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Prez. Carter, susitikęs su Sov. 
S-gos užs. reik. min. Gromyko, 
iškėlė ne tik Art. Rytų, Afri
kos ir Europos saugumo rei
kalus, bet ir pareiškė savo su
sirūpinimą dėl žmogaus teisių 
pažeidinėjimo Sov. S-goj ir ap
gailestavo, kad kovotojas už 
žmogaus teises Anatoli Ščarans- 
ki vis dar tebelaikomas kalėjime.

JAV ir Sov. S-ga atskirais pa
reiškimais pranešė, kad, laiku 

nesudarius naujos strateginių 
ginklų apribojimo sutarties, jos 
laikysis senosios sutarties nuo
statų, jei ir antroji pusė taip pat 
jų laikysis.

Prancūzijos socialistų, komu
nistų ir kairiųjų radikalų parti
jų pasitarimai dėl naujos rinki
minės programos sudarymo iš
iro, ir viltis šiai koalicijai laimė
ti busimuosius parlamento rin
kimus gerokai sumažėjo. Ko
munistai nori ne tik padidinti 
nacionalizuotinų įmonių skaičių, 
bet ir lygiom dalytis valdžia bu
simoj vyriausybėj.

R. Vokietija, prieš prasidedant 
Belgrado konferencijai, stengia
si apsivalyti nuo vyriausybės po
litikos kritikų, ištremdama juos į 
V. Vokietiją. Paskutiniu laiku į 
V. Vokietiją buvo išgabenta 
per 200 kalėjimuose laikytų po
litinių kalinių ir ištremta 20 
kultūrininkų. Už kiekvieną pa
leistą politinį kalinį V. Vokieti
ja sumoka po 20,000 dol.

Prez. Cartęr lapkričio pabai
goj numato p|er 11 dienų aplan
kyti Venecuelą, Braziliją, Nige
riją, Indiją, .Iraną, Prancūziją, 
Lenkiją ir Belgiją.

Britanija sutarė pradėti dery
bas su Ispanija dėl Gibraltaro 
ateities. Gen. Franco laikais 
Ispanijos siena su Gibraltaru 
buvo visai uždaryta ir net tele
foninis susisiekimas buvo nu
trauktas.

Izraelio min. kabinetas sutiko, 
kad pradinėj Ženevos konferen
cijoj dalyvautų ir palestiniečių, 
bet ne Palestinos išlaisvinimo 
org-jos atstovai. Vėliau Izraelis 
tartųsi atskirai be palestiniečių 
su Egiptu, Jordanu ir Sirija, bet 
šis siūlymas arabų nepatenkina.

Vietnamo karo metu Hanoi 
pusę palaikę amerikiečiai suren
gė Vietnamo delegacijai prie JT 
priėmimą, kuriame delegacijos 
pirm-kas vėl puolė JAV už impe
rializmą. Organizatorių tarpe 
buvo buvęs teisingumo sekr. 
Ramsey Clark ir federalinės 
agentūros Action direktorius 
Sam Brown. P. Vietnamo pabė
gėliai šį priėmimą piketavo.

JAV paprašė Sov. S-gą nedi
dinti jos turimų karo laivų skai
čiaus Indijos vandenyne.

Kinijos min. pirm. pav. Teng 
Hsiao-ping pareiškė neturįs vil
ties, kad Sov. S-gos ir Kinijos 
santykiai pagerėtų.

JAV spaudžiant, Libane vyku
sios kovos tarp krikščionių ir pa
lestiniečių pasibaigė paliau
bom. Izraelis taip pat atitraukė 
iš pietinio Libano savo karius ir 
tankus į Izraelio pasienį.

Sov. S-gos karinė galybė nuo 
1964 išaugo iš 140 iki 170 divi
zijų; strateginių ginklų skai
čius iš 649 iki 3228 vienetų, o 
jų naikinamoji galia padidėjo iš 
1,102 iki 4,861 megatonų. Be to, 
jie pradėjo išdėstyti 3 naujas 
tarpkontinentines raketas ir 
numato išdėstyti dar 1 ir bando 
2 naujas pov. laivų šaunamas ra
ketas.

Sov. S-gos užs. reik. min. Gro
myko JT pasakytoj kalboj kalti
no prez. Carter pamokslininka- 
vimu apie žmogaus teises ir kal
tino, kad tai yra kišimasis į vi
daus reikalus ir kad tai susilauks 
ryžtingo atsako.
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“ŠNIPŲ” MEDŽIOJIMO ĮKARŠTIS 
AUSTRALIJOJ

Australijoj yra arti 20 įvairių 
paskirčių amerikiečių pastatytų 
bazių. Pastaruoju laiku labiau
siai išgarsėjusi yra Pine Gap 
elektroninė žvalgybos bazė, 
esanti Centrinėj Australijoj, ne
toli Alice Springs miesto. Ji 
įrengta jau apie 10 metų pagal 
JAV-Australijos sutartį, abiejų 
šalių aptarnaujama. Abi šalys 
naudojasi šioj stoty surinktais 
duomenimis. Australijos vyriau
sybė visada pilnai apie ją in
formuojama, ir jokios trinties ne
buvo. Nors tokios grupės, kurios 
viso pikto šaltiniu laiko Ameri
ką, kai kada keldavo klausimą 
spaudoj ar surengdavo de
monstraciją, bet visa tai tik tuš
čiai nuskambėdavo.

Bazėj dirba apie 1500 žmčnių 
— amerikiečių ir australų. Jie 
gražiai sugyvena su miesto gy
ventojais, yra įsijungę į visoke
riopą miesto gyvenimą ir mies
tui finansiškai yra naudingi. Kai 
kartą kairiosios grupės iš Ade
laidės rengė autobusais de
monstracinį žygį į Alice Springs, 
tai miesto gyventojai viešai jas 
įspėjo: demonstrantai bus pasi
tikti su šautuvais! Demonstraci
ja neįvyko. Pati bazė, kaip visur, 
yra izoliuota, ir ją lankyti lei
džiama tik su specialiais leidi
mais.

Kaip žinoma, neseniai Los 
Angeles federaliniame teisme 
Christopher Boyce, nuteistas už 
klasifikuotų informacijų teikimą

Pabaltiečių jaunimas nuo Lincolno paminklo eina demonstruoti prie Sovietų ambasados.
Nuotr. V. Maželio

VLIKO VEIKLOS 
FINANSAVIMAS

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto veikimą įgalina 
Tautos Fondas, telkdamas rei
kiamas lėšas.

Ilgametis Tautos Fondo tary
bos pirmininkas prel. Jonas Bal
konas, įvertinant jo dvidešimt 
vienerių metų darbą šioj srity, 
Tautos Fondo trečio suvažiavi
mo nutarimu pakeltas garbės pir
mininku, o ilgametis Tautos Fon
do direktorius Petras Minkūnas 
— garbės nariu.

Sudarius naują Tautos Fondo 
tarybą ir naują valdybą, abiejų 
bendras posėdis vyko rugsėjo 30 
Kultūros Židiny, Brooklyne.

Naująją Tautos Fondo tarybą 
sudaro: pirm. Jurgis Valaitis, 
vicepirm. Juozas Giedraitis, vi
cepirm. Juozas Vaičeliūnas, 
sekret. Romualda Šidlauskienė, 
direktoriai — Antanas Firavi- 
čius, Ignas Gasiliūnas, Kazys 
Jankūnas, Algis Vedeckas.

Naująją Tautos Fondo valdy
bą sudaro: pirm. Ignas Gasiliū
nas, vicepirm. atstovybių ir įga
liotinių reikalam —Juozas Gied
raitis, vicepirm. vajaus reikalam 

sovietam, stengdamasis sušvel
ninti galimą bausmę, padarė 
keletą pareiškimų apie tariamai 
nelegalią ČIA veiklą Australijoj. 
Boyce kaltinimai prieš ČIA iš 
vienos pusės buvo sensacingi, 
bet kartu ir labai neapibrėžti, 
abejotini. Pvz., jis atpasakojo 
prieš porą metų su savo jaunys
tės laikų draugu Andrew Lee 
(irgi kaltinamu tokiu pat nusi
kaltimu kitoj byloj) turėtą pasi
kalbėjimą, kuriame tarp kita ko 
pasakęs: “jei ČIA veikla Čilėj 
esanti bloga, tai pamatytum, ką 
ČIA daro Australijoj”. Ir toliau 
Boyce pasakojęs draugui Lee, 
kad ČIA buvo įsijungus į ope
racijas prieš Australijos vyriau
sybę, Australijos vyriausybė bu
vusi apgaudinėjama apie Pine 
Gap įrengimų naudojimą ir jų 
pobūdį, ir suminėjęs daug kitų 
ČIA nusikaltimų.

Victor Marchetti, buvęs Chr. 
Boyce liudytojas, turėjęs su juo 
pasikalbėjimą, papildė Boyce 
kaltinimus prieš ČIA dar ir savo 
turimomis žiniomis, nes jis ilgai 
dirbęs ČIA organizacijoj ir para
šęs drauge su kitu knygą “ČIA 
and the Cult of Intelligence”. 
V. Marchetti dar sakosi daly
vavęs sudarant JAV-Australijos 
sutartį dėl Pine Gap bazės nau
dojimo, informacijomis dalini
mosi ir t.t. Bet esą jau nuo pat 
pradžios JAV vyriausybė nė ne
maniusi sutarties pildyti.

Išnaudodama Boyce ir Mar

— Jadvyga Vytuvienė, sekr. — 
Marija Noreikienė, ižd. — Vy
tautas Kulpa, finansų sekr. — 
Aldona Katinienė, narys infor
macijai — kun. dr. Kornelijus 
Bučmys, OFM, narė visuomeni
niam ryšiam — Margarita Sama- 
tienė, teisinė patarėja — dr. Ele
na Armanienė.

Bendram posėdy T.F. tarybos 
pirm. J. Valaitis informavo apie 
Vliko valdybos pirm. dr. K.J. 
Valiūno ir T.F. tarybos pirm. J. 
Valaičio pasitarimus su Kanados 
atstovybėm, inkorporacijos rei
kalą, darbo pirmenybes (paliki
mai, organizacinio tinklo plėti
mas, statutų suredagavimas bei 
išspausdinimas ir t.t.).

Ryškumo dėlei nutarta nuo 
dabar Tautos Fondą vadinti 
Lietuvos Išlaisvinimo Tautos 
Fondu.

Valdybos pirm. Ignas Gasiliū
nas atkreipė dėmesį į spalio 
mėn. vykdytiną pasiruošimą ru
dens vajui, kuris vyktų lapkri
čio ir gruodžio mėnesiais. Atsto
vybėm ir įtaliotiniam, spaudai 
bei radijo valandėlėm bus iš
siunčiami specialūs raštai ir in
formacijos. — K.B. (Elta) 

chetti šaltinius, Australijos spau
da atidarė Pandoros dėžę. Be to, 
dar buvo surastas Anglijoj ištrė
mimo laukiąs Philip Agee, il
gametis ČIA tarnautojas, pasi
traukęs iš tarnybos ir paskelbęs 
apie ČIA įvairias žinias. Austra
lijos laikraščiai rašė viską, ką tik 
gavo iš tų šaltinių. Radijas, tele
vizija neatsiliko. Kai kurie parla
mentarai, kairiųjų unijų atsto
vai davė savo vaizduotei laisvę. 
Štai pavyzdžiai.

1. Pine Gap, elektroninė žval
gybos bazė, turinti įrengimus 
(“super bug”), kuriais galinti 
sekti Australijoj kiekvieną tele
foninį pasikalbėjimą, telex pra
nešimus. Tie įrengimai jau treji 
metai veikią JAV satelite. Iš jų 
gautos žinios esančios tiesiai 
perduodamos į ČIA centrinę 
JAV.

2. Prie Pine Gap veikianti 
ČIA, nežiūrint tarp abiejų vals
tybių esančios sutarties, sulai
kiusi kai kurias žinias ir ne- 
perdavusi Whitlamo vyriau
sybei (Labour Party).

3. 1974 ČIA infiltravusi trans
porto unijas, duodama jų vadam 
kyšius.

4. Richard Stallings, Pine Gap 
instaliatorius, 1966-68 turėjęs 
ryšius su Country Party lyderiu 
Doug Anthony, dabartinės M. 
Fraser vyriausybės ministerio 
pirmininko pavaduotoju.

(nukelta į 2 psl.)

JAV SAITAI 
SU IZRAELIU

JAV kasmet Izraeliui skiria 
per 2 bil. dol., arba 16 proc. 
Izraelio biudžeto. Tam reikalui 
kiekvienas JAV gyventojas kas
met turėtų sumokėti po 600 dol. 
Maždaug pusė šios sumos ski
riama karinei, o kita pusė ūki
nei pagalbai. Apie 500 mil. dol. 
ūkinės pagalbos kasmet yra do
vanojama, o likusi suma skoli
nama ilgiem terminam už 2-3 
proc. palūkanų. Apie pusė kari
nės pagalbos yra taip pat be
veik dovanojama, nes skolos 
grąžinimas atidedamas bent de
šimtmečiui. Be to, dažnai Iz
raelis gauna naujausius ginklus, 
kurių net JAV armija ne visada 
turi. Nepamirštini ir kasmet iš 
JAV gyventojų United Jewish 
Appeal Izraeliui surenkami de
šimtys milijonų dol., kurie yra 
nurašomi nuo JAV pajamų 
mokesčių. Taip dalykam susi
klosčius, JAV galėtų paspausti 
Izraelį ne tik ūkinėj ar politi
nėj, bet ir žmogaus teisių srityj, 
bet Izraelis yra įsitikinęs, kad 
JAV, vidaus politikos sumetimais 
ir privengdamos Sov. S-gos įsi
kišimo į Art. Rytų reikalus, nie
kada nedrįs iš Izraelio reikalau
ti per didelių nuolaidų.

— Darbininke jau buvo rašy
ta apie Šiauliuose prie Salduvės 
piliakalnio pastatytą paminklą 
raudonarmiečiam. Kultūros 
Barų 7 numery Vytenis Rimkus 
vėl rašo apie šį architektų K. 
Patamsio ir G. Pajerskaitės su
projektuotą paminklą, pastatytą 
Lietuvos pavergėjam, vadina; 
miem Šiaulių miesto “išlaisvin
tojam”. Paminklas yra trijų ka
reivių susiglaudusių nugaromis, 
ansamblis, sulydytas iš kaltinių 
vario plokščių ir turįs 11 metrų 
aukščio. Sulydymo darbus atliko 
net iš Armėnijos iškviesti ly
dymo specialistai. V. Rimkus 
rašo, kad paminklas būsianti 
okupantų šventovė. Jo žo
džiais: “Naujasis Šiaulių
monumentas, lygiai kaip ir Kryž- 
kalnio bei kiti paminklai, pri
klauso naujajam paminklų tipui, 
kurį galėtume skirti prie apei
ginių kompleksų. Čia bus ren
giami kolektyviniai iškilmingi 
aktai (priėmimas į pionierius ar 
komjaunimą, mitingai, są
skrydžiai ir pan.)” (Kultūros Ba
rai, Nr. 7, psl. 6). Be Šiaulių 
ir Kryžkalnio, V. Rimkus mini 
dar tokį pat “šventinį” pamink
lą Rygoj, pastatytą taip pat Lat
vijos pavergėjam. Ir pavergtieji 
yra verčiami garbinti savo pa
vergėjus! Ne tik jaunimas, bet ir 
subrendę menininkai! Štai, ir 
gabus kompozitorius E. Balsys 
Šiaulių paminklo atidengimui 
turėjo sukurti “iškilmingą kanta
tą tarybiniam kariam išvaduoto
jam”.

— “Spalio” sukakčiai baigia
mas kurti Lietuvoj spalvotas 
propagandinis televizijai filmas 
“Ko verką pušys”. Filmo 
scenarijus sukurtas pagal M. 
Šumausko knygą “Gyvenimo 
prasmė”. Filmas vaizduoja so
vietinius partizanus Lietuvoj. 
Režisierius — Balys Bratkaus- 
kas, operatorius — Algis Jukne
vičius. Vaidina Š. Petronaitis, A. 
Paulavičius, V. Grigolis, I. Va- 
siulytė, D. Overaitė, V. Šinka
riukas, O. Laniauskas, R. Ra
manauskas, V. Rumšą, A. Venc- 
kūnas, J. Jaruševičius, F. Jakš- 
tys, A. Barčas ir kiti — iš viso 
apie 30 aktorių. Filmuojama 
Švenčionių rajone ir Vilniuj. 
Vaidina ir režisuoja lietuviai, 
bet filmo dvasia — rusiška.

— Žymiausi Lietuvos archi
tektai — Vilniaus vyr. arch. Vyt. 
Balčiūnas, Kauno vyr. arch. A. 
Sprindys, paminklų konservavi
mo projektų viršinirfkas arch. A. 
Pilypaitis, Architektų sąjungos 
pirmininkas A. Rasteika ir vil
nietė architektė I. Daujotaitė 
— lankėsi Rytų Vokietijoj: susi
pažino su Erfurto, Leipcigo ir .. 
Berlyno architektūra.

— Rugsėjo 8-11 Šventojoj Lie
tuvos teatrologus idėjiškai in- 
doktrinavo iš Maskvos atvykęs 
filosofijos kandidatas A. Arsen- 
jevas ir vietinis Žinijos lektorius 
J. Balbokas.

— Per Vilniaus radiją ir vieti
nėj televizijos programoj skaito
mi Ievos Simonaitytės, R. Ka- 
šausko ir Alf. Bieliausko kūri
niai.

— Okupuotos Lietuvos spau
doj platokai minima muziko An
tano Budriūno 75-erių metų am
žiaus sukaktis. Jis yra gimęs 
1902 rugsėjo 20 Pabiržėj. Muzi
kos mokėsi privačiai ir Kauno 
muzikos mokykloj. Kai kurį lai
ką vargonininkavo, paskiau va
dovavo stambesniem choram, 
dėstė Vilniaus konservatorijoj.
Ypač aktyvus buvo sovietinėj 

okupacijoj: kūrė kantatas, diri
gavo dainų šventėse, parašė mu
zikos vadovėlį vidurinei mokyk
lai. Mirė 1960 spalio 5 Vilniuj.

— Kultūros Baruose (Nr. 7) 
Julius Būtėnas išspausdino 
pluoštelį atsiminimų apie 1940 
(pirmosios bolševikų okupacijos 
metais) buvusiuose Jono Vailo
kaičio namuose veikusį rašytojų 
ir menininkų klubą. Rašoma, 
kaip P. Cvirka diktatoriaus teisė
mis perorganizavo Rašytojų 
draugiją, privertęs rašytojus pa
duoti prašymą ir užpildyti bio
grafinę anketą, kad iš naujo į 
draugiją būtų priimti. O pati 
draugija, dabar pavadinta Rašy
tojų sąjunga, buvo paversta 

maskvinės rašytojų sąjungos 
skyrium. Rašytojų sąjungos ir 
menininkų klubo aktyvistai 
buvo P. Cvirka, J. Būtėnas, V. 
Montvila, J. Šimkus, K. Jakubė- 
nas, G. Zimanas, teatro direkto
rius J. Grybauskas, rež. B. Dau
guvietis, K. Korsakas, dailinin
kai — V. Jurkūnas, S. Žukas. 
Atsiminimų autorius prisipažįs
ta, kad jau tada rašytojų ir meni
ninkų klubas buvo pajungtas ko
munistų partijos tikslam. Į klubo 
susirinkimus lankydavosi CK 
sekretorius K. Preikšas, “prezi
dentas” J. Paleckis ir kt. Mark
sizmo-leninizmo rašytojus ir 
menininkus mokė iš Maskvos 
atvykę “profesoriai” Kursanovas 
ir Kaširinas. Jau tada iškilo lite
ratūrinio palikimo problema. 
Daugelio lietuvių rašytojų su
kurti nepriklausomybės metais 
veikalai komunistų partijai buvo 
nepriimtini. Reikėjo laukti ato- 
lydžio metų (Stalino mirties), 
kol į literatūrinį palikimą 
buvo leista pažiūrėti palankiau. 
Atsiminimuose minima daug pa
vardžių. Vieni klubo lankytojai 
buvo kuklūs, nedrąsūs, kiti mė
gino derintis prie partijos reika
lavimų. P. Cvirka siūlė temas 
ne tik rašytojam, bet ir daili
ninkam, muzikam. Gerai, kad at
siminimų autorius kalba gana at
virai ir tuo pačiu pateikia au
tentiškos istorinės medžiagos 
apie lietuviškos kultūros griovi
mo pradžią, pradėtą okupantij 
bolševikų.

— Rugsėjo 2 Vilniaus Dailės 
parodų rūmuose atidaryta res
publikinė dailės paroda “Spalio 
60-mečiu i”. Parodos apžvalgose 
rašoma, kad revoliucinėmis te
momis dalyvauja dailininkai E. 
Jurėnas, V. Galdikas, P. Raudu- 
vė. Darbo entuziazmą, statybas, 
miestus vaizduoja I. Kačenaus- 
kaitės, V.* Jakšto, S. Ikamo, R. 
Kalniūnditės kūriniai. Jautriais 
poetiškais grafikos kūriniais ro- 
dąsi J. Lagauskas, B. Stančikai- 
tė, V. Klemka, V. Jurkūnas Jr., 
Klaipėdos grafikai. Tapybos 
salėj išstatyti V. Mackevičiaus, 
1. Piekuro, S. Džiaukšto, L. Tu- 
leikio, V. Ciplijausko, A. Švėgž
dos kompoziciniai paveikslai. 
Su peizažais rodosi A. Stasiuke- 
vičius, V. Kisarauskas, J. Če
ponis, J. Vosylius, R. Vaitiekū
nas. Su portretais —A. Gudaitis,
S. Veiverytė, K. Dereškevičius, 
R. Martinėnas, B. Uogintas, S. 
Jusionis. Skulptūrai atstovauja 
B. Zalensas, R. Kazlauskas, J. 
Naruševičius, J. Kėdainis, J. Mi
kėnas. Pažymima, kad skulpto
riai rodosi su “komunizmo kūry
bos” tematika: darbininkais, 
kolūkiečiais, kultūros veikė
jais . . .

Pr. N.

ART. RYTŲ 
POLITIKOS 
UŽKULISIAI

Spėliojama, kad Izraelio užs. 
reik. min. Moshe Dayan, vykda
mas į JAV, buvo slapta susiti
kęs su Maroko karalium Has- 
san II, kuris arabų valstybių var
du įspėjęs Izraelį, kad, nepavy
kus Ženevos konferencijai ir 
iškilus naujam karui su arabais, 
Egiptas bus priverstas prašyti 
Sov. S-gos pagalbos, ir nuosai
kusis Egipto prez. Anwar el- 
Sadat galįs būti nuverstas; kad, 
Ženevos konferencijai nepavy
kus, turi būti tęsiamos ribotos 
derybos tol, kol vėl ateis laikas 
kitai Ženevos konferencijai su
šaukti, ir kad arabų valstybės yra 
labai susirūpinusios žydų kolo
nijų steigimu okupuotose arabų 
žemėse.

Ankstyvesniam slaptam susiti
kime su Jordano karalium Hus- 
sein Izraelio užs. reik. min. Day
an buvęs įspėtas, kad pastoviai 
taikai Art. Rytuose pasiekti Izra
elis turįs grąžinti visą vakarinį 
Jordano krantą, o dalinei taikai 
— bent jo dalį, nes kitaip Izra
elis turėsiąs derėtis ne su Jor
danu, o su Palestinos išlaisvini
mo org-ja.
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Savaitės 
įvykiai

ŠNIPŲ” MEDŽIOJIMAS

Japonų teroristai pagrobė iš 
Paryžiaus per Tokiją į Bangladeš 
skrendantį Japonijos keleivinį 
lėktuvą su 156 keleiviais ir rei
kalavo paleisti iš Japonijos ka
lėjimo ten laikomus 9 teroristus 
ir sumokėti 6 mil. dol.

Iš į Kiniją atvykusios Kam- 
bodijos delegacijos paaiškėjo, 
kad Kambodijos min. pirm, ir 
komunistų partijos gen. sekr. yra 
Pol Pot, tačiau manoma, kad tai 
nėra tikroji jo pavardė.

Čekoslovakijos kovotojai už 
žmogaus teises žada suaktyvinti 
savo veiklą.

Rodezijos vyriausybė pakvie
tė numatomą Britanijos vyriau
sybės įgaliotinį pereinamajam 
laikotarpiui ir JT gen. sekr. at
siųsti savo atstovus tartis dėl val
džios perleidimo juodųjų 
daugumai.

Sov. S-gos komunistų partija 
painformavo 1938 Stalino likvi
duoto bolševikų veikėjo Nikolai 
Bucharin gimines, kad jų prieš 
16 m. paduotas prašymas Buch- 
ariną rehabilituoti yra atmestas.

Egipto vyriausybė pareiškė, 
kad ji numato paskelbti Sov. S- 
gai turimų skolų grąžinimo 10 
m. moratoriumą.

Britanijos liberalų partija nu
tarė ir toliau remti darbo parti
jos vyriausybės politiką.

Somalijos sukilėliai leido žur
nalistam lankytis jų užimtam 
Ogaden provincijos Jijiga 
mieste. Čia jiem buvo parodyta 
ir daugybė Etiopijos kariuome
nės paliktų tankų, autovežimių 
ir šaudmenų.

Izraelio vyriausybė neleido 
kraštutiniam nacionalistam už
imti dviejų neoficialių žydų ko
lonijų okupuotame Jordano vaka
riniam krantė, Bbt’ leido įsikurti 
kariuomenės stovyklos palapi
nėse. ' ’’

Šveicarijos gyventojai bendru 
ir pagal kantonus referendumu 
pasisakė prieš abortų įstatymo 
palengvinimą. Pagal dabartinį 
įstatymą nėštumas galįs būti nu
trauktas tik 2 daktaram pripaži
nus, kad tai sudaro pavojų mo
ters gyvybei.

Senato daugumos vadas šen. 
Robert C. Byrd pareiškė, kad, 
tvirtindamas Panamos kanalo 
sutartį, senatas pridės atskirus 
pareiškimus, smulkiau aptarian
čius JAV teisę naudotis kanalu 
ir pasiųsti ten kariuomenės ka
nalui saugoti.

Pagal šen. Frank Church duo
tą pažadą Kuba leido išvykti į 
JAV 29 amerikiečiam ir 26 jų ku
biečiam giminėm.

Olandijos policija susišaudė 
su V. Vokietijos labiausiai ieš
komu teroristu Knut Folberts ir 
jį sulaikė.

Prieš Tailando karalių Phu- 
miphol Aduldet ir jo žmoną bu
vo pasikėsinta, bet jie išliko 
sveiki.

Olandijos 7 molukų teroristai, 
prieš kurį laiką pagrobę trauki
nį ir mokyklą, buvo nubausti 
kalėti nuo 6 iki 9 m.

Šri Lanka numato pakeisti val- 
dymosi sistemą iš parlamentinės 
į Prancūzijos tipo prezidentinę 
sistemą.

U

(atkelta iš I psl.)

5. ALP (Australian Labour 
Party) ir ACTU (Australian 
Council of Trade Unions) pir
mininkas B. Hawke prileidžia 
galimybę, kad Whitlam ČIA aki
mis buvęs nepatikimas; todėl 
ČIA galėjusi prisidėti priėjo nu
šalinimo.

6. V. Marchetti tvirtinimu, 
ČIA per 10 metų finansavusi 
Liberal-C.Party (dabartines vy
riausybines partijas). ČIA pini
gai buvę naudojami sudiskredi- 
tuoti ALP. Politinės partijos bu
vusios finansuojamos per multi- 
nacionalines bendroves, per į- 
vairius fondus, o kartais ir 
tiesiog.

7. ČIA turinti savo agentus 
JAV ambasadoj ir dar apie 30 
už jos. Philip Agee tariamus 
agentus JAV ambasadoj suminė
jo pavardėmis.

8. ČIA mokėjusi pinigus kai 
kuriom Australijos bažnyčiom. 
Ph. Agee pareiškimu, 1950 ČIA 
išmokėjusi unijom apie 7000 
svarų, Katalikų Soc. Studijų ju
dėjimui irgi apie 7000 svarų. 
Ši pastaroji organizacija veikian
ti drauge su National Civic 
Council.

9. ČIA veikla siekianti 1947 
— bankų nacionalizacijos mėgi
nimus, Chifley (ALP) vyriausy
bės pralaimėjimus ir t.t.

10. Buv. Whitlam vyriausybės 
ministeris Clyde Cameron, ves
damas painiais keliais, priėjęs 
prie to, kad jau 1951 dabarti
nis gen. gubernatorius, kuris 
1975 lapkričio 11 nušalino Whit- 
lam vyriausybę, turėjęs ryšius su 
ČIA.

11. ČIA finansiškai rėmusi 
tarptautinę juristų organizaciją, 
Amnesty International.

Ir t.t. Čia tik dalis tų nusi
kaltimų, kuriuos ČIA vien 
Australijoj esanti padarius.

Visas šis “šnipų” medžiojimo 
įkarštis, jei bent dalis tų kalti
nimų pasitvirtintų, galėtų turėti 
nepageidautinų pasekmių JAV- 
Australijos sąjunginiam santy
kiam, o viduj — Australijos po
litinių vadų patikimumui.

Viso įkarščio eigoj daugiausia

ugnį kurstė ALP ir jos vadas, 
buv. min. pirm. G. Whitlam 
(dabar opozicijos vadas), kairio
sios grupės ir asmenys, kurie se
niai puoselėja Amerikai neapy
kantą ir aukština Sov. Sąjungą. 
Tą ugnį sumažinti ar net visai 
užpūsti stengiasi dabartinis min. 
pirm. M. Fraser, jo partijos na
riai ir nuosaikiosios grupės.

G. Whitlam parlamente reika
lauja vadinamosios Royal Com- 
mission, kurios uždavinys būtų 
tirti ČIA ir kitų svetimų agentų 
veiklą. Jis lankėsi pas naujai pa
skirtą JAV ambasadorių, prašė 
perduoti atitinkamą pareiškimą 
prez. J. Carteriui.

Min. pirm. M. Fraser, atsaky
damas parlamente į opozicijos 
reikalavimus sudaryti Royal 
Commission, pareiškė, kad 
Australija turi su JAV gynybos 
ryšius, naudojasi bendrais įren
gimais, keičiasi informacijomis 
ir gali prie jų prieiti. Dėl ČIA 
veiklos — kaltintojai remiasi 
nepatikimais pareiškimais, 
teisme duotais kaltinamo sunkiu 
nusikaltimu asmens. ČIA nėra 
kenksminga Australijai. Tuo rei
kalu jis gavęs iš prezidento J. 
Carter užtikrinimą, kad nei JAV 
vyriausybė, nei jos organai nėra 
įmaišyti į nelegalią veiklą 
Australijoj.

Vis dėlto šis “šnipų” ieškoji
mo įkarštis neatslūgo, tik kiek 
apsilpo. Visokios kairiosios 
jėgos naudojasi proga surankioti 
visa, ką tik jos nuo seniai yra 
radusios. Geresnę progą teršti 
Ameriką ir skaldyti savo visuo
menę sunku rasti. Pagrindinis 
jų tikslas — daryti visa, kad 
JAV bazės būtų visiškai iš 
Australijos pašalintos. Vieno

žymaus politinio stebėtojo ma
nymu, Australija pati viena yra 
visiškai neapsiginamoj padėty 
ir daugiausia priklauso nuoi JAV 
joj buvimo, todėl anti-CIA akcija 
skiekia atkirsti Australiją nuo 
sąjungininkų gynybinės apsau
gos. Antras anti-CIA kampanijos 
tikslas — atvaizduoti dabartinę 
Australijos vyriausybę (ir jos 
partijas) kaip užsienio interesų 
diriguojamas lėles. “Lapkričio 
sąmokslas” (Whitlam nušalini
mas) tam tinka. Gen. guber
natorius ir M. Fraser vyriausy
bė esą kriminalistų grupė, atsi
davusi užsienio interesam, netu
rinti teisėto pagrindo. Visa tai 
tinka ALP doktrinai, kairiojo 
sparno spaudimui. Jei visi tie 
siekimai virstų tikrove, tai da
bartiniam ekonomijos ir pramo
nės netikrume bei chaose ir 
esant dargi netvirtai vyriausy
bei — tikrai būtų pavojinga.

Antras stebėtojas mano: kal
tinama ČIA tuo, ką rusai ir KGB 
jau daro eilę metų. Komunis
tų intencija — galutinai perim
ti vyriausybę, kaip jie padarė 
daugely kraštų (stebėtojas mini 
ir Pabaltijo respublikas). Tai gali 
įvykti bet kuriame krašte, kur 
užtektinai nerimo sukeliama 
streikais, pramonės sabotažu, 
ekonominės padėties ardymu, 

infliacija. Čia svarbų vaidmenį 
vaidina komunistų vadovau
jamos unijos. JAV intencija visa 
tai užkirsti.

Kas yra mažesnė blogybė iš 
dviejų? Ar mes norim visuome
nės, grindžiamos “didžiojo bro
lio” koncentracijos stovyklomis 
ir totalitarizmu, ar norim išlai
kyti sistemą, kuri, nors turinti 
netobulumų ir silpnybių, per 
neilgą Australijos savarankiško 
gyvenimo laikotarpį ją atvedė 
iki šių dienų gerovės?

J. Slavėnas

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas Iš 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečiad. Ir penktad. nuo 12 Iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. Iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tel. 296-5250. Namų tel. 296-5359. 80-14 ’?maica 
Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421.

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

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.

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

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

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.

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 Garszvos šei
mos generacija yra New York Statė laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos, Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 
11421; VI 7-4477.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madlson St., 
Ridgewood, 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 Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

Kinija nutarė sušaukti moksli
ninkų konferenciją, suteikti jiem 
didesnę laisvę ir skirti daugiau 
pinigų tyrimam vykdyti, nes iki 
2000 m. Kinija turinti būti su
moderninta.

Sovietų disidentas psichiat
ras Ernest Axelrod buvo areš
tuotas už palaikymą santykių su 
Ščaranskiu ir parazitizmą.

R. Vokietijos ambasada Mask
voj pradėjo platinti brošiūrą, kur 
JAV yra kaltinamos dėl žmogaus 
teisių pažeidinėjimo, rasinės 
diskriminacijos , genocido Viet
name ir kad konstitucija nega
rantuojanti žmogaus teisių į dar
bą.

Mokslininkai priėję išvados, 
kad pasaulio žvaigždynų siste
ma nesanti begalinė ir kad per 
tam tikrą laiką gali subyrėti.

Amerikos Simon and Schuster 
leidykla numato išleisti necen
zūruotų sovietinių autorių para
šytą knygą su paties Brežnevo 
įžanga “Leonid Brežnev: jo 
gyvenimo lapai”.

FLORIDOS 
LIETUVIAI 

LB Palm Beach County 
apylinkė parėmė Švietimo 

Tarybą ir spaudą
LB Palm Beach County apy

linkės valdyba rugsėjo 24 svars
tė eilę bendruomeniškų klausi
mų. Valdyba, vykdydama šių 
metų pradžioj sutartą tarporgani- 
zacinį veikimo planą, nutarė 
suruošti nepriklausomos Lietu
vos kariuomenės atkūrimo mi
nėjimą, kuris susidės iš dviejų 
dalių:

Gruodžio 4 kun. A. Senkus au
kos mišias St. Paul of the Cross 
katalikų bažnyčioj. Per pamal
das giedos solistė O. Jameikie- 
nė-Blandytė.

Gruodžio 11 minėjimas vyks 
Juno Beach, Fla., Howard John- 
son motelio pobūvių salėj. Mi
nėjimo dalyviai bus vaišinami 
priešpiečiais. Po vaišių bus pa
skaita. Po paskaitos svečiai bus 
pakviesti į šalimais esančią A. 
Petrikonio meno kūrinių gale
riją, kurioj dailininkas atidarys 
savo kūrinių parodą. LB apylin
kė sutiko šią parodą globoti.

Į šią šventę kviečiami lietu
viai svečiai iš arti ir toli.

LB apylinkės valdyba taip 
pat nutarė išskirstyti pelną, gau
tą iš liepos 4 suruoštos geguži
nės ir loterijos. Paskirta Švieti
mo Tarybai 50 dol., lietuviš
kiem laikraščiam po 25 dol.: 
Bridges, Darbininkui, Draugui,

Dirvai, Pasaulio Lietuviui ir Tė
viškės Žiburiam.

LB apylinkės valdybos socia
linių reikalų sekcija, bendradar
biaudama su “Palm Beach Me- 
morial Garden-Lietuvių Kapų” 
savininkais, lapkričio 2 tose ka
pinėse surengs mirusių lanky
mą. — A.B.

P.S. Darbininko administraci
ja. LB Palm Beach County apy
linkei nuoširdžiai dėkoja už 
Darbininkui skirtą auką.

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 Fuiton St., Brooklyn, N.Y. 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits VVines & 
Liųuors”, 146 E. Main St., New 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.

Worcesterio, Mass., kolonijos lietuviai prie Lincolno paminklo pabaltiečių žygio metu.
Nuotr. E. Meilaus

LOS ANGELES, CALIF.
Lietuvių radijo valandėlės ba

lius įvyks spalio 15, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos salėj. Meninėj 
programoj scenos vaizdelis, pa
ruoštas akt. Juozo Kaributo.

A. L. Tautinės Sąjungos Los 
Angeles skyriaus banketas įvyks 
spalio 22, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. Tautinių namų salėj. Ban
keto metu visuomenė bus supa
žindinta su naująja A.L. Tauti
nės Sąjungos centro valdyba. 
Pelnas skiriamas lietuviškai 
spaudai paremti.

Metinis bazaras, kasmet ren
giamas Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos, šiemet įvyks spalio 23, 
sekmadienį, parapijos salėse ir 
kieme. Numatyta įvairi prog
rama, pasilinksminimai jauni
mui ir vyresniesiem, laimėji
mai. Didžiajame laimėjime bus 
galima laimėti kelionę lėktuvu į 
Havajus, televizijos aparatą ir 
pinigines dovanas. Visas pel

nas skiriamas parapijos skolom 
išmokėti.

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos choro balius įvyks lapkričio 
5. Programoj choro ir solo dai
nos.

Los Angeles Balfo skyriaus 
labdaros balius įvyks lapkričio 
12 Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos salėj.

Lietuvos kariuomenės minėji
mas šiais metais vyks lapkričio 
20, sekmadienį. Bus specialios 
pamaldos bažnyčioj ir programa 
salėj.

Poeto Prano Lamberto minė
jimas — akademija vyks lap
kričio 26, šeštadienį, 8 vai. vak. 
Šv. Kazimiero parapijos salėj.

Solistės Birutės Dabšienės re
čitalis įvyks gruodžio 3 Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos salėj.

Literatūros vakaras, rengia
mas Lietuvių Fronto Bičiulių, 
įvyks gruodžio 10 Šv. Kazimiero 
parapijos salėj. — L.Ž.K.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM ir 
7 v.v. 97.9 FM bangomis. Music of Llthuania, plrmad. 7:30-8:30 v.v. 
VVSOU-FM 89.5 anglų kalba, dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Moun- 
taineide, N.J. 07092. Tel. 201 232-5565.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

1977-1978 JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti gamintojo kaina. Ta. 
galimybė sutaupyti iki 750 doL ir daugiau. Dėl informacijos skambinti: L. Juozapa
vičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 70th St, Maspeth, N.Y. 11378.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

lcasoliDO
A MEMORIALS

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS

19 33 + 1 9?6

1978 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

1 naktis Maskvoj, 1 naktis Leningrade, 5 naktys Vilniuj

Lapkričio 20, 1977 $640
Vasario 5, 12, 19, 26 $659
Kovo 5 $681
Kovo 12, 19 $716
Kovo 26, bal. 2, 9, 16 $746

Dėl smulkesnių informacijų teirautis agentūroj
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Belaukiant 1978 metų
Atrodo, kad per anksti kalbė

ti apie ateinančius metus. Dar 
tik spalis. Dar tik Balfo vajai 
vyksta. Dar negalvojam nei apie 
kalėdinius pirkinius. Tačiau 
tiem, kurie rūpinasi ateities 
veikla, ateinantieji metai jau ryš
kėja su savo skubiais darbais.

Ateinančiais metais bus 60 
metų nuo Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo. Jei eilines ne
priklausomybės šventes mes su
tinkame su nemažom iškilmėm 
ir įdedame daug triūso, tai ši 
turi būti išskirtinai paminėta.

Okupantas didino ir didins 
priespaudą, stengdamasis ištrinti 
bet kokį nepriklausomųjų dienų 
prisiminimą. Lygiai taip pat 
veiks ir užsienio lietuvius, veiks 
per savo agentus, kad mus dar 
labiau skaldytų, kad mes nebū
tume vieningi, kad nesugebėtu
me veržtis pirmyn ir vieningai 
reikalauti savo kraštui nepri
klausomybės.

Kai žiūrim į mūsų lietuviš
kąją visuomenę, juk ryškiai ma
tosi tos skaldymo, mūsų ardy
mo bangos. Kai tik norim pa
kilti, pasiryžti kokiam dides
niam darbui, atsiranda įvairiau
sių nenumatytų kliūčių. Tad rei
kia laukti, kad ir 1978 metais 
toks visuomenės kiršinimas, ar
dymas bus didesnis nei pra- New Yorko parodos, laukiam 
eity, nes okupantai pasistengs, tokios parodos Chicagoj ir kituo- 
kad mes nesugyvendami, tarp 
savęs nesutikdarpi/ kuo- mažiau- 's 
šiai prisimintume Lietuvos" ne
priklausomybę? “t ) .

Tačiau tikėkim, praėjom pro 
didelius pavojus, praeisim ir 
pro šį. Jei tik parodysim blai
vios išminties, tai tikrai mūsų 
niekas nei suskaldys, nei įveiks.

Iš savo pusės jau dabar tu
rim rengtis tam minėjimui, kad 
jis išjudintų visas mūsų koloni
jas. Svarbiausia, įtraukim jauni
mą, rašykim laiškus savo kong- 
resmanam, senatoriam, valsty
bių gubernatoriam. O laiškus 
lengvai gali rašyti mūsų jauni
mas. Visur eikim ir belskim, 
visur priminkim neteisybę ir
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okupaciją, žmogaus teisių laužy
mą.

Jau dabar parenkim specialias 
radijo programas. Tai Liet. 
Bendruomenės tiesioginis dar
bas. Tos programos turi būti 
pritaikytos šiai sukakčiai ir kuo 

plačiausiai išsiuntinėtos, nuneš
tos į radijo stotis, kad jas panau
dotų. Savo pastangomis pasie- 
kim kuo daugiausia amerikiečių, 
kad jie mūs išgirstų ir mus pri
simintų.

Paminėkim šią šventę pras
mingiau ir savo tarpe — lietu
viškose mokyklose, draugijose. 
Parūpinkim gerų lietuviškų dai
nų, įvairių konkursų, kurie at
skleistų mūsų šventės prasmę.

Būtų labai prasminga, kad di
džiosios draugijos skelbtų nau
jus konkursus, skirtus šiai nepri
klausomybės šventei atžymėti. 
Tai gali būti dainų, eilių kon
kursai, kokių specialių parodų 
konkursai.

New Yorke jau aštuonetą me
tų buvo surengiama dailės pa
roda Vasario 16 šventės proga. 
Šiemet dar nieko negirdėti, kad 
tokia paroda jau rengiama. Ne
gi šiais sukaktuviniais metais su- 
pasuos rengėjai, kai tokia paroda 
turėtų būti ir didesnė, ir geres
nė, ir iškilmingesnė. Laukiam

se miestuose.

' Kitais metais yra dainų šveri-f *' 
-tė, Kai New Yorke -vyko muzi-' 
kų seimas, visi buvo nustebin
ti, kad tokia maža reklama, toks 
mažas pasiruošimas. Net gaidos 
kitur nenūsiųstos. O kaip chorai 
išmoks? Tad reikia sukrusti vi
siem rengėjam. Sukrusti dabar, 
reikia pasiekti chorus ir juos 
kviesti, raginti, skatinti, kad 
jie išmoktų repertuarą. Tik tokiu 
būdu bus galima bent dalimi 
atgauti prarastą laiką ir geriau 
pasirengti dainų šventei. Ir toji 
dainų šventė ar nejungtina su 
mūsų nepriklausomybės neei
line sukaktimi.

Po kratos mano bute majoras 
Laščenko grįžo tik su senų lie
tuviškų žurnalų komplektais. 
Kaip vėliau pasakojo šeima, ma
joras labai piktinosi mano kam
baryje kabojusiu žemėlapiu (iš
leistu Liaudies Lenkijoje), ku
riame pavaizduota 16-to am
žiaus Lietuva. Kaip esą galima 
tokį žemėlapį rodyti mokiniams?

Laikino arešto kameroje (KPZ) 
visada atsiranda panašaus liki
mo suimtųjų, kažkas turįs gali
mybę susisiekti su pasauliu už 
grotų ir esąs pasiruošęs tau pa
dėti. Pasakojimais apie tavęs 
laukiančias bausmes, apie pasi
priešinimo valdžiai beprasmiš
kumą, apie galimybę išsilaisvin
ti (jeigu būsi nuolankus ir bend
radarbiausi su jais). Kaip taisyk
lė — šie žmonės pirmomis sun
kiausiomis kalinimo dienomis 
stengiasi išaiškinti tai, kas nepa
vyko tardytojui. Su manimi “at
sitiktinai” pateko vienas iš Vil
niaus gamyklų tiekimo skyriaus 
viršininko pavaduotojas J. Že
maitis, kurio vaikystės draugas 
buvo ne kas kitas, o KGB pul
kininkas Dušanskis. Kadangi 
nepasidaviau “tiekėjo” įkalba
mas, po poros dienų už manęs 
užsitraukė Lukiškių kalėjimo 
vartai. Aštuonių kv. metrų kame
roje buvome šešiese. Mano nau
jieji draugai — žmogžudžiai, 
plėšikai, kišenvagiai, protiškai 
atsilikę vaikinai. Nuo makorkos 
dūmų ir išvietės kvapų buvo ne
pakeliamai tvanku. Sriuba iš 
džiovintų bulvių ir sūdytų pa- 

Ėabaltiečių Žygio už Žmogaus Teises prezidiume rugsėjo 24 prie Lincolno paminklo 
VVashingtone sėdi iš k.: senatorius R. Dole, senatorius Jack Schmitt, senatorius Pete 
V. Domenici, kongresmanas James J. Blanchard, senatorius Howard M. Metzenbaum, 
Valstybės departamento atstovas Mark L. Schneider, VVashingtono kardinolo atstovas. Nuotr.
L. Tamošaičio

midorų (maitinimui 9 rb. į mė
nesį). Po kelių dienų mane per
vedė į kitą panašią kamerą. Tai 
daroma taip pat su tikslu, ka
dangi apie tą, kuris dažnai mė
tomas po kameras, greitai pa
sklinda gandai, kad jis “stu- 
kačius” (užverbuotas agentas). 
Tokius paprastai kaliniai už
muša.

KGB įgaliotinis Lukiškėse 
majoras Strelčenja, įėjęs į kame
rą, kreipėsi į mane kaip į seną 
pažįstamą, nors jį mačiau pirmą 
kartą. Už ryšį su “kurnu” (sau
gumo įgaliotiniu) kaliniai taip 
pat mane galėjo užmušti. Visos 
naujienos demoralizuojančios. 
Čemodanų vagis A. Gorielovas 
tikino, kad “Izvestijose” skaitęs 
apie akademiko Sacharovo mir
tį.. . Tačiau čia pat esąs vagis 
Lionius prisiminė, kad jis šį 
Gorielovą matęs Vilniaus stotyje 
milicijos karininko uniformoje.

Gavau naują tardytoją vyr. 
Įeit. Vasiliauską, kuris labai 
stengėsi apiforminti stambią kri
minalinę bylą, tačiau jokių įro
dymų, neskaitant tų dviejų eks
peditorių parodymų, nebuvo. 
Kreipiausi į Vilniaus m. proku
rorą pil. Topol, prašydamas leis
ti susitikti su savo advokatu. Ga
vau neigiamą atsakymą, nes esu 
suaugęs, ne aklas ir todėl su ad
vokatu galiu pasimatyti tik tar
dymui pasibaigus. Tardytojas 
pasiuntė mano bylą psichiatrų 
komisijai, kartu pervesdamas 

mane pas 15 m. nuteistą afe
ristą Borisą Bernšteiną. Tas, ap
simetęs teisininku, įtikinėjo ma
ne, kad aš žūsiu psichiatrinės 
kalėjimo ligoninės rūsiuose. 
Nors birželio 12 komisija pripa
žino mane sveiku, rugsėjo 4 
aš buvau patalpintas į 379 ka
lėjimo psichiatrinės ligoninės 
kamerą. Sunku žodžiais išreikšti 
jos gyventojų kančias ir atmos
ferą. Anicetas Skarulis, Vaclo
vas Strupinskas, Jonas Liubartas, 
Petras Ivanauskas —labai nelai
mingi. Vienas dainuoja, kitas 
meldžiasi, trečias išvietėje ieško 
valgyti ... Visi jie verkia nuo 
skaudžių aminazino injekcijų, 
kuriomis gydo juos tris kartus į 
dieną. Aminazinu “gydo” ir Va
lių Šaltį, kuris tik apsimeta li
goniu. Liūdna jo šeimos istori
ja: tėvą komunistą, sušaudė vo
kiečiai. Šalia nužudyto tėvo prie 
medžio pririšo vyriausią sūnų, 
kuris per naktį išprotėjo. Moti
na antrą kartą ištekėjo — ir štai 
jos devyniolikmetis sūnus Va
lius . . . Informatoriai kamerose 
ir besiklausantieji koridoriuose 
seniai praneša kalėjimo admi
nistracijai, kad Valius vaidina 
beprotį. Niekam nepaslaptis, 
kad viršininkai kalinių elgesį 
gali stebėti taip pat iš televizi
jos punktų. Tai kodėl jį kankin
ti aminazinu?

Laikas nuo laiko kamerą ap
lankydavo gyd. Strimaitienė. Jos 
akyse nieko kito negalėjai paste

bėti, kaip tik degančią neapy
kantą savo pacientams. Ne vel
tui vienas kalinys, papuolęs 
čia už lapelių platinimą Panevė
žio mieste, įtikinėjo mane, kad 
šios ligoninės psichiatrai patys 
yra sunkūs ligoniai. Tik jie gy
dosi ne aminazinu . . .

Iš psichiatrinės ligoninės, 
kaip paprastai, į tardymą neve
da. Bet tardytojas Vasiliauskas, 
norėdamas padidinti spaudimą, 
laikė tikslinga mane iškviesti ir 
pranešti, kad mano žmona po 
operacijos yra beviltiškoje būk
lėje, kad vaikai vieni, kad mane 
įtaria šizofrenija ir kad mano by
lai surasti nauji įkalčiai. Tuo pa
čiu laiku tardytojas Vilniuje pa
leido gandą, kad aš psichiatri
nėje ligoninėje.

Saugumiečiai įtikinėjo žmoną, 
kad manęs laukia didelė baus
mė, ir būtų geriausia išeitis, kad 
jinai patvirtintų mane esant psi
chiškai nenormaliu! Žmonos at
sakymas — du protestai.

Spalio 8 dieną mane iššaukė 
gydanti gyd. Senionienė. Prieš 
pradedant pokalbį, gydytoja 
man davė kažkokią tabletę. Ji 
domėjosi tiktai mano politinėmis 
pažiūromis ir pateikdavo tokius 
klausimus, kuriuos galėtų duoti 
tik KGB darbuotojas. Išeidama 
pareiškė, kad reiksią iki pavasa
rio “svečiuotis” šioje ligoninėje. 
Vienok po 4 dienų nelauktai 
mane iššaukė į komisiją, kuri, 
matomai, buvo sudaryta patvir
tinti sprendimui, kad aš psichiš
kai nesveikas.

Nors man nedavė jokių kenks
mingų sveikatai medikamentų 
ir ekspertizės skyriuje su mani
mi elgėsi pabrėžtinai manda
giai, bet aš esu įsitikinęs, kad 
dauguma šios ligoninės bendra
darbių-gauna atlyginimą ne vien 
iš sveikatos apsaugos įstaigos . . . 
Šių gydytojų ranka, tur būt, ne
sudrebėtų išpildant patį niekšiš- 
kiausią įsakymą iš “viršaus”. 
Jeigu žmoną nebūtų užprotesta
vusi, mane būt išleidę su taip 
palaužta sveikata, su kokia grįžo 
iš ligoninės tchn. moksl. kandi
datas Mindaugas Tamonis.

Paprastai iš gydymosios ka
meros tiesiai perveda į kalėji
mo tardomąjį korpusą. Mane už
darė trims dienoms į izoliatorių 
su išmuštais langais. Po to įme
tė į 149 kamerą, kur sėdėjo 
nuolatinis psichiatrinės ligoni
nės pacientas žudikas Stasys Jo
naitis ir vienas apsimetęs ne
normaliu. Gyvenimo sąlygos 
buvo blogesnės negu psichiatri-

(nukelta į 4 psl.)

VERČIAU BŪTŲ NESAKĘS i
JURGIS JANKUS "Į Q B

Laiko yra. Jeigu būtų ir netik
ri, Edis policijai liežuvio nepa
kis. Aš nepakišau, nepakištų nė 
jis. Jis tik nori pažiūrėti, kaip 
aš pats save susipančiosiu.

— Ko jis pažiūrės, pats kailį 
kažin kur išnešęs? Nemanau, 
kad jis dėl smalsumo pasiliktų 
čia, jeigu teisybę šnekėjo.

— Kodėl nepažiūrėti iš kitur? 
Yra radijas, yra laikraščiai. Hildė 
geriau žino, kas dedasi Vokieti
joj, negu čia Amerikoj.

Man topterėjo galvon paimti 
porą ar trejetą šimtinių, nunešti 
į policiją ir pasakyti, kad radau 
gatvėj, bet ir vėl tuoj padėjau 
į šalį. Jie gali įtarti, pasakyti, 
kad pusmetį neva ieškos savi
ninko, o tave paseks, ar nepalei
si kur daugiau. Ne, jau verčiau 
toliau nuo policijos. Gal kaip 
nors kitaip. Gal paimti iš vieno 
banko keletą šimtinių, įmaišyti 
tų tij ir mėginti padėti į kitą. 
Jeigu praeis, bus tikri; jeigu ne, 
pasakysi, kad gavai iš banko. 
Bet kas tikės? Jeigu ir neprisi
kabins, tai seks ne banką, bet 
tave. Banke netikra šimtinė 
negali pralįsti. Ypač dar visiškai 
naujutėlė.

Petras dar patraukė dūmą ir 
per porą pirštų cigaro galą padė
jo ant peleninės krašto.

— Cigaras ne cigaretė, — pa
sakė. — Jo negalima patrinti į 
peleninės dugną, kad užgęstų. 
Negarbinga. Nurūkyk, kiek pa
tinka skoniui, kol dūmas vėsus, 
o kai pajunti, karštis ima gulti 
gomurį, padėk, ir pats savo mir
tim tenumiršta. Sutrintas palei
džia smalkes, o taip miršta 
skleisdamas tą patį, vienodą, ge
ro skonio'aromatą.

Ir tada staiga atėjo mintis.
— Pabandyk tą senį, per kurį 

gauni cigarus. Nieko nesakyk, 
tik užmokėk jam tom šimtinėm. 
Jo nenustebinsi. Aš uoste užuo
džiu, kad per jo rankas perei
na visokių pinigų. Jeigu ne per 
jo, tai per tų, kurie cigarus pri
stato. Jeigu bus negeri, tokie ne
bėgs skųsti, tik patį įspės, kad 
su tokių šimtinių. šaltiniu bū
tum atsargus, Ir bus viskas. Bent 
aš taip manau, o pats jį geriau 
pažįsti. Tik dėl visa ko, pirmą 
šimtinę paleidęs, kitų taip atvi
rai nelaikyčiau. Dėl atsargos. 
Manau, jeigu ji būtų padirbta 

ir kaip nors nueitų ne ten, kur 
reikia.

O pats vienas galvojau, kad 
paprašys mane paimti pasaugoti, 
nes kas seną pensininką gali į- 
tarti krūvą pinigų laikantį. Net 
sumečiau, kur galėčiau padėti, 
kad ir geriausias ieškotojas ne
galėtų užuosti.

Petras tylėjo. Papildė konjako 
taureles ir vėl nutilo. Aš irgi 
nebenorėjau garsiai sampro
tauti, bet laukiau, kad paprašy
tų patarimo, kur geriausia būtų 
juos laikinai užkišti. Tada bū
čiau pasakęs, kad žinau. Būčiau 
paėmęs į savo rankas, o jei rei
kalas paaiškėtų į gerą pusę, 
paprašyčiau dalies ir sau. Man jų 
nereikia. Ir siūlomas neimčiau. 
Tiems kitiems, didiesiems, rei
kalams tai plėšte pieščiau. Bet 
jis nepaklausė, tik po ilgo tylė
jimo pasakė:

— Gal ir gerai. Manau, kad 
seniu Margoliu galima patikėti. 
Manau . . .

Sudėjo atgal į voką tą porą 
mano išimtų šimtinių, užlenkė 
ir vėl įdėjo į stalčių.

— Manau, kad ir tiems laiki
nai turiu gerą vietą. Niekam net 
į galvą neateis, — pridėjo.

Norėjau pasakyti, ar ne po tais 
pačiais laiptais, kur Edis buvo 
pakišęs, bet susilaikiau. Ir vė
liau, kai susitikdavom, prisiver
čiau nepaklausti, kaip viskas iš
ėjo. Tur būt, gerai, kad ir jis nė 
puse žodelio neprasitarė. Kitaip 
būti} pasiskundęs į kokią bėdą 
Edis norėjo įklampinti. Ir kai 

naktį užgula nemiga, kartu su ja 
ima gulti ir apmaudas, kam ne
paėmiau viso voko, kai Petras 
nebežinojo, ką su juo daryti. Bū
čiau paėmęs, nuvežęs į Lietuvių 
fondą ar kuriam vienuolynui, 
kuris rūpinasi lietuviškais reika
lais. Būčiau pasakęs, jog žmogus 
atėjo ir padavė, kad sunaudo
čiau geram reikalui. Jie būtų 
radę, kaip išaiškinti, ko vertas 
visas tas pasipūtęs vokas, bet da
bar po laiko. Petras net į namus 
vėl nebesikviečia. Kai nori 
pasišnekėti, vis pasiima į resto
raną. Ir sąskaitos niekada nemo
ka šimtine. Vis atskaito senais, 
suvalkiotais, ir aš suprantu, kad 
jų man nė priminti nebenori. 
Juk tiek daug su jomis galima 
padaryti, nors tik ir apie na
mus. Sykį užėjo kvailumas pa
klausti, ar laiptus ligi upės jau 
padarė ir laivą ar jau nusipirko, 
bet tai būtų lyg pasisiūlymas už
eiti. Dažnai pagalvoju nueiti 
anapus upės ir pažiūrėti į tą 
kraštą, bet vėl susilaikau. Ne
verta. Kai padarys laiptus ir nu
sipirks laivą, gal ir pats pasi
kvies. Gal tada ir užsiminsiu. 
Gal. . . Bet kai dėl to nieko pus
naktį prasivartau lovoje nesu
merkdamas akių, žinau, jog bū
tų buvę daug geriau, jeigu būtų 
neparodęs ir nepasakęs. Man 
tikrai būtų daug geriau ir svei
kiau, o kaip būtų jam, tai jo 
reikalas. Galėtų vartytis ant šim
tinių, galėtų prakaituoti iš bai
mės, kas atsitiks, jeigu kas nors 
netyčia užeis, gal net pati Hildė. 
Nueis ko nusipirkti, o šimtinė 

bus netikra. Kad būčiau nujau
tęs, koks iš tikrųjų yra, būčiau 
nurijęs Margolį, tegu dar būtų 
paviręs savo gobšume. Kam 
dabar turiu virti aš ? Kam vis aš?

-o-

P.S.
Per pastaruosius ketverius 

metus Petrą tematydavau labai 
retai. Tiesą pasakius, nuo praei
to švento Petro nė karto nebu
vom susitikę. Tada irgi tik neti
kėtai susidūrėm gatvėje, ir jis 
pakvietė užeiti į “Top of the 
Town”. Užsikėlę į bene aštuo
nioliktą aukštą, susėdom prie 
lango ir, kol atnešė gėrimus, 
dairėmės į tolyn nusidriekusį 
miestą.

— Ar žinai, kad šiandien ma
no vardadienis? — pasakė pa
kėlęs stikliuką.

Kai šokau sveikinti, jis tik nu
sišypsojo.

— Nebėra švenčių, nebereikia 
nė vardadienių. Šventas Petras 
juk būdavo didelė diena. O ko
kie atlaidai! Ir norėdamas nega
lėjai užmiršti. Niekas negalėjo. 
O dabar ir aš pats dažnai už
mirštu. Ir šiandien buvau už
miršęs, tik tave susitikęs prisi
miniau.

— Gerai, tai šiandien aš per
ku, — pašokau.

— Nė velnio tu neperki, — 
atvertė. — Aš pasikviečiau, aš 
ir moku. Su kuo kitu begalė
čiau sugrįžti į anas dienas, jeigu 
ne su tavim? Uš jokius pinigus 
negalėčiau.

Ir nuklydo į šnekas apie vai- 
kystėsdienas, apie šventes, atlai
dus, apievyšnių nusvertas šakas 
ir daugybę ano laiko smulkių 
įvykių, kurie su amžiumi išaugo 
beveik į epochinius. Žinoma, tik 
jam ir man. Paskum net namo 
parvežė ir į vidų užėjo. Net iš
bėgti nesiskubino. Užviriau ka
vos ir prakimšau nuo nežinia 
kada užsistovėjusį benediktino 
butelį. Šnekėjom apie viską, 
kartais gerą laiko tarpą praty
lėdami. Man knietėjo paklausti, 
kaip išėjo su anais pinigais, bet 
neprasižiojau.

Iš tikrųjų per trejus su viršum 
metų rūpestis jais man buvo be
veik visiškai išdilęs, bet tas su
sitikimas vėl prikėlė taip gyvai, 
lyg jų naujutėlį popierių tik va
kar būčiau pirštais čiupinėjęs. 
Tik Petras ir tą sykį nieko ne
užsiminė. Ne tik neužsiminė, 
bet po to susitikimo dingo kaip 
į vandenį. Niekur nesusitikom, 
nė sykio nepakvietė kur nors už
eiti, net nepaskambino. Be jo
kio reikalo. Taip sau, iš bičiu
lystės. Nepaskambinau nė aš, 
nors ryšuliai naujutėlaičių šimti- 
nių iš galvos vis nėjo. Apvertė 
kaip nors, ar tebelaiko? Jeigu te
belaiko, dabar buvau pasiryžęs 
apversti kaip nors pats. Ir ne 
savo patogumui, bet kokio nors 
bendro darbo gerui. Porą sykių, 
nebegalėdamas užmigti, net sie
kiau telefono, bet vėl susilai
kiau.

(Bus daugiau)
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AŠTUONI KONCERTAI

VARGONŲ KONCERTAS. LIETUVIŠKA KAMERINĖ
MUZIKA. PASKAITOS.____________________________
Visą laiką buvo laukiama Va-, 

syliūnų. Jie gyvena prie Bosto
no. Į Kennebunkportą jiem ne
toli. Šiemet jie vėlinosi. Papras
tai atvažiuodavo liepos gale ir 
tuoj griebdavosi muzikinės 
veiklos. Pirmiausia iš vasaro
tojų suorganizuodavo chorą ir 
surengdavo viešą to choro kon
certą. Visada būdavo jų vienas 
vargonų koncertas, kurį atlik
davo Vytenis M. Vasyliūnas, ir 
vienas smuiko ar kamerinės mu
zikos koncertas. Elena Vasyliū- 
nienė buvo komentatorė šių mu
zikinių renginių.

Šiemet jie pasivėlino, nes jų 
sūnus, dr. Vytenis M. Vasyliū
nas, tolimųjų erdvių fizikas, da
bar dirba Max Planko institute 
Vokietijoj. Iš ten jis atskrido 
tik rugpiūčio antrą savaitę. Tuoj 
visa šeima ir išvyko į Kenne
bunkportą, į muzikos ir meno 
vasarvietę.

Tuo metu jau buvo įvykęs 
choro koncertas. Jį, kaip minė
jom, surengė muzikas Julius Ka
zėnas iš Clevelando. Surengė 
savo iniciatyva, nes tą savaitę 
buvo susitelkę vasaroti daug 
choristų.

VASYLIŪNAI KOPLYČIOJE
Šiemet Vasyliūnų atvykimas 

sutapo su ateitininkų sendrau
gių studijų ir poilsio savaite. 
Tą savaitę kiekvieną dieną 5 vai. 
popiet koplyčioje būdavo mi

šios, kurias aukojo prel. Vytau
tas Balčiūnas. Jis pasakydavo ir 
puikų pamokslą, gilindamas 
Evangelijos mintis, skleisdamas 
dabarties krikščionio aktualijas. 
Mišių skaitymus atlikdavo sto
vyklos vadovali, kurie vienokiu 
ar kitokiu atžvilgiu buvo iškilūs 
žmonės. Tuo metu pro šoninį 
vitražą saulė apšviesdavo galinę 
sieną, kur yra įmūrytas lietuviš- 
kas ręljefas.
kiek spalvinių ^ųiųšų, įįekję-. 
Ilginės nuotaikoj!

Per aukojimą ir per komuniją 
Vytenis Vasyliūnas sugrodavo 
vargonais. Pradžioj jie tyliai 
dūzgeno, paskui sustiprėdavo 
ir staiga nutrūkdavo. Tada įsi- 
liedavo smuikas. Tai Izidorius 
Vasyliūnas grojo.

Sekmadieniais abu Vasyliūnai 
grodavo per 10 vai. mišias, ku
rios skiriamos amerikiečiam, ir 
per lietuviškas mišias 11:30 vai.

Izidorius Vasyliūnas subūrė 
ir chorelį, kuris giedojo tik kop
lyčioj. Giedojo net rečiau girdi
mas giesmes.

VARGONŲ KONCERTAS
Vasyliūnų muzikinė veikla 

prasidėjo vargonų koncertu, kurį 
atliko Vytenis M. Vasyliūnas. 
Tas koncertas buvo rugpiūčio 
13, šeštadienį, 8 v.v. Tai gaudė, 
tiesiog drebėjo visa koplyčia, kai 
vargonus leido pilna jėga. Ir 
koks puikus įspūdis.

Koncerte buvo atlikti šie kū
riniai: Johann Sabastian Bach - 
Preliudas ir Fuga G dur, Fran- 
cois Couperin — Benedictuš — 
Elevation, Johann Sebastian 
Bach Sonata Nr. 2 C-moll, kuri 
turėjo tris dalis —Vivace, Largo, 
Allegro, Jeronimo Kačinsko — 
trumpa fantazija, Cesar Frank
— Piece Heroiąue.

Vasyliūnas meisteris. Šioj 
koplyčioj jau yra grojęs ne kartą. 
Mėgsta groti jis ir po mišių. Ima- 
ir sugroja kokią Bacho fugą.

LIETUVIŲ KAMERINĖS 
MUZIKOS KONCERTAS

Rugpiūčio 20, šeštadienį, bu
vo lietuvių kamerinės muzikos 
koncertas, kurį atliko Izidorius 
Vasyliūnas — smuikas, Vytenis 
Vasyliūnas — fortepijonas. Jie 
dar pasitelkė: Monika Kensta
— smuikas, Basyl Chapman — 
klarnetas.

Pradžioj įvado žodį tarė Elena 
Vasyliūnienė, apibūdindama šią 
lietuvių kamerinę muziką ir jos 
autorius.

Programoj buvo du kūriniai: 
Kazio Viktoro Banaičio — Lie
tuvos idilijos — pastoralinė sui- 
ta smuikui, klarnetui ir fortepi
jonui. Suita turėjo šias dalis — 

Vasaros ryto aidai, Našlaitėlių 
skundas, Kaimo šokis.

Antrasis kūrinys buvo Juliaus 
Gaidelio — Sonata dviem smui
kam ir fortepijonui. Sonata tu
rėjo šias dalis: lento misterioso, 
vivace scherzando, tempo 
primo, allegro moderato, meno 
mosso, tempo primo.

K. V. Banaičio kūrinys jau 
girdėtas kituose lietuviškos ka
merinės muzikos koncertuose. 
Pagauna jis savo idiliška nuo
taika, kažkokiu grynai lietuvišku 
lyrizmu.

Juliaus Gaidelio sonata kur 
kas modernesnė, pilna gaivalo, 
nerimo. Besikalbą du smuikai 
nuveda į kažkokius tolius, ku
riuose jauti virpančią lietuvišką 
sielą.

Isidorius Vasyliūnas yra tie- 
giog atkaklus lietuviškos muzi
kos puoselėtojas. Jis pats ieško 
lietuviškų veikalų smuikui, for

tepijonui, pats juos užsako, net 
pats sumoka honorarus, pasi- 
samdo atlikėjus, kad lietuviški 
kūriniai išeitų į žmones. Už tai 
jis vertas gilios pagarbos. Ir taip 
šalia jau žinomų tarptautinių 
vardų pamažu įsitvirtina lietu
viški vardai.

APIE KONCERTUS IR 
JŲ KŪRINIUS

Dviejų mėnesių laikotarpy 
buvo aštuoni koncertai, kuriuos 
organizavo ir atliko lietuviškos 
meno pajėgos. Iš jų keturi buvo 
solistų koncertai, vienas choro, 
vienas fortepijono, vienas vargo
nų ir vienas kamerinės muzikos.

Peržvelgę tų 8 koncertų pro
gramas, matom, kad juose buvo 

Mozarto 4 kūriniai, Veidi 3, 
Puccini — 2.

Lietuviai autoriai taip rikiuo
jasi: Br. Budriūno 4 dainos, K.V. 
Banaičio 2 dainos ir suita, J. Gai
delio — 2 dainos ir sonata, 
V. Jakubėno — 2 dainos. Kitų 
autorių po vieną dainą.

DEVINTAS KONCERTAS
Buvo ir devintasis koncertas. 

Pro šalį keliavo The National 
Children’ Choir iš VVashingtono, 
D.C. Jis čia sustojo ir liepos 22 
vasarvietėj surengė koncertą, 
kuris buvo garsintas visoj apy
linkėj.

TERLECKO KANČIOS KELIAS
(atkelta iš 3 psl.)

nėję kameroje..Tiktai po mano 
primygtinių reikalavimų, pro
testų perdavė mane į 73 kame
rą, kur dauguma uždarytų buvo 
lyg tai sveiki. Kada aš pasižiū
rėjau į stiklo šukę (vietoje veid
rodžio), į mane žiūrėjo visiškai 
ligotas žmogus . . .

Tardymai tęsėsi. Tardymams 
pradėjo vedžioti į miesto mili
cijos skyrių ir dažnai parvežda
vo su lengvąja mašina, matyt, 
kad gaučiau progos pamatyti ru
denėjantį Vilnių ir tą vaizdą 
galėčiau palyginti su savo gyve
nimu purvinoje Lukiškių lan
dynėje.

Kai kada leisdavo pasimatyti 
su broliais. Kadangi žmona sun
kiai sirgo, todėl pasimatymai ir 
naujienos iš namų niekados ne
buvo džiugios. Tuo pačiu metu 
tardymuose vis didino spaudi
mą. Tardytojas Vasiliauskas, ne
rasdamas ,mano kaltei įrodymų, 
stengėsi išspausti parodymų iš 
liudininkų net akistatos metu. 
Pvz., lapkričio 2 d. jis tik po to, 
kai aš pareiškiau, jog iššoksiu 
pro langą arba persipjausiu sau 
venas, perrašė protokolą, kur 
buvo neteisingai užrašyti liudy
tojo G. Matveikos parodymai. 
Kadangi aš nepasi rašinėjau pro
tokolų, jis pradėjo apiforminti 
akistatas, kurių iš viso nebuvo.

Teismo metu gynėjas reikala
vo išteisinti mane, nes kaltė ne
buvo įrodyta. Tačiau vis vien 
nuteisė vienerius metus kalėti. 
Daugiau “išspausti” negalėjo. 
Reikia pripažinti, kad šiandieni-

Chorą sudaro vaikai. Suburtas 
jis panašiai kaip Regensburgo 
vaikų choras, kaip Vienos ber
niukų choras. Choras 1973 kelia
vo į Europą ir giedojo Velykų 
rytą per popiežiaus mišias Ro
moj. Tai buvo pirmas amerikie
čių choras, giedojęs per popie
žiaus pamaldas Šv. Petro bazi
likoj. Paskui giedojo Reimse, 
Notre Dame katedroj Paryžiuj, 
Westminster Abbey, St. Martin- 
in-the Fields Londone.

Choras yra pasaulinio garso, ir 
jo pasirodymas šioj muzikos ir 
meno vasarvietėj dar labiau pa
kėlė šios vietovės reputaciją, 
Vaikų chorui labai patiko ši vieš
nagė egzotiškoj aplinkoj — va
sarviečių mieste vienuolyno ap
linkoj. Choras ir kitais metais at
važiuoja čia koncertuoti. Atvyks
ta jie liepos viduryje, apie lie
pos 17.

PASKAITOS
Prisimintinos ir paskaitos. 

Liepos 16 dail. V. Vizgirda rodė 
skaidres ir kalbėjo apie dabar
ties lietuvių meną. Liepos 19 
Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, OP, 
kalbėjo filosofiniais-religiniais 
klausimais, paliesdamas šio lai
ko aktualijas.

Liepos 27 dr. Petras Vilei
šis kalbėjo apie Lietuvių Bend
ruomenę ir paminėjo jos veik
los 25 metų sukaktį.

Rugpiūčio 10 dail. Kazimie
ras Žoromskis kalbėjo, kaip isto
rijos bėgyje keitėsi pažiūra į me
no formas. Pradėjo nuo Egipto, 
graikų, romėnų, paskui per vi
duramžius, renesansą atėjo iki 
mūsų laikų. Būdinga, pats būda
mas modernistas, šiem moder
niem menam nepagailėjo ir kri
tiškų žodžių. Paskaitą pailiust
ravo paveikslais iš knygų, kurias 
surado vienuolyno biblioteko- -nim se.

' BENDRA STATISTIKA
Baigdami Kennebunkporto 

kultūrinės veiklos apžvalgą, 
dar peržvelgiam tuos du vasaros 
atostogų mėnesius ir visa suve- 
dam į statistiką: buvo 4 dailės 
parodos, 4 literatūros vakarai, 9 
koncertai, 4 paskaitos.

Statistika pati parodo, kad va
sara Kennebunkporte buvo tikrai 
turtinga ir prasminga, (p.j.) 

nis mūsų teismas ne toks, kaip 
buvo 1958 m. Dabar reikia nors 
formalių kaltės įrodymų. O 
metai pas mus vis dar nelaiko
mi bausme. Be to, prasėdėjus 

iki teismo 7 mėnesius, nega
lima tikėtis, kad tave išteisintų. 
Tokių įvykių pas mus nebūna.

Likusius 5 mėnesius taip pat 
dar grėsė daug pavojų. Nežiū
rint mano prašymų po teismo 
patalpinti mane į vienutę, mane 
paskyrė į bendrą kamerą. Čia, 
tarp kriminalistų, labai sunkiai 
sekėsi apginti savo vertę. Atimi
nėdavo daiktus, sumušdavo silp
nesnius. 18 mušdavo vieną, kur 
papuolė. Vertė ir mane. Kada aš 
atsisakiau, grasino , jei sumuš
tasis mirtų, jie paliudys, kad aš 
buvau šių muštynių iniciatoriui 
mi . . .

1974 m. sausio 18 d. patekau 
į Vilniaus griežto režimo lagerį, 
esantį buvusių vizitiečių vienuo
lyne ir prie jo esančioje Švč. Jė
zaus Širdies bažnyčioje. Čia taip 
pat jautėsi akyla saugumiečių 
akis. Šita akimi buvo oper. darbo 
įgaliotinis Ivanovas. Lageryje 
pilna provokatorių. Visokiau
siais būdais jie siūlė savo pa
slaugas, norėdami mane įtraukti 
į kokią nors sukčių kompaniją. 
Mano paskutinę naktį lageryje 
apvogė sandėlį, kuriame aš dir
bau. Provokatoriai paleido gan
dus, kad tai padarė mano drau
gai. Prasidėjo apklausinėjimai. 
Laimė, kad neatsirado liudy
tojų . . .

Grįžęs į savo šeimą, turėjau 
viltį, kad aš jau pakankamai at
sėdėjau už savo tautines ir po-

Dail. Kazimieras Žoromskis skaito paskaitą Kennebunkporto vasarvietėj. N uotr. Jurgio Jankaus

DIEVO BENDRIJA VISIEM
6
ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

Šis vieš
kelis rišo Egėjo jūrą su Adri
jos jūra. Persikėlus per pastarąją 
keltu, per Brindisi buvo galima 
pasiekti pietinį Via Appijos galą. 
Taigi šis vieškelis buvo tiesiau
sias kelias tarp Rytų ir Romos.

Paulius savo Laiške filipie- 
čiams mini, kad filipų bendrija 
ištikimai jį rėmė aukomis, pra
dėjus skelbti Evangeliją Euro
pos žemyne (Fil 4 14-19). Tuo 
tarpu kitų miestų krikščionių 
bendrijos visai nenorėjo prisidė
ti. Sprendžiant iš šio laiško, 

Pt ’ius su filipiečiais palaikė 
labai nuoširdžius ryšius.

Iš Filipų Paulius nukeliavo į 
Tesaloniką, kur jam teko patirti 
daug sunkumų. 1 Laiškas tesa- 
lonikiečiams liudija jo skelbimą 
buvus našų atsivertimais (1 Tęs 
1, 9-10). Tesalonikiečių bendri
ja pasižymėjo ištverme, pakelda
ma persekiojimą ir tapdama išti
kimybės bei drąsos pavyzdžiu 
Makedonijos miestams šiaurėje 
ir Achajos miestams pietuose. 
Tesalonikos krikščionių perse
kiojimą Paulius lygina su “Die
vo bažnyčiomis Judėjoje ... Jūs 

tą patį iškentėjote nuo savo 
tautiečių, kaip ir jos nuo žydų” 
(1 Tęs 2, 14-16). Suprasdamas jų 

litines pažiūras ir KGB paliks 
mane ramybėje. Viltis nepa
sitvirtino. Po keletos dienų ma
ne vėl iškvietė milicijos kap. 
Deneikin, o po to Įeit. Ganataus- 
kas. Jis su manim elgėsi labai 
grubiai. Paskutinysis pareiškė, 
kad jis turįs teisę 5 metus kiek
vieną mėnesį išsišaukti mane 
“pasikalbėjimui”, kad aš nesu
galvočiau, pvz., pavogti iš teatro 
gaisrinės šlango, kur dirbau 
gaisrininku.

1974 m. gruodžio 2 d. aš atė
jau į savo pažistamo Petro Plum- 
pos ir jo draugų “atvirą” teismo 
procesą. Įleido, bet kitą dieną 
paprašė apleisti teismo salę.

Amerikiečių baleto trupės 
“Siti Centr Džofri Balet” gast
rolių dienomis, KGB nurodymu, 
man buvo uždrausta ateiti į dar
bą teatre. Tada aš atėjau kaip 
žiūrovas. Paskui mane sekė 
priešgaisrinės apsaugos viršinin
kas Mykolas Sližys, drausdamas 
man įeiti į tarnybinį bufetą iš
gerti bokalą alaus. Trys sekliai, 
vadovaujami Vilniaus teatrinių 
įstaigų įgaliotinio KGB vyr. Įeit. 
V. Gulbino, lydėjo mane net į 
tualetą.

Amerikiečiams išvažiavus, su 
manimi kalbėjosi minėtas pil. 
Sližys, kadrų skyriaus viršinin
kė Lipšicienė ir buvęs teatro di
rektorius Laurušas. Teatralai 
man pareiškė, kad Operos ir ba
leto teatras — ideologinė įstaiga, 
lietuvių kultūros lopšys, specob- 
jektas Nr. 1, kurio apsaugai pri
skirta KGB, o jis reikalauja paša
linti mane, nes aš čia perdaug 
matau ir girdžiu.

(Bus daugiau) 

sunkią padėtį ir atjausdamas jų 
kančias, Paulius prisirišo prie 
tesalonikiečių meile ir rūpesčiu. 
Sielodamasis jų bendrija, jis 
siuntė iš Atėnų savo 
palydovą Timotiejų, kad sužino
tų sąmyčio pasekmes (1 Tęs 3, 
1-5). Tesalonikiečiai išliko tvirti 
tikėjime, ir savo laiške jiems
Paulius juos guodžia ir džiau

giasi jų ištverme (1 Tęs 3, 6- 
10).

Paulius nieko neužsimena 
apie savo išgyvenimus Atėnuo
se, bet Apaštalų darbai 17 aprašo 
jo dramatišką bandymą jiems 
skelbti krikščionybę Areopage, 
Atėnų miesto aukštosios tarybos 
posėdyje. Atėniečiams nepatiko 
dvi Pauliaus skelbiamos tiesos: 
kad “Dievas pasaulio ir visko, 
kas jame, yra kūrėjas” (Apd 
17, 24) ir “prisikėlimas iš nu
mirusių” (Apd 17, 32). Jos abi 
buvo graikų protui nepriimtinos 
ir nutekėjo nuo jų, lyg vanduo 
nuo žąsies? “vieni ėmė tyčiotis, 
o kiti sakė: ‘Apie tai paklausy
sime kitą kartą’ ” (Apd 17, 
32). Mat, graikų kosmologijai 
buvo svetima Dievo Kūrėjo sam
prata, o “kūno” prisikėlimas ne
tilpo jų antropologijoje.

Paulius mažai tepasako ir apie 
savo darbo pradžią didžiuliame, 
visko kupiname Korinto mieste. 
Patogiai prikibęs prie vakarinio 
Graikiją su Peleponesu jungian
čios sąsmaukos pašalio, Korintas 
buvo turtinggas dviem uostais 
— Lechėjumu, vakariniame, ir 
Kenchrėja, rytiniame sąsmaukos 
pašalyje. Norint išvengti pra
gaištingų srovių ir pavojingų vė
jų keliaujant apie Peleponesą, 
laivai būdavo velkami žeme per 
siaurutę sąsmauką nuo vieno 
uosto į kitą. Archeologai už
tiko įpiautą kelią tarp uostų, 
kuriuo laivai, pakrauti ant veži
mų, būdavo tempiami per są
smauką. Korinto žydėjimo metu 
sirų deivės Aštartės šventykla 
(kurią graikai vadino Afrodite) 
žvelgė žemyn nuo nuostabios 
Akrokorinto uolos, 2000 pėdų 
aukštyje pietvakariuose. Kai 
romėnai užkariavo Korintą 146 
m. pr. Kr., šventykla su tūks
tančiu šventųjų merginų (apei
ginių prostitučių) buvo likusi tik 
atmintyje. Tačiau ir Pauliaus 
laikais Korintas buvo garsus tur
tais, ištvirkimu ir malonumų 
ieškojimu. Romėnų priežodis 
sako: “Nedaug kas tepasiekia 
Korintą!”

Apaštalų darbuose 18 aprašo
mas Pauliaus atvykimas į Ko
rintą ir jo darbo pradžia šiame 
mieste. Eilė asmenų, kuriuos 
mini Apaštalų darbai, pasirodo 
ir Pauliaus Laiškuose korintie- 
čiams bei Laiške romiečiams, 
rašytame iš Korinto. Abu šalti
niai vienas kitą papildo ir duoda 
patikimas istorines žinias. Svar
biau negu vardai yra minimi du 
įvykiai, kurie tampa atramos taš
kais,statant Pauliaus veiklos 
chronologinę schemą. Pirmasis 
įvykis aprašomas Apd 18, 1-3, 
o antrasis Apd 18, 12-17.

Korinte Paulius sutiko žydą 
krikščionį, kilusį iš Ponto, vardu 
Akvilą. Jis su savo žmona Pri- 
skile neseniai buvo atsikėlę iš 

Italijos, nes imperatorius Klau
dijus ką tik buvo išleidęs įsa
kymą visiems išsikraustyti iš Ro
mos (Apd 18, 2). Remiantis vė
lesnių istorikų užuominomis 
apie šį įvykį, galima daryti iš
vadą, kad tai buvo 49 ar 50 
m. po Kr. Spėjama, kad Sveto- 
nijus bus iškreipęs vardą 
“Christus” į “Chres- 
tos” (reiškiantį “geras” arba 
“naudingas”), kuris jam buvo 
geriau žinomas. Krikščionims 
ėmus skelbti Kristų Romos žy
dams, kilo sąmyšis. Užtat Klau
dijus ir įsakė žydams išsikraus
tyti. Kadangi Akvila su Priski- 
le jau buvo krikščionys Pauliui 
atvykus į Korintą, tikriausiai jie 
priėmė tikėjimą Romoje. Jie vėl 
grįžo į Romą, nes Paulius savo 
Laiške romiečiams juos sveikina 
(16, 3-4).

Kitas chronologinis inkaras 
yra Galijono, Achajos prokonsu
lo, .valdymo laikotarpis. Galijo- 
nas fyuvo’ garsiojo Senekos, Nėr 
rono rūmų filosofo ir patarėjo, 
brolis. Delfų šventykloje (kitoje 
Korinto įlankos pusėje) archeo
logai užtiko įrašą marmure, ku
ris liudija Galijoną tapus Acha
jos prokonsulu 52-53 m. po Kr., 
o gal ir metais anksčiau. Jam val
dant, “žydai visi kaip vienas 
sukilo prieš Paulių, nusitempė į 
teismą ir ėmė skųsti: ‘Šitas žmo
gus įkalbinėja žmones garbinti 
Dievą Įstatymui priešingu 
būdu’ ” (Apd 18, 12-13). Apaš
talo Pauliaus ir prokonsulo Ga
lijono susitikimą pirmoje šešias
dešimtmečio pusėje paliudija ir 
pastatų likučiai iš anų laikų: 
berną, arba paaukštinta vieta, 
nuo kurios Paulius gynėsi, at
vestas pas Galijoną, ir dalis ak
meninės statulos su įrašu “Žy
dų sinagoga,” kurioje, gal būt, 
Paulius “kalbėdavo, įtikinėda
mas žydus ir graikus” (Apd 18, 
4).

Paulius tik labai trumpai te- 
užsimena apie savo buvojimą 
Korinte. Pasisako atėjęs “skelb
ti (korintiečiams) Dievo liudiji
mo he iškalbingais žodžiais ar 
išmintimi” (1 Kor 2,1). Korintie- 
čius krikščionis apibūdina bu
vus ne iš “išmintingų, . . . ga
lingų, . . . kilniųjų” tarpo (1 Kor 
1, 26). Anot Pauliaus,
“Dievas (Korinte) pasirinko, kas 
pasauliui atrodo kvaila, kad su
gėdintų išminčius. Dievas pasi
rinko, kas pasauliui silpna, kad 
sugėdintų galiūnus” (1 Kor 1,27). 
Korintas niekuomet neišgarsėjo 
mokslu. Kai korintiečiai krikš
čionys ėmė girtis savo išminti
mi, Paulius įsikarščia
vęs jiems aiškino apie tikrąją 
išmintį.

Pauliaus apsilankymai Ko
rinte: ir liūdni, ir džiugūs (2 
Kor 2,1)

Pirmajame Laiške korin
tiečiams Paulius rašo, jog juos 
dar kartą aplankysiąs (1 Kor 16, 
5-9). 2 Kor 2,2 jis užsimena apie 
tą apsilankymą “su liūdesiu”. 
Nei kada, nei kokiomis aplinky
bėmis tai įvyko, nepasakoma. 
2 Kor 13, 1 Paulius rašo,
kad “jau trečią kartą keliauju pas 
jus”. Neaišku, ar tikra kelione, 
ar tik laišku. ^us daugįau)
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Sėkminga Liet. Fronto Bičiulių savaitė (3)

PRISIDERINTI PRIE LAIKO 
— REIKALAVIMŲ__________

Ketvirtadienį, rugpiūčio 11, 
labai įdomų pranešimą padarė 
disidentas Kęstutis Jokubynas, 
kalbėjęs apie okupuotos Lietu
vos aktualijas. Lygiai taip pat 
svarbus ir įdomus buvo ir sim
poziumas, skirtas Liet. Fronto 
Bičiulių veiklai nagrinėti. Sim
poziumas buvo tos pačios die
nos 8 v.v.

Simpoziumą pradėjo centro 
valdybos pirmininkas Juozas 
Ardys, trumpai supažindinda
mas su jo dalyviais ir svarsto
mąja tema. Tie dalyviai buvo : 
dr. K. Ambrozaitis, dr. A. Da- 
mušis, Juozas Kojelis, kun. K. 
Pugevičius.

Liet. Fronto nueitas kelias
Pirmas kalbėjo dr. Kazys Am

brozaitis. Jo tema buvo — Lie
tuvių Fronto nueitasis kelias.

Liet. Fronto Bičiuliai visą lai
ką taikėsi prie laiko reikalavi
mu. L. Fronto veiklos įnašą 
jis paskirstė į tris dešimtme
čius.

Pirmasis 1950-1960. Šiame 
dešimtmety išeiviai grįžimo vil
tį turėjo pakeisti ateities veik
los planavimu. Tam tikslui buvo 
paruošta ir išleista pilnutinės 
demokratijos pagrindai. Išei
vijos tarpe buvo platinama min
tis palaikyti gyvą valstybin
gumą. 1953 buvo atnaujintas Į 
Laisvę žurnalo leidimas. Re
dagavo Juozas Brazaitis. Buvo 
pradėtos rengti studijų savaitės, 
kurių metu buvo aptariami veik
los planai. Tos studijų savaitės, 
jų temų nagrinėjimas, planai

CHICAGO, ILL.

LF vajus
Jaunimo Centro kavinėj rug

sėjo 22 įvyko Lietuvių Fondo 
vadovų sukviesta spaudos kon
ferencija. Ją pradėjo Marija Re
inienė

Ji spaudos atstovam papasa
kojo apie rengiamą LF vajaus 
pokylį, kuris įvyks lapkričio 5 
Jaunimo Centre. Svečiai turės 
progos pasigėrėti puikia progra
ma, kurią atliks solistė Birutė 
Dabšienė iš Los Angeles, Calif. 
Bus gera vakarienė, laimės šu
linys, šokiam gros Neo Lituanų 
orkestras.

Šiuo rudens vajumi norima 
pagreitinti Lietuvių Fonde 
antro milijono sutelkimą.

Dr. Antanas Razma, LF valdy
bos pirmininkas, pasidžiaugė 
gausiu spaudos atstovų atsilan
kymu ir rūpestingu LF veiklos 
garsinimu mūsų spaudoj, kas 
padeda LF augti ir stiprėti. Šiuo 
metu Lietuvių Fondo kapitalas 
pasiekė vieną milijoną ir 400,000 
dol. Antras milijonas bus grei
čiau baigtas, kaip pirmasis. Šiais 
metais į LF kasą įplaukė 165,000 
dol. Dr. A. Razma pabrėžė, kad 
paskutiniais metais į LF ateina 
jaunesni žmonės ir vis su dides
niais įnašais, o vyresnieji savo į- 
našus nuolat didina.

Dr. G. Balukas, LF tarybos 
pirmininkas, papildomai papa
sakojo apie LF nuolatinį augi
mą. Iki šiol LF vadovybė krei
pė didelį dėmesį į lituanistinį 
švietimą, skirdama nemažas su
mas mokslo priemonėm, kny; 
gom bei vadovėliam leisti. Ne
užmiršti ir kiti kultūrinės 
veiklos barai. Susikrovus ant
ram milijonui, Lietuvių Fon
das bus pajėgus visą lietuvių 
kultūrinį ir švietimo darbą dar 
stipriau remti.

M. Remienė dar pranešė, kad 
vajaus pokyliui ruošti sudarytas 
atskiras komitetas, kuris rūpi
nasi sėkmingu vajaus pravedi- 
mu.

Spaudos atstovai pasisakė tei
giamai, kad Lietuvių Fondas 
yra visų lietuvių fondas ir jį 
privalo remti kiekvienas lietu
vis, kuriam rūpi Lietuvos atei
tis ir laisvė.

Visi lietuviai kviečiami į ru
dens vajaus pokylį su šimtinė
mis ir dešimtinėmis. Svarbu, 
kad Lietuvių Fondas augtų ir 
stiprėtų.

J. Kaunas 

apie ateities veiklą turėjo įtakos 
visai lietuviškai išeivijai.

Antrasis dešimtmetis — 1960- 
1970. Tame dešimtmety buvo 
jaučiamas L. F. Bičiulių svyravi
mas. Buvo atsigręžta veidu į 
Lietuvą. Ieškota būdų padėti 
Lietuvos rezistencijai. Buvo įsi
jungta į Lietuvių Bendruo
menės veiklą plačiu mastu. Įku
riamas Į Laisvę fondas, kuris iš
leido kelias vertingas knygas. 
Tame laikotarpyje Liet. Fronto 
Bičiulių pastangomis įkurta Dai
navos stovykla ir Lietuvių mili
joninis Fondas.

Trečiasis dešimtmetis nuo 
1970 iki dabar. Dar uoliau ieš
koma naujų kelių, nes daugelis 
dalykų jau paseno. Veidai lieka 
atgręžti į Lietuvą, palaikomi 
ryšiai su kovojančia Lietuva. 
Siekiama vieningos ir koordi
nuotos politinės veiklos. Prieš 
akis laukia dar daug darbų.

Į Laisvę fondas užsimojo iš
leisti J. Brazaičio raštus. Šis dar
bas eina pirmyn.

Helsinkis ir L.F. Bičiuliai
Dr. Adolfas Damušis kalbėjo 

apie Helsinkio konferenciją ir
L.F. Bičiulių laikyseną. Prieš 
konferenciją amerikiečių
spauda paskelbė straipsnius 
apie projektuojamus konferenci
jos nutarimus. Vienas tų nutari
mų skaudžiai palietė lietuvius, 
— tai punktas, kuriame pasiža
dama respektuoti dabartines 
valstybių sienas. Atseit, pripa
žinti visus sovietų užkariavimus 
ir Pabaltijo užgrobimą.

Iš kitų punktų labiausiai lietė 
tas, kuris kalbėjo apie žmogaus 
teises. Buvo pabrėžtas reikalas 
pripažinti žmogaus teises, sąži
nės, religijos laisvę, laisvai ke
liauti iš vieno krašto į kitą.

Pavergtiesiem buvo naudin
gas žmogaus teisių pabrėžimas, 
ypač dabar, kai prezidentas Car- 
teris tą tylą pralaužė.

Europos valstybėse iškilo Eu
rokomunizmas. Komunistai pa
brėžia nepriklausomybę nuo 
Maskvos dįktavimo. Tai atsitiko 
po Čekoslovakijos okupacijos ir 
Brežnevui paskelbus savo dokt
riną. Tai ir atvėrė akis Europos 
komunistam. Dauguma jų nebe
nori klausyti Maskvos.

Liet. Fronto Bičiuliai, kaip 
grupė, turi registruoti rusų nu
sikaltimus prieš žmogaus tei
ses, remti tas institucijas, kurios 
tą darbą dirba, atidengti sovietų 
vaidmainystę, užtarti politinius 
kalinius.

Turime iškelti Helsinkio susi
tarimo 8 paragrafą, kuriame kal
bama jau ne tik apie žmogaus 
teises, bet ir apie tautų apsi
sprendimą.

Stengtis apsaugoti tautą nuo 
brukamų okupantų idėjų apie 
plačiąją tėvynę. Iškelti savaran
kišką tautų bendradarbiavimą. 
Ugdyti tautinį solidarumą, ypač 
rūpintis pavergtos tėvynės prie
auglio padidinimu ir skatinti 
tautos išsimokslinimą. Siekti so
cialinio teisingumo, iškelti mo
ralės principus politikoj. Krikš
čioniškasis humanizmas ir krikš
čioniškai suprasta žmonių mora
lė tebūna vadovu.

Žvilgsnis į ateitį
Juozas Kojelis metė žvilgsnį į 

ateitį, ką kiekvienas frontininkas 
gali ateity padaryti.

Prieš akis yra šie konkretūs 
tikslai: išlaikyti Lietuvos bylą 
gyvą ir laimėti kuo daugiau 
draugų savo bylai. Suorga
nizuoti visuomeni
nių reikalų tarybą, kur jos nėra
L.B-nės apylinkėse. Remti L. B- 
nę ne tik moraliai, bet ir ma
terialiai. Įsteigti rezistencinę 
stipendiją jaunam žmogui už jo 
veiklą Lietuvos laisvinimo srity. 
Paskirti premiją už Lietuvos rei
kalų kėlimą svetimoj spaudoj. 
Remti rezoliucijų sąjūdį. Liet. 
Fronto Bičiuliai turi pasisakyti 
dėl Altos ir Liet. Bendruomenės 
santykių, pasisakyti ir dėl Liet. 
Krikščionių demokratų rezoliu
cijų. Per daug nesižavėti iš Lie
tuvos atvykstančiais partorgais.

Pabaltiečių demonstracijos už žmogaus teises prie Lincolno paminklo rugpiūčio 24 
Washingtone. Nuotr. V. Maželio

LIETUVIŠKOS STUDIJOS ANGLIJOJ

Per gyvas diskusijas buvo 
bandoma išsiaiškinti atskirų 
Lietuvos pasiuntinybių teisi
nius bei diplomatinius statusus. 

Išreikštas rūpestis jų tęstinu
mu. Lietuvos žmonės norį, kad 
jie būtų tarptautiškai atstovau
jami. Prieita išvada, kad svar
biausia yra paveikti viešąją opi
niją Lietuvos naudai.

Trečią paskaitą pirmadienį 
skaitė kun. dr. S. Matulis, MIC, 
iš Nottinghamo; jis kalbėjo apie 
Didžiosios Britanijos lietuvius. 
Praeities tyrėjo uolumu surinko 
krūvą duomenų apie lietuvių 
kūrimąsi ir veiklą šioj saloj 
nuo 1856 iki šiandien. Pradžioj 
lietuviai glaudėsi prie lenkų. 
Vėliau nuo jų atsiskyrė, įstei
gė savas parapijas ir draugijas, 
pasistatė bažnyčias. Didieji or
ganizatoriai buvo kunigai, kurių 
net 12 čia dirbo. Įdomu, kad 
Didž. Britanijoj 1900 gyveno 
daugiau lietuvių (ca. 9000) nei 
dabar (ca. 6000).

Per II pasaulinį karą daug lie
tuvių buvo paimta į kariuomenę, 
todėl veikla apmirė. Naujų jėgų 
įliejo 1947-48 iš Vokietijos atvy- 
vykusių vadinamųjų DP banga. 
1947 įkurta Didž. Britanijos Lie
tuvių Sąjunga ir Lietuvių Bend
ruomenė. Pradėtas leisti Didž. 
Britanijos Lietuvis, vėliau pasi
vadinęs Europos Lietuviu, įsi
gyta sava spaustuvė, suorgani
zuotas Nidos knygų klubas. 
1954 įsteigta Lietuvių namų ak
cinė bendrovė, nupirkti namai 
Londone ir sodyba. Nuo 1924 
Londone veikia Lietuvos pa
siuntinybė.

Didž. Britanijos lietuvių kul-

Kun. dr. S. Matulis, MIC

Skaityti Kronikas
Kun. Kazimieras Pugevičius 

kalbėjo apie Liet. Kat. Bažny
čios Kronikas ir kitą pogrindžio 
spaudą. Ragino skaityti Kronikas 
ir į jas įsigilinti. Ragino skaity
ti bažnyčioj per lekcijas ir at
kreipti žmonių dėmesį apie per
sekiojamą Bažnyčią Lietuvoj. 
Skatino remti tuos, kurie palai
ko ryšius su Lietuvos Bažny
čia ir kurie kovoja dėl žmogaus 
teisių.

Po šių pranešimų kilo gyvos 
diskusijos. Simpoziumas ir dis
kusijos užsitęsė dvi ir pusę 
valandos.

Kitame numery — stovyklos 
penktadienio ir šeštadienio dar
bai. (l.b.) 

tūrinis gyvenimas gan gyvas. 
Be anksčiau suminėtų organiza
cijų, dar veikia skautai, Santar
vė, socialdemokratai, Lietuvos 
Atgimimo sąjūdis, Inžinierių są
junga, Lietuvių rašytojų ir žur
nalistų sąjungų skyriai ir kitos 
draugijos, chorai, sportininkai, 
tautinių šokių grupė, dirba ke
letas dailininkų. Nidos knygų 
klubas jau spausdina 100-ąją 
knygą. Dar tebeina ir seniau
sias Didž. Britanijos lietuvių 
laikraštis Išeivių Draugas, nuo
lat pasirodo žurnalas Šaltinis.

Pranešėją papildė Didž. Bri
tanijos visuomenininkai.

Antradienio rytą savo mintis 
apie politinę sąmonę Lietuvoj ir 
ateities vizijas perteikė dr. A. 
Štromas, prieš porą metų atvy
kęs iš Sovietų Sąjungos. Į pagal
bą jis pasikvietė ir šalia savęs 
pasisodino tik šiemet iš Lietu
vos išleistą Tomą Venclovą.

Prelegentas pirmiausia pa
stebėjo, jog politinė sąmonė 
Lietuvoj slepiama, todėl jam 
teks kalbėti tik kaip liudinin
kui. Čia tuoj pat įsiterpė Tomas 
Venclova su garsiu Amalriko po
sakiu, kad, girdi, sovietai didžiu
les sumas išleidžia, besisteng
dami žmones priversti tylėti, ir 
dar didesnes eikvoja, norėdami 
patirti, ką jie galvoja, tačiau nei 
vieno, nei kito nepasiekia. Ofi
ciali politinė sąmonė Lietuvoj 
neprigijo ir yra nepopuliari. Ta
čiau yra ją palaikančių.

Stebint politinės sąmonės rai
dą nepriklausomoj Lietuvoj, ryš
kėja dvi grupės žmonių, kurie 
pirmon vieton statė: a) nacio- 
nalinius-nepriklausomybės ir b) 
socialinio teisingumo bei pažan
gumo idealus. Antrosios grupės 
žmonės lietėsi su komunistais. 
Jei ir ne visi, tai daugelis jų 
buvo oficialios komunistinės 
ideologijos skelbėjai. Prie jų 
šliejosi kai kurių tautinių mažu
mų kai kurie žmonės, ypač rusų 
ir žydų. Po Lietuvos okupaci
jos 1940 naujos santvarkos palai
kytojais tapo daugiausia tamsuo
liai, kurie normaliomis sąlygo
mis neturėjo jokių vilčių aukš
čiau pakilti, bet sovietų buvo pa
skirti į prokurorų, teisėjų, kadrų 
viršininkų ir panašias vietas. Jų 
grupei reikia priskirti ir negau
sius jaunuolius, nuoširdžiai įti
kėjusius į komunizmą. Daugelis 
jų netruko skaudžiai nusivilti.

1944-52 Lietuvoj vykęs pilie
tinis karas (vėliau Venclova pa
skaitininką pataisė, nurodyda
mas, kad okupacinėmis sąly
gomis vykusių kovų negalima 
vadinti pilietiniu karu) buvo 
dviejų politinės sąmonės sam
pratų susikirtimas. Laimėjo ofi
cialioji samprata, bet kartu ji ir 
pralaimėjo, nes niekas ja ne
betikėjo. Politinė sąmonė užsi
sklendė žmonių viduj. Ir ofi
cialios politinės sąmonės nešė
jai prarado tikėjimą ja.

Įsiviešpatavo cinizmas, kuris 
tapo pagrindiniu elementu žmo
gaus sąmonės struktūroj. Degti
nė pasidarė žmonių ryšiu. Jei 
negeri, esi priešas. Šis dėsnis 
vyrauja ypač aukštojoj visuo
menėj. Klesti grobstymo manija. 
Visur pastebima didžiulė rusų 
neapykanta. Garsus posakis — 
padorus rusas tai keptas ledas. 
Jei įvyktų revoliucija ar karas, 
gali tekti raminti tautą, kad ne-

Dr. A. Štromas
keršytų ir nežudytų. Dėl laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos at
statymo visi sutaria. Nuomonės 
išsiskiria, kalbant apie kelius 
jai atstatyti. Yra manančių, jog 
nepriklausomybės negalima 
pasiekti pataikaujant ir prisitai
kant. Jų dauguma. Bet vis didė
ja gretos tų, kurie sako, kad rei
kia aktyviai, nors ir ne ginklu, 
priešintis. Šį klausimą ant peilio 
ašmens pastatė Kalantos suside
ginimas ir po to vykusios de
monstracijos 1972.

Žmonėm tėvynėj trūksta 
žvilgsnio į globalines Lietuvos 
problemas. Nėra sąlygų jų svars
tyti, trūksta informacijos. Čia tu
rėtų ateiti į talką išeivija. Ge
rai daro ta spauda, kuri kelia 
būsimos Lietuvos santvarkos 
klausimą. Aišku, jog pati tauta 
nuspręs, kaip ji tvarkysis, bet 
projektus turėtų paruošti ir pa
siūlyti išeivija.

Dr. Štromą papildė T. Venc
lova. Jis mano, kad sovietinis 
režimas silpsta, švelnėja. Anot B. 
Sruogos, išsigimė visi velniai. 
Partizanai 1952 ne kapituliavo, 
bet buvo sunaikinti. Nors esąs 
priešinimosi šalininkas (kalanti- 
ninkas), bet sutinkąs, kad galima 
dirbti sistemos viduj, tačiau dar
bas turi būti ištvermingas, siste
mingas, išvengiąs demoralizaci
jos. Kai nėra pasipriešinimo, re- 
.žimas agresyvėja. Stipresnis 
pasipriešinimas Lietuvoj gali 
paskatinti valdžią daryti nuo
laidų. Todėl Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikų bei kitos po
grindžio spaudos leidimą, Ka
lantos susideginimą, tautinių or
ganizacijų steigimą reikia laikyti 
pozityviu reiškiniu.

Lietuviai labai priešinasi rusi
nimo pastangom. Lietuvos žmo
nės labai laukia savo tautiečių 
iš užsienio. Svarbiausias infor
macijos šaltinis yra radijas. Lais
vės Radijas iš Muencheno smar
kiai trukdomas. Vatikano radijas 
šalia religinės programos turėtų 
duoti daugiau žinių. Daugelio 
lietuvių žvilgsnis krypsta į Len
kiją. Iš ten daug sužinoma apie 
Vakarus.

Antrasis trečiadienio priešpie
čio paskaitininkas buvo kun. Au
gustinas Rubikas iš Memminge- 
no. Jo tema — Apreiškimo ir 
evoliucijos santykis. Kalbėti šia 
tema progą davė Darwino 95- 
osios mirties metinės.

Savo paskaitą prelegentas pa
įvairino rinktiniais sąmojais, pa
darydamas ją suprantamą bei į- 
domią ir į teologines gudrybes 
neįgudusiem klausytojam.

(Bus daugiau}

—
Atsiųsta 
paminėti

THE LITHUANIAN SHORT 
STORY: FIFTY YEARS.
Selected and edited by Stepas 
Zobarskas. Manyland Books, 
Ine. New York. 1977. Jacket 
design by Paulius Jurkus. Kie
tais viršeliais. 464 psl. Kaina 
12.50 dol. Leidyklos adresas: 
84-39 90th St., Woodhaven, 
N.Y. 11421.

Tai lietuvių rašytojų novelių 
antologija. Jos aplanke pasisako
ma, kad tai kūriniai tų auto
rių, kurie literatūros srity la
biausiai pasireiškė pirmoj šio 
šimtmečio pusėj. Jų čia parink
ta dvidešimt devyni: Vaižgan
tas, Vincas Krėvė, Antanas Vie
nuolis, Ignas Šeinius, Jurgis Sa
vickis, Petras Tarutis, Antanas 
Tulys, Juozas Grušas, Vy
tautas Alantas, Vincas Ramonas, 
Liudas Dovydėnas, Jurgis 
Gliaudą, Jurgis Jankus, Antanas 
Vaičiulaitis, Pulgis Andriušis. 
Kazys Barėnas, Nelė Mazalai- 
tė, Juozas Kralikauskas, Anta
nas Škėma, Stepas Zobarskas, 
Marius Katiliškis, Aloyzas Ba
ronas, Julius Kaupas, Algirdas 
Landsbergis, Vytautė Žilins
kaitė, Romualdas Lankauskas, 
Icchokas Meras, Kazys Alme
nas, Juozas Aputis.

Yra visų autorių atvaizdai ir 
trumpos biografijos. Kiekvieno 
įdėta po kūrinį. Kūrinių ver
tėjai: Nola M. ir Stepas Zo- 
barskai, Algirdas Landsbergis, 
Albinas Baranauskas, Raphael 
Sealey, Danguolė Sealey, Rasa 
Gustaitis, Jonas Dovydėnas ir 
kiti.

Antologijos pradžioj išspaus
dintas Algirdo Landsbergio 
įvadas — “A Half-Century of 
the Lithuanian Story”.

Stepas Zobarskas, šios anto
logijos redaktorius ir leidėjas, 
skaitytojam pateikęs jau daugelį 
gražių leidinių — vertimų į 
anglų kalbą, gražiai užsireko
menduoja it šiiio savo darbu.

Yra knygoj it mažų netiks
lumų. Pvz. A. Barono gimimo 
metais įvade nurodomi 1922, 
biografijoj — 1917; M. Katiliš
kio: įvade — 1920, biografijoj 
— 1915. Barono gimimo vieta 
nurodoma Biržai, o iš tikrųjų 
yra Vabalninkas.

CHRONICLE OF THE CAT- 
HOLIC CHURCH IN LIT- 
HUANIA. No. 15. Vertimas iš 
lietuviško originalo — Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronika, 
Nr. 15. Vertimo redaktorius — 
kun. Kazimieras Pugevičius. Iš
leido Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Kunigų Vienybė. 1977. 
Spausdino Nekaltai Pradėtosios 
Marijos Seserys. 44 psl.

Šioj knygutėj su kun. K. Pu- 
gevičiaus introdukcija laisvajam 
pasauliui pateikiamas mum ži
nomos LKB Kronikos 15 nume
ris, okupuotoj Lietuvoj pasiro
dęs 1975 metais.

KUNIGŲ SEIMAS
JAV Lietuvių Kunigų Vieny

bės ifietinis seimas šiemet vyks 
spalio 12-13 Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seserų vienuolyne, 
Putnam, Conn.

Spalio 12, trečiadienį, 11 vai. 
registracija. Po koncelebracinių 
mišių ir pietų brolio Pasųuariel- 
lo, Tautybių Reikalų centro pir
mininko, paskaita “Tautinių pa
rapijų ateitis”. Valdybos prane
šimam pasibaigus, apie naujus ■ 
liturginius leidinius — mišiolą, 
giesmyną, katekizmą ir brošiū
ras — kalbės kun. V. Zaka
ras, kun. L. Budreckas, kun. K. 
Pugevičius. Po vakarienės svars- 
tybose “Kas daroma, kad parapi
jos būtų gyvos ir lietuviškos” 
dalyvaus kunigai, vienuoliai ir 
pasauliečiai.

Spalio 13, ketvirtadienį, 9 vai. 
ryto svarstybose “Dvasinis atsi
naujinimas lietuvių parapijose” 
dalyvaus kunigai, vienuo
liai ir pasauliečiai. Po koncele
bracinių mišių kun. K. Pugevi
čius kalbės tema “Kaip Lietuvos 
kovojanti Bažnyčia mus įparei
goja”.
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RASA RAZGAITIENE

Nepriklausomoj Lietuvoj Baž
nyčios vadai ir katalikų masės 
įsijungė į plačią kultūrinę ir po
litinę veiklą. Sužlugus Lietuvos 
valstybei, Bažnyčia vėl tapo pa
grindine tęstinumo institucija. 
Tačiau yra izoliuota nuo visuo
menės. Iš jos atimtos komuni
kacijos ir tradicijų tęsimo prie
monės. Jos svarbiausios funkci
jos sunaikintos. Tokioj situaci
joj pasireiškia reakcija į prie
spaudą; ji veikia pogrindy, ir jos 
stiprumas kartas nuo karto yra 
pasauliui parodomas. Atsiranda 
peticijos, susideginimai, de
monstracijos, Kronika.

Tautos ir Bažnyčios ryšys 
mūsų laikais yra simbiotinis, ku
ris yra padaręs rezistencinį judė
jimą masinį. Kronikos puslapiai 
liudija ne tik religijos, bet ir 
tautos neigimą. Tai yra organinis 
ryšys, kuris tęsis ilgą laiką. Dr. 
V. Vardžio nuomone, komuniz
mui tai bus per ilgas laikas.

GYVOJI DVASIA
Simpoziumui “Gyvoji dvasia: 

kelias į krikščionišką atsinauji
nimą” vadovavo kun. dr. Kęstu
tis Trimakas.

Pirmasis kalbėtojas buvo prof. 
kun. Antanas Rubšys iš Manhat- 
tan College New Yorke. Jis kal
bėjo apie atsinaujinimo vaidme
nį Evangelijoj. Pradėta su paaiš
kinimu, kas yra Evangelija. Ji 
yra ne tik kĄ'yga^^iė Jėzų. 
Apaštalui PaūKū'i'Vdi yra Dievo 
jėga ir galybė, kuri gelbsti žmo
gų ir per kurią Dievas atnauji
no ir atnaujina žmogų. Morkui 
Evangelija yra sudabartinimas 
Jėzaus tikinčiojo nerime ir kan
čioj. Matui ji yra Jėzaus mo
kymo visuma. Lukui tai Dievo 
gerumas.

Atsinaujinimas reikalauja su
tikimo būti atnaujintu. Tai įpa
reigoja mus atsakyti “taip” Die
vui ir pripažinti save esant be
turčiu prieš Dievą. Mes turim 
būti ne tik atnaujinti, bet ir da
lyvauti kūrinijos atnaujinime. 
Kristus yra istoriškai svarbi žmo
nijos ir kūrinijos atrama. Tikė
jimas Evangelija duoda tikin
čiam atramos tašką. Juo sutin
kam būti atnaujintais ir dalyvau
ti dabarty ateities kūrime.

Seselė Onutė Mikailaitė kal
bėjo apie “Gyvosios dvasios są
jūdį”. Tai buvo paskutinioji di
džioji Stasio Šalkauskio idėja — 
liepsna. Jis jautė trūkumą tikro 
vidinio religinio užsidegimo iš
oriniame masiniame veikime. 
Jis norėjo Gyvosios dvasios są
jūdį taip įžiebti, kad jis galėtų 
ir kitas organizacijas įkvėpti.

Į šią idėją teigiamai atsiliepė 
ir Kuraitis, kuris taip pat jautė 

pas lietuvius religinę krizę. 
Šiai idėjai pritarė nors ir negau
sus, bet dvasiškai stiprus būre
lis, kurių dauguma buvo dvasiš 
kiai. Buvo ieškomas “tikras ke
lias” Šventosios Dvasios įkvė
pime ir raginime nuolat atsinau
jinti, “pradedant nuo savęs”.

iA-tame ateitininkų kongrese per DanKerą programą aincna
Neringos choras, kuriam vadovauja V. Čy vaite. Nuotr. v. Bace

vičiaus M

Clevelando miesto burmistras R. Perk kalba IX-tame ateiti
ninkų kongrese. Nuotr. V. Bacevičiaus

Ar šis sąjūdis tapo realybe, 
yra sunku pasakyti. Liko ki
birkštėlė, kurios idėja taip grei
tai nemirė. Yra galimybė, kad ir 
dabartinė religinė rezistencija 
Lietuvoj yra pagrįsta šios anks
čiau pasėtos sėklos augimu. Ar 
ši idėja yra aktuali ir prasmin
ga? Ar ji gali pasotinti alkį? 
Ko mes iš viso alkstam? Ieško
dami dvasinio atsinaujinimo, 
visuomet pradedame su klausi
mais.

Simpoziume taip pat dalyvavo 
asmenys, kurie davė pranešimus 
iš organizacinės ir asmeniškos 
pusės apie atsinaujinimui at
liktus darbus. Apie veiklą ir per
gyvenimus atsinaujinimo kely 
kalbėjo Rima Gustainytė, Živilė 
JCliorytė, Paulius Mališka ir dr. 
Juozas Meškauskas.

Dr. Vytautas Vygantas dėl 
sveikatos reikalų asmeniškai ne
galėjo simpoziume dalyvauti. 
Tačiau savo mintis jis tą rytą 
telefonu išdėstė Arvydui Barz- 
dukui, kuris jas perdavė daly
viam.

Pradžioj prelegentas mus 
kvietė save lyginti su mum prie
šingomis organizacijomis ir pa
žvelgti, kaip mes skirtingai rea
guojanti į atsinaujinimą.

Toliau buvo pristatyti čia mi
nimi Vatikano II suvažiavimo 
bruožai, kurie, prelegento nuo
mone, sudaro dabartines sąly
gas ir laidus mūsų atsinaujini
mui. 1. Dievo tautos (“The 
People of God”) apibūdinimas 
Bažnyčią liečiančioj konstituci
joj, iš kurio išplaukia kur kas gi
lesnis mūsų tikėjimo suvokimas 
ir visuotinumas. 2. Liturgijos at
naujinimas. Sąmoningas aktyvus 
vaizdingas dalyvavimas litur
gijoj. 3. Vienybės atstatymas 
tarp visų krikščionių. 4. Žmo- 
gaus-asmens vertės pabrėžimas 
pastoracijos konstitucijoj. 5. 
Žmogaus sąžinės vertė ir svar
ba, ypač ryšium su tikėjimo 
laisvės pareiškimu, bet ir apskri
tai nušviečiant žmogaus padėtį 
dabartiniam pasauly. 6. Kolegia- 
liškumas ir tarpusavio priklauso
mumas. 7. Iš to išplaukianti dia
logo vertė ir reikalingumas. 8. 
Pasauliečio vertė Bažnyčioj. 9. 
Pasauliečio apaštalavimas. 10.

Modernus, atsinaujinęs, nuolan
kus žvilgsnis į pasaulį.

Visa tai įmanoma gyvosios 
dvasios dėka. O mūsų įsijungi
mas į atsinaujinimo pastangas 
yra per liudijimą. Tai yra bene 
prasmingiausia pasauliečio 
apaštalavimo plotmė. Konkre
čioj pasauliečių apaštalavimo 
plotmėj buvo iškelti trys mo
mentai: Kronikos svarba, lietu
viškų parapijų likimas ir reorga
nizacinės bendruomenės moty
vai.

Baigiant buvo atkreiptas dė
mesys į kultūrą. Šiandien vietoj 
kūrinio yra pabrėžiamas vyks
mas, procesas, kuris pasidaro 
net svarbesnis už patį kūrinį. At
sinaujinimo uždavinys būtų gy
vąja dvasia persunkti šį proce
są, o kultūros svarbą mažinti 
arba bent jos sąvoką keisti. <

Jaunas kun. Jonas Šarauskas 
susidūrė su problemom savo 
minčių išreiškime. Kadangi 
buvo pasiruošęs kalbėti gerokai 
ilgiau, nei buvo leista, prie mik
rofono jis trumpino savo paskai
tą. Tad minčių jis daug pabėrė, 
bet ne visų pilną reikšmę buvo 
galima kalbos metu suvokti. 
(Simpoziumo metu kun. Tri
makas jam pažadėjo, kad kalbos 
tekstas bus išspausdintas “Atei
ty”).

Kai kurios atsinaujinimo sritys, 
kuriose jaučiasi teigiami reiški
niai, yra didėjanti moterų veik
la, psichologijos svarba, chariz
matinis sąjūdis. Jaučiama, kad 
kai kurios sritys yra problemati- 
nės: apatija, Bažnyčios “monar
chinė” valdymo sistema, biuro
kratinė vyskupų rinkimo siste
ma, popiežystės ilgumas, celiba
to našta dvasiškiam, mišių lan
kymo mažėjimas, formalios reli
ginės instrukcijos silpnumas, 
moterų priėmimas kaip “antros 
klasės piliečių”.

Antroj daly kun. Šarauskas 
iškėlė skirtumus dvasinio atsi
naujinimo sąvokoj senovėj ir da
bar. Senasis dvasiškumas buvo 
priemonė, metodas patobulinti 
vidinį gyvavimą. Jis buvo trans
cendentinis. Naujasis dva
siškumas, yra puoselėjimas šio 
gyvenimo. Dėmesys ne vien tik 
dvasios tobulybei, bet visam 
žmogui.

Kun. J. Šarauskas pesi
mistiškai nušvietė lietuvių Kata
likų Bažnyčios sugebėjimus per
teikti visuomenei reikšmingus 
atsakymus ir duoti jos gyveni
mui gilesnę prasmę. Pašaukimai 
maži, parapijos silpnėja, trūksta 
mūsų tarpe šių problemų iš nau
jos liturgijos reikšmės gilesnio 
nagrinėjimo.

Kun. K. Trimakas dėl laiko 
stokos nedavė savo komentarų. 
Jie pasirodys “Ateity”.

Po pietų mišias viešbučio sa
lėj koncelebravo vysk. Antanas 
Deksnys ir daugybė dvasios 
vadų.

Vakare Euclid Senior High 
School salėj įvyko dramos 
“Šventasis narvas” premjera. 
Dramaturgas Algirdas Landsber

gis šį veikalą specialiai paruošė 
šiam kongresui. Jį režisavo Da
rius Lapinskas. Pagrindinius 
vaidmenis atliko Julius Balutis, 
Juozas Bulevičius, Andrius Ta
das Klimas, Daiva Markelytė, 
Aldona Rastenytė ir Laima Ras
tenytė. Drama išryškino šių die
nų tikėjimo nepaprastus reikala
vimus ir žmogaus silpnybes bei 
stiprumus. Reakcijos į veikalą 
buvo gana įvairios, bet vienas 
dalykas tai tikras: vaidinimas ir 
pastatymas davė dalyviam “karš
tų” temų diskusijom, palikus 
salę.

Sekmadienio rytą vėl anksti 
rinkomės į Bond Court viešbu
tį. Prieš pradedant darbą, buvo 
galima pasižiūrėti praėjusių die
nų įvykių televizijoj. Jonas Bo- 
guta filmavo kongreso eigą ant 
“Video Cassettes”, ir rezultatai, 
kuriuos teko matyti dar kong
reso metu, buvo tikrai įdomūs. 
Taip pat veikė ir spaudos kios
kas, kurį tvarkė “Ateities” lei
dykla. Ten buvo galima įsigyti 
įvairių knygų papigintomis kai
nomis. Taip pat buvo galima įsi
gyti specialų kongresinį leidinį, 
kurį suredagavo Stasys Barzdu- 
kas.

Organizacinis posėdis prasi
dėjo 10 vai. Buvo padaryti pra
nešimai apie trijų sąjungų veik
lą, “Ateities” žurnalą, “Ateities” 
knygų leidyklą, “Ateities” Lite
ratūros Fondą ir Ateitininkų Šal
pos Fondą. Jonas Pabedinskas 
padarė finansinį pranešimą. 
Kontrolės komisijos pranešimą 
pateikė Jurgis Mikaila su ypatin
ga padėka Jonui Polikaičiui, 
“Ateities” žurnalo administra
toriui.

Vincas Kolyčius padarė man
datų komisijos pranešimą, kuria
me išaiškėjo, kad išrinkti 156 
atstovai. Kadangi 19 atstovų į 
kongresą neatvyko, legalių at
stovų buvo 137. Iš viso užsi
registravusių narių buvo 461. 
Konstitucinius pakeitimus pri
statė Vaclovas Kleiza. Po išsiaiš
kinimų ir diskusijų įvyko balsa
vimas. Ateitininkų Federacijos 
valdybos kadencija, kurią buvo 
norima sutrumpinti į trejus me
tus ir dėl kurios vyko daugiau
sia diskusijų, pasiliko penke- 
riem metam. Rezoliucijų komisi
jos suredaguotus pasiūlymus 
pristatė Lilė Gražulienė.

Paskutines mišias viešbučio 
didžiojoj salėj koncelebravo 
vysk. Vincentas Brizgys ir kong
rese dalyvaują kunigai. Tautinio 
meno ansamblis “Čiurlionis” 
giedojo komp. Alfonso Mikuls
kio “Mišias už kenčiančią Lie
tuvą”. Giedotojus palydėjo 
“Čiurlionio” kanklių ansamblis, 
vadovaujamas Onos Mikuls
kienės. Dirigavo komp. A. Mi
kulskis. Aukos buvo nešamos 
Federacijos vado, Tarybos ir Są
jungų atstovų. Mišios buvo ne
paprastai įspūdingos.

Vysk. Brizgys atkreipė mūsų 
dėmesį į krikščioniškos misijos 
svarbumą kasdieninio gyvenimo 
smulkmenose. Jis sakė neieš
koti Dievo danguj, nes jis yra ir 
čia. Mes kasdieniniuose daly
kuose turėtumėm atnaujinti 
Kristų.

Mišių pabaigoj susirinkusius 
pasveikino Clevelando burmist
ras Ralph Perk ir vyskupas Ja- 
mes Hickey.

Uždaromojo posėdžio garbės 
prezidiumą sudarė: vysk. V. 
Brizgys, vysk. A. Deksnys, K. 
Valiūnas, B. Nainys, kun. 
Leonas Zaremba, sesuo Mar
garita, kun. K. Pugevičius, dr. J. 
Meškauskas, S. Barzdukas, A. 
Gečys, J. Simanavičius, dr. A. 
Razma, M. Rudienė, dr. A. Da
mušis, prof. S. Sužiedėlis, dr. J. 
Pikūnas, dr. P. Jucaitis, B. Žu
kauskas, kun. dr. K. Bučmys, 
Č. Grincevičius, V. Gedgau
das, kun dr. P. Gaida ir dr. P. 
Kisielius. Buvo perskaitytas il
gas sąrašas asmenų ir organiza
cijų, iš kurių buvo gauti svei
kinimai raštu.

Po to vyko prof. S. Šalkaus
kio kūrybinės premijos įteiki
mas. A.F. valdybos komisija, su
daryta iš Aldonos Zailskaitės, 
Sauliaus Girniaus, Antano Raz
mos, Alinos Skrupskelienės ir 
Česlovo Grincevičiaus, rugpiū
čio 11 premiją paskyrė dr. Jo
nui Griniui, kuris gyvena Muen- 
chene, Vokietijoj. 1500 dol. pre
mija buvo perduota kun. G. Ki- 
jauskui, kad jis ją persiųstų.

IX-tame ateitininkų kongrese per mišias. Iš dešinės miesto 
burmistras R. Perk, vysk. A. Deksnys ir vysk. J. Hickey 
ir kiti. Nuotr. V. Bacevičiaus

Dr. P. Kisielius pasveikino 
vysk. Brizgį jo 50 metų kuni
gavimo sukaktim. Publika sugie
dojo “Ilgiausių metų”. Vysk. 
Brizgys visiem padėkojo stabte
lėdamas prie jaunystės prisi
minimų, kuriais jis nušvietė 
savo motyvus, pasirenkant kuni
gystės gyvenimą.

Baigiamasis žodis teko dr. 
Adolfui Damušiui, buvusiam AF 
vadui. Kongreso metu buvo pa
liesta daug vilčių dvasinio atsi
naujinimo, gyvosios dvasios ir 
konkrečių svarstymų plotmėse. 
Bet vis sustojam prie trijų tik- 
rovių: gyvojo Dievo, pavergtos (nukelta i 9 vsl.)

Trys Ateitininkų Federacijos vadai; iš k. dr. A. Damušis, 
dabartinis vadas dr. P. Kisielius ir prof. dr. J. Pikūnas. 
Nuotr. J. Urbopo

IX-OJO ATEITININKŲ 
KONGRESO NUTARIMAI

1/ IX-asis Ateitininkų kongre
sas skatina ateitininkus stiprinti 
tiek asmenines, tiek bendras pa
stangas krikščioniškai atsinau
jinti, nešant Kristaus dvasią į 
mūsų veiklą, kūrybą ir kitas gy
venimo sritis.

2. Įpareigoja kiekvieną ateiti
ninką siekti idealo pagal šio 
kongreso šūkį: Liudyti Kristų ir 
savąją tautą. Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos byloja apie 
sunkumus, liudijant Kristų mū
sų pavergtoj tėvynėj; todėl kiek
vienas ateitininkas įsipareigoja 
tą liudijimą pratęsti savo asme
niniame gyvenime:

a. skleisti Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikų faktus kita
taučių tarpe;

b. skatinti lietuviškųjų parapi
jų klebonus, kad įvestų į li
turgijos apeigas skaitymus iš 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikų;

c. remti finansiškai ir mora
liškai Lietuvių Katalikų Religi
nę Šalpą ir jos darbus.

3. Kongresas kreipia ypatingą 
dėmesį į pavergtoj Lietuvoj 
vykstantį nepaliaujamai žiaurų 
Katalikų Bažnyčios persekio
jimą, kurio pasekmėj suimama 
daugybė lietuvių katalikų, kaip, 
pvz., Nijolė Sadūnaitė, Viktoras 
Petkus, Antanas Terleckas ir 
kiti. Įpareigoja Federacijos 
valdybą, visus Federacijos vie
netus ir kiekvieną narį dėti vi
sas galimas pastangas, siekiant 
suimtųjų laisvės.

4. Skatina visus ateitininkus 
jungtis į Dievo Tarno arkivys
kupo Jurgio Matulaičio šventuo
ju paskelbimo bylą:

a. pradėti savo susirinki
mus malda, prašant Dievą, 
kad arkivysk. Jurgis Matulaitis 
kenčiančios Lietuvos paguodai 

tėvynės bei laisvojo pasaulio 
bendruomenės egzistencijos ir 
veikiančio asmens. Dievo 
planas ir žmogaus misija susi
lieja dviejuose mūsų principuo
se: lietuviškume ir katalikišku
me. Jie vienas kitą įtaigoja, ir 
jų derinys yra atnešęs vertingų 
pasikeitimų mūsų tautoj. Katali
kiškumo ir tautiškumo organiška 
jungtis iškyla kaip stebuklas da
bartiniuose sunkiuose laikuose. 
Toji jungtis ilgai brendo, ir jos 
įprasminimas buvo vertingas 
ateitininkijos įnašas į tautos gy- 

kuo greičiau būtų paskelbtas pa
laimintuoju;

b. imtis iniciatyvos šiais me
tais suruošti jo 50 metų mirties 
sukakties minėjimus tose vieto
vėse, kur jų nebuvo;

c. organizuoti tikinčiųjų para
šus, prašant Šv. Sostą paskubin
ti jo palaimintuoju paskelbimo 
bylą.

5. Kongresas įpareigoja Fede
racijos valdybą kelti mūsų pir
mųjų vadų — Prano Dovydai
čio ir Stasio Šalkauskio — šven
tumo bylos užvedimą.

6. Įpareigoja kiekvieną ateiti
ninką prenumeruoti Atietį, ją 
skaityti, platinti, remti ir joj 
bendradarbiauti, nes ji yra ateiti
ninkijos idėjų, kūrybos ir veik
los žurnalas.

7. Įgalioja Federacijos valdy
bą rūpintis ateitininkų istorijos 
išleidimu.

8. Pritaria sumanymui įkurti 
ateitininkų būstinę ir archyvą 
ALRKF jaunimo stovyklavietėj 
Dainavoj.

9. Svarstė ir nutarė steigti 
jaunųjų ateitininkų sambūrį, 
kaip ketvirtąją Ateitininkų Fe
deracijos šaką. Šio sambūrio na
riai skirstomi į jaunučius (6-9 
metų) ir jaunius (10-13 metų). 
Federacijos valdyba sudaro 
šiam sambūriui vadovybę.

10. Kongresas kviečia visus 
ateitininkus dalyvauti Pabaltie
čių Žygy už Žmogaus Teises 
Washingtone, D.C., 1977 rugsė
jo 24.

-o-
IX-asis Ateitininkų kongresas 

pasiuntė padėkos telegramą JAV 
prezidentui Jimmy Carter už jo 
aiškų ir tvirtą nusistatymą žmo
gaus teisių atžvilgiu. Taip pat 
išreikšta padėka JAV vyskupam 
už jų padarytą pareiškimą, gi
nant žmogaus teises ir religinę 
laisvę Rytų Europos kraštuose.
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PALYDINTA. DARGI 1 NEW YORKĄ

Alfonsas Dargis gana sėslus: 
kaip sustojo Rochestery, tolimoj 
New Yorko pašonėj, taip ir įlei
do šaknis ilgiem metam. Apsi
stojo, bet neužsikasė. Čia atvy
kęs, savo originalumu tuoj išsi
skyrė iš vietos dailininkų ir tapo 
visos Rochesterio apylinkės tik
rai priimtu į savo tarpą. Jo pa
veikslus sistemingai perka apy
linkės kolekcionieriai ir papras
ti meno mėgėjai.

Susipažinęs su šviesiu ameri
kiečiu ir pasisakęs esąs lietuvis, 
labai dažnai išgirsti klausimą: 
“Ar pažįsti Dargį” Kai pasisa
kai, kad jis yra “good friend”, 
ne vienas pakelia antakius, kad 
kad kažin koks žmogelis gali bū
ti su Dargiu “good friends”, o 
jis pats, kartais daktaras ar kitoks 
gerokai prasišokęs žmogėnas, 
tik vieną kitą jo paveikslą te
turi, gal pas draugą yra matęs, 
ar tik parodose lankęsis, bet vis 
tiek savo žinojimui sustiprinti 
dažnai prideda, kad Dargis yra 
“real great painter” arba kad jis 
yra “one of the best”.

Tas parodo, kad Dargis čia yra 
išėjęs toli už parapijos ribų. 
Ir ne pigiu pataikavimu momen
to nuotaikom, bet tikra savo dar
bų verte, tikru jų originalumu ir 
minties gilumu. Todėl visiškai 
neatsitiktine reikia laikyti ir dai
lininko Žiliaus pastabą. Praėjusį 
pavasarį jis Rochestery buvo su
rengęs savo darbų parodą. Po jos 
su dar pora žmonių nuvykom pa
matyti Dargio. Visi trys labai rū
pestingai apžiūrinėjo jo darbus, 
bet ypatingai Žilius. Jam rūpėjo 
kiekviena paveikslo detalė, 
kiekvienas technikinis niuansas. 
Ypač daug dėmesip kreipė į di
delį spalvotos grafikos darbą, 
pavadintą bene laiko gimimu. 

Kai netoli pusiaunakčių išvy
kom, vienas iš kartu važiavusių 
visiškai rimtai paklausė, ką Ži
lius galvojąs apie Dargį, ar jis 
vertas ko. Dailininkas valandėlę 
tylėjo, lyg rinkdamas žodžius ar 
tebemėgindamas suvesti krūvon 
daugybės paveikslų sukeltus į- 
spūdžius. “Jūs čia turit didelio 
masto dailininką”, pagaliau pa
sakė ir tuoj pridėjo: “Nepama- 
nykit, jog tą sakau todėl, kad 
tamstos rochesteriečiai, ar todėl, 
kad ką tik pas jį viešėjau; sakau 
tą, ką jaučiu”. Ir dar pridėjo: 
“Jis yra labai didelio masto dai
lininkas”.

Beveik tą patį yra pasakęs ir 
Jurgis Blekaitis. Pažiūrėjo, pa
žiūrėjo į sienose išrikiuotą Dar- 
gį ir prakuždėjo: ‘Kodėl likimas 
man pagailėjo pinigo? Sakyčiau: 
supakuok tą visą sieną, nuo čia 
ligi čia”. O toj sienoj mano, 
tik eilinio mėgėjo, akiai buvo la
bai vertingų darbų.

Prieš porą metų Toronte la
bai panašų procesą ir pats savo 
akimis mačiau. Įėjo asmuo, per
metė akimis sienas ir pradėjo 
skaičiuoti: “Prašau man tą, tą, 
tą . . .” Žiūrėjau su nuostaba, 
kaip toli skaičiuos, bet po tre
čiojo paveikslo sustojo. Ir tas juk 
neįprasta, — tris paveikslus iš 
karto. Ir tokius, kokius, turėda
mas pinigo, ir aš pats su malo
numu būčiau paėmęs.

Čia Rochestery Dargis kasmet 
pasirodo du kartus. Sykį su sa
vo vieno paroda, o kitą su savo 
studijos mokinių, kurių tarpan 
įdeda ir keletą savo paveikslų. 

Lituanistikos seminaro vakaronė po Jurgio Jankaus literatūros vakaro. Gilumoje ant sofos 
sėdi K. Jankienė ir dr. A. Klimas. Akordeonu groja R. Polikaitis. Nuotr. Jurgio Jankaus

Kitur išvažiuoja kas dveji ar tre
ji metai.

Studiją turi įsirengęs savo 
buto nedideliame rūsy. Rūsio 
erdvė nustato ir mokinių skaičių 
— priima tik aštuonis. Daugu
mas jų yra studijavę meną, su 
Dargiu dirba jau kelintus metus 
ir yra pasiekę labai gerųrezulta- 
tų. Šį pavasarį erdviose Ward 
galerijos salėse buvo išstatę be
veik pusantro šimto gana bran
džių darbų, o parodos atidary
mo dieną prigužėjo gal net 
dveja tiek meno mėgėjų, 99% 
amerikiečių.

Atsimenu, nutaikęs progą, kai 
amžini šnekintojai kiek prasi- 
skirstė, temptelėjau Alfonsą už 
skverno praeiti pro paveikslus, 
daug ko pasiklausti, daug ką pa
prašyti paaiškinti, ypač apie 
atskirų mokinių labai skirtingas 
darbo technikas, visiškai nepa
našias, kad būtų išėjusios iš tos 
pačios studijos. Po pavaikščioji
mo paaiškėjo, kad technikos pa
sirinkime jis mokinių nevaržo, 
priešingai — parodo visokias ga
limybes, o kiekvienas mokinys 
pasirenka tą darbo būdą, kuris 
jam techniškai parankesnis ar 

gal yra arčiau širdies.
Kai, perėjęs per sales ir išklau

sęs paaiškinimų, pasakiau, jog 
padarytas didžiulis darbas, Dar-

LITUANISTIKOS SEMINARO DARBAI 
IR NUOTAIKOS
ST. SANTVARAS

Jau ketveri metai, kai Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
ryšių centras, talkinamas PLB 
valdybos, surengia lituanistikos 
seminarą. Šiemet tasai semina
ras buvo Conesus, N.Y. (maž
daug valanda kelionės automo
biliu iš Rochesterio, N.Y., į piet
vakarius), erdviuose, gražiuose 
Dieviškojo Žodžio kunigų semi
narijos rūmuose, stovinčiuose 
atokiai nuo didelio miesto, gel
tona aukso spalva spindinčiuose 
tirštoj aukštumų žalumoj. Iš tik
ro, Conesus’o gamtiniai rėmai 
nuostabiai gražūs: sodai, vynuo
gynai, kažkaip čia atsiradęs Li
vonijos vietovardis, žalios kal
vos, tolumose žmonių susikurti 
lizdai ir, iš miesto ištrūkusiam, 
svaiginanti ir net baugi tyluma. 
Tų aukštumų gilioj pakalnėj — 
sidabrinis Hemlocko ežeras, 
vienas iš tų, kurie yra vadina
mi Penkiais pirštais. Ežero van
denį geria Rochesterio gyvento
jai, tad maudytis jame neleidžia
ma. Vieną saulėtą popietę su 
Tėvu J. Vaišniu, SJ, keliavom 
apie 45 minutes ilgon pakalnėn 
to skaidraus ežero aplankyti. Ir 
nesigailėjom tą žygį atlikę 
— toks tikrai gražus yra tasai 
Hemlockas!

Seminaro dalyviai
Šiemetinį lituanistikos semi

narą, kaip jau minėta, surengė 
PLJS-gos ryšių centras, kurio 
pirmininkė šiuo metu yra Rūta 
Nainytė-Sušinskienė. Į semina
rą iš anksto užsirašė ir atvyko 
29 studentai, šaunus būrys pui- 

gis, akimis per sienas bėgdamas, 
valandėlę šypsojosi, o paskum 
pasakė: “Taigi . Ir viskas pada
ryta be pašalpų ir “grantų”, 
viskas padaryta mažam, tamsiam 
rusely”. Ir dar sykį pabrėžė: 
“Tamsiam rusely”. Tada pagal
vojau, kiek ir iš mažo belangio 
ruselio gali išeiti šviesos, kai yra 
potencijos tą šviesą gimdyti.

Jis nuo Kauno meno mokyk
los Formos būrelio laikų ligi šiol 
liko ištikimas savo vidiniam 
šaukimui, kurį pats mėgina iš
sakyti, ir piešia tik tą, ką jau
čia ir mato viduj savęs. Nei jo 
paties, nei jo mokinių darbuose 
neužtiksi pažįstamų upelių, miš
kų, medžių, jūros, laivų ar mies
to gatvių. Daiktai yra, bet ne
pažįstami, kaip nepažįstamas pir
mą kartą sutiktas žmogus. Ar gal 
dar teisingiau: patekęs tarp Dar- 
gio ir jo mokinių paveikslų, pa
sijunti, lyg būtum patekęs į pil
ną salę žmonių, kurių tarpe nė 
vieno nerandi pažįstamo. Visi 
svetimi. Nėra nė vieno, kurį su
tikęs galėtum prašnekinti apie 
vakarykščią. Nėra nei daiktų, 
nei peizažų, kurių vieni gyvu 
virpėjimu gilyn į savo erdvę 
trauktų, o kiti, nors ir labai iš
dailinti, pilni tokio negyvumo, 
kad tiesiai kakta į juos atsi- 
muštum, kaip į kietą lentą, ir 
nejučia nusisuktum į šalį, kaip 
sutikęs bedvasį žmogų, su ku
riuo jokių reikalų nebenori turė
ti* (Bus daugiau) Jurgis Jankus 

kių merginų ir vyrų — iš Illi- 
nois 11, iš Califomijos 7, iš In
dianos 2, iš Ohio 2, po vieną 
iš Michigano, Washingtono, 
D.C., Pennsylvanijos, New Jer
sey, Mississippi, Connecticuto 
ir Birutė Bačanskienė iš Pietų 
Amerikos, iš Urugvajaus.

Kur kiti?
Nepatogu ir nesmagu nėt 

klausimą kelti: kokios priežastys 
pakišo koją, kad nė vienas stu
dentas nepasirodė iš New Yor
ko, Bostono ir kitų Atlanto pa
krantės vietovių, kurių pašonėje 
lituanistikos seminaro darbai 
liepsnojo? Argi tose vietovėse 
neatsirado organizacijų ir atski
rų asmenų, kurie tom studijom 
būtų susidomėję, pasiinformavę 
ir “savo žemėse” jaunus žmones 
būtų paskatinę seminaran vykti? 
Na, bet šiemetinė “byla” jau 
praeity! Iškelti klausimai tegu 
būna ateičiai.

Seminare dėstė
Lituanistikos seminare, už

trukusiam nuo rugpiūčio 15 iki 
26, dirbo šie lektoriai: St. Barz
dukas dėstė lietuvių kalbos 

linksnius ir stilistiką, kun. J. 
Vaišnys, SJ — lietuvių kalbos 
rašybą, sintaksę ir kultūrą, prof. 
dr. Antanas Klimas — lietuvių 
kalbos žodyno turtini
mą ir lietuvių kalbos .istoriją 
(taigi seminare dėstė net trys 
kalbininkai!), prof. dr. Ilona 
Gražytė-Maziliauskienė — lie
tuvių dailiosios prozos aspektus, 
St. Santvaras — lietuvių poezi
jos raidą prof. dr. M. Gimbu
tienė — lietuvių mitologiją, 
prof. dr. Zen. Rekašius — Lie
tuvos pokario istoriją.

Dail. Alfonsas Dargis, išėjęs iš savo studijos, atsikvepia 
prieš saulę. Nuotr. Jurgio Jankaus

Kaip daugeliui mūsų žinoma, 
visi lektoriai, mane paliekant 
seminaro pakraštėly, yra gerai 
pasiruošę dėstomų dalykų žino
vai, jie dėstė įdomiai, sklan
džiai ir turiningai, iš tikro jau
nimui pažerdami daug vertingų 
žinių ir apšvietos.

-o-

Trys St. Barzduko klausimai
Seminaro siela, jei aš pajė

giau teisingą įspūdį susidaryti, 
buvo Stasys Barzdukas, PLB 
garbės pirmininkas. Kai atėjo 
valanda su juo skirtis, jis da
vė man tris klausimus, lyg ir į- 
pareigodamas į juos atsiliepti 
Darbininke. Pažadas ar skola — 
ne sopulys, neužgis, tad, nors ir 
truputį vėluodamas, pokalbį 
pradedu.

— Jus kvietė lituanistikos se
minare dėstyti mūsų poezijos 
kūrėjus. Kokia nuotaika tokį 
kvietimą priėmėte?

— Nemėgstu dėstyti, kriti
kuoti, nemėgstu mokyti, tad pra
ėjusį pavasarį, kai gavau Jūsų 
minimą kvietimą, jeigu nuotaika 
tuo metu buvo gera, ji bent porą 
dienų ėmė šlitinėti, lyg būtų 
kaušą degtinės išlenkusi. Iš kar
to suvokiau ,kad įsipareigojimų 
našta nebus lengva, nebus ji ir 
medum patepta. Be to, neturė
jau jokio supratimo apie savo 
klausytojų pomėgius, interesus ir 
lietuvišką apsišvietimą, nesgi 
nekuomet tokiom progom nete
ko man su jais susitikti ir susi
pažinti. Nepakankamai ryškios 
buvo ir mano uždavinio ribos. 
Bet ar galėjau kviečiamam 
jaunimui pasakyti “ne,” atsiliep
ti neigiamai? Atsiliepiau teigia
mai. Ir nūdien tikrai nesigai
liu, kad išdrįsau tiek “narsumo” 
parodyti.

— Kaip sekės pats darbas? 
Ar esate patenkintas jo vaisiais? 
— toliau klausia St. Barzdukas.

— Nelengva man atsakyti į 
pirmąjį klausimą. Jei tarčiau, 
kad sekėsi, tai, tikriausia, pra
skambėtų kaip saviliaupsė. Kri
tiškiau į savo darbą žvelgdamas, 
nesunkiai suvokiu, kad šį kartą 
per plačiai užsimojau, pradėda
mas savo kursą Mažvydo eilė
mis ir jį baigdamas ok. Lietuvos 
poezija. Tokie amžių plotai ir į- 
vairūs “istoriniai fonai” neiš
vengiamai į mano pasakojimus 
įbruko paskubos ir lakoniškumo 
akimirkų. Jei dar kada nors tektų 
darbą dirbti, būčiau gudresnis, 
stengčiausi kiek platėliau paryš

kinti tik svarbesniuosius mūsų 
poezijos brendimo laikotarpius, 
tik reikšmingesniąsias sroves, 
pasirinkčiau autorius, kurių poe
tinė kūryba jau neištrinamai 
spindi lietuvių poezijos aukso 
aruode.

Į klausimą, ar esu patenkin
tas darbo vaisiais, man taip pat 
kebloka atsakymą rasti. Be abe
jonės, esu patenkintas! Tačiau 
tiktai klausytojai tikrą atsakymą 
galėtų duoti. Jeigu mano aiški
nimai, įtaigojimai tą ar kitą poe
zijos laikotarpį ar atskirą autorių 
apibūdinti, to ar kito eilėraščio 
grožį atskleisti klausytojų sielo
se įžiebė nors kibirkštėlę pasi
tenkinimo ir lietuvių poezijos 
meilės, tai ar galėčiau būti ne
patenkintas? Mano kurso klau
syti buvo užsirašę 17 studentų, 
tas skaičius pirmą savaitę buvo 
pastovus (antrą savaitę dalis se
minaristų turėjo išvykti), nors vi
są laiką pokalbiuose apie lietu
vių poeziją nestigo ir vieno kito 
“laisvo klausytojo”. Tokia “dis
ciplina” taip pat man buvo ne
menka paguoda.

Tikrai nuoširdžiai esu paten
kintas poezijos skaitymo vakaru. 
Stebino ir jaudino mano klausy
tojų ir gera lietuvių kalbos tartis, 
sugebėjimai pasinerti į eilėraš
čio nuotaiką ir dvasią, pajusti 
emocijos virpėjimą, išryškinti 
eilėraščio vaizdingumą ir mintį. 
Kai kurie jų (iš tikro — daugu
ma) turi neabejotinus poezijos 
rečitavimo talentus.

— Ko galėtumėte ir norėtu
mėte palinkėti lituanistikos se
minaro ateičiai?

— Visų pirma, nesustoti ir ne
pasimesti pusiaukelėj ar kryžke
lėj! Ir PLB-nės valdyba, semina
ro darbus remdama, ir PLJS-gos 
ryšių centras, tas studijų savai
tes organizuodamas, atlieka tokį 
reikšmingą ir prasmingą darbą, 
kuris išeivių likimui ir kultū
rai tegali atnešti tik pelną, tik 
mūsų išlikimo gaivią sėklą. To
kį tikslą matydami, seminaro 
darbus turėtumėm plėsti ir gi
linti. Jei neklystu, iki šiol ten
kintasi 30-čia seminaro lankyto
jų. Man regis, tas kiekis galėtų 
būti bent dešimtimis studentų 
didesnis. Jų tikrai atsirastų, jei
gu tik prideramai atskirose vie
tovėse pasiorganizuotumėm, 
seminaro reikšmę ir prasmę pla
čiau pagarsintumėm. Kitąmet 
reikėtų surasti lektorių, kuris li
tuanistikos seminare dėstytų 
Lietuvos geografiją ir lietuviš
kosios gamtos aspektus. O tai 
gal ir būtų seminaro darbų 
pagilinimas. (Bus daugiau)

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!

— Vliko pirm. dr. K. J. Va
liūnas ir Rezoliucijom Remti 
Komiteto pirm. L. Valiukas, 
šiam lankantis New Yorke, tarė
si Lietuvos laisvinimo reikalais. 
L. Valiukas pažadėjo Vlikui visą 
galimą talką ir paramą kovoj dėl 
Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės. Dr. K. J. Valiūnas pa
reiškė pasitenkinimą Rezoliuci
jom Remti Komiteto darbu Lie
tuvos laisvės žygy. Anot dr. K.J. 
Valiūno, nesą jokio konflikto 
tarp Vliko ir Rezoliucijom Rem
ti Komiteto atliekamų darbų. 
Vliko pirmininkas kviečia visus 
lietuvius prisidėti prie stiprių
jų rezoliucijų žygio JAV Kongre
se visais galimais būdais. (E)

— Senatorius R. Dole (R.- 
Kansas) pasiuntė L. Brežnevui 
protesto laišką dėl Felikso Se- 
rebrovo, Viktoro Petkaus ir Anta
no Terlecko areštavimo. Senato
rius primena, kad tokie žmogaus 
teisių pažeidimai turės būti nag
rinėjami Belgrado konferencijoj 
šį rudenį, ir reikalauja suimtųjų 
greito išlaisvinimo.

— Juozas Ramanauskas, Syd- 
ney, Australija, atsiliepdamas į 
Tautos Fondo kvietimą tapti na- 
riu-šimtininku, atsiuntė 500 dol., 
kaip Tautos Fondo nario mo
kestį už ateinančius penke
rius metus. (E)

— Dr. Petras Kisielius, Atei
tininkų Federacijos vadas, Chi
cagos Jaunimo Centro mecenatų 
vardu kalbės per naujosios pra
plėstos kavinės atidarymo iškil
mes spalio 8.

— Philadelphia, Pa. Visų atei
tininkų metinė šventė vyks spa
lio 15-16. Kun. J. Šarkauskas 
spalio 15 vadovaus jaunimo po
kalbiui 2 vai. popiet Šv. Andrie
jaus parapijos salėj. Šeštadienio 
vakarą Lietuvių Namuose Ru
dens vakaro programą atliks 
‘‘Chįcagęs trikampis”, pagarsė
jęs ąteitijųų^ų kongrese. Spalio 
16 vyks iškjilmingos pamaldos, 
į kurias kuopos kviečiamos daly
vauti su vėliavomis.

— Sol. Violeta Rakauskaitė 
spalio 16 Montrealy, Aušros Var
tų lietuvių parapijos salėj atliks 
estradinės muzikos koncertą. 
Solistė, neseniai atvykusi iš oku
puotos Lietuvos, dabar gyvena 
V. Vokietijoj.

— Juozas Masilionis laikys 
paskaitą Pr. Naujokaičio Lietu
vių Literatūros istorijos 4 tomų 
sutiktuvėse spalio 15, šeštadie
nį, Chicagoj, Jaunimo Centro 
kavinėj. Rengia LB Kultūros ta
ryba.

— Los Angeles moksleiviai 
ateitininkai vasaros stovyklos 
metu visi parašė individualius 
laiškus savo kongresmanam arba 
prezidentui Carteriui, primin
dami rugsėjo 24 Washingtone į- 
vyksiančias demonstracijas ir 
prašydami paremti baltų tautų 
laisvės aspiracijas.

— A. a. kun. A. Kazlausko, 
MIC, mirties metinės buvo gra
žiai prisimintos Adelaidėj rugsė
jo 12. Ant jo kapo pastatytas 
dailus paminklas. Iškilmėse da
lyvavo nemaža Australijos lietu
vių. Žodį tarė Melbourno lietu
vių klebonas kun. Pr. Vaseris. 
ligoninėj, kaip labonas kun. Pr. 
Vaseris.

— Jūratė Naujalienė dirba 
Adelaidės Karalienės Elzbietos 
ligoninėj, kaip laboratorijos 
vedėja. Daug kartų ji buvo gerai 
atžymėta. Ji veikliai reiškiasi ir 
Australijos lietuvių gyvenime.

— Stasio Šalkauskio vardo kū
rybinės premijos mecenatai 
šiais metais yra daktarai: Augus
tinas Laucius, Romas Gineitis, 
Bronius Valadka, Vaclovas Šau
lys, Antanas Razma ir Kazys 
Ambrozaitis. Visi jie sudėjo po 
250 dol.

— Dr. Aleksandro Štromo 
paskaita “Opozicija Tarybų Są
jungoj” buvo rugpiūčio 19 Ziu- 
riche, Lietuvių Bendruomenės 
sukviestame visų egzilų bend
ruomenių valdybų susirinkime. 
Susirinkimui pirmininkavo dr. 
A. Gerutis. Vietos spauda 
(Zuericher See-Zeitung) iš
spausdino paskaitos aprašymą. 
Laikraščių atstovai turėjo progos 

. pasikalbėti su dr. A. Štromu.
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Talkina Rūta Dragūnevlčiūtė

MANO
ATOSTOGOS

Ši vasara man labai patiko. 
Aš daug kur buvau ir daug ką 
mačiau. Aplankiau savo tėvukus 
Chicagoj, stovyklavau Neringoj, 
Vermonte, buvau su savo teta 
Ocean City, Maryland, ir su tė
veliais aplankėm Williamsburg, 
Virginia. Man buvo labai sma
gu.

Jonas Tauras, 3 sk.

Per mano atostogas aš pirma 
važiavau į Neringą. Tai gera sto
vykla. Ten plaukiau ežere. Bet 
man menas patiko geriausiai. 
Po stovyklos važiavau į Mainą. 
Žaidžiau tinklinį, ėjau į pajūrį, 
bet į baseiną šokti geriau. Po 
Maino važiavau į paukštyčių ir 
vilkiukų stovyklą. Ten šokom ir 
žygiavom. Stovykloj labai 
smagu.

Viktorija Garbauskaitė, 4 sk.

Mano atostogos buvo labai 
malonios. Jas pradėjau stovykloj 
Neringoj. Ten buvo linksma, nes 
buvo daug draugių, ir mes ten 
daug ką darėm. Po to visa šeima 
skridom į Califomiją, kur gyve
na mano pusseserės Saulė ir 
Rima. Kiekvieną rytą teta Biru
tė mum iškepdavo tokius plonus 
skanius blynus. Po to vis kur 
nors važiuodavom, kaip į 
Disneyland, Sea World, filmų 
studijas, kalnus, parkus. Kai grį
žom namo, tai dažnai važiuoda
vom į pajūrį, ir tik su lietuviš
kais vaikais, kaip Viktorija, Pe- 
nikaitėm, Aleksan^y, Nemic- 
kiukais, Marijošiukais. Buvo 
linksma, nes maudėmės, žaidėm 
su smėliu ir Zim Zam. Dabar 
jau ruduo, ir vėl prasidėjo mo
kykla.

Vaiva Ulėnaitė, 4 sk.

Per atostogas buvom sporto 
šventėj. Buvom išskirstyti į ke
turias komandas. Aš buvau 
Beždžionių komandoj. Mes lai
mėjom antrą vietą. Man labai pa
tinka ten žaisti minkšta- 
sviediniu. Kai aš grįžau namo, 
mes dažnai važinėjom prie jū
ros. Po trijų savaičių aš važia
vau į krepšinio stovyklą Kana
doj. Man ten labai patiko. Žai
dėm devynias valandas kas die
ną. Tada eidavom į Pop Shoppe 
ir valgėm vakarienę. Po vakarie
nės žiūrėdavom krepšinio fil
mus. Grįžtant iš stovyklos, mes 
sustojom prie Niagaros krioklio. 
Ten važiavom su laivu. Susto
jom Alpine Mountain, kur yra 
3000 pėdų ilgio važiavimas su 
“rogėmis”, kurios turėjo ratu
kus. Grįžom namo, savaitę pail- 
sėjom, ir vėl einam į mokyklą. 

Paulius Birutis, 5 sk.

Mano atostogos buvo labai 
smagios. Aš daug kur važiavau 
mašina, net ir lėktuvu skridau. 
Man labiausiai patiko Ocean 
City, Maryland, nes ten pagavau 
daug visokių įdomių žuvų. Kas 
dieną maudžiausi Atlante ir nu
degiau saulėj. Man tikrai buvo 
linksma vasara.

Ričardas Tauras, 5 sk.

Kai prasidėjo atostogos, aš ma
niau, kad ši vasara bus tik šiaip 
sau, bet iš tikrųjų ji man buvo 
labai linksma ir pilna džiaugs
mo. Pirmas dvi savaites tvar
kiausi ir rengiausi atostogom 
Neringoj ir Kennebunkport, 
Maine.

Pagaliau išvažiavom. Nuo 
tada buvo vien malonumai. Ne
ringoj aš susipažinau su dauge
liu naujų draugių. Maine aš ėjau 
maudytis į baseiną, ėjau į pa
jūrį ir visą laiką buvau linksma. 
Gaila, kad ši vasara taip greitai 
praėjo, bet jau dabar pradedu 
svajoti apie kitų metų vasarą.

Monika Vygantaitė, 7 sk.

Mano atostogos šią vasarą bu
vo labai linksmos. Pradėjau 
atostogauti Neringoj. Man ge
riausiai patiko sportas ir gaudyti 
gyvates. Po Neringos aš važia
vau pas savo pusbrolį. Ten la
bai buvo smagu. Su tėveliais va
žiavom į tokią vietą, vadinamą 
Wakonda. Ten yra ežeras, kur 
galima maudytis ir meškerioti. 
Ten yra didelis miškas, ir yra 
labai gražu. Tada važiavom į 
Kennebunkportą pas pranciško
nus. Kiekvieną dieną aš su savo 
seneliu važiavom žuvauti. Aš 
pagavau šešias lašišas. Kai grį
žom namo, tik liko savaitė prieš 
mokyklą, tai dar važiavom mau
dytis ir meškerioti.

Ričardas Nemickas, 5 sk.

Kai tik pasibaigė mokykla, aš 
pradėjau važinėti. Pirma aš nu
važiavau į Worcesterį lošti krep
šinio už Nevv Yorką. Tiesiai iš 
Worcesterio važiavau į Neringos 
stovyklą. Tada grįžau namo ir 
daug dienų praleidau žuvauda
mas. Jau vasaros galas atėjo, 
ir aš važiavau į Wasaga Beach, 
kokias dvi valandas į šiaurę nuo 
Toronto. Aš tenai praleidau dvi 
savaites, žaisdamas krepšinį, ir 
tada grįžau namo ir į mokyklą.

Tadas Birutis, 8 sk.

Man labai patiko šitų metų 
vasaros atostogos. Tai pirmas 
sykis, kai nenoriu net grįžti į 
mokyklą.

Pirmas kelias savaites aš pra
leidau namuose su savo drau
gais. Mes žaidėm visokius žaidi
mus — “soccer”, krepšinį ir 
“bašeball”. Po to aš važiavau į 
Neringą dviem savaitėm. Man 
Neringoj nelabai patiko ir norė
jau kuo greičiau važiuoti namo. 
Skaičiavau dienas . . .

Kai grįžau namo, likusias 
atostogų savaites praleidau va
žiuodama į kinus ir visokias 
pramogas. Mes važiavom į 
“Great Adventure”. Ten buvo 
labai smagu. Po to mes matėm 
“Holiday on Ice”. Peggy Flem- 
ing gražiai čiuožė, o “Cookie 
Monster” buvo mano mėgia
miausias čiuožikas. Darbo die
nos savaitgalį važiavom į Cats- 
kills pas p. Garbauskus, kur prie 
laužo dainavom tik lietuviškas 
dainas ir kepėm dešreles ir 
“marshmallows”.

Užbaigiau atostogas labai 
liūdnai, nes žiūrėjau televiziją, 
kai Vytas Gerulaitis pralošė 
Forest Hills teniso rungtynes.

Rūta Sperauskaitė, 8 sk.

LIETUVIŠKA MOKYKLA

Aš lankau lietuvišką mo
kyklą, nes noriu mokytis ne tik 
gramatikos, bet ir sužinoti apie 
savo tėvynės istoriją ir geogra
fiją. Mes išmokstame lietuviškų 
dainų ir šokių. Kad būtų moki
niam įdomiau, kiekvienais me
tais mes vaidinam vaidinimėlį. 
O seselė moko mus lietuviškai 
melstis.

Mano tėveliai mane veža į 
mokyklą, kad aš išmokčiau apie 
savo tėvynę, kurioj jie gimė. 
Jie nenori, kad aš pamirščiau 
savo kilmę. Jie nori, kad vieną 
dieną aš nuskrisčiau į tą gražią 
šalį. Iki šiol aš dar vis noriu 
važiuoti į Lietuvą. Visos mano 
mokytojos pasakojo, kaip ten 
gražu. Mano tėveliai parodo 
man nuotraukas ir močiutė pasa
koja, kaip ten buvo nepriklauso
mybės laikais. Man kartais lietu
viškoj mokykloj yra nuobodu. 
Daug smagiau būtų pasilikti na
muose ir žiūrėti televiziją, bet 
mano žinios, kurias aš gaunu, 
yra man vertingos, ir aš jas per
duosiu savo vaikam.

Ramunė Jasaitytė, 7 sk.

TIKYBA
Mane tikybos moko seselė 

Urbana. Mes kiekvieną pamoką 
kalbam apie Dievulį. Mes iš- 
mokstam apie Jėzaus gyvenimą, 
kur Jis gimė, gyveno ir mirė, 
kaip jis mokė savo apaštalus. 
Seselė Urbana visą laiką sako, 
kad ji greit negalės mūsų mo
kyti ir kad reikia daug kitų 
seselių, bet dabar aš noriu, kad ji 
dar mus mokytų, nes ji yra mum 
labai miela ir gera.

Monika Vygantaitė, 7 sk.

ISTORIJA
Man patinka istorija. Mes mo

komės, kaip lietuviai apsigin
davo ir kokias pilis statydavo. 
Mum tas viskas tikrai įdomu. 
Kiekvieną kartą, prieš pradėda
mi istorijos pamoką, mes turim 
mažą patikrinimą, o po penkių 
pamokų didelį egzaminą.

Audrė Lukoševičiūtė, 7 sk.

DAINAVIMAS
Kas antrą šeštadienį mes mo

komės dainavimo. Mūsų daina
vimo mokytoja yra p. Ulėnienė. 
Mes dainuojam daug gražių dai
nų. Kartais ji padalina chorą į 
tris grupes, ir mes visi, dainuo
jam dainą trim balsais. Kartais 
man patinka dainavimas, kartais 
ne. Nepatinka todėl, kad nega
lim gumos kramtyti, kai dainuo
jam, bet iš tikrųjų dainuoti pa
tinka.

Dalia Nemickaitė, 7 sk.

TAUTINIAI ŠOKIAI
Mes turim dainas ir tautinius 

šokius kas antrą savaitę. Pir
miausia mes šokam. Mum rei
kia šokti su mergaitėmis, bet 
kartais mes šokam ir su berniu
kais. Aš kartais tingiu šokti. Po 
šokių mes dainuojam. Mum 
berniukam reikia pastatyti kė
des į eiles, o kai pabaigtam 
dainuoti, jas vėl reikia atgal pa
dėti.

Jonas Žukauskas, 7 sk.

MĖGINK ŠIUOS 
SAKINIUS IŠTARTI 

GREITAI

Vakar debesų gausybė apden
gė padangę, daugiau negu dan
gų dengia debesys dabar.

Geri girininkai geroj girioj 
gerą girą gėrė, gerdami gerą girą 
gyrė: gera gira, gera gerti.

Sušniokštė, sušlamėjo žalios 
pušys šilo pusėj.

MANDAGUS BERNIUKAS

Kaip mes gražiai nusiteikę pirmą dieną Maironio lituanistinės mokyklos daržely. Nuotr.

P. Bivainio U

PRIEŠPIEČIAI
Man priešpiečiai yra vienas iš 

maloniausių dalykų lietuviškoj 
mokykloj. Aš tada turiu laiko 
pasišnekėti su savo draugėmis. 
Monika ir aš kartais pasikei
čiam savo gėrimais. Vienintelis 
dalykas, kas man nepatinka per 
priešpiečius, tai kad nėra laiko 
pavalgyti. Mes gaunam 15 minu
čių pavalgyti. Per tą laiką tu
rim pašnekėti, pavalgyti ir nu
eiti į išvietes. Visuomet, kai 
skambutis suskamba, tai visi vai
kai pradeda rėkti.

Laura Gudelytė, 7 sk.

PATARLĖ
“Žodis žvirbliu išlekia, jaučiu 

sugrįžta.”
Šita patarlė paaiškina, kad žo

dis turi stiprią įtaką. Panaudo- 
sim pavyzdį: Stasė nubėgo pas 
savo draugę ir sakė: “Ar ma
tei Rūtos naują suknelę, ji yra 
žemiau kelių ir prisiūtas dide
lis gražus kvalbonas?” Toliau tę
sėsi naujiena apie Rūtos sukne
lę. Penktoji išgirdo: “Rūtos suk
nelė buvo žemiau kauliuko ir 
kvalbonas vilkosi žeme”. Sep
tintoji, netikėtai sutikusi Rūtą 
paklausė: “Girdėjau, kad tavo 
suknelė yra kaip Anglijos kara
lienės — net trys pažai turi neš
ti uodegą”.

Žmonės, kai išgirsta ką nors, 
tai nemoka perduoti tiksliai ži
nios, kaip jiem buvo papasako
ta iš pradžių.

Ramunė Rygelytė, 8 sk.

JUOKAI
Mažas berniukas grįžo iš mo

kyklos.
Berniukas: Mamyte, aš moku 

rašyti.
Mamytė: Kaip puiku! Ką tu 

parašei?
Berniukas: Iš kur aš galiu ži

noti? Aš dar nemoku skaityti.

-o-
Rima: Ką tu darai?
Rūta: Rašau draugei laišką.
Rima: Bet tu nemoki rašyti.
Rūta: Tas nieko, ji nemoka 

skaityti.

-o-
— Prašau duoti man vaistų 

nuo skausmo, — prašo berniu
kas vaistinėj.

— O ką tau skauda?
— Kol kas nieko, bet mokyto

jas įrašė pastabą, tai gali skau
dėti, kai pareisiu . . .

Dantys
— Pasakyk, Jonuk, greitai 

kokį vieną ar du gyvulius, kurie 
neturėtų dantų, — klausė 
mokytoja.

— Mano jauniausias broliukas 
visada, o senelė — kai eina gul
ti.

Istorikas
Vytukas: Kodėl aš neužgimiau 

prieš 600 metų?
Tėvelis: O iš kur tau tokia 

mintis atėjo į galvą?
Vytukas: Jeigu aš gyvenčiau 

anais laikais, man nereiktų tiek 
daug istorijos mokytis!

DEMONSTRACIJA
VVASHINGTONE

Praeitą savaitgalį mano šeima 
ir aš buvom Washingtone. Ten 
mes matėm daug įdomių dalykų. 
Matėm Baltuosius Rūmus, 
VVashingtono paminklą.

Bet svarbiausia — mes dalyva
vom demonstracijose dėl žmo
gaus teisių Pabaltijo kraštuose. 
Demonstracijos vyko prie Lin- 
colno paminklo.

Viskas atrodė labai įspūdingai. 
Buvo daug žmonių, apie 4,000. 
Buvo daug plakatų. Ir pati vie

ta — Lincolno paminklas — 
buvo labai graži.

Aš padariau du plakatus Vie
nas buvo — “Freedom for Lith- 
uania Now,” o kitas — “Human 
Rights for Baltic Statės”, kurį 
pacitavo senatorius Dole savo 
kalboj.

Po tos demonstracijos dauge
lis jaunimo nužygiavo prie so
vietų ambasados protestuoti, bet 
policija jų neprileido. Tai jie, 
sustojo šalutinėj gatvėj ir pradė
jo demonstruoti.

Man tikrai linksma, kad daug 
lietuvių dalyvavo. Dabar Wa- 
shingtonas ir visa Amerika žino, 
kad mes Lietuvą mylim ir už ją 
kovosim, kol laimėsim.

Monica Vygantaitė, 7 skyr.

-o-
— Mamyte, aš labai užsigavau.
— Ar verkei?
— Ne, nes nieko arti nebuvo.

Skersai:
L Kurią dieną einam į lie

tuvišką mokyklą?
2. Kas išskrenda į šiltesnį kli

matą?
3. Paskutinė vasaros šventė 

(du žodžiai).
4 Kokie vaisiai prinoksta?
5. Į kokią spalvą pasikeičia 

lapai?
6. Kokie augalai pradeda augti 

miške?
7. Dabartinis metų laikas.
8. Kas rudenį nuvysta?

Išilgai:
1. Kur tėvelis važiuoja su šau

tuvu?
2. Kokią šventę švenčiame 

lapkrity (du žodžiai)?

ŽYGIS Į 
WASHINGTONĄ

Aš norėjau važiuoti į Washing- 
toną demonstracijom. Kai mama 
pasakė man, kad aš važiuosiu, 
aš buvau labai patenkinta.

Demonstracijos buvo prie 
Lincolno paminklo. Aš manau, 
kad buvo gera vieta tokiam žy
giui, nes Lincolnas norėjo, kad 
visi žmonės laisvai gyventų. 
Ir mes norim, kad žmonės Lie
tuvoj galėtų laisvai pareikšti 
savo nuomones.

Mes stovėjom su plakatais ir 
klausėmės kalbų. Buvo įdomu 

pažiūrėti į latvių, estų tautinius 
kostiumus. Aš nemaniau, kad 
suvažiuos tiek daug jaunimo. 
Buvo ir iš kitų miestų. Manau, 
kad būtų buvę įspūdingiau, jei 
mes su plakatais būtume žygia
vę per miestą.

Po programos jaunimas be lei
dimo nužygiavo prie rusų am
basados. Ten jie sudegino rusų 
vėliavą ir lietuviai, latviai, estai 
sugiedojo savo himnus.

Nors tai buvo neorganizuota, 
bet aš manau, kad buvo gera 
idėja, nes amerikiečių spauda 
atkreipė dėmesį ir buvo praneš
ta apie žygį per žinias VVashing
tone.

Iš viso, aš manau, kad Wash- 
ingtono žygis pavyko ir kad ki
tais metais vėl daug lietuvių su
važiuotų iš visų miestų ir vėl de
monstruotų su tikru žygiu per 
miestą.

Kristina Kirkylaitė, 8 skyr.

3. Kas krenta nuo medžių?
4. Rudenį padedam tėve

liui  lapus.
5. Kokiame mėnesy mokykla 

prasideda?
6........... vėsiau šildo.
7. Atėjus šaltam orui, ką vaikai 

apsivelka?
8. Užsibaigus atostogom, pra

sideda .............

ATSAKYMAI
Skersai — L šeštadienį, 2. 

paukščiai, 3. Darbo diena, 4. 
obuoliai, 5. geltoną, 6. grybai, 
7. ruduo, 8. gėlės.

Išilgai — 1. medžioti, 2. Padė
kos dieną, 3. lapai, 4. grėboti, 
5. rugsėjyje, 6. saulė, 7. megz
tuką, 8. mokykla.
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VYSK. V. BRIZGIO 50 METŲ 
KUNIGYSTĖS SUKAKTIS

IŠ VISUR
(tąsa iš praeito nr.)

Sveikinimai žodžiu
Kavos metu buvo sveiki

nimai. Liet. gen. konsulas A. Si
mutis prisiminė vyskupo dar
bus, kaip bolševikai visur mėgi
na jį maltretuoti. Buvo atsi
lankę net į Konsulatą pareigū
nai su įvairiais sąrašais. Tie 
visi sąrašai buvo parūpinti bol
ševikų. Vyskupas visada išliko 
kovotojas ir vadas. Palinkėjo il
giausių metų.

Dr. K. Valiūnas, Vliko pirmi
ninkas, prisiminė, kad katalikų 
Bažnyčia dabar daug duoda lie
tuvių tautai, ji stiprina ir ugdo 
jos patriotizmą. Lietuvoj pogrin
dy leidžiama Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika yra viso pa
saulio pasididžiavimas. Už tai 
priklauso padėka visai katalikų 
vadovybei. Palinkėjo vyskupui 
greitai švęsti savo vyskupavimo 
50 metų sukaktį.

Tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM, pranciškonų viceprovinci- 
jolas, ryškino vado principą ir 
linkėjo vyskupui dar daug metų 
mum vadovauti.

Kun. dr. Zenonas Smilga, 
Kunigų Vienybės centro valdy
bos pirmininkas, ryškino min
tį, kaip žmogų veikia aplinka, 
kaip nemalonios emocijos ardo 
žmogaus sveikatą. Vyskupui te

Vysk. V. Brizgiui Kultūros Židiny pagerbimo bankete į- 
teikiamas LB apygardos ir komiteto adresas. Iš k.: M. Kli
večkienė, LB apygardos pirm. A. Vakselis, E. Mickeliū- 
nienė vyskupui įteikia 1000 dol. Nuotr. P. Ąžuolo

ATEITININKŲ KONGRESAS
(atkelta iš 6 psl.)

venimą. Ji paruošė jį sunkiem 
šių laikų bandymam. Dabarties 
patirtis rodo, kad krikščio
niški socialiniai principai yra 
taikliausi ir tikslingiausi pasau
lio ir bendruomenių tvarkai.

Dr. A. Damušis atkreipė dė
mesį į jaunuomenę, kurios tiks
lus ir turiningas brendimas tu
rėtų visiem rūpėti. Keturi suge
bėjimai yra bandomi išugdyti 
•haraktery: išmintis, kuri pade

da sugebėjime pasirinkti tikslą, 
dvasinis ir mokslinis išsilavini
mas, kurie permato ir parenka 
priemones, herojizmas, kuris 
duoda ryštingumą save aukoti 
vertingam uždaviniui, ir suprati
mas skirtumo taip faktų ir iliu
zijų.

DĖMESIO! MŪSŲ BIČIULIAI — RĖMĖJAI!
Šių metų spalio 30, sekmadienį, Nek. Pr. Marijos Seserų 
vienuolyne, Putname, Conn. įvyksta mūsų Rėmėjų

SĄSKRYDIS

PROGRAMOJ:

11:00 vai. pamaldos, pietūs
1:30 vai. paskaita—“DievoTarnoArk. Jurgio Matulaičio 

šventumas ir mes” — kun. St. Yla.

Rėmėjų posėdis

3:00 vai. koncertas — Gina Čapkauskienė

4:15 vai. mišparai ir vakarienė

Maloniai kviečiami visi da'^auti!

Laukiame!

NEK. PR. MARIJOS SESERYS IR RĖMĖJŲ VALDYBA

ko daug pergyventi karo, okupa
cijų metu, bet niekur jis nepa
simetė. “Linkiu sveikatos, iš
tvermės, išminties, jungiant vi
sus lietuvius vieningam, pozi
tyviam, katalikiškam darbui, bet 
ypač jungiant retėjančias kunigų 
eiles tarnybai, vienybei ir ypač 
jūsų numylėtoj Chicagoj”, — 
baigė savo sveikinimus.

Sveikinimai raštu
Brooklyno vyskupo sveikini

mą raštu paskaitė kun. V. Pik
turna. Raštu anksčiau sveikino 
prel. J. Scharnus ir kun. Kara- 
levičius. Salėj gauti šie sveiki
nimai: New Yorko ateitininkų 
sendraugių ir pridėtas 100 dol. 
čekis; Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos vardu sveikino Ire
na Banaitienė, Lilija Milukienė, 
skautų sąjungos tarybos pirmi
ninkė, sveikino visų skautų var
du, D.L.K. Birutės draugijos 
New Yorko skyriaus vardu svei
kino pirm. M. Klivečkienė, Liet. 
Kat. Moterų Kultūros draugijos 
vardu — Apolonija Radzivanie- 
nė, Katalikų Susivienijimo di
rektorius Br. Bobelis, Liet. 
Fronto Bičiulių New Yorko sam
būris, LMK Federacijos New 
Yorko klubo vardu — M. Žu
kauskienė, LKM Akademijos 
New Yorko Židinio vardu — dr. 
Aldona Janačienė, Pasaulio Lie-

Visuomet idėją ir žodį turi 
sekti darbas, vyksmas. Tik tada 
jie įgauna reikšmės, o darbas 
prasmės. Veikla turi remtis ti
kėjimu ateitininkijos idėjomis ir 
narių aukos dvasia. Kiekviena 
auka įpareigoja tuos, už ku
riuos ji aukojama.

Pati ateitininkija yra uola, o ne 
palaidi akmenys. Tačiau tarp 
mūsų darbų ir aukštųjų idealų 
atsiranda daug dulkių ir šešė
lių, kurių turim vengti. Dr. A. 
Damušis ragino mus optimistiš
kai ir su viltim siekti organiza
cijos idealų.

Posėdžio pirmininkas dr. 
Balys Vitkus išreiškė padėką vi
siem, kurie prie kongreso darbų 
prisidėjo. Kongreso apžvalgoj jis 
pastebėjo, kad savęs atnaujini
mas ir viso atnaujinimas Kristuj

Vysk. V. Brizgio pagerbimo banketo pradžioj giedama Ilgiausių metų. Iš k. I. Vakse- 
lienė, kun. dr. Z. Smilga, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, J. Simutienė, vysk. 
V. Brizgys, Vliko pirm. dr. K. J. Valiūnas, E. Valiūnienė, prel. J. Balkūnas, kun. A.
Petrauskas. Nuotr. P. Ąžuolo ____ ______________________________________________________________

tuvių Katalikių Organizacijų Są
jungos valdybos vardu — dr. 
Aldona Šlepetytė Janačienė, 
Teodora ir Jonas Šlepečiai, Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos New 
Yorko skyriaus vardu — Rasa 
Milukaitė.

Iš publikos prof. V.K. Jony
nas pasveikino vyskupą ir įteikė 
vokelį. Kun. Vladas Budreckas 
sveikino žodžiu, kuriame prisi
minė kai kuriuos momentus iš 
pažinties su vyskupu. Jam tekę 
vadovauti visam giedojimui per 
jo konsekraciją. Šios sukakties 
proga sukūręs giesmę — Garbė 
Viešpačiui. Žodžiai Bern. Braz
džionio. Jis ir įteikė vyskupui 
parašytas gaidas.

Dar buvo Vargonininkų-Mu
zikų Sąjungos sveikinimas, kazi- 
mierietė sesuo iš Holland, Pa., 
drauge prijungė ir 50 dol. Ji 
pranešė, kad dar turėjusi atvykti 
ir sesuo Redempta, bet staiga 
vakar mirusi. Sveikino ir Balfo 
100-tasis skyrius. Sveikino dar 
kita seselė iš Vilią Joseph Ma
ria, Pa., įteikdama voką.

Rengimo komiteto pirminin
kas A. Vakselis drauge su komi
teto nare M. Klivečkiene įteikė 
dail. Č. Janušo pieštą adresą. 
Jį viešai perskaitė. Adresas buvo 

reikalauja ne tik žodžių, o ir 
daibų. Kai tai suprasim, išei
sim į gyvenimą liudyti Kristų ir 
savo tautą. Keletą baigmės žo
džių tarė ir kitas posėdžio pir
mininkas kun. J. Šeškevičius.

Devintasis Ateitininkų kong
resas baigtas dinamišku Ateiti
ninkų himno sugiedojimu.

Tą vakarą naujoj ukrainiečių 
parapijos salėj įvyko iškilmingas 
banketas, kurį atidarė ir jam va
dovavo jo komisijos pirmininkas 
inž. Pranas Razgaitis. Prof. S. 
Sužiedėlis pradžioj prabilo į su
rinkusiuosius. Dalyvius svei
kino Vliko pirmininkas dr. K. 
Valiūnas, PLB pirm. Bronius 
Nainys, Kanados LB pirm. Si
manavičius ir AF valdybos narys 
Jonas Pabedinskas. R. Kudukis 
perdavė burmistro Perk prokla
maciją. Meninę programą atliko 
“Nerijos” Clevelando mergaičių 
choras, kuriam vadovauja talen
tinga Rita Čy vaite. Chorui 
akomponavo Kristina Kuprevi- 

čiūtė. Vienetas buvo labai šil
tai publikos sutiktas. Merginos 
kiekviena gavo po gėlytę, kurias 
prisegė didžiulis būrys vyrukų. 
Šiem berneliam taip patiko 
scenoj, kad ir jie sumanė scenoj 
su publikos pagalba užtraukti 
keletą dainų. Banketui pra
sidėjus su šia nuostabia nuotai
ka, ji tęsėsi per visą vakarą. 
Salė buvo pilnutėlė žmonių, ir 
žinojom, kad dar buvo nema
žas skaičius, kurie nebetilpo.

Pasistiprinę skaniu ukrai
niečių pagamintu maistu, šo
kom, dainavom, linksminomės 
ir dalinomės praėjusių dienų 
įspūdžiais lig vėlyvos nakties.

Ir taip su Šypsena ir geru ūpu 
užbaigėm IX-ojo kongreso įvy
kius, pasiryžę vykdyti kongrese 
nušviestus uždavinius, nepa
miršdami šio suvažiavimo dva
sios ir nuotaikos. 

įrėmuotas. Taip pat pirmininkas 
pranešė, kad mecenatė Elena 
Mickeliūnienė šia proga vys
kupui aukoja 1000 dol. Publikai 
triukšmingai plojant, E. Micke
liūnienė ir įteikė savo dovaną.

Vyskupo žodis
Po įvairių kalbų žodį tarė pats 

vyskupas gražiai juokaudamas. 
Buvęs linkęs savo sukaktį pra
leisti maldoj, bet Chicagos kar
dinolas liepęs surengti lietu
viam kunigam minėjimą. Prisi
minė savo dienas seminarijoj, 
savo jauno kunigo planus ir pa
neigė, kad jis bet kada sirgęs 
džiova. Apie tai buvo prisiminta 
paskaitoj. Jis sirgęs du kartu 
persidirbimu, o ne džiova.

Įdomus buvo prisiminimas, 
kaip jis atvyko į Ameriką. Iš Pen
tagono į III armiją atėjo telegra
ma, kad tokį ir tokį vyskupą 
tuoj surastų ir atvežtų į Ameriką. 
Pas jį ir atvažiavo kapitonas su 
dviem kariais ir liepė tuoj pasi
ruošti kelionei. Išsiprašė, kad 
paliktų dvi dienas pasiruošti. 
Tada karininkas sutvarkė visus 
dokumentus ir įkėlė vyskupą į 
lėktuvą. Washingtone pirmiau
sia aplankė popiežiaus delegatą, 
paskui Lietuvos ministerį Ža
de i kį ir tik tada nuėjo į Pen
tagoną. Ten jį priėmė vienas 
generolas ir paaiškino, kad Ame
rikos Vyskupų Konferencija 
kreipėsi į jį, kaip atgabenti čia 
vysk. V. Brizgį. Jis čia turįs ke
liauti per lietuvių kolonijas ir 
kalbėti, kas dedasi krašte, ką ten 
padarė komunizmas. Generolas 
buvęs vieno vyskupo draugas, 
tai ir ėmėsi tokios akcijos — 
išsiuntė telegramą armijai. Ši 
surado vyskupą ir pristatė į Wa- 
shingtoną.

Tada apkeliavęs lietuvių pa
rapijas, pamatęs, kad daug yra 
lietuvių kunigų. Vokietijoj esan
tiem kunigam liepęs mokytis 
anglų kalbos ir paskui eiti ten 
dirbti, kur bus kunigai reikalin
gi. Jis pats norėjęs įsikurti To

1977-1978 METŲ EKSKURSIJOS J LIETUVĄ

Paskutinė 1977 m. grupė išvyksta: 
GRUODŽIO 31 d. — 2 savaičių (Leningradas, Vilnius, 
Ryga, Maskva) — $999.00
Registruokitės iki lapkričio 15 d.

NAUJOS SKRAIDOS (CHARTERS) Į VILNIŲ SU PAN 
AMERICAN LĖKTUVAIS IŠ NEW YORKO IŠVYKSTA:

1978 m. vasario 5, 12, 19, 26 — $669.00 
kovo 5, 12, 19, 26 — $716.00-746.00 

balandžio 2, 9, 16, 23 — $746.00

TOLIMESNIŲ KELIONIŲ EIGA IR KAINOS 1978 METAMS 
BUS PASKELBTOS VĖLIAU.

Prieš šių visų grupių galima jungtis IŠ VISŲ AMERIKOS IR 
KANADOS MIESTŲ su papildomu mokesčiu New Yorke.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadvvay, P.O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 617 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

Prices are based on double occupancy and are subject 
to changes and/or Government approval.
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom iš
kvietimo dokumentus.

ronte, kur būtų profesoriavęs se
minarijoj, bet Vatikanas nukrei
pė į Chicagą. Ten ir pasilikęs.

Jis daug patarnauja amerikie
čiam. Jį siunčia teikti sutvirti
nimo sakramentą, kunigų 
šventinti, pavaduoti sergančius 
vyskupus. Nuo 1953 IKI 1970 
buvęs labai užimtas. Kiek Chi
cagoj yra pastatyta naujų bažny
čių, ten visose bažnyčiose yra 
jo konsekruoti altoriai. Suteikė 
sutvirtinimo sakramentą nelie
tuviam — ai 100,000, įšven
tino nelietu v< n 70 kunigų.

Daug padėjęs varge esantiem 
Lietuvoj, Sibire ir kitur. Ta šal
pa buvo tik dėl to galima, kad 
nuo pat atvykimo į Ameriką jį 
išlaiko Šv. Kaži uero seserų 
kongregacija. Jis neturįs savo 
kurijos, bet turi daug bendradar
bių, talkina visi kunigai, jo raš
tus spausdina visi lietuvių kata
likiški laikraščiai.

Ryškino ir savo pastatytas 
koplyčias, kaip jis norėjęs į jas 
įtvirtinti lietuvį menininką. 
Baigdamas padėkojo visiem už 
sveikinimus, užtdovąnas> už.yjsą 
šį renginį.

Baigiant dar kalbėjo ir komi
teto pirmininkas A. Vakselis, pa
dėkodamas visiem bendradar
biam, talkininkam.

Tuo ir buvo baigta visa prog
rama. Žmonių buvo atsilankę 
apie 150. Buvo svečių ir iš to
limesnių vietų, buvo du stalai 
kunigų ir maždaug vienas stalas 
seselių vienuolių, (p.j.)

— Rašytojas Juo. is Almis Jū- 
ragis buvo pagerbtas savo bičiu
lių Sydnėjuj, jo eilA asčių kny
gos “Akmene paukščio metas” 
išlei''1 no proga. Kartu pagerbti 
knygos leidimo mecenatai — 
Elena ir Pranas Nagiai bei Zig
mas Kyzelis.

— Nevvcastle, Australijoj, lie
tuviai nupirko miesto bibliote
kai Lietuvių enciklopediją ang
lį] kalba.

— Vlike galima gauti informa
cinės medžiagos apie Lietuvą 
anglų kalba. Ją galima įteikti 
subuvimų ir susitikimų su kita
taučiais proga. Valdžios, spau
dos ir religijų atstovai dažnai pa
geidauja informacijų apie Lietu
vą. Informacijos gaunamos ad
resu: ELTA, 29 West 57th St., 
New York, N.Y. 10019. (E)

— Lietuviškos knygos svarbą 
branginant, skiriama 1000 dol. 
premija lietuvių leidyklai, kuri 
savo krikščioniškoj dvasioj lei
džiamomis knygomis įspūdin
giau pasitarnauja Lietuvos ir 
lietuvių tautos reikalui. Vertini
mo komisijon paskirti: Vladas 
Būtėnas, dail. Povilas Kaupas, 
Bronius Kviklys, prof. dr. Juozas 
Meškauskas ir Stasė Semėnienė. 
Premijos mecenatas — kun. dr. 
Juozas Prunskis. Visi lietuviai 
iki sausio 15 bet kuriam komi
sijos nariui gali siųsti savo pa
siūlymus, kuriai leidyklai pre
mija skirtina.

— Pulk. Juozo Tumo keletą 
minučių prieš mirtį išreikštą va
lią vykdydama, našlė Marija Tu- 
mienė prisiuntė Tautos Fondui 
300 dol. kaip auką Lietuvai ir 
pavergtai lietuvių tautai gelbėti 
užuot ruošus priešpiečius velio
nio laidotuvių dalyviam. (E)

— Parama Vliko darbam siun
čiama adresu: Tautos Fondas, 
P.O. Box 21073, Woodhaven, 
N.Y. 11421. Šios aukos gali bū
ti išskaitomos iš federalinių mo
kesčių. (E)

— Solistė Gina Čapkaus- 
kienė koncertuos spalio 30, sek
madienį, Putnam, Conn., Nek. 
Pr. Marijos seserų rėmėjų są
skrydy.

— Los Angeles dramos sam
būris spalio 23 atvyks į Chicagą 
ir Jaunimo Centro 20 metų su
kakties minėjimo programoj pa
statys rašytojos B. Pūkelevičiū- 
tės 3 veiksmų premijuotą dra
mą “Palikimas”.

— Toronto, Ont, Prisikėlimo 
parapijos, kuriai vadovauja lie
tuviai pranciškonai, suaugusių 
choras po atostogų darbą pradė
jo rugsėjo 14. Chorui vadovauja 
muz. E. Krikščiūnas. Berniukų 
choras, kuriam vadovauja sol. V. 
Verikaitis ir kurį globoti ir tvar
kyti ’č-nė kun. B. Pacevi- 
čius, repeticijas pradėjo rugsėjo
11.

— Dr. J. Sungaila, Kanados 
Lietuvių Medikų Draugijos pir
mininkas, įteikė Draugijos var
du Tautos Fondo Toronto apy
linkės atsotyvei 500 dol. auką.

— Aleksas Kardokas, gyv. 
VVorcester, Mass., paskelbė vie
tos laikrašty “Catholic Free 
Press” rašinį, kuriame priminė 
prezidentui J. Carteriui, kad 
rėmimas sudaryti sąlygas pa
vergtom tautom, lietuvius įskai
tant, apsispręsti už laisvę yra 
labai svarbus dalykas, net svar
besnis už žydų tautybės iš So
vietų Sąjungos emigracijos rei
kalus. Šį rašinį taip pat per
sispausdino Worcestery lei
džiamas laikraštis “Evening 
Gazette”.

— Ramona Pikūnaitė, prof. 
dr. Justino ir Reginos Pikūnų 
dukra, baigdama Our Lady of 
Mercy gimnaziją, apsisprendė 
studijuoti meną ir gavo Piet
ryčių Michigano parodų komi
sijos stipendiją.

KENOSHA-RACINE, 
WISC.

Nors Racine, Wisc., ir Keno- 
sha, Wisc., lietuvių nėra daug ir 
atstumai nuo Washingtono, 
D.C., yra gana dideli, vietos 
lietuvių organizacijų iniciatyva 
suorganizuotas atstovavimas Pa- 
baltiečių Žygy už Žmogaus Tei
ses Washingtone, D.C., rugsėjo 
24.

Iš Kenosha-Racine, Wisc., da
lyvavo šie jaunuoliai: Romas 
Pliūra, Rūta Jaraitė, Viktorija 
Kleinotaitė ir Rima Kaže- 
mėkaitytė.

Vajų ir kelionę rėmė Kenosha- 
Racine LB apylinkė, DLK Kęs
tučio Šaulių kuopa, Racine L. 
Moterų klubas, Altos Racine 
skyrius. — K.K.
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L. K. RELIGINĖS ŠALPOS RĖMĖJŲ SĄJUNGA

telkia lėšas persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoj remti ir leidžia

“LKB KRONIKOS” KNYGAS
Jau išleisti 3 tomai Kronikų lietuvių kalba, o 1978 

bus išleistas ketvirtas tomas.
Lojolos Universiteto vardu šiemet išleidžiamas “LKB 

Kronikos” pirmas tomas ispanų ir pirmas tomas anglų 
kalbomis. Jie bus plačiai paskleisti tų kalbų kraštuose. 
1978 bus leidžiama antras ir trečias tomai.

Jų išleidimui reikalinga didelių piniginių išteklių.
Mieli lietuviai! Skaitykim “LKB Kronikos” knygas ir savo 

aukomis remkim jų išleidimą. Atlikim savo pareigą per* 
sekiojamai Bažnyčiai ir pavergtai Tautai.

Aukotojam išduodami kvitai ir jų aukos išskaitomos 
iš federalinių mokesčių. Aukojusių ne mažiau kaip 100 dol. 
pavardės bus įrašomos leidžiamose knygose.

Aukas siųsti: L.K. Religinės Šalpos Rėmėjų Sąjunga, 
6825 So. Talman Avė., Chicago, III. 60629. Kur veikia šios 
organizacijos skyriai, aukas galima įteikti jų valdybom.

LKRŠ Rėmėjų Sąjungos valdyba

Siunčiu 
Aukoju

Vardas,

Adresas

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 pages, price 7 dol.)

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 7 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” 
Postage 50 c.

už 7 dol. Persiuntimas-

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip

“LKB Kronikos” knygom leisti $ .........
persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoj remti $

pavardė

305'Y

Pan American lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai 
1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj

fh-ndos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
n iki 4 valandos popiet.

VVt

Išvyksti iš Pittsburgho
Balandžio 9.......... $838.00

aid Avenue .
elitu' . ........

5 A’.enuę ......
Su c et .......

SKYRIAI

rvuotasarba specialias grupines keliones kreiptis:

vhi

$669.00 
$716.00 
$746.00
$746.00

Telef. (617) 969-1190 
arba 

1-800-223-7898 
(prašyti kalbėtis su “Pat”)

135 M.
FiMinoi

Knu‘<L>^Ciž GZ.'Ci.’ai-i-itu > lorėLscrnėtarGloh i. ... i

sr »i^ifo žemiausiomis.kainomis pasirinkimui 
mproduktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum- 

'vrms garamnotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai-

JEI JŪS NORITE SIŲST! SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai

AGE EXPRESS * TRAVEL AGENCY, INC.
1 K. ENSĘD BY VNESHPOSYLTORG)

nrmcj 5 skyrių y

Įvairiausių audinių,

da ryt:., 3 ė; -į p 
tądieniais nuo 9 vM?

Brooklyn. ,X.V. H218 
BulTiJo 12, N.v. 701 
Chė;ij;o . (JĮ, _ 1241

l ■ k'oi’/e Ūk 661//.S) - - 
Cloiago, IĮ!. 66609 - IS
1 leveland !3. Onk.> . {. 
Oetroit 12, Miėh. - ( 
Lakevrood, N J. C.sTOl - ■ z..-, 
Haiųtraineii, Mkh. — } ).' ju, 
liartlma. 6,. Godu. — 1.22-1 
Los Angeles 4, Galit.
Niew York H, N.Y. 
New York, 3, N.Y. .... 
l’hi’adelphia 23, Fa. - 
PhoeiHjj. Ari/., 85027 - 
Hahwav. N J 47 ' 

Silver Springs, Md. 
Sottth Rive;\ S.J. — 41 
Syracuse. ?s.V, i.;;;04 .... 
VVoodhaven. Queens, N.Y 
Ih.O'ksi.-.Į,-:..-',.1. 4 ., .-.S-unai:

J7 Sh ... 
SfrcH

: t ,<> o-ę cl
eDon
re ėi 'f 

hlii?Ii 
s t 69
si 17 Stveri .......

Cainpan Avenue
1 St, ..........................

Csmpaii Avenue .........
’liHside Avenue ...... ........

-• l.'ė't S ermont Avenne .......
S G. enue .............................
324 > . 9ih St.....................................

-■ 6.>1 M . G Įtart: Avenue ...............
•••■ 22047 N iRaėk Ganayon Hwy.

Kast <!ton \ i« « ne ............................
— 1002 k.-uoebec ive, ............

'A Aite! i-ad \venue ................. .
15 ,Margelius Street ..................
U *2! — .0 14 Janiaica Avė. 
Ibi...........

673- 8220
435-1654
342-4240

633-0090
895-0700
486-2818
925-2787
376-6755
771-0696
365-6780
363-0494

365-6740
.246-2348
385-6550
674- 1540
475-7430
769-4507

..........602-942-8770
............. 381-8800
...... 301-589-4464
...............  257-6320
............... 475-9746
............. 296-5250
..... 315-866-3939

- 1978 KELIONĖS į LIETUVĄ 
GTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

ksta iš New Yorko
5, 12, 19 ir 26

Kovo 5 ........... ....... ......... .
Kovo 12. 19 ir 26 ....... .
&afond.:io 2, 9, 16 ir 23

sausio 9 — $1,120.00 — 6 pil- 
u i’!, 3 naktys Maskvoj, 3 naktys Budapešte ir 2

(ftfr SPORTAS
Atidėtos rungtynės

Dėl blogo oro neįvyko Rytų 
sporto apygardos lauko teniso 
pirmenybės. Jos tapo atidėtos 
spalio 22-23 savaitgaliui, Ja ies 
McCabe Jr. Memorial Park, 
Long Beach, Long įsi and 
New York teniso aikštėse. Pir
menybių registracija pas adą 
Jasaitį, 516 482-1399.

Futbolo rungtynės dėl lietaus 
irgi neįvyko. Šį sekmadienį abi 
LAK komandos važiuoja laimės 
išbandyti į Poughkeepsie, 
N.Y. Germania Park aikštę. 1 
vai. popiet rungsis rezervinė, 
9 3 vai. — pirmoji komanda.

Stalo tenisas
Lapkričio 12-13 Kultūros Ži

diny įvyks Sąjungos metinės sta
lo teniso ir šachmatų pirmeny
bės. Tikimasi stiprių tenisi
ninkų iš Kanados ir šachmati
ninkų iš Bostono bei kitų \ ie- 
tpvių.

Kultūros Židiny jau prasidėjo 
stalo teniso ir kitų sporto šakų 
treniruotės. Dėl informacijų 
kreiptis į LAK sporto vadovą 
Praną Gvildį, 356-7871.

f . DEXTER PARK f 
PHARMACY

J Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

DELIVER 
TELEF. 296-4130

Neužmiršk lietuviškos spaudos! 
Skaityk ir platink ją!

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO 
Darbininko skaitytojai, pri- 

siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

25 dol. — A. Sinus, Brook
lyn, N.Y.

15 dol. —A. Roulinitis, VVood
haven, N.Y.

Po 8 dol. — J. Shatas, Water- 
bury, Conn., R. Dragunevičius, 
VVindsor, Conn., F. Jenušonis, 
New Britain, Conn., J. Stašai
tis, Dorchester, Mass., I. Šilk, 
Union City, Conn., A. Stasiuke- 
vičius, Nevvington, Conn., V.V. 
Milukas, Plainvievv, N.Y., V. 
Tomkus, Juno Beach, Fla., A. 
Grigaliūnas, Chicago, 111.

7 dol. — K. Vaitaitis, West- 
brook, Conn.

6 dol. — J. Paliulis, South- 
bury, Conn.

Po 5 dol. — G. Stukas, So. 
Boston, Mass., V. Geibavičius, 
VVoodhaven, N.Y., E. Vaitekū
nas, Jeffersonville, N.Y.

4 dol. — M. Jokūbaitė, New 
Haven, Conn.

Po 3 dol. — J.C. Kevett, Toms 
River, N.J., dr. J. Masilionis, 
Dayton, Ohio, kun. P. Patla- 
ba, Hot Springs, Ark., S.L. Mar
ta vage; Milford, Conn., M. Jakti- 
iis-Jąson, Gręęnvvieh, Cpnn., S. 
Baltauskas, VV. Hartford, Conn.,
A. Tylius, VVashington, D.C., L. 
Kapeckas, Hartford, Conn., dr. 
P. Kisielius, Cicero, 111., dr. A. 
Aželis, Cleveland, Ohio, G. Sli
žys, VVoodhaven, N.Y., P. Pet- 
kelis, Yorba Linda , Calif., A. 
Pilvelis, W. Hartford, Conn., dr. 
J. Makštutis, Palos Hgts, III., 
V. Stasiūnas, St. Petersburg, Fla.,
B. Liogys, Lanham, Md., S. Kli- 
gys, Catonsville, Md., R. Moore, 
Gulfport, Gla.,.A. Mockus, Hart
ford, Conn.

Po 2 dol. — J. Rinkus, St. 
Petersburg, Fla., D. Draugelis, 
H irtford, Conn., V. Stankus, 
Chicago, 111., A. Urbonas, St. 
Petersburg Beach, Fla., F. Ku- 
kauskas, Brockton, Mass., K. 
' u bus, Sarasota, Fla., B. Sidzi
kauskas, Pompano Beach, Fla., 
VV. Achenbach, VVaterbury, 
Conn.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

Namų, sklypų įsigijimo bei ki
tais investavimo reikalais 
PIETVAKARIŲ FLORIDOJ 
mielai patarnaus EDĄ BRA
ŽĖNIENĖ. Kreiptis: Edą Bražė
nas, Realtor-Associate. Ben L. 
Cunliff, Jr. Realtor — 4839 
Palm Beach Blvd., Ft. Myers, 
Fla. 33905. Telef. (813) 694- 
2168 įstaigoj, 694-5779 na
muose.

I

DARBININKO SKAITYTOJŲ 
VAJUS

Po daugelio metų pertraukos Darbininkas vėl kviečia 
visus skaitytojus j talką surasti naujų skaitytojų. Daug 
skaitytojų iškeliavo amžinybėn ir jų vietas užimti ieško
mi bent 800 naujų skaitytojų.

Administracija prašo skaitytojų su rast i bent vieną naują 
skaitytoją ar prisiųsti adresą asmens, kurs pageidautų 
skaityti Darbininką. Iki šių metų pabaigos Darbininkas bus 
siunčiamas už 1 dolerį. Per šių metų likusius mėnesius 
ir per visus 1978 metus naujiem skaitytojam Darbinin
kas bus siunčiamas tik už 10 dol. Nepagailėkit dolerio 
ir padėkit Darbininkui skleisti lietuvišką žodį.

Platintojam ir naujiem skaitytojam bus duodamos do
vanos lietuviškomis knygomis.

Laukiame Jūsų talkos ir iš anksto dėkojam.

T. Petras Baniūnas, OFM 
Darbininko administratorius

Siunč iu užsakymą naujam skaitytoju i už 1 dol., už 10 dol.

Vardas, pavardė

Adresas

Užsakytojas

LIETUVOS AIDAI 
Radijo programa dabar girdi
ma penktadieniais 9:30-11 vai. 
vak., šeštadieniais 8-10 vai. 
vak. 106.3 FM banga WLNR, 
sekmadieniais 9:30-10 vai. 
ryto AM banga 1230 iš WJOB 
radijo stoties Hammond, Ind. 
Vedėja K. Brazdžlonytė, 2646 
W. 71 St., Chicago, III., 60629. 
Tel. 312 778-5374.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis, Lietuvos okupacijai 
prisiminti. Ženkleliai lipinami 
ant vokų. 100 ženklelių už 
1 dol. Kreiptis: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Lietuviškos knygos ir plokšte
lės gaunamos Darbininko ad
ministracijoje.

Apply This
Week 1-5 P.M.

(Suite 404)
225 West 57th St.,

N.Y.C.
212-586-3556

Models
For

Television, 
Fashion, 

Commercials, 
Shows,

Advertising
Beginners and

> Professionals

§§

RITTER RELIABLE CONSTRUCTION
115 MARCY PLACE BRONX

CONSTRUCTION IS OUR BUSINESS NO JOBTOO 
BIG OR TOO SMALL FINISHED BASEMENTS 

OUR SPECIALTY CALL 293-9108

100’S OF PUPSI PUPSI PUPS!
ALL POPULAR TYPES AVAILABLE FOR CHIL- 
DRENS’ PETS, HOUSE PETS AND WATCH DOGS. 
FROM $49.00. OPEN SATURDAY AND SUNDAY 10 
TO 5 ONLY. J.P. O'NEILL PUPPY FARM, LOCATED 
ON U.S. HIGHWAY NO. 1 PRINCETON, N.J. 
(2 MILĖS SOUTH OF PRINCETON HOLIDAY INN)

B & P ROOFING
24 HOUR SERVICE! FREE ESTIMATES (212) 
835-9796 — BILL GENERAL ROOFING & REPAIRS 
NEW FLATS SHINGLE ROOFS LEADERS GUT- 
TERS ALL KINDS OF MASON W0RK REASON- 

ABLE RATES UCENSED & INSURED

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END W0RK ELECTRICAL WORK 
TUNE UPS OUR SPECIALTY. AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS, SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS 
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE
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PADĖKA

Mano mamai dr. Marijai Kregždienei mirus, visiems, 
išreiškusiems užuojautą žodžiu ar raštu, atsilankiusiems 
į atsisveikinimą ir palydėjusiems ją Į amžinybę, atsiun- 
tusiems jos pagerbimui gėles ir visiems aukojusiems jos 
atminimui Tautos Fondui ar Kultūros Židiniui, reiškiu savo 
nuoširdžiausią padėką.

Rita Klybienė ir Seimą

A.A.
INŽ. JULIJONAS ŠALKAUSKIS

mirė 1972 m. spalio mėn. 26 d.
Už jo sielą, minint penkerių metų mirties sukaktį, Šv. 

Mišios bus aukojamos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioj 
Toronte, Kanadoj, ir Church of the Little Flower, Holly- 
wood, Floridoj, 8 vai. ryto.

Giminės, draugai ir pažįstami prašomi a.a. inž. J. Šal
kauskį prisiminti savo maldose.

Nina Šalkauskienė

Tautos šventės ir dr. J. Basa
navičiaus minėjimą rugsėjo 25 
surengė Bostono Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė. Po vė
liavų įnešimo, himno ir giesmės 
pirm. A. Matjoška trumpu žo
džiu priminė įvykių svarbą. Pre
legentas dr. Vincas Maciūnas iš 
Philadelphijos klausytojam su
teikė daug žinių apie J. Basa
navičių, kurios anksčiau nebuvo 
nei girdėtos, nei skaitytos. Kal
bėtojas lietė Basanavičiaus po
kalbius ir raštus su Pietariu, 
Šemium, Mikšu, dr. Šliūpu ir 
kitais, Basanavičius Aušroj ir ki
tur rašė daugiau šviesuomenei, 
norėjęs eiti pirma liaudies, o ne 
šalia jos. Jai vadovaudamas ir iš
vedė iš tamsos. V. Kudirką, Pr. 
Mašiotą ir kitus jaudino Aušros 
žodžiai ir skatino dirbti lietuvy
bei ir Lietuvai. Meninėj minė- 
mo daly solistė Daiva Mongir- 
daitė-Richardson, akomponuo- 
jama Sauliaus Cibo, padainavo:

Oi liūdnas, liūdnas, Močiu
tės dvarely, Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka, Mielas rudenėlis, 
Rausvi dobilėliai. Kad aš naš
laitėlė, Mano gimtinė, Dukru
žėlė, Oi motušėle, Lietuva. Gai
la, kad publikos nedaug susirin
ko. Kai dr. Basanavičius lankė
si Bostone 1913, jo pasiklausy
ti buvo susirinkę 2000 su viršum.

Kultūros klubo šio sezono pir
mas susirinkimas įvyko rugsėjo 
24. Nauja pirmininkė Beatričė 
Vasaris (Kleizaitė) pristatė ir ki
tus valdybos narius: vicepirm. 
Aušra Kubiliūtė, sekr. Mykolas 
Drunga, jo pavad. Gytis Žiaug 
ra, ižd. Algis Dumčius, jo pa
vad. Daiva Izbickaitė, svečių 
priėmėja Genovaitė Treinienė. 
Susirinkimai vyks ketvirtą šeš
tadienį. Lapkričio mėn. prele
gentu bus dr. Vytautas Černius. 
Šio susirinkimo pirmoj daly Zita 
Krukonienė skaitė paskaitą 
“Bendrieji skirtumai aukštaičių, 
žemaičių ir dzūkų dainose”. Pre
legentė aiškinimus iliustravo 
pavyzdžiais iš garsinių juostelių. 
Antroj daly Perkūnas Krukonis 
rodė skaidrių montažą “Manoji 
Lietuva”. Tai palydėjo muzika ir 
deklamacijos iš juostos. Muzika 
ir deklamacijos užrašyta Bosto
ne. Prie skaidrių kai kas pasige
do paaiškinimų. Nei vienas iš 
prelegentų neminėjo, kad Lietu
va dabar okupuota. Sakė tik — 
Lietuva.

Laisvės Varpo, radijo valan
dos koncerte spalio 9, sekma
dienį, 3 vai. popiet programą 
atliks Kanados lietuvių solistai 
— Gina Čapkauskienė iš Mont-

realio ir Rimas Strimaitis iš To
ronto. Jiem akomponuos Saulius 
Cibas. Programoj bus dau
giausia duetai iš Traviatos, Mei
lės eliksyro, Romeo ir Julijos 
operų. Lietuviam kompozito
riam programoj atstovaus J. 
Stankūnas ir St. Gailevičius. Vi
sa programa bus atliekama lietu
viškai.

Lietuvos vyčių kultūrinis fes
tivalis įvyks spalio 16 Maironio 
Parke, Shrewsbury, prie Wor- 
cesterio. Stipendijų fondui veiks 
loterija. Kviečiami svečiai ir ne 
vyčiai.

Balys Lapinskas, pareigingas 
vietos veikėjas, mirė rugsėjo 
19. Palaidotas rugsėjo 22 Nau

josios Kalvarijos kapinėse šalia 
automobilio nelaimėj žuvusios 
dukters Audronės. Į laidotuves 
buvo atvykęs sūnus komp. Da
rius Lapinskas iš Chicagos su 
žmona Laima ir sūneliu Aru.

Istorijos dr. Ramūnas ir istori
jos magistrė Skirma Kondratai, 
pasireiškę Bostono lietuvių 
veikloj, išsikėlė į VVashingtoną, 
D.C. Jie ten dirbs Smithsonian 
įstaigoj.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto tradicinis vakaras šiais 
metais bus lapkričio 5 Chateau 
de Ville restorane. Bilietų reika
lais kreiptis į Redą Simonaitie- 
nę tel. 668-7267 arba į Valę 
Čepienę tel. 472-4956.

Mielam Prieteliui

DR. VLADUI JUODEIKAI

mirus, jo žmoną, sūnų ir dukrą nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

M. Kalvaitienė-Mackevich
ir krikšto sūnus Algis

su*

Mielai draugei
A.A. 

PAJAUTAI IVAŠAUSKIENEI 
mirus, jos mamytę, vyrą Joną, dukrą, sūnų ir visą giminę 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Regina ir Kazimieras Čiurliai

Mielai vienuolyno geradarei ir
Kultūros Židinio parengimų bendradarbei

A.A. PAJAUTAI IVAŠAUSKIENEI
mirus, jos vyrui ir šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

Brooklyno pranciškonai ir
Penktadienių, parengimų bendradarbiai

L. K. Moterų Sąjungos ap
skrities suvažiavime spalio 2, 
sekmadienį, Lietuvių salėj, Lin- 
den, N.J., dalyvavo atstovės iš 7 
LKMS kuopų, keliolika viešnių 
ir svečių. Pietų metu atsi
sveikinta su 60 metų pasiauko
jusia nare ir pirmininke Agota 
Liudvinaitiene, kuri išvyksta ir 
pastoviai apsigyvens Colorado. 
Suvažiavimo svarstymam vado
vavo apskrities pirm. Eugenija 
Kezienė; Apreiškimo parapijos 
LKM 29 kuopos pirm. Kuopų 
atstovės pranešė, kad dar veikia
ma, nors mažėja narių skai
čius. Kuopos talkina parapijom, 
aukoja Lietuvos ir Bažnyčios 
reikalam, skiria auką Lietuvių 

Katalikų Religinei Šalpai, remia 
L.K. Bažnyčios Kronikos leidi
mą. LKM 29 kuopa neseniai pa
aukojo 500 dol. LKB Kronikos 
ketvirtam tomui leisti. Suva
žiavime dalyvavo ir kun. Stasys 
Raila, 29 kuopos dvasios vadas. 
Jis kalbėjo apie tikinčiųjų perse
kiojimą okupuotoj Lietuvoj ir 
apie galimą jiem pagalbą. Suva
žiavimas baigtas malda ir Lie
tuvos himnu. — S.R.

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

BOSTON, MASS. — WNSR, 
1360 bangos sekmadieniais 
nuo 1 iki 1:30 vai. Veda Ste
ponas ir Valentina Minkai, 502 
E. Broadvvay, So. Boston, 
Mass. 02127. Tel. 268-0489 
Parduodamas Darbininkas, 
didelis ietuviškų knygų pasi
rinkimas.

BnnHBvmmi
Postoge pairi both ijuoųs

Fust, convenient.privnte, snfejree!
Thot's uihat BnnKII1G-BV-mniLis,
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- f| 
mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savings |1 

i Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti į ban- 
r ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj į- 
traukla sumą Į sąskaitą. Prisideda Ir užtikrini

mas, kad jūsų pinigai Pelno aukščiausius
procentus, ----- zJ

leidžiamus Įstatymų. j 
Dėl lengvo taupymo bū- ♦

II

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

Z

MAIN OFFICE
460 West Broadway
South Boston
9 AM to 3 30 PM- 
Monday thru Ffiday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Galllvan Blvd.
8 30 AM to 5 30 PM
Mon . Tues . Wed A Fri.
Thurs - 8 30 AM to 7 30 PM 

^^Saturday 8 30 AM to 12 Noon

, South Boston / 
'Savings Bank v

THE LEADER’’

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT /

PAJAUTAI IVAŠAUSKIENEI
mirus, jos vyrą JONĄ IVAŠAUSKĄ su šeima bei artimuosius 
užjaučia ir kartu liūdi

Tautos Fondo taryba ir valdyba

Jaunųjų sportininkų talkininkei
A.A.

PAJAUTAI IVAŠAUSKIENEI
mirus, jos vyrui, šeimai ir giminėm reiškiame 
širdingą užuojautą ir kartu liūdime.

Lietuvių Atletų Klubas

Mielai sportuojančio jaunimo globėjai

A.A.
PAJAUTAI IVAŠAUSKIENEI

mirus, jos šeimai ir artimiesiems širdingą užuojautą reiškia

Rytų Sporto Apygarda

Aidai
vienas geriausių 
kultūros žurnalų 
išeivijoj.
Ar Juos prenumeruoji?

Th Is announcement Is nelther an offer to sali nor a sol įeita t lon of an offer to buy any of these securities 
The offfer is made only by the Offering Clrcular

LITAS MOKA 10% DIVIDENDĄ ANT REGISTRUOTŲ 
LITO BONŲ (10% Convertible Debenture Bonds)

VISA LAIDA: $500,000 
VIENAS BONAS: $500 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETĮ
SAUSIO 1 IR LIEPOS 1

1986 m. spalio 1 d. šias vertybes galima atsiimti grynais pinigais arba iškeisti į LITO 
BENDROVĖS akcijas po $2.00 už akciją.

PRAŠOME KREIPTIS DĖL APRAŠYMO/“OFFERING CIRCULAR” ADRESU:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114TH STREET
RICHMOND HILL, NEVY YORK 11418
(212) 441-6799

Securities will be offered In statės vvhere the Securities Laws of such statės have been complled wlth.

LIETUVIŲ TAUPOMOJI IR SKOLINAMOJI ĮSTAIGA
SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

24 Davls Avė., Kearny, New Jersey 07032 
Telef. 991-0001, 991-7260

52 veikimo metai (1924-1977)

Turtas (Assets) $13,000,000.00

Taupymo indėliai apdrausti Iki $40,000.00 
Federal Savings and Loan Insurance Corp., VVashington, D.C.

• Saugi ir prieinama vieta lietuviam savo 
santaupas dėti, paskolas Imti ir kitus ban
kinius reikalus atlikti.

Naujas Lietuvių finansinės įstaigos Schuyler

Mokami aukšti, įstatymu leidžiami divi
dendai: 5 1/4 % metam. Taupymo sąskai
tom 6 1/2% (dviem metam nuo $2,500).

Nuo įdėjimo dienos kas ketvirtis metų 
prlskaltomi nuošimčiai.

Greitas ir našus patarnavimas, vartojant 
anglų, lietuvių ir kitas kalbas.

Bankiniai reikalai sutvarkomi ir prie spe
cialiai įrengto langelio, privažiuojant au
tomobiliu.

Savings and Loan Association, Kearny, NJ., pastatas

DARBO VALANDOS: plrmadlenials-ketvirtadienials nuo 9 v.r. iki 3 v. popiet, penktadienį nuo 9 v.r. iki
6 v.v., šeštadienį nuo 9 v.r. iki 1 v. popiet AUTOMOBILIAM LANGELIS VEIKIA: pirmadienį-penktadienį 
nuo 8 vjr. iki 6 v.v., šeštadienį nuo 9 v.r. Iki 1 v. popiet

Schuyler prezidentas prof. dr. 
Jokūbas Stukas sako:

Savi nauji lietuvių banko 
pastatai, sava prityrusi vadovy
bė ir augantis kapitalas.

Garbė lietuviam, nes jie 
moka taupyti ir finansinius rei
kalus tvarkyti. Pinigai — dide
lė jėga ir atspara visuose reika
luose.

Remkime šį lietuvių ban
ką, vienintelį New Yorko ir 
New Jersey valstijose, kad jis 
finansiškai stiprėtų ir plėstųsi.
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Tėv. Pauliaus Baltakio, Brook- 
lyno lietuvių pranciškonų vie
nuolyno ir Kultūros Židinio vir
šininko, 25 metų kunigystės mi
nėjimas įvyks spalio 16, sekma
dienį. Sukaktuvininkas su sve
čiais kunigais ir pranciškonais 
mišias koncelebruos Kultūros 
Židiny, 12 vai., įprastų jaunimo 
pamaldų metu. Progai pritaikytą 
pamokslą pasakys Tėv. Placidas 
Barius, OFM. Žodžio liturgijos 
skaitymus skaitys, mišių aukas į- 
teiks ir procesijoj dalyvaus jau
nimo organizacijų ir Maironio 
lituanistinės mokyklos atstovai. 

Po pamaldų Kultūros Židinio 
menėj pusryčiai, kuriuos paruoš 
skautai ir ateitininkai. Akademi
ja ir pokylis Kultūros Židiny 
6 vai. popiet. Bilietus platina, 
kaip skelbime nurodyta, Vincas 
Padvarietis — 847-5619, 849-06 
70, Apolonija Radzivanienė — 
441-9720, Rasa Milukaitė — 
(516)681-6172, Stasys Prapuole
nis — (203) 762-2981, Kazimie
ras Vainius — 894-6091, Bronius 
ir Stasė Bobeliai — 647-6637.

Brooklyno paštas pranešė, kad 
į užsienius, išskyrus Kanadą, 
laiškai ir bet kokios siuntos pri
imamos tik oro paštu. Priežas
tis — transporto darbininkų 
streikas.

Lietuvių Kunigų Vienybė 
angliškai išleido Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos Nr. 
26. Spaudė Putnamo seselių 
spaustuvė. Prieš tai buvo išleis
ta Kronikos Nr. 15. Vienuoli
ka numerių turi pasivyti. Kro
niką į anglų kalbą vertė kun.
K. Pugevičius.

827-1352
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Juozas Klimas, Lietuvos fut
bolo ir ledo rutulio rinktinių 
žaidikas, atyvkęs iš Kauno, lan
kosi New Yorke, Norintieji ga
lės su juo susitikti Atletų Klu
bo baliuj spalio 8 Kultūros Ži
diny.

Dail. Kazimiero Žoromskio 
kūrinių paroda rengiama nuo 
spalio 28 iki gruodžio 23 Easton, 
Pa., Laffayette kolegijoj. Bus 
išstatyta 20 naujausių jo darbų.

Maironio lituanistinės mo
kyklos mokytojų tarybos posė
dis bus spalio 8, šeštadienį, tuoj 
po pamokų. Posėdis bus Kultū
ros Židiny.

Dail. Natalija Jasiukynaitė pa
stoviai gyvena Manhattane. Da
bar išvyko atostogauti į St. Pe
tersburg, Fla. Iš ten Dar- 
nininkui atsiuntė sveikinimus.

Vyr. skaučių židinys Vilija 
kalėdinį prekymetį rengia gruo
džio 4 Kultūros Židinio ma
žojoj salėj.

Katalikių Moterų S-gos 24 
kuopos valdyba kviečia susirin
kimą spalio 9, sekmadienį, 12 
vai. Angelų Karalienės parapijos 
mažojoj salėj. Narės prašomos 
susirinkime dalyvauti.

Šį savaitgalį Kultūros Židiny 
bus: penktadienį 8 vai. vakaro 
jaunimo vakaronė, šeštadienį 10 
vai. ryto Lietuvių Kultūros Fon
do narių visuotinis susirinkimas, 
o 7 vai. vak. Atletų klubo ba
lius — koncertas.

Dail. Marijos Žukauskienės 
tapybos kūrinių paroda įvyks 
lapkričio 5-6 Kultūros Židiny. 
Rengia Liet. Atletų klubas.

Pajauta Ivašauskienė-Januš- 
kevičiūtė po ilgos ir sunkios 
ligos mirė spalio 1, šeštadienio 
vakarą. Pašarvota buvo Garšvos 
šermeninėj. Atsisveikinimas 
buvo antradienio vakarą. Palai
dota trečiadienį, spalio 5, iš 
Maspetho lietuvių parapijos 
bažnyčios Cypress Hills kapi
nėse. Liko jos vyras Jonas Iva- 
šauskas, dukra Jolanta, sūnus 
Arvydas, motina Bronė Januške
vičienė, brolis Algirdas Jonys. 
Velionė uoliai reiškėsi lietuviš
koj veikloj, ilgą laiką pirmi
ninkavo LMK Federacijos New 
Yorko klubui, rėmė sportuojantį 
jaunimą, talkino Kultūros Ži
dinio statybai, dirbdama įvai
riuose komitetuose, tvarkydama 
kartoteką, talkino ir penktadie
nio popietėm. Visiem velionės 
artimiesiem reiškiame užuojau
tą.

\
Išnuomojamas penkių kamba

rių gražus butas Richmond Hill 
nuo š.m. lapkričio 1 d.. Tel. 
846-4423.

Kazimieras Karosas po ilges
nės ligos mirė rugsėjo 25. Ve
lionis buvo 74 metų amžiaus. 
Palaidotas iš Apreiškimo para
pijos bažnyčios rugsėjo 28 
Cypress Hills kapinėse. Laido
tuvėmis rūpinosi Justinas Šiugž
da, kuris paskutiniu laiku ir glo
bojo sergantį velionį. Iš Chica
gos buvo atvykusi brolio dukra 
Violeta Karosaitė. Laidotuvėse 

dalyvavo labai daug žmonių, nes 
velionis buvo draugiškas, kadai
se dainavo lietuviškuose cho
ruose, dainavo ir Lietuvos ope
ros chore. Į Ameriką atvyko po 
antrojo pasaulinio karo su trem
tinių banga. Lietuvoj liko jo bro
lis kompozitorius Juozas Karo
sas, gimęs 1890.

Vytautas Čekavičius, 53 metų, 
ištiktas širdies priepuolio, mirė 
spalio 1, šeštadienį, 4 vai. po
piet Saratoga Springs, N.Y. Lai
doti buvo parvežtas į New Yorką, 
buvo pašarvotas Port Jefferson,
L.I., kur anksčiau gyveno. Pa
laidotas spalio 5 Pinelawn kapi
nėse (šalia St. Charles kapinių), 
kur yra palaidotas jo tėvas. Liko 
jo žmona Rita, motina Stefanija 
Čekavičienė, dėdė kun. Juo
zas Čekavičius.

Felicija ir Algirdas Jasaičiai 
staiga mirusiam Vytautui Čeka- 
vičiui prisiminti vietoj gėlių au
koja 25 dol. Kultūros Židiniui.

Putnam, Conn., Nek. Pr. Mari
jos seserų rėmėjų sąskrydis 
įvyks spalio 30, sekmadienį. Ša
lia kitų svarstymų bus kun. prof. 
St. Ylos paskaita apie Dievo Tar
ną arkivyskupą Jurgį Matulaitį 
ir solistės Ginos Čapkauskienės 
koncertas.

Dr. Marytė ir Aleksandras Že
maičiai, iš Leonia, N.J., išvykę 
su New Jersey gydytojų studi
jine ekskursija Europon, iš Atė
nų atsiuntė Darbininkui svei
kinimus.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny — spalio 16, sekmadienį, 
12 vai. New Yorko ir apylinkės 
jaunimas kviečiamas dalyvauti.

Pianistės Julijos Rajauskaitės- 
Petrauskienės rečitalis rugsėjo 
28 įvyko Elizabetho didžiojoj 
viešosios bibliotekos salėj.

Jaunimo vakaronės Kultūros 
Židiny vyks šiais penktadie
niais: spalio 7, spalio 21, lapkri
čio 18, gruodžio 9. Pradžia 8 
vai. vakaro. Kultūros Židinio 
jaunimo sekcija į šias vakaro
nes kviečia visą New Yorko ir 
apylinkių lietuvišką jaunimą.

“Lietuvių Dainų Amerikoje” 
antras rinkinys, apimąs lyrines 
dainas, jau atspausdintas lietu
vių pranciškonų spaustuvėj 
Brooklyne. Dainas surinko ir re
dagavo dr. Jonas Balys. Knygon 
įtrauktoš 702 Amerikos lietuvių 
dainos, užrašytos 1949-52, su 
teksto paaiškinimu, bibliogra
fija, angliška santrauka, daini
ninkų nuotraukomis.

Ieškoma iš Lietuvos apie 
1912-1913 į JAV išvykusių ir 
New Yorko apylinkėse gyve
nusių Mato ir Antano Sabaliaus
kų, Justino sūnų, kilusių iš De
beikių, Utenos apskr. Apie juos 
ar jų šeimas žinantieji prašomi 
pranešti Darbininko administra
cijai: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207, telef. 827- 
1351.

Lietuvių Kultūros Fondo kor
poracijos (Kultūros Židinio) na
rių metinis suvažiavimas — šį 
šeštadienį, spalio 8,10 vai. ryto 
Kultūros Židiny. Visiem Kultū
ros Židinio fundatoriam, paau- 
kojusiem 100 dol. ar daugiau, 
buvo išsiuntinėti asmeniški pa
kvietimai, bet dėl pasikeitusių 
ar klaidingai užrašytų adresų 
dalis laiškų grįžo atgal. Visus, 
kuriem rūpi Kultūros Židinio 
gerovė ir ateitis, maloniai 
kviečiam atsilankyti į šį svarbų, 
metinį susirinkimą. — LKF 
valdyba.

LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO

ALGIRDO

600 metų mirties sukakčiai paminėti 
spalio 9, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Kultūros Židiny įvyks

Marija ir Vitalis Žukauskai 
savo atostogas praleido Italijoj.

Alfonsas Dargis, kurio paroda 
rengiama sp. 15-16 Kultūros 
Židiny, su žmona keliauja po 
Europą. Jie iš Romos Darbinin
ko redakcijai atsiuntė sveiki
nimus.

Vytautui Čekavičiui mirus, 
Ona Jasaitienė ir Nijolė Jasaity- 
tė giliai užjaučia jo liūdinčią 
motiną ir šeimą. Vietoj gėlių 
prie velionio karsto aukoja 15 
dol. Kultūros Židiniui.

LITUANISTINEI MOKYKLAI 
REIKIA ELEKTRONINIO 

PIANINO
Maironio lituanistinėj mokyk

loj vaikų choras jau veikia po
rą metų. Jam sėkmingai vado
vauja muzikė Nijolė Ulėnienė. 
Dainavimo pamokos vyksta nor
malių pamokų metu. Iki šiol 
buvo naudojami elektriniai var
gonėliai, bet jie yra nepatvarūs. 
Greit sugenda ir kasmet reikia 
pirkti naujus.

Dabar norima įsigyti elektro
ninį pianiną su stiprintoju. Kai
na — 350 dol. Tėvų komitetas 
ir visi vaikai prašo, kad visuo
menė prisidėtų ir nupirktų jiem 
šį instrumentą. Jie galės geriau 
dainuoti. Čekius rašyti Maironis 
Cultural Educational School, 
siųsti tėvų komiteto pirmininkui 
Mr. Gintas Žemaitaitis, 35 Es- 
quire Rd., Norvvalk, Conn. 
06851.

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

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO RUDENS

BALIUS — KONCERTAS
ĮVYKS SPALIO 8, ŠEŠTADIENI, KULTŪROS ŽIDINY

7 VAL. SUSIPAŽINIMO VALANDĖLĖ
8 VAL. MENINĖ PROGRAMA, KURIĄ ATLIEKA

BOSTONO VYRŲ SEKSTETAS
Vaišės — savų šeimininkių pagaminti valgiai

Gėrimai ant stalų
Šokiam gros naujas orkestras 

Įėjimo auka 25 dol. porai. 12.50 vienam 

Moksleivių amžiaus jaunimui 7.50 dol.

Stalus ir pavienes vietas užsisakyti pas
Praną Gvildį, 356-7871
Ireną Jankauskienę, 641-4906
Tadą Jasaitį, 516 482-1399
Algirdą Šilbajorį, 846-7636

Visus maloniai kviečia
N.Y. LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJO
KONCERTAS — BALIUS

X

ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 22, KULTŪROS ŽIDINYJE, 
341 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y. 

PRADŽIA 7 VAL. VAK. PUNKTUALIAI

akademija

Dr. Viktoro Gidžiūno, OFM, paskaita 
Jonas Rūtenis skaito savo kūrybą 
Po akademijos — atgaiva 
Įėjimas — auka

PROGRAMOJ

BARRY FARBER radijo asmenybė, kandidatas į N.Y. miesto 
burmistro postą.
Akt. VITALIS ŽUKAUSKAS
Tautinių šokių grupė “Tryptinis”, vad. JADVYGA 
MATULAITIENĖ
Solistė ANGELĖ KIAUŠAITĖ
Pianistė FRANCES KAVALIAUSKAITĖ
Linksmieji broliai su paskutinėm aktualijom iš mūsų 
visuomeninio, politinio, kultūrinio ir šeimyninio gyvenimo 
Po programos balius visose KŽ salėse
Šokiam gros BelIeTerre orkestras, vad. VIKTORAS RALYS

Po programos norintiem turėti stalus galima užsakyti iš 
anksto pas BIRUTĘ LABUTIENĘ VI 7-5550
Įėjimo auka 6 dol. Jaunimui ir studentam 4 dol.

Rengimo komitetas

APREIŠKIMO PARAPIJA 
PAGERBS ILGAMEČIUS PARAPIEČIUS 

IR VYRESNIUOSIUS PILIEČIUS

METINIS BALIUS IR ŠOKIAI
1977 SPALIO 30, SEKMADIENĮ, PARAPIJOS 

BAŽNYČIOJ IR SALĖSE, 
70 HAVEMEYER ST., BROOKLYN, N.Y.

T. PAULIAUS BALTAKIO, OFM, 
25 METŲ KUNIGYSTĖS 
MINĖJIMAS

įvyks spalio 16, sekmadienį.

PAMALDOS Kultūros Židiny 12 vai.

AKADEMINĖ DALIS IR POKYLIS — Kultūros Židiny — 6 v.v.

BILIETUS PLATINA: Vincas Padvarietis — 847-5619, 
849-0670, Apolonija Radzivanienė — 441-9720, Rasa 
Milukaitė — (516) 681-6172, Stasys Prapuolenis —■ (203) 
762-2981, Kazimieras Vainius -894-6091, Bronius ir Stasė 
Bobeliai — 647-6637.

Įėjimas — 12 dol., moksleiviam — 6 dol.

Minėjimą rengia L.B. New Yorko apygardos valdybos 
sudarytas komitetas

Bilietus galima įsigyti iš anksto pas platintojus:

NEW YORKE

M. Šalinskienė (Shalins Funeral Home) 296-2244
J. Andriušis (Haven Realty) VI 7-4477
V. ir B. Labutis VI 7-5550
A. Diržys TA 7-8789
S. Kačinskienė HY 7-5340
G. Kudirkienė 220-3256
Ž. Jurienė 441-7831
VI. Vasikauskas VI 7-1286
E. Kezienė 296-0798
Kelionių agentūra “Vytis” 769-3300

NEW JERSEY
B. Macijauskienė 892-6415
V. Mamaitis 351-9057
A. Rugys 525-3340

Bilietus galima užsakyti ir paštu, prisiunčiant $6.00 užbilietą 
Lithuanian Radio Club, 217-25 54 Avė., Bayside, N.Y. 11364. 
Telef. (212) 229-9134

Visus atsilankyti kviečia 
LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

PROGRAMA

11 VAL. KONCELEBRACINĖS MIŠIOS — PADĖKA DIEVUI 
UŽ PALAIMĄ.
PAMOKSLĄ SAKYS KUN. DR. VIKTORAS 
GIDŽIŪNAS, OFM.
VIEŠAS PATEPIMO SAKRAMENTO SUTEIKIMAS 
LIGONIAM IR SENELIAM MIŠIŲ METU. 
GIEDOS PARAPIJOS CHORAS, VAD. VIKTORO 
RALIO.
GROS KONCERTINIS ORKESTRAS.

12:30 VAL. POPIET VYRESNIŲJŲ ATŽYMĖJIMO
PROGRAMA, IŠKILŪS PIETŪS. <

3 VAL. POPIET ŠOKIAI IR ŽAIDIMAI.
GROS BELLE TERRE ORKESTRAS, VAD. V. RALYS. 
BENDRAS POBŪVIS IR LAIMĖJIMŲ TRAUKIMAS 
ŽEMUTINĖJ SALĖJ.

AUKA $10.00 ASMENIUI. BILIETUS PRAŠOMA ĮSIGYTI IŠ 
ANKSTO. STALAI 10-ČIAI ASMENŲ REZERVUOJAMI iŠ 
ANKSTO KLEBONIJOJ IR PAS RENGĖJUS.

RENGIMO KOMITETO PIRM. ALFONSAS SAMUŠIS
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