Darbininko rugsėjo 17 d. 
uumęry pirmam puslapy iš- 

( spausdinta naujojo LB JAV tary
bos prezidiumo nuotrauka. Prie 
kun. G. Kijausko sėdi inž. Ro
mualdas Bubiys, o ne Algis Bub- 
lys. Už klaidą-atsiprašom.

— Prancūzijos dienraštis Le 
Figaro liepos 27 įdėjo korespon
dento Gėrard Nirascou straips
nį, kuriame jis aprašo savo 
įspūdžiuš apie Lietuvą. Anot au
toriaus, iš visų trijų Baltijos 
respublikų Lietuva esanti pati 
maištingoji. Pasipriešinimas so
vietų režimui pasireiškia įvai
riais būdais, kaip pvz. pabė
gimai į Vakarus, demonstracijos, 
susideginimai, peticijos, stiprus 
prisirišimas prie Katalikų Baž
nyčios, samizdatai, o taip pat 
ryškus palinkimas prie Vakarų 

kultūros, gaminių ir pasaulėžiū
ros. Autorius sako, kad Lie
tuvos “vakarietiškumas” di
džia dalimi siejamas su labai 
tampriais ryšiais tarp lietuvių 
Lietuvoj ir lietuvių užsieny. (E)

— Bostone leidžiamas dien
raštis The Christian Science 
Monitor rugsėjo 16 rašė, kad 
JAV numato pakviesti į šį kraš
tą 15 Izraelio piliečių liudinin
kais 14-kos nacių, “buvusių So
vietų Sąjungos piliečių”, bylose. 
Jie buvę nacių bendradarbiais 
antrojo pasaulinio karo metu. 
Tai liečią Latvijos ,Lietuvos ir 
Ukrainos buv. gyventojus. Nei 
kviečiamųjų liudininkų nei kal
tinamųjų pavardės neskel
biamos. Bylos būsiančios spren
džiamos JAV teismuose. (E)

— Prašom atsiliepti inžinierių 
Joną Milerį, kilusį iš Šaukoto, 
Kėdainių apskrities, anksčiau 
gyvenusį Ohio valstijoj, JAV. At
vykusi iš Lietuvos viešnia norė
tų susisiekti arba nors pasikeisti 
laiškais. Atsiliepti šiuo adresu: 
Antanas Šetikas, 55 Machado 
Lane, Old Saybrook, Conn. 
06475. Tel. (203) 388-4952.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: H. Kontrimas, Irvington,
N.J., L. Baker, High Falls, N.Y., 
V.G. Vizbarą, Cambria Hts., 
N.Y. Užsakė kitiem: kun. A. 
Rubšys, Bronx, N.Y. — F. 
Speecher, Los Angeles, Calif. ir 
J. Masaitis, Yonkers, N.Y. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 10 
dol. Atnaujinant prenumerata 
visiem 12 dol. metam.
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Vienuoliktoji V. Krėvės vardo premija
Ateinantį rudenį Montrealy, 

Kanadoj, bus iškilmingai įteikta 
jau vienuoliktoji Vinco Krėvės, 
vardo literatūros premija. Ji ski
riama dvejų metų laikotarpy iš
eivijoj išleistai knygai, negavu
siai jokios kitos premijos. Iš to
kių knygų vertinimo komisija 
atrenka geriausią grožinės lite
ratūros knygą, kurios autoriui 
tenka 500 dolerių vertės premi
ja. Šiemet Krėvės premijai kan
didatuoja 1974-75 metų laikotar
py išeivijoj išleistosios dar ne
premijuotosios lietuviškos kny
gos.

Krėvės premiją įsteigė ir 
skiria Montrealio lietuvių Aka
deminis sambūris, praeitaisiais 
metais atšventęs savo 25-tąjį 
gimtadienį. Anuomet apie 30 
sambūriečių patys dar neprasi- 
kūrę, neturtingi studentai, ry
žosi — bent “realistų” nuomone 
— beveik neįmanomam žygiui: 
įsteigti grynai literatūriniais kri
terijais skiriamą premiją ir tai 
premijai surinkti 500 dolerių iš 
savo labai ribotų išteklių. Tada 
tai buvo nemenka suma.

Štai sąrašas Krėvės premijos 
laureatų (chronologine tvarka): 
J. Aistis, J. Mekas, M. Katiliš
kis, V. Ramonas, A. Mackus, K.

PRANCIŠKONAI 
NEŠĖ CIVILIZACIJĄ. 

Į KALIFORNIJĄ

Kalifornijoj yra vadinamasis 
“Karališkasis kelias”. Tai kelias, 
kuriuo niekada nėjo joks kara
lius, bet juo ėjo nusižeminę 
vienuoliai pranciškonai. Jiem 
priklauso nuopelnai už atneštą 
civilizaciją į Kaliforniją.

Pionierius buvo tėvas Junipe- 
ras Serra, kuris steigė misi
jas. Vėliau tų misijų vardais pa
sivadino dabartiniai miestai. Jis 
įsteigė Šv. Pranciškaus Asyžie
čio misiją, kurios vardu atsira
do San Francisco miestas. Įstei
gė Angelų Karalienės Pot- 
ciunkulės misiją, kuri virto Los 
Angeles miestu. Taip pat San 
Diego ir kiti Kalifornijos mies
tai gavo pradžią iš tėvų pranciš
konų veiklos tame krašte.

Iš Ispanijos pranciškonai vyko 
į Ameriką iki 1822.

Amerikiečiai į Kaliforniją at
vyko tik 1803. Tada jie nupir
ko iš prancūzų Louisianos te
ritoriją. Galutinai užvaldė Kali
forniją 1850 rugsėjo 9.

Meksikiečiai buvo atėmę iš 
pranciškonų kiekvieną nuosa
vybę. Įsteigtosios misijos vos 
vos gyvavo. Prezidentas Lincol- 
nas 1862 išleido dekretą, kuriuo 
pranciškonam buvo grąžintos vi
sos nuosavybės. “Randolph 
Hearst Fondacija” padovanojo 
pusę milijono dolerių misijų 
restauracijai.

Pranciškonai įrengė pirmuo
sius kanalus, kuriais buvo drė
kinama vakarinės Kalifornijos 
dalis. Pasodino pirmąsias pal
mes ir alyvmedžius.

Tėvas Juniperas Serra, atlikęs 
didelius darbus, mirė 1784 rug
piūčio 28. Jo vardu pavadinta- 
me “Serra muziejuj” laikoma jo 
epochos knygos ir laikraščiai.

T. Barnabas 

Elena Juciūtė knygos “Pėdos mirties zonoje” autorė, pasi
rašo į knygą. Kairėje K. Bačauskas ir J. Kumpikas.

r L

Ostrauskas, A. Vaičiulaitis, K. 
Barėnas, J. Kralikauskas ir Liū
ne Sutema. Visi jie jau tvirtai 
įžengę lietuvių literatūron.

Akademinis sambūris, šian
dieną apimąs bene jau keturias 
studiozų kartas, dabar, be abejo, 
galėtų sutelkti premijai d&ug di
desnę sumą. Tačiau doleriai 
sambūriečiam nėra principinis 
dalykas. Svarbiausia — neišvirs- 
ti į krautuvėlę, išlaikyti premi
jos prestižą ir ją skirti tik lite
ratūriniais kriterijais vadovau
jantis.

Vienuoliktosios Krėvės pre
mijos vertinimo komisiją sudaro

NEW YORKAS — AMERIKOS
KULTŪROS CENTRAS
Kaip Paryžius yra Prancūzijos 

meno ir mokslo židinys, taip 
New Yorkas yra autentiškai 
Amerikos kultūros centras.

Kasmet tūkstančiai studentų 
iš įvairiausių miestų užplūsta 
New Yorką, ieškodami meno, 
mokslo ir kitų kultūrinių verty
bių. New Yorko gyventojai kal
tinami perdaug įtemptu gyve
nimu, neturinčių idealios ramy
bės ir susikaupimo, reikalingų 
kultūriniam darbui. O vis dėlto 
šiame milžiniškame mieste 
kiekvienas randa neišsemiamas 
galimybes protui ir dvasiai, ir 
skaudu skirtis su šiuo miestu.

New Yorkas yra muzikinis 
tautos centras su simfoniniu ir 
filharmoniniu orkestru, įsikū
rusiu 1842 (tai vienas iš seniau
sių orkestrų, trečias pasauly). 
New Yorke vyksta gausybė di
delių ir mažų koncertų.

Didžiausia muzikinė institu
cija yra Metropolitan Opera 
Company, o šalia jos —baletas.

Labai populiari institucija 
žmonių masei yra City Center 
of Drama and Music.

O filmų pasaulis nesuskai
tomas, didžiausias pasirinki
mas. Kiek gražios muzikos siun
čiama radijo bangomis! New 
Yorkas turi geriausias televizijos 
studijas (išskyrus CBS City Ka
lifornijoj).

Taip pat pirmenybė New Yor- 
kui ir knygos atžvilgiu. Klasiš
komis ir moderniomis knygo
mis perpildyti knygynai ir kios
kai. Didžiausias pasirinkimas. 
New Yorko viešoji biblioteka 
miesto centre turi su viršum tris 
milijonus knygų, pusantro mili
jono nuotraukų. Puikiausias pa
tarnavimas laikraščiais ir žurna
lais. Čia rasi muzikos, tapy
bos, technologijos, sociologijos 
ir kitų mokslų sekcijas. Yra ir už
sienio kalbų skyrius. Be to, spe
cialūs skyriai vaikam, paveikslų 
ir pašto ženklų rinkiniai.

Paminėtini New Yorko uni
versitetai. Jų yra dvidešimt 
septyni. Kolumbijos universite
tas turi 17 fakultetų bei pagal
binių institutų su daugiau kaip 
tūkstančiu scholastinių kursų. 
Tai dviejų šimtų metų, seniausia 
akademija mieste. Kiti mokslo 
centrai: City College, New York 
University, Fordham Universi- 
ty, Manhattan College. Du pas
tarieji yra katalikų universitetai. 

Lietuvių Rašytojų Draugijos at
stovas dr. Henrikas Nagys, Lie
tuvių Bendruomenės atstovas 
Pranas Dikaitis, Sambūrio val
dybos pakviesti kritikas ir esė- 
jistas Vytautas A. Jonynas ir li
teratūros magistras Arūnas Staš
kevičius (jaunesniosios kartos 
atstovas). Vertinimo komisijai ex 
officio pirmininkauja Akade
minio sambūrio valdybos pirmi
ninkė pro f. dr. Ilona Gražytė- 
Maziliauskienė.

Tradicinnis iškilmingas vie
nuoliktosios Krėvės literatūros 
premijos įteikimas įvyks Mont
realy, lapkričio pabaigoj. Toli
mesnių informacijų ir vertinimo 
komisijos sprendimo lauktina 
spalio mėnesį, (z.a.)

New Yorkas yra tautybių 
miestas. Jų čia priskaitoma iki 
šešiasdešimt. Visos kartu neuž
ginčijamai sudaro kosmopoli
tinę atmosferą ir interesuoja 
mokslininkus bei turistus.

New Yorke yra du milijonai 
gyventojų, gimusių užsieny, ku
rių 600,000 portorikiečių, 
500,000 italų, 395,000 rusų, 
525,000 vokiečių, 195,000 lenkų, 
160,000 airių, 28,000 graikų, 
25,000 . čekoslovakų, , 12,000 
kinų, 10,000 japonų, 10,000 lie
tuvių. Čia gimusių yra daugiau

LIETUVIŲ KULTŪROS 
MUZIEJUS CHICAGOJ

Kas nėra girdėjęs apie Balze- 
ko lietuvių kultūros muziejų 
Chicagoj?

Tas muziejus atidarytas publi
kai 1966 birželio 22, taigi šie
met jau atšventė savo gyvavimo 
dešimtmetį. Muziejaus įkūrėjas 
ir savininkas Stanley Balzekas 
Jr. yra palyginti dar jaunas žmo; 
gus, nes vos persiritęs per savo 
amžiaus pusšimtį. Tai čiagimis 
lietuvis. Kaip ir jo tėvas, gero
kai iškilęs automobilių pardavi
mo verslininkas, prekybos ir 
bendrosios istorijos mokslų 
magistras, Lietuvos patriotas, 
šaulys. Muziejininkas iš pamė
gimo ir faktinio patyrimo.

Šnekinamas apie šio muzie
jaus idealistinį įsteigimo pobūdį, 
t.y. kaip gimė muziejaus steigi
mo idėja, kada pradėta planuoti 
jo struktūra ir t.t., pasakoja:

“Muziejus ir jo steigimas bu
vo mano jaunystės svajonių į- 
kūnijimas. Dar vaiku — moki
niu būdamas, domėjausi muzie
jais ir istorija bei istorinėmis 
vietovėmis.

Studijuodamas, be istorinių 
veikalų, biografijų, mėgau mu- 
zeologiją. Ypač domėjausi gink
lais — titnaginiais, skiltuviniais 
šaunamais ginklais. Keliauda
mas po Europos kraštus, įsigijau 
kelis tokius šautuvus. O per ke
lerius metus man pavyko surink
ti skiltuvinių ir pistoninių šau
dyklių rinkinėlį. Domėdamasis 
šaunamais ginklais, taip pat su
sidomėjau kertamais, duria
mais, o taip pat ir šarvais.

Ypač man rūpėjo lietuviški

Aušros stovyklos vadovybė. I-je eilėj iš k. L. Lukavi- 
čiūtė, J. Dūdaitė, D. Lukavičiūtė, J. Gimiūtė; Il-oj eilėj 
A. Valaitis, N. Bočkutė, R. Šapočkinaitė, D. Pajarskaitė; 
IlI-oj eilėj A. Stonkus, A. Nakrošius, A. Čepas,/Tėv. Eug. 
Jurgutis, OFM.

kaip milijonas negrų ir 600,000 
žydų.

New Yorko žmonės yra tole- 
rantai; gal ne tiek iš palanku
mo, kiek iš būtinumo. Jei ši 
minia pakeistų dabartinę sugy
venimo liniją, miestas nuken
tėtų.

Tokia yra New Yorko panora
ma. Tai daugiaspalvių žmonių, 
besilaikančių savo tautinių tra
dicijų, mišinys. Tie žmonės yra 
nuoširdūs, pažangūs ir darbštūs. 
Jie pakenčia kitų nuomones bei 
idėjas, visada smalsūs ir uolūs 
jas suprasti.

T. Barnabas

šarvai. Mat, benagrinėdamas is
toriją, susidariau įspūdį, jog jie 
turėjo skirtis nuo vokiškų, pran- 
cūžiškų bei kitų, nes juk Lietu
va buvo Rytų Europos gynėja 
nuo puslaukinių Čingischano 
ordų. Tam tikra prasme lietuviš
kų šarvų studijavime turiu pir
menybių.

Dėl tos srities studijom me
džiagos trūkumo pačios studijos 
sunkokai sekėsi. Medžiagos ieš
kojau universitetų bibliotekose, 
knygynuose; deja, ir ten, ir kitur 
apie senovės Lietuvos ginklų, 
ypač šarvų, specifiką nieko ne
radau. Tačiau užtikau daug me
džiagos apie šarvus bendrai.

Kartą tuo reikalu kreipiausi į 
Lietuvos gen. konsulą a.a. dr. 
Daužvardį — ar . negalėtų jis 
man nurodyti asmens, turinčio 
tuo reikalu daugiau žinių. Patai
kiau. Konsulas nukreipė mane 
į buv. Chicagoj plačiai žinomą 
muziejinių senienų rinkėją dr. 
A. Račkų, kuris, kaip paaiškėjo, 
šarvų taip pat labai maža turėjo. 
Ilgainiui, su dr. Račkum susi
bičiuliavęs, jo pavyzdžiu pradė
jau rinkti, be ginklų ir šarvų, 
ir visokią kitokią muziejinę me
džiagą, įvairias lietuviškos kul
tūros senienas, stengdamasis 
sudaryti galimai solidesnę jų ko
lekciją.

Dr. Račkui mirus, kas dar jo 
kolekcijoj tinkamo muziejui bu
vo likę, pirkau ir visa tai sudėjau 
mano dabar turimo muziejaus 
pagrindam”

Muziejuj matomas patyrimas 
eksponatus atrinkti ir tinkamai 
juos sugrupuoti. Daugumas jų, 
dėka tinkamo sugrupavimo, 
prasmingai demonstruoja lietu
vių tautos darbus, susijusius su 
istorine Lietuvos praeitim ir lie
tuvių kovomis dėl laisvės. Keli 
ar net keliolika skyrių turi labai 
vertingų eksponatų: gintaro dir
binių, numizmatikos, filatelijos, 
religijos, žemės ūkio, namų apy
vokos, senovinių žemėlapių, žy
mesnių lietuvių veikėjų portre
tų ir kitokių.

Paminėtinas gana gražus kny
gynas, lyg ir lituanistinis, 
bet iš tiesų tai mišrus. Jame 
yra ir kelios retesnės knygos. 
Knygyną tvarko teisininkas ir bi
bliotekininkas Jurgis Kasakaitis. 
Šalia knygyno veikia, galima 
sakyti, jo filialas; tai įvairių 
spaudos leidinių — žurnalų, 
brošiūrų, laikraščių, plakatų, 
skelbimų, programų, laikraščių 
iškarpų, žymesnių lietuvių 
nekrologų ir t.t. — archyvas, 
kurį mano žiniomis (biblioteki
ninko informacija) labai kruopš-

NEUTRALŪS
|__ ŠYPSNIAI __ I

Sumuštiniai
Per darbo pertrauką įstaigoje 

Vytas išsitraukia sumuštinius ir, 
žiūrėdamas į juos, atsidūsta:

— Sūris ir sūris! Vakar, šian
dien, rytoj.

— Tai pasakyk žmonai, kad 
pajvairintų, — pataria kolega.

— Ar tu juokies? Aš juk vien
gungis ir pats tepuosi sumušti
nius.

Mados
— Sakykite, ar šita bliuskūtė

man tiks?
— O! Tai paskutinis mados 

žodis.
— Ar ji neblunka?
— Tikrai ne! Treji metai kaba kvietimas? 

vitrinoj ir dar nepakeitė spal
vos.

čiai sutvarkė kelerius metus mu
ziejuj darbavęsis Lietuvos kū
rėjas savanoris Konstantinas 
Petrauskas, žurnalistas Abro
maitis ir kiti.

K. Petrausko iniciatyva, triūsu 
ir iš dalies lėšomis įsteigtas la
bai patrauklus karinis skyrius. 
Jame matom žymių Lietuvos ka
rių ir istorinių asmenų paveiks
lus. Yra ir kitų paveikslų ir 
daiktų.

Birželio 22, minint muziejaus 
dešimtmetį, muziejuj buvo susi
rinkęs nemažas kviestinių mu
ziejaus draugų būrys. Juos vai
šindamas ir tardamas į juos 
žodį, muziejaus savininkas S. 
Balzekas pripažino, jog patalpos 
akivaizdžiai jau per mažos, kad 
jis jau susirūpinęs tinkamų lie
tuvių kultūros muziejaus rūmų 
įgijimu. Tik trūksta tam reikalui 
kapitalo. Lietuviai ir nelietuviai, 
lietuvių kultūros mylėtojai, pra
šomi aukoti muziejui pinigų, 
kuriuos galima užrašyti ir testa
mentiniu būdu ir kitaip paau
koti.

Bal. Brazdžionis

KELIONĖS 
| LIETUVĄ

LAPKRIČIO 24, $680.00
grįžta gruodžio 2. Šešios dienos 
Lietuvoje.

GRUODŽIO 19, $880.00
grįžta sausio 2. Šešios dienos 
Lietuvoje ir 7 Rygoje. 
Kalėdos bus Rygoje. Nauji Metai sutinkami 
Vilniuje.

A

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

Keliones rengia

DOVANA
80-14 Jamaica Avė.

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

Namų tel. (212) 296-5359

Savininkė — Irena Velonskienė

Keliaudami per DOVANĄ, gausite svarbių papildomų 
informacijų.

DOVANA taip pat siunčia siuntinius į Lietuvą, sudaro | 
dokumentus norintiem atvykti iš Lietuvos, turi įvairių prekių I 
pasirinkimą žemomis kainomis. Ypač didelis medžiagų pasi- ( 
rinkimas. i

Jau daromos registracijos 1977 vasaros kelionėm, k 
kurios prasidės gegužės mėn. į

Sezonai
Medžiotojas, pasiruošęs su vi

sa apranga, tarpduryje sutiko sa
vo bičiulį.

— Kur tu išsiruošei? Juk dabar 
ne medžioklės metas, — nu
stebo bičiulis.

— Ša, tylėk . . . Mano žmona 
apie tai nieko nežino.

Dialogas
Pertraukos metu teatre drama

turgas, kurio pjesė vaidinama, 
susitinka kitą dramaturgą ir 
sako

— Girdėjau, kad šiemet tams
ta nelabai užsiėmęs. Ką padary
si, būna ir nederlingų metų. 
O kaip pakliuvote į mano vei
kalo vaidinimą?

— Buvau pas gydytoją, — at
sakė antrasis. — Esu peršalęs. 
Jis man patarė vengti minios su
sigrūdimo!

Smulkmena
Per pasikalbėjimų valandą su 

tėvais apie vaikų mokslą moky
tojas sako motinai:

— Su jūsų sūnumi reikalai 
prastoki: jis sunkiai skaito ir 
rašo.

— Tai smulkmena, pone mo
kytojau, — atsako motina. — 
Mes gana turtingi. Vėliau mano 
sūnus galės pasisamdyti sek
retorę.

Klausimas
Rinkiminės agitacijos metu 

vienas kandidatas prašo vietos 
kleboną jį paremti.

— Ar jūs geriate? — paklausė 
klebonas.

— Įdomu, ar čia tyrimas, ar pa- 
— užklausė savo 

ruožtu kandidatas.

Aliaskos dydis
Texas valstijos gyventojai 

visuomet didžiavosi savo valsti-, 
ja. Jie visuomet pabrėždavo, kad 
ji yra visų didžiausia. Priėmus 
Aliaską, Texas liko antroj vietoj. 
Bet Texas patriotai nenustoja 
vilties atgauti savo didybę ir sa
ko:

— Jūs tik palaukit, kol tas 
Aliaskos sniegas ir ledas ištirps. 
Tada pamatysite, kuri valstija 
yra didžiausia.

Ligos
— Jūs tvirtinate, kad jūsų vy- 

,ras miegodamas kalba. Tokia li
ga sunkiai išgydoma, — sako 
gydytojas.

— Daktarė, aš ir nenoriu jo iš 
tos ligos išgydyti. Tik duokite 
jam tokių vaistų, kad jis miego
damas kalbėtų truputį aiškiau.

Piemuo
Turistai sutiko seną aviganį.
— Kiek jums metų, dėduli?
— Kad nežinau . . .
— Kaip tai nežinote?
— Aš tik avis skaičiuoju. O: 

metų iš manęs niekas nepavogs.
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MAIRONIO LITUANISTINĖ MOKYKLA 
PRADĖJO NAUJUS MOKSLO METUS

Rugsėjo 11, šeštadienį, Mairo
nio lituanistinėj mokykloj pra
dėti nauji mokslo metai. Kaip 
įprasta, pirma mokiniai susirin
ko į salę, paskui skyriais išsi
skirstė į klases. Tuo pačiu me
tu vyko registracija į vaikų dar
želį, pirmą skyrių, pagelbinę 
klasę.

Po vasaros atostogų visi sune
šė savo prisiminimus bei įspū
džius į pirmą pamoką. Mokiniai 
susitiko ir su savo mokyto
jais, kurie nupasakojo, ką jie 
mokys, kokia bus tvarka mokyk
loj.

Antrosios pamokos metu visi 
suėjo į salę, kur buvo mokslo 
metų pradžios aktas. Jį pravedė 
nauja mokyklos vedėja Gintarė 
Ivaškienė. Paprastai tokią die
ną būdavo mišios, bet šiuo at
veju buvo išvykęs mokyklos ka
pelionas Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM. Tad dabar ir buvo specia
lus aktas, visus įvedęs į naujus 

i mokslo metus.
Ant lietuviška staltiese už

tiesto stalo buvo gėlių, eilė žva
kių, kurios sudarė lietuviškas 
spalvas — geltona, žalia, raudo
na. Prie sienos buvo bronzinis 
Maironio reljefas.

Mokyklos vedėja pasveikino 
visus, susirinkusius po vasaros 
atostogų į darbą. Ji priminė, kad 
mokslas yra šviesa, kuri mus ap
šviečia. Tą šviesą tegu simboli
zuoja tos ant stalo sustatytos 
žvakės. Kad mokykla būtų viena 
šeima, kad visi siektų kuo dau
giau šviesos, ir buvo uždegtos 
tos žvakutės.

MOTERŲ VIENYBĖS 
VEIKLA

Moterų Vienybės pirmas po 
vasaros atostogų draugiškas su
buvimas įvyko rugsėjo 14 d.

i 7:30 v.v. naujoj patalpoj. Dabar
tinė mūsų patalpa yra didelė ir 
erdvi. Didelis jos privalumas tai 
virtuvė, kuria leista mum naudo-

. dis.
p ; Moterų Vienybė kas mėnesį 
turi du susirinkimus. Vienas yra 
pirmąjį mėnesio antradienį, gi 
antras — pirmąjį antradienį po 
mėnesio 15-tos. Susirinkimai 
yra skirtingi. Vieno susirinkimo 
metu yra svarstomi bėgamieji 
reikalai bei ateities planai, kitas 
susirinkimas yra tik draugiška 
sueiga, kurios metu vyksta vai
šės, pačių narių paruoštos.

Ši draugiška sueiga, kuria pra
dėjome šių metų darbą, virto tik
ra švente, nes ir vėl Moterų 
Vienybės miela pirmininkė Ele
na Andriušienė, talkinama ne
nuilstančios narės p. Liobienės, 
iškrėtė netikėtą išdaigą, paruoš
dama neįprastą vakarienę. Tai 
buvo tikra puota.

Pirmininkė savo įžanginiame 
žodyje pasveikino nepaprastai 
gausiai susirinkusias nares ir pa
prašė vienos minutės susikaupi
mu pagerbti neseniai mirusią 
mūsų kuopos narę Edite 
Ahrens.

Po to buvo vaišės, pokalbiai 
apie praleistas vasaros atostogas. 
Ponios V. Rūtenienė ir Eiduke- 
'.vičienė, kurios neseniai lankėsi 
pavergtoj Lietuvoj, papasakojo 
savo įspūdžius. Už tai jom nuo- 
širdžiaia padėkota.

’ Kitas susirinkimas įvyks spa
lio 5 d. 7:30 v.v. Prašom visas 
kaip galima gausiau dalyvauti, 
nes, pradedant metus, yra susi
kaupę nemaža svarstytinų rei
kalų. SK.

Aušros stovykla VVasagoj. Stovykla buvo nuo liepos 4 iki 
17. Dalyvavo 85 stovyklautojai.

Kiekvienam skyriui ir klasei 
buvo po žvakutę. Iš kiekvieno 
skyriaus buvo parinktas atsto
vas, ir jis visos klasės vardu už
degė žvakutę.

Pradėta nuo mažiausių, nuo 
vaikų darželio. Jų žvakutė buvo 
žemiausia. Paskui žvakės didėjo 
ir didėjo, sudarydamos vie
ną aukštyn kylančią liniją. Už
degta dešimt žvakių. Jų šviesa 
nušvietė Maironio reljefą. Bron
zinis veidas tartum atsigavo, ir 
didis tautos dainius jauniesiem 
tartum kalbėjo: “Į darbą, broliai, 
vyrs į vyrą, šarvuoti mokslu vitn 
giliu . . .”

Aštunto skyriaus trys mokiniai
— Stasys Janušas, Rita Dragū- 
nevičiūtė, Kristina Žukauskaitė
— paskaitė Maironio eilių.

Mokyklos mokytojai
Šiais metais pasikeitė mokyk

los moty tojų sąstatas. Buvo pri
statyti visų skyrių ir atskirų daly
kų mokytojai.

Pagelbinę klasę mokys Rita 
Oniūnienė. Jos padėjėjos bus 
Rasa Bobelytė ir Danutė Norvi- 
laitė.

Vaikų darželio mokytoja yra 
Marytė Budraitienė. Jos padė
jėja Dalia Vaičekauskaitė.

Pirmo skyriaus mokytoja — 
Elena Ruzgienė, antro skyriaus
— Marytė Matulaitytė, trečio
— Felicija Jasaitienė, ketvirto — 
Valentina Ūselienė, penkto — 
Jūratė Nemickienė, šešto — Al
dona Marijošienė, septinto — 
Mara Vygantienė, aštunto — 
Paulius Jurkus.

Tikybą vyresniom klasėm 
dėstys Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM, žemesniom klasėm — se
suo Urbana. Geografiją dėstys 
Elvyra Ošlapienė, istoriją — 
Gintarė Ivaškienė. Tautinių šo
kių mokys vyresniuosius Jurgis

(nukelta į 12 psl.)

DAIL. V. KASIULIO 
PARODA

Rugsėjo 18-19 Kultūros Židi
nio didžiojoj salėj vyko dail. Vy
tauto Kasiulio ir jo žmonos Bro
nės Kasiulienės tapybos kūrinių 
paroda. Vytauto Kasiulio buvo 
išstatyta 13 aliejinių darbų, 4 
pastelės ir 21 temperos darbas. 
Viso 38 darbai. Bronės Kasiulie
nės buvo 1 aliejinis ir kiti tem
pera. Viso 25 darbai.

Į parodos atidarymą susirinko 
labai daug žmonių, kaip reta. 
Galėjo būti apie 250 ar net 
300. Atsilankė keletas latvių dai
lininkų, jų fotografas.

Atidarymui vadovavo Liet. At
letų Klubo pirmininkas Prapuo
lenis. Parodą atidarė Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis, apie 
dailininką kalbėjo dail. Česlovas 
Janušas. Po to buvo vaišės. Dai
lininkam surengtas atskiras 
priėmimas posėdžių menėj.

Parduota 10 paveikslų.
Vytauto Kasiulio tapybos sti

lius visiem gerai pažįstamas. 
Tiek metų dirbdamas, jis 
yra įsigijęs labai virtuozišką 
techniką. Žmonos Bronės Ka
siulienės darbai yra artimoj 
draugystėj su vyro darbais. 
Mėgsta tapyti gėles. Mėgsta ta
pyti ir žmones, kurie traktuoja
mi labai panašiai kaip ir V. Ka
siulio. Bronės Kasiulienės ne
buvo parodoj. Ji iš viso nėra ir 
atvažiavusi į Ameriką.

Maironio lituanistinės mokyklos mokytojai, kurie šiais metais dirba mokykloj. Iš k. El
vyra Ošlapienė, Felicija Jasaitienė, Nijolė Ulėnienė, Gintarė Ivaškienė, Valentina Cselienė, 
Bill Kumet — tėvų komiteto narys; Il-oj eilėj Elena Ruzgienė, Paulius Jurkus , Jūratė Ne- 
mickienė, Marytė Matulaitytė, Rasa Milukaitė, Mara Vygantienė, Gintas Žemaitaitis — 
tėvų komiteto narys, Marytė Budraitienė, Rita Oniūnienė, Jurgis Oniūnas, Vida Jankauskie
nė, tėvų komiteto atstovas, Aldona Marijošienė. Nuotr. L. Tamošaičio

A. ir B. Reventų išleistuvės
Antanas ir Bronė Reventai, 

kurie gyvena Woodhavene, 
Yorke, spalio mėnesia pradžioj 
išvyksta gyventi į St. Pe
tersburg, Fla. Brooklyne bei 
Woodhavene jie išgyveno per 25 
metus, aktyviai reiškėsi lietuviš
kose organizacijose. Antanas 
Reventas buvo uolus Lietuvių 
Bendruomenės organizatorius, 
vadovavo ir I-jai apylinkei.

Kai pradėjo organizuoti Kultū
ros Židinio statybą, jis ir čia 
buvo pirmose eilėse. Atėjo su 
savo dosnia auka ir prisidėjo 
darbu. Įsijungė į penktadienio 
popiečių talkininkus, kurie pra
veda bingo žaidimus.

Sutikome jį ir kitose organi
zacijose. Dirbo Tautos Fonde, 
buvo šaulių kuopos organizato
rius, steigėjas ir pirmasis jos pir
mininkas, vadovavo komitetui, 
kuris išleido Elenos Juciūtės 
knygą “Pėdos mirties zonoje”.

Kultūros Židinio komitetas 
drauge su penktadienio popie
čių talkininkais ir Tautos Fon
du surengė šias išleistuves. At
silankė apie 50-60 žmonių.

Kai viskas buvo paruošta ir 
svečiai susėdo už stalų, prasi
dėjo šiai progai pritaikytos kal
bos. Rengėjų vardu kalbėjo Jo
nas Klivečka ir įteikė adresą, 
kurį pasirašė visi to vakaro daly
viai. Adrese dėkojama Reven- 
tam už darbą, statant Kultūros 
Židinį, už pastangas jį išlaikyti, 
primenama, kad Židinys visada 
jų pasiges.

Įteikus adresą, buvo įteiktos 
gėlės p. Reventienei. J. Kliveč
ka dar tarė žodelį ir penktadie
nio popiečių talkininkų vardu.

Tada buvo pakeltas šampano 
tostas už išvykstančius, sugie
dota Ilgiausių metų.

Toliau kalbėjo LB I-osios apy
linkės pirmininkas Vyt. Radzi
vanas. Jis padėkojo už tokį dide
lį ir puikų darbą pirmai LB 
apylinkei.

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos valdybos

Iš Kronikos Nr. 22

Salos. Rokiškio rajono saugu
mas tardė Salų bažnyčios kasi
ninką Mažeikį dėl šventoriaus 
medžių nupiovimo ir dėl iš jo 
paimto į ūkį gyvulio.

Buvo pašauktas į saugumą ir 
bažnyčios komiteto pirmininkas 
Šukys. Jis taip pat buvo tardo
mas dėl šventoriaus medžių nu
piovimo, be to, dar jis buvo 
klausiamas, kiek pas jį yra buvę 
kratų. Šukys buvo kaltinamas 
žinių teikimu į užsienį. Saugu
miečiai Šukiui grasino:

— Baik su “Kronika”! Paliksi 
žmoną ir vaikus!

-o-
Aukštelkė. 1976.III.13 naktį 

piktadariai buvo įsiveržę į Aukš- 
telkės bažnyčią. Ten nieko sau 
tinkamo neradę, sudaužė vieną 
sietyną ir išardė postamentus, 
ant kurių sietynai stovėjo.

-o- 

pirmininkė dr. Aldona Šlepety- 
tė-Janačienė padėkojo p. Re
ventienei už gražią veiklą toj 
organizacijoj. Prisegė jai korsa
žą, o p. Reventui —baltą gėlę.

Tautos Fondo vardu atsisvei
kinti išėjo du — pirmininkas 
Ignas Gasiliūnas ir Petras Min- 
kūnas. Jie perskaitė padėkos raš
tą, perskaitė ir prel. J. Balkūno 
laišką ir įteikė ant sienos paka
binamą lentelę su įrašais.

Tėv. Paulius Baltakis, OFM, 
prisiminė, kad Reventai buvo 
uolūs Židinio idėjos rėmėjai, 
statytojai ir palaikytojai. Primi
nė, kad dabar esanti sudaryta 
korporacija, kuri rūpinsis Židi
nio išlaikymu. Nupasakojo, kaip 
ta korporacija buvo įteisinta. 
Spalio gale jau šaukiamas tų 
Židinio aukotojų susirinkimas. 
Jie bus padaryti KŽ išlaikyto- 
jais, taigi Židinio parapiečiais.

LITO EKSKURSIJA Į 
SAULĖTĄ PUERTO RICO SALĄ

Lapkričio 12-17 
$300

— Skridimai su American Airlines
— Pervežimai tarp aerodromo ir viešbučio
— 6 dienos, 5 naktys gražiajame Americanos viešbutyje
— “Sightseeing” ekskursijos
— Kelios paskaitos ir seminarai ūkiškais klausimais
— Konferencijos užbaigimas — vakarienė

“Realus žvilgsnis į rytojaus ekonomiją”
Visi lietuviai nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šioje 

ekskursijoje! Kasdienos aplinkoje nepastebime šių dienų 
dramatiško ūkinio pasikeitimo. Mūsų finansinius planus 
reikia keisti kartu su besikeičiančiu pasauliu.

Nelaukime, kol šiuos planavimus reikės keisti iš 
desperacijos. Planuokime dabar gražiame Atlanto pajūry
je, apsupti jaukios Karibų salų vasaros (vietoj namuose 
žvarbaus rudens), nuoširdžių draugų ratelyje.

Kaip vasarą prailginsime nuvykę Į saulėtą salą, taip 
savo ūkiškąjį potencialą galime padidinti tiksliais sprendi
mais. Viliamės, kad galėsite būti mūsų svečiais!

Prašau skambinti man asmeniškai dėl rezervacijų: 
212-441-6799

Vytautas Vebeliūnas 
Lito pirmininkas

---------------------------- --------------------- Į 
Lietuviška

KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

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

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI
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Pakvietimą į tokį suvažiavimą ir ! 
įteikė p. Reventam.

Paskutinis kalbėjo LB apygar-: 
dos pirmininkas A. Vakselis, Į 
taip pat padėkodamas už gražią • 
veiklą A. Reventui.

Padėkojo ir pats Antanas Re- ! 
ventas. Padėkojo už dovanas, 
sveikinimus ir už gražią idėją* 
išleisti išvykstančius. Sakėsi > 
niekada nenutrūksiąs nuo New 5 
Yorko, nes čiajo gilios šaknys.

Visom šiom kalbom vadovavo ; 
KŽ komiteto narys Paulius Jur- į 
kus. Po visų kalbų jis pakvietė 
Tėv. Paulių Baltakį sukalbėti 
maldą. Taip prasidėjo vaišės, 
kurios užsitęsė apie porą valan
dų.

Tuo laiku, kai buvo baigtos 
sveikinimo kalbos ir prasidėjo i 
vaišės, didžiojoj salėj vyko dail. 
Vytauto Kasiulio parodos ati
darymas. Dauguma svečių per
sikėlė į kitą salę ir po atida
rymo grįžo vėl prie vaišių stalo, 
(p-j-)

i
i
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Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
Šeimoms

— Daniel VValker, Illinois 
valstijos gubernatorius, atsiuntė 
V Tautinių šokių šventės ko
mitetui malonų padėkos laišką 
už jo ir žmonos pakvietimą į 
šventę, kurioj abu dalyvavo. 
Laiške jis sveikina visus lietu
vius, kurie pajėgė suruošti tokią 
didelę ir gražią šventę.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
Los Angeles sambūrio naują 
valdybą sudaro: A. Raulinaitis 
— pirm., R. Bureikienė ir dr. 
Z. Brinkis — vicepirm., Ed. 
Arbas — sekr., J. Kojelis — ižd. 
Sambūrio 1976-77 veiklos plane 
pramatyta: gruodžio 4 literatū
ros vakaras Šv. Kazimiero para
pijos salėj (atvyksta Lietuvių Ra
šytojų D-jos pirm.poetas Leo
nardas Andriekus, OFM) ir 
1977 sausio 29-30 politinių stu
dijų savaitgalis Los Angeles Hil- 
ton viešbuty ir Šv. Kazimiero 
parapijos salėj. Viena studijų 
diena bus pravesta anglų kalba 
su latviais, estais ir kitais ameri
kiečiais.

— Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas parėmė Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos anglų kalba leidimą. 600 
dol. subsidiją nusiuntė L.K. Re
liginės Šalpos Rėmėjų vyr. val
dybai. (E)

— Dr. P. Daužvardžio, miru
sio Lietuvos gen. konsulo Chi
cagoj, minėjimas ir filmo apie 
velionį demonstravimas įvyks 
Chicagoj, Jaunimo Centre, spa
lio 24.

— Dail. Antano Rūkštelės su
kaktuvinė dailės darbų paroda 
Chicagos Lietuvių tautiniuose 
namuose įvyks spalio 2-10. Pa
rodą rengia ir globoja LŽD-gos 
Chicagos skyrius.

— Petras Jurgėlą, stambaus 
veikalo “Lietuviškoji Skautija” 
autorius, dalyvaus šios knygos 
pristatyme Toronte. Spalio 2 
pristatymas vyks skautam, o spa
lio 3 — plačiajai visuomenei.

— “Ateities” žurnalo 65 m. su
kakties minėjime Chicagoj, Jau
nimo Centre, spalio 16 statoma 
komp. D. Lapinsko “Vargdie
nių” premjera su sol. D. Ku- 
čėniene. Dalį programos atliks 
R. Čyvaitės vadovaujamas Cle
velando studenčių choras “Ne
rija”. Šokiam gros Slibino or
kestras iš Rochesterio.

— Cleveland, Ohio, Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos rudens šventė įvyks 
spalio 10. 1:30 vai. mišios. Nuo 
3:30 vai. po pietų meninę pro
gramą atliks C.Y.O. dainininkai 
ir mokyklos orkestras. Nuo 6:30 
meninę programą atliks Ramo
vėnų choras ir Grandinėlė. Me
no paroda ir vaišių stalai veiks 
nuo 2:15 vai.

— Sol. Vaclovas Verikaitis 
Toronte, Prisikėlimo parapijoj, 
sutiko vadovauti naujai steigia
mam berniukų chorui. Jau eilę 
metų V. Verikaitis sėkmingai 
vadovauja Hamiltono mergaičių 
chorui.

— Jono Muloko knyga “Vil
nius lenkų okupacijoj” jau ren
kama Australijos lietuvių sa
vaitraščio “Tėviškės Aidai” 
spaustuvėj. Numatoma išleisti 
apie Kalėdas.

— Argentinos Lietuvių Orga
nizacijų ir Spaudos Taryba (AL- 
OST) rugsėjo 10 Aušros Vartų 
parapijos patalpose išrinko nau
ją valdybą vieneriem metam: 
pirm. Raul Stalioraitis, vicepirm. 
Zefirinas Juknevičius, sekr. — 
kun. Augustinas Steigvilas, II 
sekr. — Eug. Burbienė, ižd. — 
Juozas Šiušis. Naujos valdybos 
adresas: Mendoza 2280, Avel- 
laneda, Buenos Aires, Argen
tina. Naujoji valdyba nuoširdžiai 
dėkoja buvusiai valdybai, kuriai 
eilę metų sėkmingai vadovavo 
Arturas Mičiudas. ALOS taryba 
derina lietuviškų organizacijų 
veiklą, rūpinasi lietuvybės išlai
kymu, ruošia Vasario 16 minė
jimus, bendradarbiauja su visais 
geros valios lietuviais.

— Studentų ateitininkų s-gos 
suvažiavimas įvyks Clevelande 
spalio 23-24. Bus naujos centro 
valdybos rinkimai.
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JAV lietuvių spaudos pavyzdžiai senosios lietuvių ateivijos parodoj

pasitraukusį į Vakarus sovietų 
dm Korčnojų.

I- — Amerikietis 16-metis 
Michael Rohde ar tik nebus nau
jas “Bobby Fischer”? Grįžęs iš 
Belgijos, kur jis laimėjo tarptau
tinį jaunių turnyrą “Schilde 76”, 
jaunuolis Rohde puikiai pasiro
dė N. Yorko Manhattan šachma
tų klubo surengtam tarptauti
niam turnyre, surinkęs 9 taškus 
iš 15 galimų ir išpildęs tarptau
tinio meisterio normą. Šiame 
turnyre jis nugalėjo Izraelio dm 
Šamkovičių.

— Sovietų meisterių ”Ratin
ge” randamė porą lietuvių, bū
tent: A. Butnorių, š.m. VI.1 
turėjusį įvertinimą 2446, o IX.l- 
2437 ir E. Čaplinską VI.1-2328, 
O IX. 1-2325.

— Lietuvos atstovė Stasė In- 
gaunytė Poltavoj laimėjo sovietų 
XX jubiliejinį paprastų šaškių 
turnyrą, kuriame rungėsi 14 mo
terų, atstovaujančių tarybinėm 
respublikom ir Maskvos bei Le- 

- . - . ningrado miestam. Ji baigė be
$' pkVo da. Ji' b u vor 1 rfl) a i s ė k - pralai mėj i mo,įveikusiu kr ai nos 
- ----------- j — Naumovą, RSFSR — Surovą,

SPORTAS DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Futbolas
Lietingą pereito sekmadienio 

popietę LAK futbolininkai žaidė 
dvejas šio sezono lygos rungty
nes prieš Istria klubą. Pir
mose rezervinė 2:1 pasekme ve
dė beveik iki galo rungtynių, 
bet per paskutines 10 minučių 
įsileido du įvarčius ir krito 2:3. 
Panašus likimas laukė ir pir
mosios komandos. Pirmam pus- 
laiky išsilaikė lygiomis, antrame 
gavo du įvarčius ir pralaimėjo 
0:2.

Rungtynės šį sekmadienį 
įvyks Metropolitan Ovai aikštėj 
prieš ukrainiečius. Pirmoji ko
manda žais 4 vai. p.p., o re
zervinė 6:15 v. vakaro apšvies
toj aikštėj.

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

25 dol. — Irena Stankūnaitė- 
Silva, Mountainside, N.J.

17 dol. — J. Skurnowich, 
Franckville, Pa.

Po 8 dol. — dr. J. Masilio- 
nis, Dayton, Ohio, B. Šiužąs, 
VVaterbury, Conn., V. Bitėnas, 
Scotch Plains, N.J., L. Singler, 
Bellport, N.Y., dr. R. Giedrai
tis, Los Angeles, Calif.

Po 6 dol. — kun. A. Klimans- 
kis, Moosup, Conn., J. Burdulis,

Padėka
Rugsėjo 18-19 Kultūros Židi

ny įvyko pirmoji šio sezono

gir-

nė 
vy-

Shirley, N.Y., Z. Bacevičius, 
Brooklyn, N.Y., A. Matonis, Put
nam, Conn., dr. J. Meškauskas, 
Chicago, 111.

Po 5 dol. — V. Misiūnas, 
Elizabeth, N.J., J. Černius, Cla- 
remojit, Calif., J. Shatas, VVater
bury, Conn., F. Jenušonis, New 
Britain, Conn., J. Šišienė, Eli
zabeth, N.J.

Po 3 dol. — A. Jonynas, Mas- 
tic Beach, N.Y., S. Licata, Cen- 
tereach, N.Y., K. Šeštokas, Rah- 
way, N.J., A. K. Lawler, West- 
minster, Md., B. Podleckis, Lin
den, N.J;, K. Kaminskas, Anso- 
nia, Conn., G. Janson, Union, 
N.J., T. Jennings, Berlin, Conn., 
S. L. Marcavage, Milford, Conn.,
M. Cibas, Great Neck, N.Y., S. 
Griežė, Dorchester, Mass., K. 
Račkauskas, Richmond Hill,
N. Y., Z. Zabitienė, Brooklyn, 
N.Y., A. Daugirdas, M. Liulevi- 
čienė, Chicago, III., J. Liubins- 
kas, P. Pecenkis, Elizabeth, N.J., 
M. Achenbach, S. Levanas, kun. 
P.P. Sabutis, VVaterbury, Conn.,
M. Jokubaitė, A. Ramanauskas, 
J. Silks, Nevv Haven, Conn., 
J. Staniškis, Baltimore, Md., V. 
Milčius, Ocala, Fla.

Po 2 dol. — A. Norvilą, Co- 
lumbia, S.C., S. Steckis, Bell- 
more, N.Y., M. Patrick, Mill- 
town, N.J., J. Augius, No. Ar- 
lington, N.J., F. Rogers, Nutley,
N. J., J. Puzin, Roselle Park, N.J., 
A. Giedraitis, Los Angeles, 
Calif.

Po 1 dol. — M. Franckus, 
Levviston, Me., E. Garvey, Ca- 
tonsville, Md., A. Nakutis, St. 
Petersburg, Fla., S. Durickas, 
Nevvton, Mass., J. Tamašauskas, 
Worcester, Mass., M. Kronkaitis, 
Nevv Haven, Conn., S. Dabkus, 
Toronto, Ont., Canada, R. 
Lukas, Interlaken, N.J., A. Sta- 
nis, Jersey City, N.J.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

MINI VACATION
ON NEWFOUNDLAND LAKE 

ANY 3 DAYS 3 NITES 

$29
PER PERS., DBLE. OCCUPANCY

ALL COUNTY INSULATION

Includes vvaterfront cottage 2 gourmet 
breakfasts and dinners, choice of menu. Daily 
maid service. Ręst and relaxation. Tennis 
available. All VVhite Mt. attractlons nearby. Tel. 
603 744-2433 or w rite Box 400 CW for reservatio ns

WHIP—O—WILL
BRISTOL, N.H. 03222

THE BEST TIME OF ALL ...
You'll love late summer at our 1777 colonial 
inn. The VVhite Mts. surround you, our homemade 
breads and aoups will tempt you, comfortable 
lodging from $18, good golf, tennia, hiking, 
fishlng, shopping all elose by. Olympic size pool 
puttlng green rec. room, lounge, you'll love 
staying hera!

CHRISTMAS FARM INN
BOX 176 JACKSON, N.H. 03846

603 383-4313

MARIOS
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
. REPAIRS FRONT END VVORK ELECTRICAL VVORK

TUNE UPS OUR SPECIALTY. AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS 
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

I.

-

Čommunity
Teachers in a Ouaker school respect 

the individual worth of each student.
Grades 9-12. 5 & 7 day boarding. 70 academic courses

on 5 levels. Small classes. Čommunity government. 
Sports, vvilderness, and work study programs. 75 miles 
north of Nevv York City.
OAKVVOOD SCHOOL Founded 1796 
Oldest Coed Boarding School in the U.S. 
Poughkeepsie, N.Y. 12601 (914) 462-4200

TB1I ■ uita rai

FOGARTY BROS. INC.
172-19 LIBERTY AV. 526-2528/4011 PARTS & 

ACCESSORIES MONROE SHOCKS/FRAM 
FILTERS RAYBESTOS BRAKES & PARTS A.P. 
EXHAUST SYSTEMS MOOG FRONT END PART 

AC & CHAMPION PLUGS DELCO BATTERIES 
DELCO & STD. IGNITION VALVOLINE & VVOLFS 

HEAD OIL
r

PETS
GRANDEUR KENNELS

Boarding & Grooming 
AFGHAN PUPPIES & EXOTIC COLORS. & 

EXCELLENT GUARD DOGS ALSO YORKIE 
SHIH TZU

302 W. JOHN ST., HICKSVILLE, N.Y.
516 WE 1-7025

RE-INSULATE 
CON5ERVE FUEL 

Fiber Blown Insulation
KEEP VVINTER HĖAT IN 

KEEP SUMMER HEAT OUT 
FREE ESTIMATES

1239 Hempstead Tpke., Elmont, N.Y.
(516) 775-7945

Roofing & Siding, New & Flaf 
Shingles, All Types Siding, Ap- 
plied Better to Lašt Longer. Re
pairs on Leaders & Gutters, 
Aluminum & Copper Leaders & 
Gutters Installed. Windows 
Checked, Chimney Repairs, 
Skylights & Attic Ventilators.

FREE ESTIMATES
(212)723-6478

J & G DECORATORS 
AND FURNITURE

95-04 Jamaica Avė., VVoodhaven 
12-12 Astoria Blvd., Astoria

CUSTOM REUPHOLSTERY 
PLASTIC SLIPCOVERS 

Hundreds of Domestic & Imported 
Fabrics To Choose From 

Wood Finish 
REASONABLE PRICES

(212) 721-6329 — 847-8386

HOLIDAY INN
GOLF, TENNIS NEARBY, RESTFUL FAMILY 

ATMOSPHERE. HOME COOKING MODERATE 
RATES 603 356-9772 RT. 16A INTERVALE N.H.

03845

FATHER FOX’S C.B. WORLD
SUPER DISCOUNTS ALL C.B. TRANSCEIVERS 
FULL LINE OF SERVICE ON ALL TRANSCEIVERS 
60 PORTLAND AVĖ. BERGENFIELD, N.J. 07621 

VVILLIAM RELLINGER FATHER FOX
(201) 384-8484

STATEN ISLAND
LUXURIOUS CO-OP APARTS. STUDIOS TO 3 
BDRMS. STARTING AT $19,500. MAINT. STARTS 
AT $127.00. ADJACENT TO 200 ACRE PARKLAND. 
INDOOR AND OUTDOOR SVVIMMING POOLS. 
AGENT ON PREMISES. 10 AM —6 PM DAILY. 
THE FOUNTAIN 1100 CLOVE RD., S.l. 720-7222;

273-9717 INOUIRE ABOUT SVVEEPSTAKES

■‘minga,* nes per dvi dienas su
traukė virš 500 lankytoj^ ir bu- Maskvos — Lašiną ir Kazachsta- 
vo parduota net 10 dail. V. Ka
siulio paveikslų. Pąrodą globojo varžovėm baigė lygiomis. In- 
N.Y. Lietuvių ' 
bet tikruoju iniciatorium ir ren
gėjų buvo Vacys Steponis ir jo 

dingai dėkoja valdybos nariui V.
Steponiui, jo žmonąi; Anelei ir ; ; ? 
svainei Onutei už iniciatyvą ir 

’ darbą parodos ruošimo 
metu. Klubas taip pat dėkoja pa
čiam dailininkui V. Kasiuliui ir jo 
žmonai Bronei už suteiktą progą 
pasigėrėti jų meno kūriniais. 
Taip pat padėka parodą atidariu
siam konsului A. Simučiui, žodį 
tarusiam dail. Č. Janušui, visom 
moterim, kurios budėjo prie 
įėjimo bei tvarkė užkandžius, ir 
gausiai atsilankiusiai publikai. 
Jų visų gera valia ir aukos ilgai 
lįks mūsų-atminty.
Lietuvių Atletų Klubo valdyba

0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

— Islandijos dm Olafsonas 
ir Olandijos dm Timmanas lai
mėjo tarptautinį turnyrą Reikja
vike, abu surinkę po 10.5 taško 
iš 15 galimų ir pustaškiu pralen
kę sovietų dm Tukmakovą su 
Argentinos dm Najdorfu, kurie 
surinko po 10 taškų.

— Sandomire (Lenkija) įvyku
sį tarpt, turnyrą laimėjo buv. pa
saulio meisteris D. Bronšteinas, 
pelnęs 8 taškus iš 11. Po 7.5 
taško surinko pasaulio moterų 
meisterė Nona Gaprindašvili, 
R. Knaak (R. Vok.) ir B. Nis- 
mon (Sov.), o po 7 taškus — 
lenkai J. Adamskis, A. Duboš ir 
W. Šmidt. Be kitų Gaprindašvili 
nugalėjo dm Knaak.

— Sovietų savaitraštis “64” 
išspausdino visų sovietų dm 
“pasirašytą” laišką, smerkiantį

no — Škarupilo, o su devyniom
v-* V CLl V 111 1 j llllu • XII

Atletų Klubas', gaunytė surinko 8.5 taško, tiek 
pat taškų surinko ukrainietė 
Naumova, bet pastaroji pralai- 

ęįfha. I^Ą Klųbp.;vadovybė šir7., mėjo Stasei, todėl I v. atiteko 
S. Ingaunytėi. '

- Bostono komandų kapito
nai renkasi į metinį Metropoli
tan Chess League susirinkimą 
spalio 5, 7:45 v.v. Boylston CC 
patalpose. Bus aptarti lygos rei
kalai, 1976/77 tarpklubinės 
varžybos ir išrinkta nauja valdy
ba. Bostono lietuviai MET ly
gos varžybose dalyvauja nuo 
1949 Lithuanian vardu. Šiemet 
komandoj žais Ričardas Graus
lys, Tomas Girnius, Kazys Mer
kis, Jurgis Zoza, Leonas Navic
kas ir kiti. ; ’

NAUJOS KNYGOS

Mandagumas
Perpildytame tramvajuje 

dėti sujaudintas balsas:
— Dabartinis jaunimas 

kiek negerbia
resniųjų!

— Nesuprantu, ko jūs norite, 
— atsiliepia vienas keleivių. — 
Juk tik prieš minutę, ana jau
nuolis jum užleido savo vietą.

— Na, tai kas, kad užleido! — 
šaukia tas pats pilietis. — Ma
no žmona dar tebestovi.

Įsigykite naujai išleistas 
knygas

I. Mero romanas — Striptizas, arba 
Paryžius-Roma-Paryžius — 8 dol., 
V.F. Vaitkevičienės—Du draugai— 
premijuota apysaka jaunimui
— 4 dol., J. Kralikausko premijuotas 
romanas — Mažvydas Vilniuje — 6 
dol., dr. V. Sruogienės — Steigiama
sis Lietuvos seimas — 6.50 dol., 
A. Vaičiulaičio pasakojimai jauni
mui — Vakaras sargo namelyje — 
4 dol., R. Spalio romanas — Mer
gaitė iš geto — 5 dol., L. Andrie- 
kaus poezijos knyga — Už vasaros 
vartų— 3 dol., A. Pakalniškio prisi
minimai — Metai praeityje — 5 dol., 
A. Pakalniškio dienoraštis — Mes 
grįžtame — 5 dol., Mūsų šokiai — ant
roji laida — 4 dol., dr. J. Girniaus
— Pranas Dovydaitis —15 dol., dr. A. 
Maceinos — Religijos filosofija — 5 
dol., A. Saudargienės—Tolimų kraš
tų miražai — 8.50 dol., K. Barėno— 
Devintoji pradalgė—8.50 dol. V. Augu
lytės ir J. Plačo — Šimtas žaidimų 
dideliems ir mažiems — 2 dol., Br. 
Kasio — The Baltic Natlons — 1ž 
dol.

Persiuntimui pridedama 50 et.
Šios bei kitos knygos ir plokš

telės gaunamos: Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Saugumas lėktuve
Keleivis, pirmą kartą skrendąs 

lėktuvu, klausia stiuardesę:
— O parašiutų jūs neduodate? 

, — Ne.
— Tai kodėl laivuose duoda

mos gelbėjimosi liemenės?
— Bet mes juk ne jūroje.
— Keista, juk mokančių plauk

ti asmenų daug daugiau, negu 
;mokančių skraidyti.

Vyrų galybė
Prancūzijos visuomeninės 

nuomonės tyrimo institutas krei
pėsi į vyrus su tokiu klausimu: 
Kas komanduoja namuose? Bu
vo apklausta 500 vyrų.

305 vyrai atsakė: Mano žmo
na.

194 vyrai atsakė: Mano uoš
vė.

Vienas vyras tvirtai ir aiškiai 
atsakė: Aš.

Tik vėliau paaiškėjo, kad tas 
vienintelis narsuolis buvo 
penkeri metai našlys.

Egzaminuose
Medicinos profesorius,

zaminuodamas studentą, klau- * 
šia:

— Ką tu darytum, jei turė
tum reikalą su ligoniu, kuris bū
tų apsinuodijęs grybais?

— Patarčiau pakeisti dietą, — 
atsako egzaminuojamas studen
tas.

jau

eg-

VLADO VAILIONIO 
partizaninis romanas 

LIKIMO AUDROSE
vaizduoja Dzūkijos partizanų veiklą. 344 psi., kietais 

viršeliais, kaina 7 dol. Platintojam duodama 25% nuolai
dos. Gaunama pas autorių adresu:

V. Vailionis
248 Sunnyside Avenue 
Munster, Ind. 46321

SWIM IN YOUR 0WN 
SPRING-FED POND

FISH IN YOUR 0WN 
SPARKLING BROOKS

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street)

VVoodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER 

TELEF. 296-4130

COSTELLO ROOFING
WILL REPAIR ANY LEAK IN YOUR ROOF. 

. SPECIALIZING IN FLAT ROQFS ONLY. 
FREE ESTIMATE NO OBLIGATION 

ALL VVORK GUARANTEED
CALL 7 DAYS A VVEEK 9-9 (212) 424-9392

23 ACRES
BUILD YOUR OWN DREAMHOUSE 

AMONG THE TOWERING PINES

NORTHERN R.l 
EXECUTIVE RETREAT

PANELING, SHEETROCK BATHROOMS 
& ALL OTHER HOME IMPROVEMENTS 

FULLY INSURED. LIC. H1820290000 
J. Green 

(516) 868-9396

RELAX IN THE UNSPOILED 
SERENITY OF NATURE

$75,000.00
FINANCING AVAILABLE

M.R. COOPER ASSOC.
401 949-3483

GRAND OPENING 
OPEN ALL DAY 

INCLUDING SUNDAY 

GRANAM TILE 
MARBLE CORP.

444 GRANAM AVE.,Jfxit Metro
politan Avė., Bklyn Qns Expwy) 
& 2659 Coney Island Avc. & Avė X 

BROOKLYN, N.Y.
ITALIAN TUES 4x8, $1.29 Sq. Ft. 
FLOOR TILES 8x8, $1.59 Sq. Fh 
\ W z»r •

'^4 (212) 389-2191

DEERING, N.H. Contemporary. 3 
brdms., full bsmnt., 175 acres, 
excel. area. complete privacy on 
town maintained road. 30 mi. view. 
$110,000. Call Mr. Tolles (603) 669- 
3822 days; (603) 464-5977 eves.

K=S

BEAUTIFUL SKI SLOPE CONDO
NEAR VVOODSTOCK, VT. 2 BR. PRIV. RECREA- 
TIONAL AREA, 2 GOLF COURSES, CLUBHOUSE 
VV/POOL, TENNIS & REC. CENTER. $63,500 furn.

CALL: (617) 447-2262 AFTER 7 PM

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It eures: dundruff, falling hair, itehing scalp, 
splitting ends, strengthening hair root grovvth, and restor- 
ing natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Ęlue-Book. JIB Med- 
icine Liq. 8 oz. a 16 vveek supply $6.00. Money Order P,P. 

J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero. III. 60650. 
Fili: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J & J, 
2557 W. 69th St.; 50th Avė. & 14th St. Cicero ir 1640 \V. 47th St. Chicago ; 
2923 N. Milwaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

V & V RECYCLING
N0W BUYING BRASS & ALUMINUM COPPER 
BATTERIES & PAPER ALSO BUY & TOW SCRAP 
CARS & TRUCKS ROUTE 202, MONTVILLE, N.J.

CALL 201 334-0073 HIGHEST PRICES PAID

“WILL FORMS”
Make Your Own Will Easily! Ready to fili
In. Maill $2.00 (2 for $3.50) To FORMS

P.O. Box 3609 New Haven, Conn. 06525

Rūpesčiai
Du vyrukai kalbasi, išeidami 

iš darbo:
— Palikdamas darbovietę, aš 

nesinešu į namus jokių rūpes
čių.

— Aš taip pat: jie manęs jau 
laukia namuose.

VĖL GAUNAMOS 
PLOKŠTELĖS

Kokiais keliais aš keliausiu . . . 
Vyrų kvinteto BALTIJA, Dainų- 
op. arijų rinkinys, S. Citvaro, 
Linksmieji broliai, A. Dvariono, 
D. Dolskio, A. Šabaniausko rin
kiniai: X, XI, XVIII ir XXVI. 
Kiekvienos kaina 6 dol. Persiun
timui pridedama 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd. Brook
lyn, N.Y. 11207.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

VERMONT BUSINESS FOR SALE. Sugar 
bush area. Year round motei, lounge & 
restaurant. Strategic intersection. $195,000 
Call Ovvner Kirk (802) 496-3937.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEVV YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. {STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės į Susiv. centrą, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N .Y. 11421, tel. M17-6637.

Trasolino

* MEMORIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modemiškus apdraudos planus*

CONDOMINIUM FOR RENT
St. Thomas Sapphire Bay Beach

By vveek or month 2 bedroom, 3 baths. Separate 
entrance patios, alr condit Maid service — sailing 
snorkeling tennis pool. Restaurant just steps 
from door. REDUCED RATES UNTIL DEC. HTH.

CALL 203 561-2563

TRIPLE C CATERING SERVICES
BE YOUR 0WN GUEST TELEPHONE — 

(914) 937-2661 or 914 939—2318 
Small or Large Parties, Banquets, VVeddingt & 
Receptions, Luncheons, Breakfasts, Gourmet 
Foods, Communions & Confirmations. Catered & 
Supplled vvith Every Requisite. Waitresses & 
Bartenders Available. Moderate Prices.

KVECAS
JONAS

1933 +1976

H

>
-G

ENJOY THE BEST OF THE 
BERKSHIRES

Now you CAN get 
anything you want at 
Alice’s Restaurant.
20 spacious rooms 
in our nevv motei, 
clay tennis court, 
pool, nightly liveAT AVALOCH

entertalnment, breathtaklng” viėws of 
the Berkshire Hills and of course Alice’s 
unique cuisine. Ask about our special 
wine tasting weekends. Treat yourself 
to the best. Spend a vveekend at 
Alice’s.

Alice’s at Avaloch
L»nox, Mau. 02140 413-637-0197
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Pianistas Vytautas Puškorius iš Clevelando skambina tautos 
šventės minėjime rugsėjo 12 Apreiškimo parapijos salėj. 
Nuotr. P. Ąžuolo

KEARNY, N.J.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Paskutinė šių metų ekskursija j Lietuvą išvyksta: 

iš BOSTONO ir NEVV YORKO GRUODŽIO 22 D. ir grįžta 
SAUSIO 5. 1977

(Leningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga, Maskva, Helsinkis) 
Kaina tik $875.00 (double occupancy)

Prie šios grupės galima jungtis iš kitų miestų, su papildomu 
mokesčiu New Yorke.
REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

1977 metų ekskursijos į LIETUVĄ prasideda BALANDŽIO 6. 
Registracijas priimame dabar.

TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 W. BROADVVAY, P.O. BOX 116 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 

TEL. 617 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė
AIR FARES SUBJECT TO CHANGES AND 

GOVERNMENT APPROVAL
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
iškvietimo dokumentus.

Parapija
Šiemet sueina 60 metų nuo 

Sopulingosios Dievo Motinos 
lietuvių parapijos įsteigimo. Ji 
jau beveik nuo 1914 buvo or
ganizuojama a.a. kun. Pranciš
kaus Jakščio. Bet įsikūrimo pra
džia oficialiai laikomi 1916 me
tai, nes tada buvo pasistatyta ne
didelė bažnytėlė Harrisone.

Parapijos praeitis kūrybinga. 
Per 60 metų ji sugebėjo pasi
statyti naują bažnyčią ir klebo
niją Kearny, įsigyti namus, juos 
perdirbti ir pritaikyti parapinei 
mokyklai, pastatyti vienuolyną 
seselėm pranciškietėm-mokyto- 
jom, nupirkti naujus didokus že
mės sklypus bažnyčios rajonui, 
surinkti stambių aukų Nevvarko 
arkivyskupijai (jai priklauso pa
rapija) ir lietuvių religiniam rei
kalam (Washingtono koplyčiai ir 
kt.).

Šią sukaktį norima gražiai ir 
iškilmingai paminėti. Tam ini
ciatyvos ėmėsi parapijos taryba. 
Minėjimo reikalam tvarkyti su
darytas specialus komitetas. Ga
lutinis sprendžiamasis žodis pri
klauso klebonui kun. Dominin
kui Pociui, kurio nuopelnai pa
rapijos darbuose yra patys di
džiausi.

Minėjimas rengiamas lapkri
čio 14, sekmadienį. Bus iškil
mingos pamaldos. Vakare Lietu
vių Katalikų Bendruomenės 
Centre, 6 Davis Avė., Kearny, 
N.J., įvyks akademija — kalbos, 
sveikinimai, parapijos veikloj 
pasižymėjusių draugijų ir as
menų pristatymas ir puiki vaka
rienė.

mm

ŽINIOS—
Kultūriniai subatvakariai se

zoną pradėjo rugsėjo 18 su Tėv. 
Leonardo Andriekaus, OFM, 
poezija. Vakarą atidarė subat- 
vakarių komisijos pirm. inž. Ed
mundas Cibas. Prelegentą pri
statė Stasys Santvaras. Tėv. L. 
Andriekus supažindino su savo 
nauja poezijos knyga “Už vasa
ros vartų”. Po keletą eilėraščių 
paskaitė iš visų trijų knygos sky
rių.

Lietuvių diena, kiekvienais 
metais organizuojama Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apygar
dos, šiemet įvyko rugsėjo 19 
Maironio Parke, prie Worceste- 
rio. Dienai vadovavo Worceste- 
rio apyl. LB apylinkės pirm. Vla
das Židžiūnas. Meninę progra
mą atliko Bostono ir Worceste- 
rio tautinių šokių šokėjai ir Šv. 
Kazimiero parapijos choras iš 
Brocktono. Prano Baltuonio šak
nų dailės parodą atidarė Petras 
Molis. Tinklinio rungtynes tarp 
Bostono LSS Grandis ir MIT

komandų laimėjo lietuviai ir Šios dienos pirmininkė — Rita 
gavo So. Bostono Lietuvių Pilie- Pinkus iš Worcesterio. Jai pade

da Helen Gillius ir Ona Mille- 
riūtė iš Worcesterio, Stanislovas 
Wolinsky iš Worcesterio ir Al
bertas Jaritis iš So. Bostono. Bus 
įteiktas ypatingas pažymėjimas 
Alan Doherty, So. Boston Tribū
ne laikraščio redaktoriui, šiomis 
dienomis išėjusiam į pensiją. 
Jis ilgus metus buvo didelis 
Lietuvos vyčių ir bendrai visų 
lietuvių bičiulis. Su nepaprastu 
profesionališku mandagumu 
pranešdavo apie lietuvių pa
rengimus, įvykius bei veiklą.

Didžiulis bazaras — tai bus 
trečias metinis Šv. Petro lietu
vių parapijos bazaras lapkričio 
14 Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėj, kampas E ir West Broad
vvay, So. Boston. Tai didžiulis 
prieškalėdinis parengimas.

Bostono miesto mokyklų va
dovybė duoda paaugusiem pro
gą įsigyti aukštesnio mokslo, 
(high school) diplomą, užsire
gistruojant English School, 
Tower Building, 77 Avenue, 
Louis Pasteur. Mokslo pradžia 
rugsėjo 28.

čių D-jos ir Brocktono Sandaros 
klubo taurę.

Kultūros Klubo pirmas sezo
no susirinkimas įvyks spalio 2 
Tarptautinio Instituto patalpose. 

Prof. dr. Rimvydas Šilbajoris 
kalbės apie Balį .Sruogą ir jo ry
šį su simbolistais.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Bostono klubas šaukia 
susirinkimą spalio 3, sekma
dienį, 3 vai. po pietų Tauti
nės Sąjungos namuose.

Laisvės Varpo vakaras Lietu
vių P. D-jos salėj įvyks spalio 
10.

-o-
Parapijos vadovybė rūpinasi 

galutinai ir tiksliai sutvarkyti pa- 
rapiečių kartoteką. Surašymo 
atitinkamos formos su klausi
mais siunčiamos parapiečiam į 
namus.

madienį įvedama antroji bažny
čios rinkliava kurui ir įvairiem 
pataisymo darbam.

-o-
Kas sekmadienį 10 vai. ryto 

aukojamos giedotinės mišios — 
suma lietuviškai. Pamaldas laiko 
iš Brooklyno atvykę tėvai pran
ciškonai. Bažnyčioj skamba lie
tuviškos giesmės. Pasakomi gra
žūs, turiningi pamokslai. Tose 
pamaldose matyti ir kitataučių. 
Vieną kitą paklausus, kodėl lan
ko lietuviškas pamaldas, atsako: 
mėgstu pasiklausyti choro gra
žiai atliekamų bažnytinių gies
mių.

Lietuvos vyčių Naujosios 
Anglijos apskritis rugsėjo 26 tu
rėjo savo metinį seimą. Jis pra
sidėjo mišiomis Šv. Antąno lie
tuvių bažnyčioj, Ansonia, Conn. 
Paskui sesijos vyko parapijos 
salėj.

Lietuviškas festivalis įvyks šį 
sekmadienį, spalio 3 Maironio 
Parke, So. Quinsigamond Avė., 
Shrevvsbury, Mass. Pradžia — 
12 vai. vidurdienį. Ruošia Nau
josios Anglijos apskrities 
Lietuvos vyčiai. Tai dešimtas iš 
eilės metinis pasilinksminimas, 
sutraukiąs daug lietuvių iš visos 
Naujosios Anglijos. Kultūrinei 
programai vadovauja Nellie 
Raugalas-Ruggles iš Holyoke.

V 

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto rengiamas balius į- 
vyks spalio 16 Lietuvių P. D- 
jos salėj. Šiais metais komiteto 
pirm, yra Norma Šnipienė.

“LIETUVIŠKAS FESTIVALIS”
10-tą metinį kultūrinį parengimą ruošia 

Lietuvos vyčių Naujosios Anglijos apskritis
Maironio Parke, So. Quinsigamond Avė., Shrewsbury, Mass. 

Spalio October 3, sekmadienį
12 vai. dienos pietūs (lietuviški Ir amerikietiški valgiai), 

lietuviškų rankdarbių paroda, muzika, šokiai 
ĮĖJIMAS NEMOKAMAS — VISI LAUKIAMI!

A.A.
JONAS ADOMONIS, Sr.

Gyv. S. Bostone, mirė rugsėjo 26, sulaukęs 91 m. avi
žiaus. Atvykęs iš Lietuvos, 27 m. gyveno Amerikoj. Pasili
ko dideliame nuliūdime žmona Veronika, sūnus Jonas, 
marti Aldona, duktė Severiną, žentas Antanas Kriščiū
nas ir anūkas Algimantas Kriščiūnas.

Kūnas pašarvotas Dona Bal ir Ems koplyčioj, W. Main 
St., Hyannis, Mass., spalio 1. Lankymas tarp 7-9 vai. 
vakaro. Laidotuvės spalio 2, 10 vai. iš koplyčios kūnas 
pervežamas į Our Lady of Assumption bažnyčią Osterville, 
Mass., kur bus atlaikytos gedulingos pamaldos už velionio 
sielą 11 vai. ryto. Po pamaldų bus nulydėtas į Beach- 
wood kapines Centerville, Cape Cod, Mass.

Nuoširdžiai kviečiami giminės, draugai ir pažįstami 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę šeimos nariai

Kitos žinios
Lietuvių Taupymo ir Skolini

mo Draugija (Schuyler Savings 
and Loan Association, 24 Davis 
Avė., Kearny, N.J.) didina ir gra
žina savo vietovę. Nupirko šalia

-o-
Kylant šildymo išlaidom, pa

rapijos pajamos nebepadengia 
visų išlaidų, įskaitant prievoli- 
nį mokestį vyskupijai. Todėl dabartjnio banko stovinčius na- 
kiekvieno mėnesio trečiąjį Sek-

Tauriam lietuviui

A.A.
JONUI ADOMONIUI

mirus, jo žmoną Veroniką, sūnų Joną, dukterį Ksaveriną 
Krikščiūnienę su šeima, gimines ir visus artimuosius 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Dr. Halina ir Jurgis Montvilai

Brangiam tėveliui
A.A.

VACLOVUI DAUGVILAI
mirus, jo dukrai Irenai Garunkštienei ir artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia

GREAT NECK, N.Y.

Po vasaros atostogų LB Great 
Necko apylinkės naujai išrinkta 
valdyba rugsėjo 13 turėjo pirmą 
posėdį, kuriame pasiskirstė pa
reigomis: valdybos pirmininkas 
— Henrikas Miklas, vicepirmi
ninkas parengimų reikalam — 
Jonas Vilgalys, antras vicepirmi
ninkas jaunimo reikalam — Ta
das Jasaitis, sekretorius V. Žu
kas, iždininkas P. Povilaitis ir 
valdybos narys V. Butkys.

Apylinkė kasmet rengia du 
piknikus, vieną pavasarį, kitą 
rudenį. Taip pat surengia Va
sario 16-os minėjimus.

Šiemet gegužės 23 buvo su
rengtas Amerikos 200 metų ne
priklausomybės minėjimas. 
Nevv Yorko tautinių šokių an
samblis Tryptinis, vadovauja
mas Jadvygos Matulaitienės, pa
šoko keletą šokių. Buvo sureng
ta gintaro paroda, turėjusi didelį 
pasisekimą. Eksponatus šiai pa
rodai surinko ir jai vadovavo: 
I. Vilgalienė, R. Miklienė, E. Ci- 
bienė ir Žukienė.

Rudens piknikas šiais metais 
buvo rugsėjo 19. Praėjo su geru 
pasisekimu. Pikniko metu apy

linkė padaro loterijas. Tai duo
da pajamų ir papildo iždą.

Apylinkė dosniai remia Mai
ronio lituanistinę mokyklą, 
sportininkus ir veiksnius. (V.B.)

mus, juos nugriovė ir netrukus 
statysis puikius modernius nau
jus namus.

Bankas jau žengia į šeštąjį 
dešimtmetį (įsteigtas 1924) ir 
yra pasiekęs dvylika milijonų 
dol. aktyvo (assets). Bankui va
dovauja prityręs finansininkas 
prof. dr. Jokūbas Stukas.

J. Mėlynis

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts
"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBADD, President

Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš 3213,000,000.

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

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

KULTŪROS ŽIDINIO KOMITETAS
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Gerb. Lietuvi, Lietuve,
Lapkričio 20 švęsime lietuvių pranciškonų 25 metų veiklos New Yorke sukaktį.
Šio jubiliejaus proga yra spausdinamas istorinis leidinys su trumpa pranciškonų 

veiklos New Yorke apžvalga ir mūsų Sveikinimais.
Kiekvienas iš mūsų, ypač mūsų įvairios organizacijos, per šluos 25 metus vienokiu 

ar kitokiu būdu pasinaudojome pranciškonų nuoširdžiu patarnavimu: jų leidžiama ar 
spausdinama lietuviška spauda; jų teikiama sielovada ir religiniais patarnavimais; 
jų pastangų ir pasiaukojimo dėka pastatytu Kultūros Židiniu, kuris priglaudžia mus 
visus.

Tad maloniai kviečiame savo dėkingumą irlinkėjimusįdėtiįšįjubiliejinįleidinį.
KAINOS: puslapis — 75 dol.; 1/2 puslapio — 50 dol.; 1/4 puslapio — 25 dol. (mažesnė 

suma įrašoma kaip auka bendrame sąraše).
Visos sumos atleidžiamos nuo pajamų mokesčių (tax deductible).
Sveikinimus prašome ATSIŲSTI IKI SPALIO 24 viršum Išspausdintu adresu. Čekį 

rašyti: “Franciscan Fathers”.
Prašome pasinaudoti žemiaua paruošta atkarpa.
Prireikus skambinti: Aloyzas Balsys 874-1538.

Laukiame visų
K.Ž. KOMITETAS

ATKIRPTI

New Yorko vyr. skaučių židinys 
Vilija

LAISVĖS VARPAS 
Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis 
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402 
Telef. 586-7209

Vardas, pavardė ar organizacijos pavadinimas 

................................................. Adresas ................. . ....... >!•••••«.........

. Tel...

Kapitonui
VACLOVUI DAUGVILAI

mirus, dukterį Ireną Garunkštienę ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia

Rima ir Kęstutis Čerkeliūnai

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 i r FM 101.7 sekmad. 1 -1:30. 
S. Minkus, 502 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 02127. Tel. 
268-0489.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, 
sekm. 9-10 vai. ryto WHB1105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., 
Bayside, N.Y. 11364. Tel. 212 
229-9134.

Sveikinimo-skelbimo dydis:

□ puslapis (75.00); □ 1/2 pusk (50.00); □ 1/4 pusi. (25.00). 
Siunčiu......... dol. čekį; pasižadu............dol. sumokėti vėliau.

Sveikinimo-skelbimo tekstas: .................................................................

(pageidaujamos ir nuotraukos)

.i.

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

Kultūros Židinio administ
racinio komiteto posėdis įvyko 
trečiadienį, rugsėjo 22. Posė

dy buvo aptarti trys svarbūs įvy
kiai: spalio 10 — Šv. Pranciš
kaus mirties 750 metų minėji
mas, su iškilmingom mišiom ir 
akademija, spalio 30 — steigia
masis Lietuvių Kultūrinio Fon
do susirinkimas ir lapkričio 20 
— metinis Kultūros Židinio ba
lius bei lietuvių pranciškonų 
Brooklyne 25 metų jubiliejus. 
Visuomenė prašoma sekti spau
dą ir aktyviai dalyvauti su K. 
Židiniu surištuose įvykiuose.

Violeta Rakauskaitė-Lan- 
dienė, pasižymėjusi estradinės 
muzikos dainininkė, koncerta
vusi Chicagoj, rugsėjo 27 lan
kėsi Darbininko redakcijoj, ad
ministracijoj, apžiūrėjo A. Galdi
ko vardo galeriją. Ją palydėjo 
Marytė Matulaitytė. Rugsėjo 28 
išskrido atgal į Miuncheną, kur 
ji pastoviai gyvena.

Lietuvių pranciškonų veiklos 
Nevv Yorke 25 metų sukakčiai 
atžymėti lapkričio 20 rengiamas 
minėjimas — Kultūros Židinio 
metinis balius. Ta proga spaus
dinamas leidinys su istorine ap
žvalga ir sveikinimais. Sveikini
mus renka Kultūros Židinio ko
mitetas. Žiūr. skelbimą ir atkar
pą 11 puslapy.

Maironio lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas praneša kad 
visuotinis tėvų susirinkimas 
įvyks spalio 9, šeštadienį, 9:15 
v.r. mokyklos patalpose. Kvie
čiami visi tėvai dalyvauti.

Jonas R. Simanavičius, Kana
dos LB krašto valdybos pirmi
ninkas, rugsėjo 22-25 lankėsi 
New Yorke, dalyvavo Bražinskų 
spaudos konferencijoj ir tarėsi 
su Nevv Yorko lietuviais muzikais 
ateinančios Dainų šventės ren
gimo reikalais.

Apreiškimo parapijos salėj 
spalio 3, sekmadienį, po 11 vai. 
mišių bus rodomas Jono Meko 
filmas. Šis filmas pavadintas 
“Lošt, lošt, lošt”. Jis rugsėjo 14- 
19 buvo rodomas Whitney mu
ziejuj. Filmas trijų valandų. 
Nevv Yorko spaudos buvo įvai
riai vertinamas. Čia bus rodo
mos tik filmo ištraukos, tos da
lys, kurios liečia Apreiškimo 
parapijos gyvenimą, kaip 
seniau, prieš 20-25 metus, susi
rinkdavo žmonės į pamaldas, 
kaip vyko lietuviški parengimai. 
Tos ištraukos užtruks tik 58 
minutes. Jonas Mekas filmą 
davė nemokamai. Prie įėjimo 
bus renkamos aukos. Jo pagei
davimu, aukos bus padalytos ly
giom dalim — lituanistinei Mai
ronio mokyklai ir parapijai.

N.Y. Amerikos Lietuvių Tary
ba spalio 8, penktadienį, 7:30 
v.v. Kultūros Židiny šaukia savo 
narių ir lietuviškų organizacijų 
atstovų susirinkimą. Į metinius 
Altos susirinkimus kviečiamos 

ir prašomos visos Nevv Yorko or
ganizacijos atsiųsti savo atstovus 
ir dalyvauti Altos veikloj. Altos 
tarybą sudaro keturios pagrindi
nės Amerikos lietuvių politinės 
partijos ir kitų organizacijų rink
ti atstovai. Šiame susirinkime 
bus renkama Altos valdyba, kuri 
per ateinančius metus vadovaus 
Nevv Yorko lietuvių politinei 
veiklai.

Senosios lietuvių išeivijos 
veiklos paroda spalio 24-31 bus 
išstatyta Apreiškimo parapijos 
salėj, Brooklyne. Spalio 24, sek
madienį, po koncelebracinių 
mišių paroda bus atidaryta da
lyvaujant Lietuvos gen. konsu
lui A. Simučiui. Kalbės dr. A. 
Kučas ir kiti. Rengėjai prašo 
parodą papildyti vietos senųjų 
lietuvių veiklos ir organizacijų 
eksponatais.

Spalio 16, šeštadienį, 

Šv. Juozapo mokyklos salėje, 

29 John St. Waterbury, Ct., 

RENGIAMAS 

BENDRUOMENĖS
VAKARAS — KONCERTAS

Programoje:

New Yorko vyrų choras Perkūnas, 
diriguojant Vytautui Daugirdui.

Šokiai, grojant Joe Dirso kapelai.

Dail. A. Petrikonio paveikslo “Žydintis ruduo” 
laimėjimas.

Vaišės lietuviškų skanėstų bufete.

Stalų rezervacijos knygyne Spauda, 10 John St., tel.
756-5173

Pradžia 7 v.v.
Kviečia

L.B. APYL. VALDYBA

Spalio 9, šeštadienį, 8 v.v.
armėnų kultūros centre,
2 Avė. ir 34 St. kampas

įvyks

II PABALTIEČIŲ
AKADEMINIS BALIUS
Rengia AABS (Pabaltijo Studijų Puoselėjimo Draugija) 

Programoje pabaltiečių pasirodymai 

Lietuviusreprezentuojapianistė A I donaKepala itė 

Šokiai. Ant stalų užkandžiai ir šampanas. Veiks baras.

Auka 10 dol., studentam — 5 Dol. Pelnas skiriamas 
AABS veiklai palaikyti. Auka nurašoma nuo mokesčių.

Rezervacijų reikalu kreiptis pas E. Remezą (212) 740- 
1526 ir V. Vygantą (516) 466-3013.

Pabaltiečių akademinis balius 
rengiamas spalio 9 armėnų kul
tūriniame centre, 2 Avė. ir 34 
St. Manhattane. Pradžia 8 v.v. 
Programoj bus trijų tautybių 
pasirodymai. Lietuviam atsto
vaus pianistė Aldona Kepalaitė. 
Lietuviam įėjimo auka — 10 
dol., studentam—5 dol. Pakvie
timuose minima aukštesnė kai
na — 12 dol. Nežinomas gera
darys sumoka tą skirtumą už 
lietuvius. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Baliaus tikslas — pa
remti pabaltiečių akademinės 
draugijos veiklą. Bilietų reika
lais kreiptis į baliaus rengimo 
komiteto lietuvių sekciją: Vikto
ras Kirkyla (212) 856-1764, Rasa 
Razgaitienė (212) 849-6233,
Evaldas Remeza (212) 740-1526, 
Alina Staknienė (212) 523-8517, 
Vytautas Vygantas (516) 466-30- 
13.

VVaterburio LB apylinkė spa
lio 16 rengia bendruomeninį 
vakarą, kurio programą atliks 
New Yorko vyrų choras Perkū
nas, diriguojamas Vytauto Dau
girdo. Bus leidžiamas laimėji
mam A. Petrikonio paveikslas. 
Šokiai, valgiai. Apylinkė kviečia 
visus dalyvauti šiame bendruo
meniniame vakare.

Į Perkūno vyrų chorą įstojo 
nauji choristai: Vytautas Mika
lauskas, Gediminas Mikalaus
kas, Ričardas Krulikas, Bronius 
Čepukas, Vladas Kalytis. Įsijun
gė anksčiau dainavę: dr. Bronius 
Svogūnas, Kazys Skobeika. 
Choras dabar repetuoja du kar
tus per savaitę, antradieniais ir 
ketvirtadieniais 7:30 v.v. Kultū
ros Židiny. Choras dabar ren
giasi gastrolėm. Spalio 16 va
žiuoja koncertuoti į Waterburį, 
Conn.

Dr. M. Kregždienei susirgus, 
Balfo revizijos pirmininko parei
gas sutiko eiti K. Bačiauskas, o 
jo padėjėju bus A. Vebeliūnas. 
Balfo vajus prasidės spalio 15.

Rudens balius įvyks šį šešta
dienį, spalio 2, Kultūros Židiny. 
Programoj bus vakarienė, N.Y. 
mergaičių choro bei akordeonis
tės R. Raudytės pasirodymas ir 
šokiai. Pradžia 7 vai. vak. Balių 
rengia N.Y. Lietuvių Atletų Klu
bas. Dėl vietų prie stalų sku
biai kreiptis į Praną Gvildį, 356- 
7871.

Amerikos Lietuvių Katalikių 
Moterų Sąjungos New Yorko ir 
New Jersey apskričių suvažiavi
mas įvyks š.m. spalio 3, sekma
dienį, Angelų Karalienės parapi
joj Brooklyne, 213 South 4th 
Street. 11 vai. mišios, pusryčiai 
ir posėdis. Visos kuopos yra pra
šomos atsiųsti savo atstoves.

Siūlomas gražioje bei ramioje 
vietoje neseniai atremontuotas 
trijų kambarių namelis su sodu 
ir visais patogumais (15 min. į 
šiaurę nuo G. Washingtono til
to); siūlomas už 3-4 vai. namų 
ruošos darbą per dieną ir už 
dviejų mokyklinio amžiaus mer
gaičių priežiūrą. Tinka jaunai 
šeimai‘su vienu vaiku, į pensi
ją išėjusiai pajėgiai porai ar vie
nišai moteriai. Namelis laisvas 
šių metų gale. Skambinti vaka
rais arba savaitgalio metu (914) 
359-268'2.

House for sale. VVoodhaven 
North — 1 family detached, 
six and half large modern rooms 
— near park and transportation. 
Asking $35,000. Owner 
441-2806.

— ST. PETERSBURG, FLO
RIDA ir apylinkėse perkant, 
parduodant ir nuomojant nuosa
vybes kreipkitės į ANGELĘ 
KAUNIENĘ, Broker-Realtor, 
6900-10th Avė. North, St. Pe
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
345-2738.

House for sale. VVoodhaven 
North, detached one family 
house with ultra modern large 
kitchen and bathroom. This im- 
maculate 3 bedroom house is in 
a “movė in condition” on a quiet 
street. Price 35,000 dol. Telef. 
528-9587 or 846-0330.

Parduodamas 11 akrų žemės 
sklypas su pervežamu gražiu na
mu ir naujai pastatytu dideliu 
garažu. Gera vieta žuvavimui ir 
medžioklei. Vieta yra Catskill, 
netoli Conesville, N.Y. Teirautis 
pas savininką vakarais 516 475- 
5046.

Maironio lituanistinės mokyklos šių metų vaikų darželis su mokytoja Maryte Budraitiene.
Nuotr. L. Tamošaičio

MAIRONIO MOKYKLA mokyklos. Prašome jon leisti sa-
VO vaikus. Tegu kuo daugiausiaPRADĖJO NAUJUS MOKSLO METUS vaikų lanko šią mokyklą!

(atkelta iš 9 psl.)

Oniūnas, jaunesniuosius — Rita 
Oniūnienė, dainavimo mokytoja 

Nijolė Ulėnienė.
Pagelbiniai mokytojai yra šie: 

Rasa Milukaitė žemesniem sky
riam, Audronė Bartienė aukš
te s nie m skyriam. Taip pat padės 
ir tėvų komiteto narys Gintas 
Žemaitaitis. Pagelbiniai mo
kytojai reikalingi tuo atveju, jei 
kartais neatvyksta skyriaus ar 
kokio dalyko mokytojas. Kad 
nepasidarytų mokiniam laisva 
pamoka, ateina pagelbiniai mo
kytojai ir praveda pa
moką.

-o-
Visa mokykla dar sugiedojo 

Lietuvos himną, Marija, Marija 
(buvo paaiškinta, kad žodžius 
parašė Maironis). P. Jurkus pa
sakojo, kodėl mokykla vadinasi 
Maironio vardu, kas jis buvo lie
tuvių tautai.

Pabaigai visi vaikai sudai
navo — Į mokyklą. (Dainelė iš 
praeitų metų mokyklos vaidini
mo). Visus dainavimus vargonė
liais palydėjo Nijolė Ulėnienė.

Po to mokiniai grįžo į savo 
klases, kur prasidėjo normalios 
pamokos.

Sekmadienį, rugsėjo 12, Kul
tūros Židiny buvo jaunimo pa
maldos. Jos buvo skirtos mokslo 
metų pradžiai. Mokyklos ka
pelionas Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM, visus skatino kuo uo
liausiai mokytis, nes savo moks
lu jaunuolis labiausiai patarnau- 
ka savo tautai ir žmonijai.

-o-
Mokslo metai pradėti. At

skleistos lietuviškos knygos, lie
tuviškai rašoma ir skaitoma. 
Sveikiname visus tuos, kurie 
susirinko į lituanistinę Maironio

mokyklą. Sveikiname jų tėve
lius, kurie su tokiu entuziazmu 
veža vaikus į mokyklą. 
Sveikiname mokytojus ir linki
me mokyklai kuo geriausios sėk
mės.

Drauge prašome ir lietu
viškąją visuomenę — neužmiršti

Mokykla negali išsiversti iš 
tiesioginio mokesčio už mokslą. 
Čia į pagalbą ateina visuomenė, 
atskiri asmenys.

Paremkime mokyklą savo 
auka, nes mokykla perduoda lie
tuviškąsias tėvų tradicijas jauna
jai kartai, mokykla ugdo jų lie
tuvišką nusiteikimą. ( (p.j.)

ŠV. PRANCIŠKAUS 750 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVIŲ

MINĖJIMAS
SPALIO 10, SEKMADIENĮ

12:30 VAL.

PO PAMALDŲ
2:30 VAL.

K

KONCELEBRUOTOS MIŠIOS — didžiojoje 
Kultūros Židinio salėje. Pagrindinis cele
brantas ir pamokslininkas J.E. Vysk. Vin
centas Brizgys. Mišių metu gieda vyrų 
choras Perkūnas
užkandžiai apatinėje salėje
AKADEMIJA:
Atidarymas — Tėv. Paulius Baltakis, 

vienuolyno viršininkas
Šv. Pranciškaus “Tėve mūsų” — Prel. 

Jonas Balkūnas
Šv. Pranciškaus “Saulės giesmė” — skaito 

aktorius Juozas Bulevičius
Šv.Pranciškaus“Transito”giesmės—gieda 

muziko Algirdo Kačanausko progai 
suorganizuotas vyrų choras

Paskaita — Šv. Pranciškus ir Lietuva—
Prof. Simas Sužiedėlis

Poezija šv. Pranciškui —savo kūrybą skaito 
poetas Leonardas Andriekus

Himnai šv. Pranciškui — gieda tas pats 
choras *

Akademijos uždarymas — Tėv. Pranciškus
Giedgaudas, viceprovincijolas

Įėjimas Į akademiją nemokamas
Į minėjimą visus maloniai kviečia

LIETUVOS PRANCIŠKONAI

SENOSIOS LIETUVIŲ ATEIVIJOS AMERIKOJ 
NUVEIKTŲ DARBŲ APŽVALGINĖ

PARODA
ĮVYKS 1976 SPALIO 24-31 DIENOMIS

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

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

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

PROGRAMA:
— 11 valandą bus koncelebracinės pamaldos
— Po pamaldų Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis atidarys parodą
— Dr. Antanas Kučas padarys trumpą apžvalgą apie ankstyvąją lietuvių ateiviją
— Parodos apžiūrėjimas, užkandžiai ir kava apatinėj salėj

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

LANKYMO VALANDOS:
Sekmadieniais —- po pamaldų ligi 6 vai. vak.
Darbo dienomis — nuo 4 ligi 7 vai. vak.
Šeštadienį — nuo 12 ligi 6 vai. vak. Re n vėlai
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