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Valst. sekr. Vance lankėsi Jor
dane, Saudi Arabijoj ir Sirijoj, 
ieškodamas pritarimo Camp Da- 
vid konferencijoj pasiektiem su
sitarimam, Jordanas ir Saudi 
Arabija pažadėjo tuos susitari
mus pasvarstyti, o Sirija juos su
tiko nepalankiai.

Egipto užs. reik. min. Moham- 
mad Ibrahim Kamei, nesutik
damas su prez. Anwar el-Sadat 
užimta linija Camp David kon
ferencijoj, dar prieš konferenci
jos pabaigą atsistatydino.

JAV pažadėjo Izraeliui įrengti 
dvi karo aviacijos bazes vietoj 
Izraelio dabar turimų aviacijos 
bazių Sinajuj, kurios bus grą
žintos Egiptui ir paverstos ci
viliniais aerodromais. Bazių į- 
rengimas kaštuos apie 1 bil. dol.

Nikaraguoj vis dar tebevyksta 
kariuomenės kovos su sukilė
liais Esteli mieste. Žuvusiųjų 
skaičius pasiekė per 1,000 žmo
nių. Įvairių spėliojimų sukėlė 
JAV karo laivo pasiuntimas iš 
Karibų jūros į Ramųjį vandeny
ną prie Nikaraguos.

Sirijoj vykstanti vadinamų 
konfrontacijos valstybių — Si
rijos, Libijos, Alžiro, Pietinio Je
meno ir Palestinos išlaisvinimo 
org-jos konferencija siekia nu
versti Egipto prez. Anwar el-Sa
dat, o Palestinos išlaisvinimo 
org-ja žada imtis net karinių 
priemonių JAV aliejaus intere
sam Art. Rytuose pakenkti.

P. Afrikos min. pirm. John 
Vorster dėl sveikatos atsistaty
dino iš posto. Į jo vietą kandi
datuoja du tokios pat politikos 
šalininkai: gynybos min. Pieter 
W. Botha ir min. juodųjų rei
kalam dr. C.P. Mulder.

JAV kongresui panaikinus 
ginklų pardavimo draudimą 
Turkijai, Graikijos vyriausybė 
pradėjo megzti artimesnius san
tykius su Sov. S-ga. Graikija pa
sirašė kultūrinio bendradarbia
vimo ir konsularinę sutartį su 
Maskva, pagal kurią bus įsteigti 
graikų konsulatas Odesoj ir so
vietų Solonikuos. Be to, Graiki
jos karo laivai lankysis Odesoj 
o sovietų — Pireus uoste, ku
riuo naudojasi ir JAV karo lai
vynas.

Izraelio kariuomenės daliniai 
prievarta pašalino žydų religinio 
sąjūdžio dalyvius, norėjusius į- 
steigti naujas žydų kolonijas Iz
raelio okupuotam vakariniam 
Jordano krante.

Sov. S-ga apkaltino Egipto 
prez. Anwar el-Sadat arabų rei
kalų išdavimu Camp David kon
ferencijoj. Esą vienintelis kelias 
Art. Rytų taikai pasiekti yra tik 
per Ženevos konferenciją.

Sovietų filosofui Aleksander 
Zinovjev, nesenai gavusiam vizą 
išvykti į vakarus, buvo atimta so
vietų pilietybė.

Prez. Carter, dalyvaudamas 
plieno darbininkų unijos konfe
rencijoj Atlantic City, N.J., pri
ėmė kovotoją už žmogaus teises 
gen. Piotr Grigorenko ir patiki
no jį, kad pagrindinė JAV poli
tikos žymė ir toliau liksianti jos 
kova už žmogaus teises.

Singapūras ir Malaysia nelei
džia išlipti į krantą ten laivu at- 
vykuriem apie 1,000 Vietnamo 
pabėgėlių tol, kol kuri nors vals
tybė pažadės juos pastoviai įkur
dinti.

Kinijai nutraukus diploma
tinius santykius su Albanija, 
pastarosios prez. Enver Hoxha 
kreipėsi į visas pasaulio valsty
bės, prašydamas gerbti jos nepri
klausomybę ir palaikyti su ja 
draugingus santykius.

Kinijoj nuo bolševikinės revo
liucijos pradžios gyveną “baltie
ji” rusai ir žydai stengiasi išemi
gruoti į Australiją ir Izraelį.

KĄ MARKSISTAI UŽDRAUDŽIA, 
IŠKREIPDAMI PATYS VYKDO
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 32

Marksistai, išjuokę ir panieki
nę tikėjimą į Dievą, patys pra
dėjo kurti ir prievarta skiepyti 
naują, labai disciplinuotą ir 
dogmatizuotą tikėjimą.

Mes tikime tik Popiežiaus ne
klaidingumu, o marksistai tiki, 
kad kiekvienas komunistas ne
klaidingas.

Marksistai, atmetę Šv. Raštą, 
pateikė savo gal dar net “šven
tesnes” knygas — Markso, En
gelso ir Lenino raštus.

Marksistai juokiasi, kad Baž
nyčia varguoliams žadanti dan
gų, o marksistai skatina, kad juo
dadarbiai dirbtų kiek galėdami 
daugiau “šviesios ir laimingos 
komunizmo eros labui”.

Marksistai tyčiojasi iš tikin
čiųjų apeigų, jas vadina prieta
rais, o patys sukuria savas ir vi
sus verčia jų laikytis.

Tikintieji daro procesijas su 
vėliavomis ir šventųjų paveiks
lais, o marksistai — eisenas su 
vėliavomis ir vadų portretais. 
Tikintieji gieda giesmes tikrojo 
Dievo garbei, o marksistai — 
partijos ir savo vadų garbei.

Marksistai tyčiojasi iš tikin
čiųjų, klaupiančių prieš kryžių ir 
jį bučiuojančių, o patys irgi klau
pia prieš vėliavas ir jas bučiuo
ja.

Tikintieji užlaikydavo pasnin
kus. Marksistai, panaikinę penk
tadienio pasninką, privertė pas
ninkauti ketvirtadienį.

Tikintieji seniau lankydavo 
šventas vietas, o marksistai, jas 
likvidavę, pradėjo steigti sa
vas ir jas lankyti.

Tikintieji prašo sėkmės, įkvė
pimo ir palaimos prie altorių, o 
marksistai — prie mauzoliejų.

Kai marksistai pamato ant ti
kinčiojo krūtinės kryželį, škap
lierius ar medalikėlį, juokiasi, 
kad tikintieji tiki talismanais, o 
patys nešioja visokius talisma
nus: pionierių žvaigždutes, 
komjaunnuolių ženkliukus, o 
suaugęs pasikabina visokiausių 
ženklų ir ženklelių. Marksistai 
negali pakelti, kai pamato kry
želį. Nuo gimdyvės Marijonos 
Malec, gyv. Lūki km., Pašto-

Sacharovas 
pasisako

Akademikas Sacharovas, No
belio taikos premijos laureatas, 
Maskvoj išreiškė nuomonę, kad 
Vakarų pasaulio kraštai neturėtų 
boikotuoti 1980 Maskvoj įvyk
siančių olimpinių žaidimų, 
bet panaudoti šį svarbų sportinį 
įvykį žmogaus teisių bei laisvių 
Sovietų Sąjungoj apsaugojimo 
bylai.

Paryžiaus kairiųjų pakraipų 
dienraščiui Le Matin suteik
tame pasikalbėjime akademikas 
Sacharovas pažymėjo, kad ry
šium su Maksvos olimpiniais 
žaidimais Vakarų kraštai turėtų 
pareikalauti, kad sovietų valdžia 
išlaisvintų politinius kalinius, 
suteiktų žmonėm priklausančias 
teises. Sacharovas taip pat pa
siūlė, kad kiekvienos valstybės 
olimpiniuose žaidimuose besi
rengianti dalyvauti sportinė de
legacija adoptuotų bent vieną 
politinį kalinį, pasirūpindama jo 
likimu ir išlaisvinimu. Sacharo
vas pažymi, kad gal toks visuoti
nis susirūpinimas žmogaus tei
sių apsaugojimu Sovietų Sąjun
goj priverstų sovietus parodyti 
savo humaniškumą, nors neten
ka tikėtis, kad jie olimpinių žai
dimų.proga paskelbtų visuotinę 
amnestiją.

vių raj., BTSR, akušerėValodz- 
kina nuplėšė medalikėlį.

-o-

Tarybiniai propagandistai sa
ko, kad valstybė nesikiša į Baž
nyčios vidaus reikalus, tačiau 
iš tikrųjų jai rūpi net mažiau
sios smulkmenos.

Kun. A. Ciuras pasakojo, kad 
Ignalinos raj. Vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotojas 
Vaitonis norėjo dalyvauti Baž
nyčios komiteto susirinkime.

1973 m. iš Adutiškio parapi
jos pateikto “dvidešimtuko” 
buvo išbraukti sąmoningiausi ti
kintieji: E. Vaitekėnas, M. Ragi
nis, C. Burokienė.

Jei Bažnyčia atskira nuo vals
tybės, tai kam valstybė 
per vyskupijų kurijas reikalauja 
smulkiausios informacijos, kiek 
pakrikštyta, sutuokta, palaidota, 
kiek zakristijonų, valytojų, cho
ristų ir kitko?

-o-
Marksistai kaltina Bažnyčią, 

kad ji kai kurias knygas įtrauk
davo į vadinamą “uždraustų 
knygų indeksą”. Bet leiskite pa
klausti, kur ir kaip gauti šiokią 

tokią religinio turinio knygą 
Tarybų Sąjungoje?

Leiskite paklausti, kas įver
tins ir apskaitys meno šedevrus, 
sunaikintus uždarant ir likviduo

Balys Gajauskas su žmona

KALĖJIME 
SUSITUOKĖ 
BALYS
GAJAUSKAS

Balandžio 14 Vilniuje Balys 
Gajauskas buvo nuteistas 10 
metų kalėjimo ir 5 metus ištrė
mimo. Teismas buvo uždaras. 
Jo pasiklausyti leido tik motiną 
ir sužieduotinę.

Kai areštavo Balį Gajauską, 
sužieduotinė globojo sergančią 
motiną. Liepos gale ji nuvyko 
1500 kilometrų iki kalėjimo, 
surado ten Balį Gajauską ir pa
čiame kalėjime liepos 28 susi
tuokė. Balys atrodė pavargęs, 

jant bažnyčias, vienuolynus ir 
cerkves? Marksistai neturi tei
sės kaltinti Bažnyčią, kad ji nai
kino meno kūrinius.

-o-
Labai dažnai per spaudą, ra

diją ir televiziją Bažnyčia kalti
nama inkvizicijos žiaurumais. 
1976 lapkričio 22 per Vilniaus 
televiziją poetė Šulcaitė skaitė 
savo eilėraščius apie viduramžių 
inkviziciją. Esu tikras, kad ji ge
rai prisimena tuos laikus, kai 
mūsų tautiečiai buvo apkalti

nami ir deportuojami į šaltąjį 
Sibirą be jokio pagrindo. Kuo 
prasikalto Aželionių šeima, gyv.

(nukelta į 2 psl.)

Egipto ministerių kabinetas 
patvirtino Camp David konfe
rencijoj pasiektus susitarimus.

Buvęs Kambodijos prez. Lon 
Nol kreipėsi į viešą pasau
lio opiniją, kviesdamas pašalinti 
dabartinę Kambidiją iš JT ir nu
traukti su ja bet kuriuos santy
kius.

Sov. S-gos vertėjas prie JT ir 
KGB majoras latvis lants Lesins- 
kis su žmona Rasma ir jų aplan
kyti iš Sov. S-gos atvažiavusia 
dukra Ieva pasiprašė teisės gy
venti JAV.

nes tenka sunkiai dirbti. Žmonai 
dar pasisekė gauti leidimą kitą 
dieną su juo pasimatyti ir pasi
kalbėti, nors sargybiniai visaip 
trukdė. Spec. lagery pasimatyti 
leidžiama tik du kartu per me
tus. O Balį birželio mėnesį jau 
buvo aplankiusi motina ir sužie
duotinė. Jo žmona buvo atvežu
si ir maisto, bet jo neleido pa
likti. Per metus leidžiama at
siųsti tik 5 kilogramus.

Jo žmona grįžo į Kauną ir slau
go sergančią motiną.

Gaila, kad šis retas ir tiesiog 
nuostabus įvykis praėjo tylom 
per pasaulio spaudą. Jei taip bū
tų susituokę kokie žydai, tai se
niai būtų rodžiusi televizija ir 
būtų rašiusi visa spauda.

— Rugpiūčio 27 Lietuvoje 
mirė rašytoja Ieva Simonaitytė. 
Buvo gimusi 1897 sausio 23 
Vanagų kaime, Klaipėdos krašte. 
Taigi mirė eidana 82-uosius me
tus. I. Simonaitytė vaikystėje 
sunkiai sirgo. Dėl invalidumo 
negalėjo lankyti mokyklos. Pagi
jusi išsimokė siuvėjos amato ir 
kai kurį laiką keliavo po kai
mus, siūdama drabužius. Pati sa
varankiškai lavinosi ir jau 
nuo 1914 pradėjo rašinėti. Ta
čiau į pripažintas rašytojas iš
kilo tik 1935 romanu “Aukštųjų 
Šimonių likimas”, vaizduojan
čiu Maž. Lietuvos lietuvių tra
gišką likimą vokiečių valdžioje, 
laimėjusiu pirmąją valstybinę 
Lietuvos literatūros premiją. Po 
kelerių metų (1938) išėjo jos ro
manas “Pavasarių audroj”, vaiz
duojąs Klaipėdos krašto lietu
vių tautinės sąmonės kilimą ir 
kovos dėl lietuvybės išlikimo. 
Romanu “Vilius Karalius” (1939) 
I. Simonaitytė pasuko į kritinio 
realizmo kelią. O antrojoje to 
romano dalyje, išleistoje 1956, 
atidavė ir duoklę okupantų rei
kalaujamam partiniam kryptin
gumui. Prie kryptingųjų pri
klauso ir apysaka “Pikčiur
nienė” (1953). Pagal par
tinius reikalavimus parašytas ir 
paskutinis L Simonaitytės roma
nas “Paskutinė Kūnelio kelio
nė” (1971). Prie geresnių raštų 
skirtina autobiografinė trilogija: 
“O buvo taip” (1960), “Ne ta pa
stogė” (1962) ir “Nebaigta kny
ga” (1965). Taip pat prie atsimi
nimų priklauso trumpų pasako
jimų knyga “Gretimos istorijė- 
lės” (1968). Ieva Simonaitytė 
pratęsė M. Lietuvos literatūrines 
tradicijas ir sodriu stiliumi at
vaizdavo gyvus M. Lietuvos 
žmones. Įsiteikusi okupacinei 
Lietuvos valdžiai, rašytoja gy
venimo pabaigoje buvo gerai 
materiališkai aprūpinta: gavo 
personalinę pensiją, už “Karalių 
Vilių” paskirta respublikinė li
teratūros premija, apdovanota 
keliais medaliais ir ordinais, su
teiktas liaudies rašytojos garbės 
vardas. Žiemą gydendavo Vil
niuje, vasarą persikeldavo į savo 
viliukę Priekulėje. Rugpiūčio 30 
valstybės lėšomis iškilmingai 
palaidota Vilniaus Antakalnio 
kapinėse. Kūnas buvo pašarvo
tas Meno darbuotojų rūmuose. 
Nekrologą pasirašė Lietuvos ko
munistų partijos ir valdžios vir
šūnės ir per šimtą rašytojų, žur
nalistų ir kitų pirmūnų. Laidotu
vių komitetui vadovavo Rašyto
jų sąjungos pirmininkas A. Mal
donis.

— Rugpiūčio pabaigoje Lietu
voje mirė literatūros istorikas 
Vilniaus pedagoginio instituto 
docentas Vincas Laurynaitis. 
Buvo gimęs 1904 Antabūdžio k., 
Šakių aps. Baigęs Kauno univer
sitete lituanistinius dalykus, 
mokytojavo Vilkaviškio, Kauno, 
Vilniaus ir Šakių gimnazijose. 
1959 apgynė filologijos mokslų 
kandidato disertaciją. Nuo 
1946 iki mirties buvo Vilniaus 
pedagoginio instituto dėstytojas. 
Yra parašęs studiją “Simano 
Daukanto jaunatvės kūryba”, 
knygelę “Dionizas Poška”, pa
ruošė spaudai D. Poškos raštus. 
Kartu su A. Iešmantą parengė 
lietuvių kalbos vadovėlius III- 
čiai ir IV-tai klasei.

— Spaudoje rašoma, kad šiais 
metais Lietuvoje būsią pastatyta 
15 naujų vidurinių mokyklų. 
Dalis tų pastatų baigiami prieš 
mokslo metų pradžią: Mickūnų 
miestelyje, Vilniaus rajone, Di
džiasalyje, Ignalinos rajone, ir 
Šėtoje, Kėdainių rajone. Kitos 
mokyklos statomos Vilniuje, 
Kaune, Joniškyje, Kaišiadoryse, 
Varėnoje.
— Sezono pradžioje Klaipėdos 

dramos teatras dešimtį dienų 
gastroliavo Kaune su 5 veikalais 
(tarp jų du lietuviški — “Maž
vydas” ir “Donelaitis”). Kauno 
teatras tuo pat metu gastroliavo 
Klaipėdoje. Vilniaus jaunimo 
teatras gastroliavo Panevėžyje. 
Šiaulių ir Panevėžio dramos 
teatrai lankėsi Vilniuje.

— Maskvos Dailininkų sąjun
gos salėse buvo rodomi dail. 
Jono Švažo tapybos darbai. Tarp 
50 paveikslų išskirtinė vieta 

teko Lietuvos miestų ir pramo
nės vaizdams.

— Lietuvių liaudies buities 
muziejuje Rumšiškėse numaty
tas sukurti Lietuvos miestelis. 
Kultūros Baruose (Nr. 6) rašoma, 
kad tokio sveiko miestelio, kurį 
galima būtų perkelti į Rumšiš
kes, Lietuvoje jau nerasta. Dėl 
to miestelis būsiąs atkuriamas 
pagal Alsėdžių ir Eržvilko pla
nus. Viduryje miestelio būsianti 
aikštė, iš kurios šakosis gatvės. 
Miestelyje bus bažnyčia, var
pinė, sinagoga, cerkvė, alaus 
darykla, vandens malūnas, pre
kybininkų namai su krautuvė
mis ir amatininkų dirbtuvės, 
taip pat nemaža ūkinių pastatų. 
Miestelio projektą paruošė ir 
prie vietos priderino architektai 
A. Miškinis, B. Kugevičienė ir 
D. Volungevičiūtė, talkinant et
nografui S. Dauniui.

— Lietuvoje atkreiptas dė
mesys į senąjį kalvių meną: 
į kraitinių skrynių apkaustymus 
ir metalinius išpuošimus, į veži
mų ir rogių metalinę ornamen
tiką. Apie kalvių meną Kultūros 
Baruose (Nr. 6) paskelbtas R. 
Aleknos straipsnis, kuriame pla
čiau rašoma ir apie dail. J. Kė- 
dainio metalo dekoratyvinę kū
rybą. Istorijos-etnografijos mu
ziejuje buvo surengta XVI-XX 
amžių kalvių meniškų kūrinių 
paroda. Tam menui atgaivinti 
kasmet ruošiamos ir “kalvių die
nos”.

— Lietuvoje iškilo lietuvių 
liaudies muzikos instrumentų 
grynumo problema. Liaudies 
instrumentų orkestro “tėvas” Jo
nas Švedas, kol buvo gyvas, 
griežtai reikalavo, kad tos rūšies 
orkestruose būtų grojama tik tik
raisiais lietuviškais liaudies 
instrumentais. Tačiau po J. Šve
do mirties tam principui prade
dama nusidėti. Pvz., R. Apanavi
čiaus vadovaujamas Televizijos 
ir radijo kamerinis liaudies mu
zikos orkestras šalia pagrindinių 
lietuviškų kanklių, birbynių, 
skudučių, ragelių — įsivedė kla
sikinius pučiamuosius, net 
elektrinę gitarą. Lietuvių liau
dies muzikos sumoderninimo 
kryptis ne liaudiškų instrumen
tų įvedimą motyvuoja tuo, kad 
lietuviškųjų instrumentų muzi
kinė apimtis esanti labai ribota, 
kad nauji instrumentai sudaro 
galimybę groti sudėtingesnius 
muzikos kūrinius. O ir vadina
mieji tikrieji liaudies instru
mentai ne visi esą tikrai liaudiš
ki, nes, pvz., kaimišką armoni
ką pakeitė žymiai sudėtingesnis 
akordeonas. Lietuvių liaudies 
instrumentus išsamiai yra apra
šęs S. Paliulis. J. Švedo pramin
tu keliu, rodos, eina ir Klaipė
doje sėkmingai dirbąs muzikas 
A. Vyžintas. Vadinamosios kai
mo kapelos, skirtos daugiausia 
groti šokius jaunimo vakarėliuo
se, žinoma, groja visokių instru
mentų mišiniu. Tačiau atrodo, 
kad tikrųjų liaudies instrumentų 
orkestrai įsigalės, nes vadinamo
ji modernizavimo kryptis neturi 
daug šalininkų.

— Bibliotekininkas L. Vladi- 
mirovas, dirbęs kai kurį laiką 
Jungtinių Tautų bibliotekoje 
New Yorke, ilgokame straipsny
je apžvelgia Vilniaus bibliotekas 
(Kultūros Barai, Nr. 6). Vilniu
je esančios tik dvi bibliotekos, 
kurias ne gėda parodyti ir kita
taučiui, tai Respublikinė ir uni
versiteto bibliotekos. O kitų 28 
masinių bibliotekų padėtis 
esanti apverktina: Lazdynų mik
rorajone, kur gyvena apie 40 
tūkstančių žmonių, biblioteka 
esanti sugrūsta 4 kambarių ne 
bibliotekai skirtame bute. Nau
jajam Karoliniškių rajone biblio
tekos patalpos esančios neblo
gos, bet į biblioteką patekti rei
kia per parduotuvę, kurioje esą 
ir neblaivių žmonių. Vaikų bib
liotekos esančios dar blogesnėje 
padėtyje. Autorius teigia, kad 
esąs visiškai pribrendęs Vil
niaus bibliotekų organizacinis 
pertvarkymas.

(nukelta į 2 psl.)
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KAIP BALTIJOS VALSTYBĖS
VARGINA RUSIJĄ

Tokia antrašte U.S. News and 
World Report žurnalo Maskvos 
biuro šefas Ribin Knight rugsėjo 
25 šiame žurnale išspausdino 
straipsnį, kurį čia kiek sutrum
pintą perteikiam Darbininko 
skaitytojam.

-o-

naikinti jų tautinį identitetą. Es
tija ir Latvija į rusų kontrolę 
pateko 1710, o Lietuva — 1795, 
ir tik 1918-1940 jos buvo ne
priklausomos. Antrajam pasauli
niam karui baigiantis, nė viena 
iš jų laisvai nepuolė į Rusijos 
glėbį, o ypač Lietuva, kur gink
luotas pasipriešinimas vyko net 
iki 1955.

Šimtmečius šias valstybes val
džiusi Maskva net ir dabar ne
įstengia palaužti jų nacionaliz
mo. Nors šiuo metu jose veiks
mingo pasipriešinimo ir nepa
stebima, tačiau spontaniški 
prieš rusus nukreipti išsišokimai 
rodo, kad jų gyventojai prieši
nasi bet kuriom pastangom su-

V. Vokietija paleido iš ka
lėjimo kroatą Stjepan Bilandzic, 
kurį Jugoslavija reikalavo jai iš
duoti.

Londono policija areštavo V. 
Vokietijoj veikusios Baader- 
Meinhof teroristų grupės steigė
ją Astrid Proll.

UNESCO konferencijoj buvo 
sudarytas planas žmogaus tei
sėm ginti.

Tanzanijos organai apkaltino 
ten veikusią didelę prekybos 
korporaciją Lonzho kišimuisi į 
Afrikos reikalus ir ją nusavino.

Palestinos išlaisvinimo org-jos 
nariai išsprogdino Jeruzalėj 2 
bombas, sužeidusias 4 žydus, 2 
arabus ir 1 austrų turistą.

Rytiniam Irane smarkus že
mės drebėjimas visai sunaikino 
Tabas miestą. Žuvusiųjų skai
čius siekia per 15,000.

Kinijos ir Taivano mokslinin
kai pirmą kartą' dalyvavo kartu 
mokslininkų suvažiavimuose 
Filipinuose ir Japonijoj.

JAV kariuomenės 30,000 vyrų 
įgula P. Korėjoj yra jau sumažė
jusi 4,000 vyrų.

Kinija pradėjo statydinti pir
mą geležinkelį į Tibetą.

Lietuvos laisvės kovotojas 
Justas Gimbutas, iškalėjęs 25 m. 
sovietų kalėjimuose, vėl papil
domai buvo nuteistas 5 m. kalė
ti už tariamą bandymą pabėgti. 
N. Metų sutikimo vakarą jis vie
šai pareiškęs, kad sovietai jo
kiais kankinimais nepalaušią jo 
ištikimybės Jėzui Kristui ir Lie
tuvai. Tik registruoti laiškai jam 
rašytini adresu: Moscovv, USSR, 
5110-IZH.

Dvigubą Nobelio premijos 
laureatą Linus Pauling sovietų 
mokslų akademija apdovanojo 
Lomonosovo premija. Nobelio 
premijos laureatas ir kovotojas 
už žmogaus teises Andrei Sacha- 
rov paragino Pauling, priimant 
premiją, užtarti sovietų kalėji
muose laikomus mokslininkus 
Juri Orlov, Aleksander Bolonkin 
ir Sergei Kovalev.

Šen. Edvvard Kennedy besi
lankant Sov. S-goj, sovietų or
ganai pažadėjo leisti išvykti į 
vakarus 18 šeimų, kurių tarpe 
yra ir 3 lietuviai: Jonas Ciju- 
nėlis, Daiva Pužauskienė ir An
tanas Stuoka. Visi išleidžiamieji 
atvyksta į Mass. valstiją.

Nepriklausomybės viltys
Šių valstybių svajonėm kada 

nors atgauti nepriklausomybę 
daug padeda JAV ir Nato vals
tybių jų okupacijos nepripažini
mas, nes 1945 Jaltos konferen
cijoj Stalinas nesutiko plebiscito 
keliu atsiklausti gyventojų nuo
monės. Šių valstybių prieškari
nių vyriausybių akredituoti pa
siuntiniai JAV vyriausybės ir da
bar pripažįstami. Daugiausia 
prieš sovietus nukreiptų išsišo
kimų įvyksta Baltijos valstybėse. 
Prieš metus Liepojoj įvykęs po
puliarios muzikos festivalis 
pasibaigė jaunimo demonstraci
jom, reikalaujančiom laisvės. 
Panašus įvykis buvo ir Esti
joj. Bet Lietuva yra labiausiai 
nacionalistinė valstybė iš visų 
trijų. Čia net ir mažiausios prie
žastys sukelia riaušes. Vilniaus 
futbolo komandos laimėjimas 
praeitą rudenį Vilniuj sukėlė 
tūkstantines demonstracijas, ku
rių metu jaunimas siautė sosti
nės gatvėse, šūkaudamas tauti
nius ir priešsovietinius šūkius, 
vartydamas ir degindamas poli
cijos automobilius, daužydamas 
langus ir draskydamas sovieti
nės propagandos plakatus.

Priešinimasis Lietuvoj
Masiniai protestai Lietuvoj 

yra žinomi. 1970 tūkstančiai 
gyventojų pasirašinėjo peticijas, 
reikalaudami religinių laisvių. 
Savilaidos leidinių daugiausia 
pasirodo Lietuvoj. Tautinės kul
tūros studijos jaunimo tarpe pa
sidarė tokios populiarios, kad 
dabar jom vadovauja KGB. Dėl 
labai paplitusio pasipriešinimo 
Lietuvos disidentam manevruo-

ti liko labai maža erdvės. Jų 
veikla yra labai sekama. Žmo
gaus teisių vykdymui sekti Lie
tuvos grupės vadas Viktoras Pet
kus liepos mėn. buvo nuteistas 
15 metų kalėjimo. Kiti aktyvistai 
buvo ištremti, neteko pilietybės 
ar darbų.

Vilnius (Vilna), feodalinės 
Lietuvos sostinė, yra vakarietiš- 
kiausias miestas iš visų sovie
tų miestų. Ilgaplaukiai jaunuo
liai su “jeans” kelnėm ir skan
dinaviškais marškiniais jaustųsi 
kaip savo namuose ir Vakarų 
Europoj ar Amerikoj. Stilingi 
moterų apdarai, namai ir darže
liai rodo didelį rūpestingumą.

Katalikų Bažnyčios 
rezistencija

Kremlius, ypač Lietuvoj, kon
centruoja savo pastangas R. Ka
talikų Bažnyčios įtakai sugriauti. 
Oficialūs pareigūnai pripažįsta, 
kad, nepaisant varžtų, iš 3.4 mil. 
gyventojų 40 proc. reguliariai 
lanko bažnyčias, o kunigai tvir
tina, kad jų esama net 60 proc. 
Vilniuj Nekalto Prasidėjimo (?) 
bažnyčia kas sekmadienį turi 
8,000 nuolatinių lankytojų, o 
Aušros Vartų koplyčia yra per
pildyta kiekvieną dieną. 
Maskva bijo, kad Bažnyčios su
sijungimas su režimo priešais 
gali sukelti masinį pasipriešini
mą. Nors ši baimė ir perdėta, 
bet ji yra dešimteriopai dides
nė, kaip prieš dešimtmetį. Baž
nyčios pasipriešinimą sukėlė 
sunki valdžios letena religijai. 
Tai ne išimtis, kad 8-9 m. vaikai 
turi klausytis privalomų ateisti
nių paskaitų. Katalikų pasiprie
šinimą šiai priespaudai liudija 
didelis skaičius peticijų Sovie

tų ir kitų valstybių vadam. Vie
na peticija surinko net 17,000 
parašų; kai kurie ne tik pasira

šė, bet nurodė ir savo adresus ir 
telefonus.

Rusinimo pastangos
Maskva nuolat stengiasi Bal

tijos valstybes surusinti. Jei 
1940 Estijoj buvo 8, Latvijoj 10 
ir Lietuvoj 2 proc. rusų, tai dabar 
jų yra 25, 30 ir 9 proc. Rusai 
apgyvendinami miestuose ir dir
ba administracijoj ar įmonėse. 
Rusų kalba mokyklose yra priva
loma. TV programos yra surusin
tos, bet daugumas lietuvių, net 
ir aukštų pareigūnų, rusiškai 
kalba tik tada, kai rusas klauso
si. Pagrindinius komunistų par
tijos postus yra užėmę rusai arba 
Rusijoj augę baltai, tik su raudo
nąja armija čia atsiradę.

Baltų nacionalizmas Maskvai 
sudaro rūpesčio, nes Kremliaus 
nepajėgumas užgniaužti prieš- 
rusiškus nusiteikimus neteikia 
vilčių suvirinti ryškiau besireiš
kiančių 17 etninių grupių į vie
ną katilą.

Turistiniai ryšiai
Tas pats autorius iš Trakų 

informuoja apie turistus. Esą 
vienas teigiamas Sov. S-gos ir 
JAV vedamos atoslūgio politikos 
pliusas yra turistų iš Vakarų pa
daugėjimas; jų tarpe ir apie 
2,000 Amerikos lietuvių kasmet 
aplanko savo gimtinę. Bet gauti 
sovietų vizą yra labai atsitikti
nis dalykas. Vienas V. Vokieti
jos turizmo agentas 1977 pasiun
tęs 850 pareiškimų vizai gauti, 
bet jas gavo tik 214. Sovietai 
pripažįsta, kad lankytojų būtų 
žymiai daugiau, jei Vilniuj būtų 
daugiau viešbučių. Šiuo metu jų 
yra tik 4 maži, o 700 lovų 
viešbutis jau 15 metų statomas ir 
būsiąs užbaigtas tik 1980. Taip 
pat pažymi, kad turistai gali lan
kytis tik šešiuose miestuose.

IS PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamųdaiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas is 
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. 268-1594. 80-14 Jamaica 
Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th St.. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

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- 
conditioned, 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, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.), telef. 344-5172. Elizabeth 
Office: 216 Palmer St. (Bet. 2nd and 3rd Avės), telef. 353-2999. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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 State 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. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison 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.

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.

NAUJAUSIUS 1979 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70th St., Maspeth, N.Y. 11378.

Iš Lietuvos 
K.B. Kronikos 
(atkelta iš 1 psl.)

Šalčininkų raj. Versekos kaime? 
Ir dabar matau tą šiurpų vaiz
dą, kuris iš mano atminties nie
kada neišdils, kai kelis mažus 
vaikučius pusnuogius susodino į 
vežimą ir vežė į tremtį Sibi
ran. Viduramžiais sudegindavo, 
— auka kentėdavo valandą 
kitą, o XX a. aukos ištisus metus 
turėjo kankintis badu, troškuliu 
ir ilgesiu iki mirties.

-o-
Nepriklausomos Lietuvos vy

riausybė kaltinama, kad ji mokė
jo algas kariuomenės ir mokyklų 
kapelionams, kurie dėstė reli
giją. Bet jų buvo nedaug, o kiek 
šiandien įvairiausių pionierių 
vadovų, politvadovų, sekretorių, 
propagandistų ir į juos panašių, 
kurie šneka ne veltui. Joniškio 
rajone 32.3 tūkst. gyventojų, o 

partinių organizacijų 63 (taigi 
tiek ir sekretorių), 153 propa
gandistai, 900 politinformatorių, 
530 “Žinijos” draugijos lektorių.

Chicagoje Balfo apskrities suvažiavime apsilankė Vene- 
cueios lietuvis Linas Mažeika, kuris gražiai reiškiasi lie
tuviškoje veikloje. Nuotr. iš k. V. Šimkus — Chicagos 
Balfo apskrities pirmininkas, L. Mažeika ir A. Dzirvonas 
— Balfo direktorius. Nuotr. V. Noreikos

(atkelta iš 1 psl.)

— Dar keli žodžiai apie antrą
jį “Vilniaus universiteto istori
jos” tomą. 1977 pabaigoje iš
leistas kelių autorių parašytas 
Vilniaus universiteto istorijos 
tomas apima 1803-1940 laiko
tarpį. Nuo 1803 iki 1831 buvo 
universiteto žydėjimo laikotar
pis. Tada jame dirbo žymūs 
mokslininkai, gerai veikė viešos 
ir slaptos studentų draugijos. 
Veikalo autoriai apžvelgia ir lie
tuviškojo sąjūdžio pradus uni
versitete: S. Stanevičius, S. 
Daukantas, K. Zabitis, J. Plio- 
teris, J. Pabrėža, D. Sutkevičius 
ir kiti. Atskiras skyrius apžvel
gia Medicinos - chirurgijos 
akademijos ir Dvasinės akade
mijos veiklą po Vilniaus univer
siteto uždarymo. Lenkų oku
pacijos metais universitetas 
buvo virtęs lenkiškumo ugdymo 
įstaiga. Knygoje yra skyrius ir 
apie Kauno Vytauto D. univer
sitetą. Duodamos net atskirų 
fakultetų programos, apžvelgia
mas Kauno, universiteto atskirų 
fakultetų perkėlimas įVilniaus 
universitetą, prijungus Vilnių 
prie Lietuvos. Informacija yra 
dalykinė ir gana objektyvi. Tik 
per daug pabrėžiami ir iškelia
mi V. Kapsuko “nuopelnai” uni
versitetui 1919, kai jis Vilniuje 
mėgino kurti sovietinę Lietu- 
vos-Gudijos respublikos valdžią.

— Pagal Dailininkų sąjungos 
sutartį, pasirašyta su Ukmergės 
rajono vykdomuoju komitetu, 
Veprių žemės ūkio technikumo 
bendrabutyje, stovinčiame ant 
ežero kranto, rugpiūčio mėnesį 
įsikūrė jaunųjų dailininkų sto
vykla. Stovyklos tikslas — pro
paguoti dailę kaime. Dešimt jau
nųjų tapytojų per trumpą laiką 
sukūrė per 100 paveikslų. Pa
baigtuvių paroda būsianti su
ruošta Ukmergės kultūros na
muose. Veprių žemės ūkio tech
nikumui kiekvienas dailininkas 
padovanos po paveikslą. Pa
veiksluose — daugiausia Veprių 
apylinkės gamtos ir darbo vaiz
dų.

—Tarptautiniame matematikų 
kongrese Helsinkyje Liet. 
Mokslų Akademijai atstovauja 
rusas M. Sapagovas — Mate
matikos ir kibernetikos institu
to direktoriaus pavaduotojas.

— Pasauliniame sociologų 
kongrese Švedijos Upsaloje A. 
Matulionis, Filosofijos, sociolo
gijos ir teisės instituto direkto
riaus pavaduotojas, skaitė moks
linę paskaitą.

— Neseniai Kuršėnuose buvo 
surengtas keramikų seminaras, 
kuriame dalyvavo 25 keramikos 
meistrai.

— Rugpiūčio pabaigoje Vil
niaus kinoteatrai buvo nukabi
nėti plakatais, kviečiančiais į 
kino šventę “Vilnius-78”. Teat
ruose buvo rodomi naujausi Lie
tuvos kino studijos pagaminti 
“meniniai” ir propagandiniai 
filmai. Kinematografininkai 

publikai aiškino filmų turinį 
ir techniką.

— Vilniaus dailės parodų rū
muose rugpiūčio pabaigoje ati
daryta Leonardo Gutausko tapy
bos ir grafikos darbų paroda, 
kurioje išstatyta apie 180 kūri
nių. Galime priminti, kad L. Gu
tauskas yra ir dailininkas, ir 
poetas, išleidęs paties iliustruo
tas 4 knygeles vaikų poezijos 
(apie miško paukštelius — 
giesmininkus ir apie bites).

— Rugpiūčio pabaigoje Vil
niuje įvyko tarptautinės fizikų 
seminaras, nagrinėjęs Lazerio 
spindulių savybes. Per 8 dienas 
buvo perskaityta 50 referatų. 
Dalyvavo mlkslininkų iš Suomi
jos, Švedijos, Vak. Vokietijos, 
bet daugiausia buvo rusų. Semi
naras buvo skirtas Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukakčiai.

— Vilniuje Vingio parke atida
ryta trikotažo ir galanterijos pa
roda, turinti per 1300 gaminių. 
Tai atrinkti Lietuvos pramonės 
gaminiai, kaip spaudoje giria
masi, prilygstu tarptautiniams 
standartams.

— Šiaulių televizorių gamyk
la, gaminanti ir spalvotus televi
zijos priimtuvus, savo prekes 
siunčia į Bulgariją, Čekoslovaki
ją, Rytų Vokietiją. Rašoma, kad 
šiauliečiai gavo užsakymą su
kurti spalvotos televizijos apara
tūrą Maskvos olimpiadai.

— Rugpiūčio 24 Vilniaus res
publikinėje bibliotekoje atidary
ta kirgizų literatūros paroda, 
kurioje rodomos knygos kirgizų 
ir rusų kalbomis. Lietuviškos 
knygos paroda būsianti suruošta 
Kirgizijoje. Panašiomis parodo
mis jau pasikeista su Gruzija ir 
Azerbaidžanu. pr. n.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. VVEVD 1330 AM ir 
7 v.v. 97.9 FM bangomis. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 v.v. 
VVSOU-FM 89.5 anglų kalba, dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Moun- 
tainside, 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.

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.

BĮ

OŠ

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

asolino
NENORIAIS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS 

19 33 + l 976

✓ $

Lietuviška REAL ESTATE įstaiga St. Petersburge, Floridoj 
ANGELĖ E. KARNIENĖ 
Broker-Realtor
3701 Gult Blvd., St. Petersburg Beach, Fla. 3
Telef. (813) 360-2448, vakare (813) 345-2738

Rezidencijos-Moteliai-Sklypai
Apartmentai-Kondominiumai
Nuomavimas — Notary Public

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
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Žodžio laisvė ir žodžio pareiga
Jaunimas traukia dėmesį ne 

tik lietuvių, suskatusių ruošti 
jaunimo metus ir kongresus, be
sistengiančių įjungti jaunimą į 
bendruomeninį gyvenimą, per
duodant jam tos bendruomenės 
likimą. Į jaunimą žvilgsnį krei
pia ir komunistai.

Budėdamas Amerikos laisvės 
ir tvarkos sargyboje, J. Edgar 
Hoover įspėjo, kad komunistai 
ypatingą dėmesį kreipia į kole
gijų ir universitetų studentus. 
Paskutiniame laikotarpyje kas
met eilę įvairių valdžios univer
sitetų aplanko komunistai, per 
savo agentus ir kalbėtojus viešai 
skelbdami savo pažiūras, smerk
dami Amerikos laisvinimo poli
tiką.

Nors studentų tėvai priešina
si, mokesčių mokėtojai piktinasi, 
šie agentai daug kur toleruojami. 
Aiškinama, kad turi teisę naudo
tis Amerikos konstitucijos garan
tuota žodžio laisve. Tyčia ar ne
tyčia nekreipiama dėmesio, kad 
toks pateisinimas remiasi klai
dingai suprastu žodžio laisvės 
principu.

-o-
Visos vadinamosios prigimto

sios teisės, įskaitant ir žodžio 
laisvę, išplaukia iš žmogiškosios 
vertės. Popiežiaus Jono XXIII 
enciklikoje “Taika žemėje” bu
vo sakoma: “Kiekvienoje žmo
giškoje, gerai sutvarkytoje ir 
pažangioje bendruomenėje pa
grinde privalo būti užtikrintas 
principas, kad kiekvienas žmo
gus tyra asmenybė ir jo prigim
tis yra apdovanota protu ir laisva 
valia. To dėka jis turi savo teises 
ir pareigas, tiesiogiai ir betarpiš
kai plaukiančias iš jo prigimties 
ir kurios todėl yra visuotinės, 
nepažeidžiamos, neatimamos”.

Tarp asmens teisių popiežius 
Jonas aiškiai paminėjo ir “lais
vę” tiesos ieškoti ir savo nuo
mones pasidalinti su kitais”. Po
piežius betgi tuoj pastebi, kad 
žmogus šią teisę turi ir gali ja
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naudotis tik “moralinės tvarkos 
nustatytose ribose”.

Jau Leonas XIII enciklikoje 
“Apie žmogiškąją laisvę” pana
šiai, o gal net aštriau išsireiš
kė. Jis perspėjo, kad “absurdiš
ka prileisti, jog pačioje prigim
tyje be jokio skirtumo būtų 
suteikta ta pati teisės moralinė 
jėga ir tiesai ir klaidai, teisingu
mui ir neteisingumui”.

-o-
Amerikos konstitucija nesi

remia enciklikom, žymėdama, 
kad kongresas neleis įstatymų, 
apribojančių žodžio ir išsireiš
kimo laisvės. Tačiau konstituci
ja, siekdama valstybės tvarkos 
bei pažangos, asmeninės laisvės 
ir gerovės, neprieštarauja, kad 
atskirais įstatymais būtų sudrau
džiamas žodžio laisvės piktnau- 
dojimas, kada jis ima kito as
mens garbei ar interesui kenk
ti. Toks žodžio laisvės apribo
jimas plaukia iš tos pačios pri
gimties teisės, nors apie ją 
konstitucijoje ir nekalbama.

-o-
Skirtingi ženklai — žodžio 

laisvės teisė ir žodžio laisvės pa
reiga. Komunistai jaučiasi tu
rį teisę laisvai savo mintis skelb
ti. Tokią pat teisę turi ir jų prie
šininkai. Ne tik teisę. Turi ir pa
reigą tą teisę vykdyti — skelb
ti savo idėjas. Jei jos nevyko, 
jie turi prisiimti kaltę už neatlik
tą visuomeninę pareigą.

Viename visuomenės susirin
kime kalbėtojas nusiskundė, kad 
nesą priemonių tokiai pareigai 
atlikti. Esą kai tarp studentų 
platinamos komunistinės bro
šiūros ir lapeliai, lietuvis stu
dentas negalįs paskleisti tarp sa
vo kolegų kokių populiarių bro
šiūrų apie Lietuva.

Gal būt, čia jo nusiskundimas 
turi pagrindo. Tai lyg nurody
mas, ką konkrečiai turime pada
ryti, kad jaunimas ir senimas ga
lėtų sėkmingai vykdyti laisvo 
žodžio pareigą.

(tąsa iš praeito nr.)

Kaip žentai bėga nuo 
gera linkinčių patarimų, kuriuos 
kasdien davinėja uošviai, taip 
gal mūsų jaunesnioji karta persi
sotino amžina išminties globa, 
kuri, vietoje koregavimo, kartais 
trenkdavo mietu.

Gąsdinimai ir tikrovė
Neseniai NBC programoje 

matėme rūpesčio kėlusius istori
nius įvykius. Tai 1968 metų gais
rai miestuose, riaušės Chicagoje, 
Roberto Kennedy nužudymas, 
juodosios rasės bruzdėjimai. 
Kai šiuos visus ir visame kraš
te buvusius nenormalumus su
dėjo viename dviejų valandų 
filme, žiūrint ėmė siaubas, ir lyg 
pamiršome, kad tais metais mili- 
jonnai sėdėjo teatruose, klau
sėsi koncertų, vasarojo pajūriuo
se, mylėjosi, augino vaikus, žai
dė aikštėse, triukšmaujančius 
pagrįstai laikė išsigimėliais ir 
nemanė jų įtakai pasiduoti.

Šiandien užsimerkime, nema
tykime lituanistinių mokyklų, 
pozityvių visuomeninių bei kul
tūrinių pastangų, atkreipkime 
ausis vienon pusėn, klausy
kimės ir išgirsime: JAV LB su
skilo; išeivija tapo okupanto 
kolaborante; apgavystėmis, 
smurtu, sukčiavimu frontininkai 
pagrobė valdžią; vienuolynai 
platina pornografiją; jėzuitai 
kasryt gieda Internacionalą; 
VLIKo vicepirmininkas minta 
šnipinėjant pelnytu pyragu.

Mes nesame akli praskydėliai, 
nužvelgiame aplinką, matome

Lietuvių Fondo narių suvažiavime buvo surengta paroda, kur buvo išstatyti Fondo 
paramą gavę leidiniai, medaliai, albumai. Suvažiavimas buvo gegužės 6 Jaunimo Cent
re Chicagoje. Dalyvavo 122 atstovai, kurie turėjo 3696 balsus. Nuotr. V. Noreikos

SĄŽINĖS SASKAITAc c

Kalba, pasakyta Tautos šventės 
minėjime rugsėjo 10 

Apreiškimo parapijos salėje, 
Brooklyne
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padėtį, šmėklų nebijome. Nesi- 
gręžiame nuo blogybių, ne
krykštaujame dėl blizgučių, bet 
neklykiame, išvydę gąsdinan
čias kaukes. Kas jas dėvi, veltui 
draskosi veidą.

Žinoma, yra nemalonu, kad 
tau) JAV LB ir ALT grikši 
smėlis. Tačiau krislas akyse yra 
mažesnė blogybė už vėžį. Jei ne 
JAV LB, snaudulio vėžys mums 
kojas stingdytų. Turbūt dar nie
kada lietuvių išeivija nebuvo 
susilaukusi tiek domės, kaip 
šiandien.

Suprantame, — domės neuž
tenka, ne ji sėkmę lemia. Todėl 
rūpinamės, iš LB, VLIKo ir 
ALTos negirdėdami apie stam
besnių užmojų planus, ateičiai 
skirtus, ir nesmerkiame užuo
minų, kad lankymasis VVashing- 
tone, pokalbiai su pareigūnais 
bei nuotraukos nėra prinokę 
vaisiai. Tai vos pumpurai, ku
riems sukrauti reikėjo laiko, var
go, išmonės. Sveikiname už juos, 
bet taip pat ir domimės, ar nu
manoma, ką rytoj veiksime, jei 
nepabėgs kitas Kudirka, nenu
leis antro Petkaus, nepakvies 
į Baltuosius rūmus. Šalia atsi

tiktinių, nors ir svarbių darbų, 
reikia nuovokos apie ateitį ir la
bai rimto jai pasiruošimo. Veiks
niai, aišku, turi galvoti, tartis, 
spręsti ir apspręsti, kad ši tuš
tuma dingtų.

Ar tie visi planai turi prasmę? 
Keli, tiesa, išnyko be garso, 
kaip rūkas, nes nebuvo pradėti, 
negavo dėmesio. Pavyzdžiu yra 
prieš penkerius metus Kultū
ros tarybos numatyti darbai, ku
riuos visa JAV LB taryba patvir
tino. Nė vienas, net pats smul
kiausias taškelis, popieriuje įra
šytas, nesuvirpėjo. Viskas buvo 
apsvarstyta, kultūrininkų nuo
monėmis, beveik visa jų šimti
ne, pagrįsta. Jei naujai atėju
siems žmonėms jie nepatiko, 
galėjo keisti, koreguoti, bet pra
dėti. Čia JAV LB krašto valdy
ba, sėkmingai kitoje srityje šuo
liais besiveržianti, žingsnio ne
nušliaužė. Ką laistysime, ką glo
bosime, jei nėrajokio daigelio?

Bet žinome dvi enciklope
dijas. J. Kapočius laikė vade
les, o visuomenė traukė. Lietu
vių literatūros istorijos kilmė. 
Lituanus. The Violations of Hu- 
man Rights in Soviet Occupied 
Lithuania. Zobarsko leidykla. Iš 
Chicagos pradėję ateiti jėzuito 
Kezio suorganizuoti albuminiai 
leidiniai. Tai kelių realybe ta
pusių, galimybių ir visuomenės, 
vertę supratusios, demonstraci
jos.

Jei sueitų VLIKas, LB, ALTa 
ir, patys išsikalbėję, pasisodintų 

estus, brolius, pusbrolius ar tik 
šiaip girdėtus latvius, galėtų 
ryžtis visai rimtiems darbams, 
tada automatiškai atsirastų ir ta 
logiškoji argumentacija jaunajai 
inteligentijai. Dabar tarsi kotle
tais šaudome ir nesistengiame 
pasigaminti sunkesnių sviedi
nių.

Gerai vykdomo plano bran
giausias pavyzdys yra okupuotos 
tautos apsisprendimas išlikti. Ne 
konferencijose jis sutartas, ne 
pergamente, bet širdyse regist
ruotas. Niekas nematė, niekas į 
rankas negavo, bet jo laikosi 
labai didelė dauguma, net dalį 
lietuvių komunistų partijos na
rių įskaitant. Sunkus planas, už
trenkiąs duris į aukštas pareigas, 
bet griežtas ir apsaugotas tauti-; 
nės garbės. Jis atnešė pasidi
džiavimą, Lietuva tapo šviesiau-1 
šia vieta už geležinės uždangos, 
ten negęsdamas muša laisvės, 
pulsas. Lietuvoje išliko žmogus, 
kurio pavyzdys — mane nuojau
ta taip įtaigauja — bus įvertin
tas ir kitų tautų, tuo pavyzdžiu 
pasinaudojusių.

Kelionė
Žmogus yra neišbaigtas tva

rinys, apdovanotas stipriu in
stinktu tobulėti, ir jo vystymui
si ribų beveik nėra. Jam pa
čiam leista nusistatyti vystymosi 
kryptį, o kur jis bus už dešimt
mečių, sprendžiama iš šiandie
nos veiklos ir užmojų. Dvide
šimtasis amžius gal kada pana
šės į urvinio gyvenimo tamsą. 
Kiek naujos šviesos ateis gyve- 
niman, nežinome, bet supranta
me, kad keisimės.

Šiame procese visa lietuvių 
tauta, okupuotame krašte sien- 
raščius skaitanti. Tie’soje skel
biamus potvarkius sekanti, eilėj 
se prie krautuvių stoviai, su 
Petkum, su Sadūnaite laisvių 
siekianti ir nubausta, išeivijoje 
pensininkaujanti, dirbanti, besi
mokanti ir universitetuose dės
tanti, taip pat turi plėsti savo 
akiratį, kasdien labiau ir labiau 
brangindama jai duotą savitumą 
charakterio bruožuose, geografi
nėje padėtyje ir paskirtyje. Iš
mintis tesiriboja begalybe. Vis
kas, kas skatina mintį, kelia vi
suomeninį veržlumą, atskleidžia 
naujus vilčių plotus, viskas, kas 
žada šviesesnę lemtį, tebūna 
vertinama ir priimama. Žmogus 
visada troško tarp žvaigždžių 
vaikščioti, o mes trokškime būti 
greta šio keleivio.

IL PITTORE GRANDE
DIDYSIS DAILININKAS

PAULIUS JURKUS
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— Atsiprašau, mes iškeliauja
me. Mes, dailininkai, negalime 
taip diena iš dienos ūžti. Mės į- 
kaitinome spalvas ir dabar turime 
keliauti. Ačiū, kilnūs vilniečiai, 
už draugystę, už šokį. Jūsų ne
užmiršiu. Keliaudamas tuo ke
liu, vėl sustosiu.

Ponas visiem nusilenkė. Di
džiam visų nustebimui neraga
vo nei sūrio, nei alaus. Ėjo ir 
išėjo. Jo trys tarnai nešė daiktus. 
Kelis kartus grįžo į kambarį, 
patys nešė ir kitų neprileido. 
Uždarė karietos dureles, pakėlė 
laiptus. Aukštai sėdėjęs vežėjas 
užpūtė ragą ir apsuko botagą 
aplinkui.

Karieta išlėkė į Vilnių.
-o-

Miesto vartai jau buvo vaini
kuoti. Ten buvo įrašyta: “Svei
kiname didįjį dailininką”. Prie 
vartų stovėjo Žibimtas, rankoj 
laikydamas padėklėlį su druska, 
duona ir vyno taure.

Kai atsirito gražioji karieta, 
profesorius Žibuntas giliai nusi
lenkė, pasveikindamas svečią. 
Tuoj atsidarė karietos durelės, ir 

pasirodė pats dailininkas, visas 
švytėdamas. Svečias pirma pa
ėmė duoną, padažė į druską ir 
paragavo. Tada išgėrė taurę 
vyno.

Žibuntas jam tarė:
— Didysis dailininke, visas 

miestas tavo! Pasilik pas mus 
kiek nori, tik neišvažiuok iš čia, 
nepalikęs mum savo kūrinio!

Dailininkas maloniai šypsojo
si, pakvietė Žibuntą į karietą, 
kad jį palydėtų į miestą.

Žibuntas jam buvo suradęs 
pačius gražiausius kambarius 
Baltojo Žirgo smuklėje. Ir ten 
buvo papuošti laiptai kieme, kur 
aplinkui ėjo galerijos. Kieme au
go ir klevas. Ir prie jo buvo pa
kabintas varpų vainikas.

Kambary ponas padėjo daik
tus ir tuoj kreipėsi į Žibundą:

— Palydėk mane į miestą. Pir
mas įspūdis, kai važiuoji per kal
nelius, tikrai gražus. Tai nuosta
bus miestas.

Gatvėje pirmas ėjo dailinin
kas, greta jo Žibuntas, o trys pa
lydos vyrai užpakalyje. Žmonės 

žiūrėjo nustebę, kas tokie nere
gėti svečiai, iš mandagumo svei
kino pagarbiai.

Ponas dailininkas ėmė sku
bėti. Tai bėga ant kalniuko, pri
deda ranką ir žvalgosi į visas 
puses; tai šoka į kokį uždarą 
kiemą, šmūkšteli per aikštę 
ir sustoja ties šulinio medžiais.

Ponas dailininkas darėsi kas
kart neramesnis. Staiga jis tarė 
Žibuntui:

— Šis miestas tai miestų mies
tas, tik jau labai nuobodžiai nu
dažytas. Kas čia buvo ir kas taip 
nudažė? Per daug žalios spal
vos. Kokie čia stogai, kokie rū
mai, tik reikia spalvos, ir jūs 
Vilniaus nepažinsite!

— Galima kartais ir nepažin
ti, — ramiai atsakė Žibuntas.
— Dailininkas juk gali taip suga
dinti, kad miestas bus pabaisa. 
Iš jo išlėks ne tik žmonės, 
bet ir šunes.

— Tik ne aš taip padarysiu!
— dailininkas užsigavo. — Aš 
visada dažau gerai ir tiksliai. 
Aš apsiimu papuošti miestą la
bai prieinama kaina. Jau aš toks, 
kur man patinka, ten greitai ir 
gerai dažau.

— Eime pas mane, — tarė 
Žibuntas. — Ten pasirašysime 
sutartį. Teko man daug patirti, 
tai dabar esu labai susirūpinęs, 
kad čia visada būtų gražu.

Jie grįžo ne į viešbutį, bet pas 
profesorių Žibuntą. Žibuntas iš
tiesė popieriaus lapą, pasiėmė 
žąsies plunksną, atsineštą nuo 
Žaliųjų ežerų, ir pradėjo rašyti. 

Jis leido nudažyti miestą ir jį 
gražiai papuošti, bet jis draudė 
dažyti namus, namų sienas ir 
stogus, draudė paliesti balan
džių ir varnų lizdus. Paukščiai 
jo draugai, ir jie geriau žino, 
kaip savo lizdus gražiau pa
puošti.

Tai parašęs, Žibuntas susi
mąstė. Jis turėjo priminti ir tai, 
kas bus, jei sugadins. Tai jis ir 
padarė — priminė dailininkui.

— Dar niekada taip nebuvo. 
Aš savo darbą atlieku gerai ir 
sąžiningai.

— Jei bus gražiai išdažyta, tai 
karalius jus apdovanos didžiuo
ju ąžuolo lapu su brilijantais, 
šv. Jurgio žvaigžde, šv. Nikode
mo trečiuoju ordinu, šv. Kleopo 
ir šv. Ignoto ir taip pat Trenio
tą pirmojo ir antrojo laipsnio or
dinais. Jum duos gerą dvariuką 
kur nors netoli Vilniaus, pakels 
į artilerijos pulkininkus, dova
nos gusarų pulko uniformą ir 
kardą su auksine rankena. Duos 
ir savo rūmų raktą, kad visada 
galėtumėt ateiti ir atsisėsti prie 
stalo, kur niekada nesibaigia 
puota.

— Sutinku, sutinku! — atsakė 
ponas dailininkas. Ėmė plunks
ną ir pasirašė taip plačiai, kad 
paskutinėm raidėm nebebuvo 
vietos lape.

-o-
Tą pačią dieną visi žinojo, kad 

Vilnių dažys per nauja. Tikrai, 
— kokia čia spalva — žalia! 
Ir taip ji nusibodo. Spalvų juk 
esama ir kitokių, ir jas galima 

panaudoti Vilniuje. Gerai, kad 
Žibuntas sutiko tokį dailininką 
ir jį sulaikė mieste!

Tuo metu ant Žibunto stogo 
nutūpė kregždės ir vyt vyt pa
šaukė jį. Žibuntas jas pažino. 
Tai mielos kregždės, kurios gy
veno pas kaimyną pastogėje.

— Žibuntai, kodėl įsileidai šį 
poną į miestą? Juk žinai, kas jis 
toks.

— Žinau, mieli paukštukai, 
žinau. Bet taip yra. Iš kalendo
riaus išaugo ir žolė, ir medžiai 
su tirštais lapais. Iš kalendo
riaus ateina ir ta diena, kad rei
kia pakeisti spalvą. Aš žinau, 
kad jum nepatinka spalvingi 
medžiai, ir užtat keliausite kitur.

— Taip, vyt vyt, mes keliau
sime ten, kur žalia spalva. Ir 
gandras keliauja, ir antys, žąsys, 
ir gulbės iš Žaliųjų ežerų. Bus 
ten tuščia ir nyku.

— Žinau, gerieji paukšteliai! 
Kai jūs keliausite, sveikinkite vi
sus miestus ir upes, ir tą jūrą, 
kuri mus atskiria nuo Afrikos, ir 
tas smiltis, ir dramblius, ir kup
ranugarius. Kai tik išgirsite ži
nią apie mūsų pirmąją žibuok
lę, prašau, tuojau grįžkite. Jūsų 
lauks Žibuntas, kuris tikrai jus 
visus mylėjo ir myli.

Ir kregždės iškeliavo. Iškelia
vo ir gandrai. Visa, kas turėjo 
skristi į pietus, buvo aukštose 
padangėse ir mėgino savo spar
nus.

Tą pačią dieną kalneliuose pa
sirodė dailininkas. Dabar jis bu
vo pasidėjęs savo puošnų dra

bužį ir buvo apsivilkęs chalatą, 
kurį nešioja dailininkai, kai taš
kosi dažais. Jis kopė ant kal
niuko, pasižiūrėjo ir tuoj pasilei
do į tą vietą, čiupo medį ir jį 
dažė. Vienam apačias padažė 
raudonai, kitam geltonai. Kitur 
paliko ir žalios spalvos. Kitur py
lė dažų tiesiai į viršūnę, ir me
dis suplieskė raudonai.

Jis ėjo ir ėjo. Dažė ir dažė. 
Ūmai mieste ėmė visi kalbėti: 
kaip gražu, kaip jauku ir gerai 
Atidarykime langus, įleiskime 
šviesos, susėskime po medžiais. 
Patys lapais pasipuoėkime. Tai 
mūsų šventė.

Tąsyk Žibuntas išėjo pasižval
gyti. Jis nebuvo koks karštuolis. 
Turėjo akį, kuri matė visa, turė
jo ausį, kuri taip pat girdėjo 
visą.

Palengva jis žingsniavo ir 
sakė: taip, taip! Niekas nesupra
to, ką tai reiškia, gerai ar blogai. 
Bet jo barzdelė nepiktai kilnojo
si į viršų. Tai reiškia — 2£iai. Ži
buntui pari .ka miesto papuoši
mas.

Dailininkas buvo užmiršęs 
betkokį poilsį. Tikjo tarnai atbėg
davo į viešbutį pasiimti naujų da
žų, naujų teptukų. Jie nei valgė, 
nei gėrė, tik dažė ir dažė. Ir 
miestas pasikeitė. Kiekvienas 
medis tartum liepsnojo ir degė.

(Bus daugiau)
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MIRĖ RAŠYTOJAS JUOZAS 
BALČIŪNAS - 
ŠVAISTAS

Los Angeles, Calif., rugsėjo 
21, ketvirtadienį, 7 v.v. jų laiku 
po ilgos ligos mirė rašytojas 
Juozas Balčiūnas-Š vaistas,
daugelio knygų autorius.

Velionis buvo gimęs 1891 
kovo 18 Rokiškyje. 1913 baigė 
Panevėžio mokytojų seminarijų 
ir keletą metų mokytojavo Sta
čiūnuose. 1915 stojo į 
mokytojų institutą Stavropoly, 
bet jo nebaigė — 1916 buvo mo
bilizuotas. 1917 baigė Karo mo
kyklą Maskvoje ir tuoj buvo iš
siųstas į Galicijos frontą.

Į Lietuvą grįžo 1918, suorga
nizavo Obelių srities komitetą 
ir valsčiaus miliciją, 1919 buvo 
Rokiškio milicijos vadas. 1919 
įstojo į Lietuvos kariuomenę 
ir joje ėjo įvairias pareigas, 1922- 
28 buvo Karo mokyklos lekto
rius, 1928-35 Kario redaktorius, 
1935-39 karinio rengimo ir pro
pagandos dalies vedėjas. Iš ka
riuomenės pasitraukė 1939 
pulkininko leitenanto laipsniu.

1924-28 studijavo humanitari
nių mokslų fakultete, 1942-43 
Lietuvių Archyvo redaktorius, 
1943-44 — švietimo referentas 
Kauno miesto savivaldybėje.

Į vakarus psitraukė 1944, gy
veno Vokietijoje, Augsburge, į 
JAV atvyko 1949.

Beletristiką rašyti pradėjo 
1912, pasirašė Švaisto slapyvar
džiu. Bendradarbiavo daugely 
laikraščių. Atskiromis knygomis 
išleido: Šilkinė suknelė ir Ker
pių berniūkštis 1927, Naujan gy- 
veniman 1928, Meilės vardu 
1937, Rašau sau 1947, Siela laga
mine 1948, Paskutinį kartą tavęs 
klausiu 1948, Aukso kirvis — sti
lizuotų pasakų rinkinys 1952, 
pasakų motyvais apysaka Širvo- 
kas 1952, Eldorado 1953, Knyg
nešių pėdsakais 1955, Trys žo
džiai arba gyvenimo magija
1958 (pasakos lietuvių tautosa
kos motyvais), Jo sužadėtinė
1959 (biografinis romanas apie 
Vincą Kudirką, laimėjęs Draugo 
premiją), Žiobriai plaukia — 
1962 (biografinis romanas apie 
knygnešį kun. M. Sideravičių),

A.A. DR. VLADĄ JUODEIKĄ 
PRISIMENANT

Rugsėjo 11 sukako vieneri 
metai, kai Los Angeles mieste 
mirė dr. Vladas Juodeika. Ta 
proga velionio žmonos Gražinos 
Juodeikienės ir šeimos buvo už
prašytos mišios Šv. Kazimiero 
par. bažnyčios. Jas aukojo prel. J. 
Kučingis. Pamaldose rugsėjo 10 
dalyvavo daugelis velionio pa
žįstamų ir bičiulių, kurie pasi
meldę susirinko į Gražinos Juo
deikienės namus, jos pakviesti 
vaišėm, prisiminė profesoriaus 
turiningą gyvenimą ir pasitarė 
apie jo prieš mirtį parašyto vei
kalo išplatinimą.

Dr. V. Juodeika buvo šviesi 
asmenybė. Pradėjęs savo gyve
nimo kelią Lietuvos nepriklau
somybės priešaušry (1900), jis 
ne tik buvo stebėtojas lietuvių 
tautos prisikėlimo laisvam bei 
savarankiškam gyvenimui, bet ir 
pats su ginklu rankoje kaip jau
nas karininkas dalyvavo Lietu
vos laisvės kovose. Kovom pasi
baigus ir Lietuvai pradėjus ramų 
kūrybinį gyvenimą, norėdamas 
pasiruošti jaunos valstybės, nu

alintos karų bei okupacijų, at
statymui, išvyko studijuoti į se
nąjį Grąžo universitetą, įkurtą 
XVI Šimtmety, Austrijoj, kuria
me baigė ekonomijos mokslus 
daktaro laipsniu. Grįžęs buvo 
skiriamas įvairiom atsakingom 
pareigom, ypač pasižymėjo bū
damas kainų tvarkytoju, sustab
dęs nesąžiningų vertelgų netei
sėtą pasipelnymą.

Ekonominių ir politinių 
klausimų aktualijomis rašė spau
doj, buvo žurnalo Tautos Ūkis 
vyriausiuoju redaktorium. Savo 
darbais reiškėsi ir daugely kitų 
sričių. Vytauto Didžiojo univer
siteto filosofijos fakultetas, įver

1965 jaunimo konkurse laimėjo 
antrą premiją už Šaunus penke
tukas, Dangus debesyse — 
1918-1919 metų atsiminimų 
knyga — 1967, už kurią gavo 
Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premiją (pusiau su J. Jankum).

Švaisto kūrybą sudaro dau
giausia neilgos apysakos. Jų te
matika labai įvairi — vaizduoja 
kaimą ir miestą. Vėlesnėje kū
ryboje susitelkė ir ties dides
niais darbais — parašė keletą 
romanų. Pasakoja ramiai, su ne
dideliu ironijos žvilgsniu.

PATERSON, N.J.
Mirtys

Kadaise labai veikli ir gyva 
Patersono lietuvių parapija 
smarkiai mažėja. Vieni išsikelia 
į priemiesčius, kiti, sulaukę se
nesnio amžiaus, į Floridą, ar 
kitas vietoves, o nemažas būrys 
vienas po kito keliauja amžiny
bėn.

Tarp rugpiūčio 13 ir rugsėjo 2 
Patersono lietuvių parapija ir 
bendruomenė neteko net 4 na
rių.

Joana Giedrytė-Misiūnienė 
(Mockienė) staiga mirė rugpiū
čio 13. Šeštadienį, rugp. 12, 
jos vyras Jonas šventė savo gim
tadienį. Keli šeimos nariai ir ar
timi draugai susirinko jo pasvei
kinti. Joana sveika ir linksma 
vaišino svečius, o kitą rytą, iš
tikta širdies smūgio, mirė. Tai 
buvo visai parapijai liūdna ir ne
laukta žinia. Velionė buvo tik 49 
metų amžiaus. Prieš 5 metus 
mirė jos pirmas vyras Adolfas 
Mockus. Likus viena dar su ne
pilnamečiais vaikais, po 2 metų 
ištekėjo už našlio Jono Misiū
no, su kuriuo, kaip ir su pir
muoju vyru, labai gražiai sugy
veno. Palaidota iš Šv. Kazimiero 
bažnyčios į Kalvarijos kapines. 
Kadangi ji su visais buvo miela, 
tai Ragucci-Kotran laidotuvių 
koplyčioj ją lankė daugybė 
žmonių, karstas skendėjo gėlėse 
ir vainikuose, užprašyta daug 
mišių. Jos mirtį ypatingai sun
kiai išgyveno vyras Jonas, duktė

tindamas jo mokslinę veiklą, jį 
pakvietė vyr. assistentu.. Dėl 
karo audrų patekęs į Vokietiją, 
1946, gavęs pakvietimą, išvyko 
kaip dėstytojas į Šv. Benedikto 
kolegiją, Kansas valstijoj. Ameri
koj gyvendamas, lietuvių spau
doj Vokietijoj (Žiburių laikraš
ty Augsburge) rašė informacinio 
pobūdžio straipsnius apie ga
limybes akademikam gauti dės
tytojų vietas JAV aukštosiose 
mokyklose. Ilgiausiai profeso
riavo Portlando universitete.

Išėjęs pensijon, apsigyveno 
Los Angeles, Calif., netoli Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos. 
Nors ir būdamas jau senesnio 
amžiaus ir ne per stiprios svei
katos, dr. V. Juodeika čia įsi
traukė į visuomeninį darbą, 
dalyvaudamas Lietuvių Bend
ruomenėj, ateitininkuose, žur
nalistuose ir kitose organizacijo
se, prisiimdamas net įvairias pa
reigas valdybose. Kviečiamas 
niekada neatsisakydavo skaityti 
kuriuo nors klausimu paskaitą ar 
dalyvauti svarstybose. Daug 
rašė periodinėj spaudoj. Bet 
ypatingą sau paminklą pasistatė 
stambiu dviejų tomų veikalu 
“Didžioji iliuzija”, kurio pirma
sis tomas spėjo iš spaudos išeiti 
dar autoriui gyvam esant. Jam 
prieš metus netikėtai mirus, II 
tomo išleidimu rūpinasi našlė 
Gražina Juodeikienė. Šis tomas 
spausdinamas Pranciškonų 
spaustuvėj. Pirmame šio veikalo 
tome, turinčiame 720 puslapių, 
aprašomas Markso gyvenimas 

ir visa aplinka, kurioj vystėsi 
marksistinio komunizmo teorija, 
o antrame tome nurodomi keliai 
ir metodai, kuriais ta teorija 
praktiškai buvo įgyvendinama.

I. Medžiukas

Rašytojas Juozas Balčiūnas- 
Švaistas

Jūratė su šeima, duktė Rūta, 
sūnūs Vytautas ir Algis ir 2 
posūniai. Taip pat jos liūdi vyro 
brolis Feliksas su šeima.

Ona Gudaitienė, sulaukus gra
žaus amžiaus — 87 metų, mirė 
rugpiūčio 16. Palaidota iš Šv. 
Kazimiero bažnyčios rugp. 19 
Šv. Karsto (Holy Sepylchre) ka
pinėse. Liko du sūnūs ir duktė.

Juozas Lekavičius, sulaukęs 
86 metų, mirė rugpiūčio 20. 
Tai buvo visiem liūdna žinia, 
bet ne staigmena, nes velionis 
jau senokai sirguliavo, o pasku
tinį mėnesį tikrai sunkiai sirgo ir 
gulėjo Šv. Juozapo ligoninėj. 
Jo liūdi ne tik jo gausi šeima, 
bet ir visa parapija, nes jis buvo 
vienas iš parapijos steigėjų, ku
rių buvo likę tik du: jis ir 
Juozas Marčinskas.

Juozas Lekavičius į šį kraštą 
atvyko 1911. Apsigyveno Pater- 
sone, N.J., gavo darbą tekstilės 
įmonėj, nes Patersonas savo lai
ku buvo tekstilės pramonės 
centras ir vadinosi Šilk City. Čia 
jau buvo įsikūrusi Šv. Kazimiero 
pašalpinė draugija. Juozas greit 
prie jos prisidėjo ir tuoj pradėjo 
rūpintis lietuvių dvasiniais rei
kalais. Patersone parapija buvo 
įsteigta 1911 spalio 15. Pirmos 
mišios buvo aukojamos Šv. Jono 
mokykloj, kurią vėliau lankė 
Juozo Lekavičiaus ir kitų lietu
vių vaikai. Vėliau Juozas nusi
pirko mažą krautuvėlę. Keletą 
metų, prieš išeidamas į pensiją, 
dirbo geležinkelio žinyboj.

1914 vedė Valeriją Svirnelytę, 
su kuria laimingai išgyveno 64 
ir pusę metų. Nuo pat parapi
jos įsikūrimo buvo didelis jos rė
mėjas ir talkininkas visuose dar
buose bei reikaluose. Paskuti
nius 10 metų buvo Šv. Kazimie
ro bažnyčios zakristijonas. Nors 
jau senyvo amžiaus ir nelabai 
stiprios sveikatos, atvykdavo 
kasdien į bažnyčią, ją aptvarky
davo ir viską paruošdavo mi- 
šiom. Juozas ir Valerija susilau
kė keturių sūnų: Antano, Jono, 
Kazimiero ir Juozo.

Juozas Lekavičius, Patersono parapijos zakristijonas, (kai
rėje), Patersono vyskupas L. B. Casey (miręs), toliau kun. 
Reiliy ir prel. J. Balkūnas. Nuotrauka daryta, kai buvo mi
nima parapijos 60 metų sukaktis.

A. A. STEPAS VYKINTAS — POVILAVIČIUS

Rugsėjo 3 Tabor Farm, Mich., 
neolituanų iškylos metu staiga 
mirė žurnalistas, rašytojas ir pe
dagogas Stepas Vykintas — Po
vilavičius. Simpoziumo metu 
pasakė, kad jis labai didžiuo
jasi ir džiaugiasi penkiais jau
nais neolituanais, kurie parodo 
daug idealizmo ir gražiai kalba 
lietuviškai. Po to jis atsisėdo, ir 
jį ištiko širdies priepuolis. Čia 
pat buvo penki daktarai, bet jų 
pastangos buvo beviltiškos jį at
gaivinti. Buvo pašauktas ambu- 
lansas. Vežant į ligoninę, jis ir 
mirė. Mirė 9:28 v.v.

Buvo pašarvotas Mažeikos- 
Evans koplyčioje Chicagoje. 
Laidotuvės įvyko rugsėjo 9, šeš-

Ne visas Juozo kelias buvo ro
žėmis klotas. Labai jauna mirė 
sūnaus Jono žmona (M. Jaskevi- 
čiūtė), kuri paliko dar nepilnų 
dvejų metų dukrelę. Seneliai 
Lekavičiai jos mirtį sunkiai išgy
veno. Jie tą savo anūkėlę ir už
augino. Netrukus mirė ir sūnus 
Jonas, o Juozo žmoną Valeriją iš
tiko vadinamasis “stroke”. Jos 
viena pusė buvo paraližuota, ir 
ji liko invalidė visą gyvenimą. 
Ilgai gydyta ligoninėj, Valerija 
galėjo vaikščioti, bet visur buvo 
reikalinga pagalba. Niekada ir 
niekur neteko matyti tokios mei
lės ir pasiaukojimo, kaip Juozas 
globojo savo žmoną..

Juozas buvo ir visuomeninin
kas. Ėjo įvairias pareigas Šv. Ka
zimiero draugijos valdyboj, 
buvo Šv. Vardo d-jos pirminin
kas, Balfo (bene pirmasis) pirmi
ninkas ir kt. Lankydavosi Va
sario 16 minėjimuose ir visuo
met palikdavo auką.

Turėjo daugybę draugų ir pa
žįstamų. Todėl per dvi dienas 
Ragucci-Kotran laidotuvių kop
lyčia buvo pilna žmonių, o gėlių 
puokščių ir vainikų tiek daug, 
kad sunku buvo ir suskaičiuoti. 
Sūnus Antanas priklauso prie 
Elmvyood Park ųiiesto savanorių 
gaisrininkų komandos. Į koply
čią atėjo didelis būrys Antano 
bendradarbių pagerbti jo tėvo. 
Visi uniformuoti sustojo dviem 
eilėm prie karsto. Jų vadovas 
pasakė trumpą kalbą. Tada po 
du klaupėsi prie karsto trumpai 
maldai ir iš eilės sveikinosi 
su artimaisiais, reikšdami jiem 
užuojautą. Tai buvo tikrai įspū- 
ga.

Juozas Lekavičius buvo palai
dotas rugpiūčio 24 Šv. Karsto 
(Holy Sepulchre) kapinėse iš 
savo mylimos Šv. Kazimiero 
bažnyčios. Bažnyčia pilnutėlė 
žmonių. Mišias aukojo klebonas 
kun. V. Dabušis, klebonas eme
ritas kun. Jonas Kinta ir sve
čias kun. Kazimieras Pugevi- 
čius. Vargonais grojo Mary Zele- 
nienė. Mišios buvo aukojamos 
lietuvių kalba. Svečias kun. K. 
Pugevičius pasakė pamokslą 
anglų kalba. Jis pabrėžė, kad ve- 

tadienį. Iš koplyčios buvo atly
dėtas į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kur buvo pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų buvo nulydėtas į Mt.
Hope kapinių krematoriumą. 

Vėliau jo pelenai bus pervežti 
į Vokietiją ir ten palaidoti. Ve
lionis su žmona pastoviai gyve
no Memmingene. Liko jo žmo
na Vanda Luneckaitė, sūnus 
Teisutis, duktė Žibutė su šeimo
mis. Lietuvoje liko sesuo Marija 
ir kiti giminės.

-o-
Velionis Stepas Vykintas — 

Povilavičius buvo gimęs 1905 
lapkričio 23 Šikšnių kaime, Ro
kiškio apskrityje. Mokėsi Rokiš
kyje, baigė Aušros gimnaziją 
1924 Kaune. Tuoj pat pradėjo 
mokytojauti. 1925-26 mokyto
javo Šakių Žiburio gimnazijoje, 
1927-28 — Alytaus gimnazijoje. 
Paskui perėjo į žurnalisto, re
daktoriaus darbą, buvo Šiaurės 
Lietuvos, Telšių Balso, Mūsų 
Krašto, Biržų Žinių vyriausias 
redaktorius, 1932-1938 Lietuvos 
Aido dienraščio literatūros sky
riaus redaktorius, 1938-1939 
Lietuvos Aido ir kitų laikraš
čių Paryžiaus korespondentas. 
1941-1943 Švietimo vadybos 
meno departamento direktorius. 
1944 pasitraukė iš Lietuvos. Gy
vendamas Memmingene, su ki
tais įsteigė Minties dienraštį ir 
žurnalą ir buvo abiejų leidinių 
vyr. redaktorius. Taip pat 1946 
Memmingene įsteigė Laisvąją 
Lietuvą, kurią redagavo iki 1950.

Būdamas taip užsiėmęs, uni
versitetines studijas baigė 1942 
Vilniuje, parašydamas diplomi
nį darbą apie Viktoro Hugo so
cialines idėjas.

Aktyviai dalyvavo visuomeni
niame, politiniame gyvenime, 
buvo vienas iš Lietuvos atgimi
mo sąjūdžio organizatorių ir va
dų. Sąjūdžiui atstovavo Vlike. 
Įvairias pareigas ėjo Lietuvių 
Bendruomenėje. Nuo 1957 Va
sario 16 gimnazijos lietuvių kal
bos ir literatūros mokytojas.

Bendradarbiavo daugely laik
raščių, rašė visuomeniniais poli
tiniais, kultūriniais klausimais. 
Paruošė ir suredagavo apie Lie
tuvą leidinį, kuris išleistas vo
kiškai, prancūziškai ir angliškai, 
išvertė R. Rolando — Mahat
ma Gandhi.

Š. m. birželio pradžioje su 
žmona jis atvyko į Ameriką ap-

lionis nėjo kokių didelių mokslų, 
bet buvo išmintingas žmogus, 
turėjo sveiką protą ir visur juo 
vadovavosi. Jo darbai bažnyčiai 
yra tikrai labai dideli. Po mišių 
trumpą, bet turiningą pamokslą 
pasakė klebonas kun. V. Dabu
šis. Jis kvietė nenusiminti, kad 
toks stiprus stulpas išvirto, bet 
tuoj pat statyti jo vietoj kitą. 
Jo sūnus jis kvietė sekti tėvo
pavyzdžiu, kvietė juos lankyti 
tėvo kurtą parapijos bažnyčią. 
(Mes galim džiaugtis, kad visi 
Lekavičiai kalba lietuviškai ir 
visi yra pavyzdingi katalikai.) 
Po to klebonas perskaitė ilgą są
rašą žmonių, užprašiusių už Juo
zo vėlę mišias Šv. Kazimiero 
bažnyčioj. O tas sąrašas buvo 52. 
Taip pat nemažą mišių užpra
šyta kitose bažnyčiose ar vie
nuolijose. Iš viso mišių buvo už
prašyta daugiau kaip 100. Ilga 
virtinė automobilių palydėjo ve
lionį į amžino poilsio vietą. Po 
visų apeigų žmonės buvo pavai
šinti parapijos salėj.

Liko žmona Valerija, kurią ve
lionis 18 metų slaugė ir vedžio
jo, sūnūs Antanas, Kazimieras ir 
Juozas su šeimomis, septyni vai
kaičiai, trys provaikaičiai ir dau
gybė giminių ir draugų.

Jonas Juška, sulaukęs 70 me
tų, mirė rugsėjo 2 Ridgevvoodo, 
N.J., ligoninėj. Jis gyveno 23 
metus Rochestery, N.Y. Išėjęs į 
pensiją, apsigyveno pas brolį 
Petrą Hohokus, N.J. Priklausi 
prie Šv. Kazimiero parapijos Pa
tersone. Pašarvotas buvo Raguc
ci-Kotran laidojimo namuose. 
Palaidotas iš Šv. Kazimiero baž
nyčios rugsėjo 6 Kalvarijos kapi
nėse. Liko brolis Petras ir Lie
tuvoj sesuo Ona.

Al.M-nė

t gi *
Stepas Vykintas —
Povilavičius 

lankyti savo bičiulių. Tikėjosi 
čia prabūti apie 4 mėnesius. 
Lankėsi ir Darbininko redakci
joje, susipažino su K. Židiniu, 
su A. Galdiko galerija. Dalyvavo 
Lietuvių Dienose Toronte, o 
paskutiniu laiku — neolituanų 
suvažiavime — iškyloje Tabor 
Farm, Mich., kur ir mirė.

LOS ANGELES, 
CALIF.

Šv. Kazimiero parapijos litua
nistinė mokykla mokslo metus 
pradėjo rugsėjo 9. Pirmą dieną 
atvyko apie 100 mokinių. Deja, 
tai ne visi Los Angeles lietu
viai vaikai. Yra tėvų, kurie veža 
vaikus kiekvieną šeštadienį į 
lituanistinę mokyklą po 150 my
lių į vieną pusę. Yra ir tokių, 
kurie savo vaikų nepristato, nors 
gyvena vos už kelių mylių. Tad 
pastebimas skirtingas lietuviškų 
reikalų vertinimas.

Juozo Daumanto šaulių kuo
pa metinį rudens koncertą — ba
lių rengia rugsėjo 30, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Meninę programą 
atliks solistas Antanas Pavasaris 
ir pianistė Raimonda Apeikytė. 
Šokiam gros Victor Wagner or
kestras.

Balfo skyriaus vadovaujamas 
šalpos vajus vyks nuo spalio 15 
iki gruodžio 15. Gailestingi tau
tiečiai aukas gali įteikti valdy
bos nariam: V. Pažiūrai, R. Mu- 
lokui, B. Seliukui, J. Dzenkai- 
čiui, G. Leškiui, R. Bužėnui, A. 
Nelsienei, A. Mitkevičiui, J. 
Rukšėnienei, J.J. Bužėnui ir įga
liotiniam: dr. B. Raulinaitienei 
— Santa Monica, A. Pažiūrie- 
nei — Orange County, L. Ma
žeikienei — Inglevvood, S. 
Kveč ui — Palm Springs, V. 
Zaunienei — Santa Barbara, H.
Gorodeckui — San Diego.

Metinis parapijos bazaras, ku
rio pelnas skiriamas parapijos 
skolom sumokėti, įvyks spalio 
22, sekmadienį, Šv. Kazimiero 
parapijos patalpose. Bazare
veiks įvairios loterijos su nau
dingomis dovanomis, karuselės, 
bus patiektas gausus lietuviškų 
valgių pasirinkimas.

Dail. Reginos Petrutienės pa
roda rengiama spalio 8, sekma
dienį, tuoj po lietuviškų pamal
dų. Parodą rengia didžiojoj lie
tuvių parapijos salėj Palangos 
tunto Gražinietės. Skautininke 
Regina Petrutienė, Atlanto rajo
no vadovė, atveš medžio ir pri
taikomojo meno darbų, atliktų 
deginimo technika. Kartu su ja 
iš Washingtono, D.C., atvyks ir 
jos vyras skautininkas Alfonsas 
Petmtis, dabar einąs lietuvių 
skyriaus viršininko pareigas 
Amerikos Balso radijuje (Voice 
of America).

Kun. dr. Vincas Bartuška, 
Manhattan kolegijos profeso
rius, Bronx, N.Y., nuo kitų metų 
pasavario išeina pensijon ir 
pereis dirbti pastoracinį darbą 
Šv. Kazimiero parapijon, Los 
Angeles, Calif.

Balfo skyriaus rengiamas va
karas — koncertas įvyks lapkri
čio 4, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Šv. Kazimiero parapijos salėj. 
Meninę programą atliks solistė 

Janina Cekanauskienė ir pianis
tė Raimonda Apeikytė.

L.Ž.K.
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ŽEMAIČIŲ DIDYSIS

ALĖ RŪTA

Tai stambi šešių ir pusės šim
to puslapių knyga, pirmoji dalis, 
pasirodžiusi šių metų pradžioj; 
istoriografiniai pasakojimai apie 
vyskupą Motiejų Valančių. Kny
ga išleista paties autoriaus dr. 
Grigo Valančiaus ir lietuvių šau
lių Daumanto kuopos Los Ange
lėj, rinkta Brazilijoj, spausta 
Pranciškonų spaustuvėj Brook
lyne; kaina — 12 dol., su per
siuntimu — 12.50; gaunama pas 
autoriaus dukterį Dalilę Polikai- 
tienę, 3111 Ettric St., Los Ange
les, Calif. 90027, ir pas knygų 
platintojus.

Šis ir džiugus, ir skaudus gy
venimo įvykis trumpu laiku pa
sikartoja Los Angelėj jau antrą 
kartą. Neseniai iš spaudos išėju
sį pirmą tomą veikalo apie ko
munizmą palydėjo autoriaus 
prof. V. Juodeikos mirtis. Dabar, 
kai vysk. M. Valančiaus mirties 
šimtmečiui paminėti dr. Grigas 
Valančius (prof. V. Juodeikos 
geras draugas) parašė ir išleido 
įdomią knygą, nesuspėjus auto
riui ja pasidžiaugti, Amžinoji 
Valia jį pasišaukė anapus. . . Ne
bėra autorių, lieka jų veikalai. 
Nebėra žmogaus, liko jo mintys, 
darbai, jo idėjos, jo kūryba; už
pūsta dar viena išeivių gyvybė, 
o liko — kas priklauso mūsų tau
tos istorijai.

Dr. Grigo Valančiaus “Žemai
čių Didysis” stebina medžiagos 
gausumu. Keturi ir pusė knygos 
puslapių — vien bibliografija. 
Plati vysk. M. Valančiaus ir jo 

laikų chronologija, net 22 pusla
piai vien vardyno ir asmenvar
džių. Labai daug istorinių datų. 
Jei kas vėl rašytų studiją apie 
vysk. Valančių, jo laikus, jo kū
rybą ar anos gadynės Lietuvos 
problemas, galėtų pasikliauti ir 
pasinaudoti dr. G. Valančiaus 
kruopščiai surinkta medžiaga: 
iš okupuotos Lietuvos ir išeivi
jos šaltinių ir iš gausių vysku
po giminėlių, kurie dar iš seno
lių pasakojimų prisimena dau
gybę jo gyvenimo detalių, o kai 
kurie (okup. Lietuvoj) dar tebe
turi išlikusių M. Valančiaus 
daiktų ir daiktelių.

Medžiagos gausumas ir auten
tiškumas — didžiausia šio veika
lo teigiamybė. Kaip ta medžia
ga išplanuota, jau kitas klausi
mas.

Šios knygos turiny — trylika 
stambių skyrių: 1. Žvilgsnis iš 
tolo, 2. Nuo lopšio iki pastora
le, 3. Tarp žemaičių Varniuose 
(1850-1864), 4. Maskolių varž
tuose Kaune (1865-1975), 5. Ge
ras ganytojas, 6. Švietėjas-kultū- 
rintojas, 7. Blaivintojas-dorin- 
tojas, 8. Lietuviškojo rašto Nes
toras, 9. Kalba, stilius ir žody
nas, 10. Trys amžininkai (Holo- 
vinskis, Lubienskis, Beresnevi
čius), 11. Priekaištai ir kaltini
mai, 12. Naujovės ir komentarai, 
13. Pasakojimus baigiant.

Šiuose skyriuose yra dau
gybė mažų poskyrių, kuriuose, 
nebūtinai istorine ir chronologi
ne tvarka, pasakojama apie viską.

Didelę dalį medžiagos velio
niui autoriui padėjo parūpinti 
jo brolis Lietuvoj — Jurgis Va
lančius.

Losangeliečiai prisimena dr. 
Grigą Valančių kaip spontanišką 
kalbėtoją, fenomenalų, neišse
miamų žinių, diskutuotoją. Jis 
buvo pagrindinis paskaitininkas 
vysk. M. Valančiaus minėjime 
Los Angeles (1975). Kaip tada 
dr. Grigas Valančius kalbėjo, 
taip jis šioj knygoj ir rašė. Jo pa
skaita buvo labai ilga ir įdomi. 
Atrodė, iš to minčių ir žinių 
sriauto jis niekada neišplauks! 
Ir išplaukė, ir jo paskaita liko 
atmintina tiem, kurie tais daly
kais domisi. Taip ir šioj knygoj 
— autorius yra paskendęs me
džiagos gausume. Jis yra sponta
niškas, pasakotojas humoristas, 
stilium ir kalba — grynas že
maitis, pasaulėžiūra — humanis
tas, gilus krikščionis, praktiškas 
idealistas (kaip ir vysk. Valan
čius), patriotas; visa esybe įsi
gilinęs į Valančiaus laikus ir 
vyskupo asmenybės bruožus bei 
jo darbus ir tų darbų reikšmin
gumą lietuvių tautai. Rašo ne 
mokslininko istoriko, bet beveik 

spalvingo beletristo stilium. Šia 
prasme knyga darosi įdomi ir su
prantama beveik kiekvienam 
skaitytojui.

Ką sužinom, skaitydami apie 
didįjį vyskupą?

Vysk. M. Valančius gimė 1801 
vasario 16 Nasrėnų Medsėdžiuo- 
se, Salantų parapijoj, Žemaiti
joj; mirė 1875 gegužės 17 Kau
ne, palaidotas Katedros rūsy, po 
didžiuoju altorium.

“Valančiaus žvaigždė lietuvių 
tautos danguje atsirado pačioje 
tamsiausioje jos istorijos nakty
je, tarp dviejų (1831 ir 1863 
metų, sukilimų ir žiaurios ca- 
ristinės priespaudos siautėjimo 
metu” (2 psl.).

Lietuvą rusam spaudžiant, o 
dvasiškijai lenkėjant, vysk. M. 
Valančius buvo didžiai atsparus 
svetimom įtakom ir ištvermingas 
įvairiuose varguose bei neteisy
bėse. Kaip ir visi ūkininkų vai
kai, sunkiai gavęs išsimokslini
mą, Motiejus Kazimieras Valan
čius tapo teologijos daktaru, pro
fesorium, ganytoju-vadu, rašyto
ju beletristu, valstiečių blaivin
toju, švietėju ir užtarėju, istori
ku ir tautosakos rinkėju, dauge
lio veikalų ir daugybės sugesty
vių ganytojiškų laiškų autorium. 
Būdamas didžiai mokytu bei kū
rybingu, vis dėlto jis išliko labai 
paprastu žmogum. Buvo tiesaus 
ir nuoširdaus bei nuolankaus 
charakterio, mylėjo savo—žemai
tišką — kalbą ir gerbė savo 
— sodiečio — prigimtį, nebijo
damas, kad jį kas apkaltins mu- 
žikiškumu. Jis suprato, kad 
būti geru ganytoju gali tik lik
damas arčiausia savų žmonių; 
buvo visiem prieinamas, nors 
drauge jų religinis vadas ir poli
tinių bei kultūrinių gairių staty
tojas. Rūpinosi ir savo ganomų
jų ekonominiais reikalais (kele- 
riem metam praėjus po jo mir
ties, ir popiežius Leonas XIII 
savo enciklika “Rerum Nova- 
rum” pradėjo naują krikščioniš
ką sociologiją).

Pastoracija — blaivybė — po
litika buvo tartum Motiejaus Va
lančiaus darbų srities trilogija, 
nors jis drauge buvo ir teolo
gas teoretikas, ir rašytojas, ir 
auklėtojas, iš 47 savo kunigavi
mo metų 22 metus išbuvęs ka
pelionu — mokytoju, profeso
rium.

Pastoracijos darbuose buvo 
nepaprastai dideliu autoritetu 
kunigų ir liaudies tarpe, visų 
ganomųjų nepaprastai mylimu. 
Jo pavyzdys, jo ganytojiški laiš
kai ir pamokslai, gilūs idealiz
mu ir paprastumu, turėjo milži
niškos įtakos jo vyskupijos ri
bose ir už jų.

Valančiaus raštai buvo istori
niai, religiniai ir beletristiniai- 
didaktiniai. Jis — ne vien rašy
tojas, o ir caro draudžiamo lie
tuviško rašto skleidėjas, lietuviš
kų knygų spausdintojas ir di
džiausias knygnešys.

“Kazys Binkis yra pasakęs: 
Vysk. M. Valančius išmokė lie
tuvius skaityti ir jie skaityti ne- 
beužmiršo” (577 psl.).

“Nepaprastas vysk. Valan
čiaus darbštumas. Parašė (prie 
visų kitų darbų) apie 70 knygų. 
Net ir beletristu pasidarė, galima 
sakyti, atsitiktinai, savo plačiai 
suprastos apaštalystės stumia
mas. Varnių perijode (1850- 
1864) buvo vyskupu, istoriku, 
hagiografu ir religinių knygų- 
knygelių autorium, o belaisvės 
laikmety Kaune (1865-1875) pa
sidarė prie viso to ir didaktiniu 
prozininku” (363 psl.).

Žymiausia iš vysk. Valančiaus 
knygų laikoma jo istorinis veika
las “Žemaičių vyskupystė”; 
kruopščiai surinkta medžiaga, 
parašyta autentiškai, žemaičių 
tarme, visiem suprantamu sti
lium.

Iš religinių jo raštų reikšmin
giausios — “kantičkos”, kurių 
laidos buvo kartojamos net dau
gelį metų po vysk. Valančiaus 
mirties. Jo subeletristinti gany
tojiški laiškai palaikė žmonių 
dievotumą, moralę ir drauge 
buvo švietėjai bei tautinės są
monės budintojai didžiojo vys
kupo ganomuose plotuose: du 
šimtai parapijų ir apie šimtas fi- 
lijų, kur vysk. Valančiaus metais 

buvo pastatyta net 49 naujos 
bažnyčios — 29 mūrinės ir 20 
medinių.

“Mano mylimi vaikai, sulauk
si! tos gadynės, kada praslinks 
persekiojimai ir vėl su džiaugs
mu giedosite bažnyčiose savo 
lietuviškas ir žemaitiškas gies
mes šventas. Kentėkite, ką 
daleis Viešpats, nerūgokite ir ži
nokite”, — taip mokė vysk. M. 
Valančius savo testamenti
niuose žodžiuose (218 psl.). — 
Kantrybės, atsparumo ir atsida
vimo Aukščiausiai Valiai; per 
švietimąsi, tobulėjimą, dorą, 
blaivumą ir darbštumą.

Vysk. M. Valančiaus istorinio 
veikalo “Žemaičių vyskupystė”, 
apimančio 15-19 šimtmečius, 
penki sąsiuviniai (originalai) lai
komi Vilniaus archyvuose. Jo 
tautosakinės knygos — “Patar

lės žemaičių” (1867), su 1300 
patarlių ir priežodžių, ir “Palan
gos Juzė (1869), su daugeliu ten 
įdėtų papročių, žaidimų, dainų, 
— turi nemažos etnografinės 
reikšmės.

Vysk. Valančius buvo pats pir
masis lietuviškai rašęs hagiogra- 
fas (kuris rašo apie šventuo
sius); tos rūšies jo raštų yra net 
šešios knygos.

Jei Donelaitis buvo pir
mas pačių stipriųjų mūsų poetų, 
tai vysk. Valančius — pirmas iš 
beletristų.

“Vysk. Valančiaus visuome
niniai darbai, atlikti švietimo, 
krašto blaivinimo ir lietuviškos 
spaudos organizavimo srityse, 
yra epochinės reikšmės darbai. 
—Valančiaus raštai labai glau
džiai susiję su jo religine bei vi
suomenine veikla. Iš tos veiklos 
jie ir kilę (595 psl.).

Gražiausiomis laikomos šios 
Valančiaus knygos: “Vaikų kny
gelė”, “Paaugusių žmonių kny
gelė”, “Palangos Juzė”, “Antano 
tretininko pasakojimai”.

KUN. A. VALKAVIČIUS — 
SUKAKTUVININKAS

Kun. Vincas Valkavičius, kle
bono pavaduotojas Saint Mary 
parapijoj, Ayer, Mass., eugsėjo 
29 minėjo savo kunigiško gy
venimo 25 metų sukaktuves. 
Viešas iškilmes vietos klebonas 
airis Daniel J. Barrett ir para- 

piečiai surengė rugsėjo 24, sek
madienį.

Kun. Vincas Valkavičius yra 
tikrai įdomi asmenybė. Nepasi
tenkindamas vien tik uoliu savo 
kunigiškų pareigų atlikimu, jis 
rado galimybių studijuoti mu
ziką, žurnalistiką, įvairiuose 
kursuose sėmėsi žinių ir medici
nos srity.

Sukaktuvininkas gimė 1929 
Hudson, Mass. Abu jo tėveliai 
buvo atvykę iš Lietuvos: tėve
lis iš Lomenių km., o mamytė 
iš Lelenų km. Abu palaidoti Šv. 
Mykolo kapinėse Hudson, Mass. 
Vincas, baigęs pradinę ir aukš
tesniąją mokyklą Hudson, Mass., 
įstojo į Šv. Jono kunigų semi
nariją Brighton, Mass., ir 1953 
rugsėjo 29 buvo įšventintas ku
nigu.

Per šį kunigiško gyvenimo lai
kotarpį sukaktuvininkui teko vi
karauti ar kapelionauti Mass. 
valstijoj šiuose miestuose ir 
miesteliuose: Lynn, Brockton, 
Needham, Cambridge, Dor- 
chester, Marlboro.

Studijavęs grojimą smuiku ir 
lavinęs balsą pas įvairius profe
sorius, sukaktuvininkas yra pa
sirodęs smuiko koncertuose ir 
vienas ar su kitais, pav. Izido
rium ir Vyteniu Vasyliūnais, ne 
tik lietuvių, bet ir amerikiečių 
publikai — salėse, ligoninėse. 
Jis yra buvęs ir simfoninių or
kestrų pastovus narys. Kun. Vin
cui yra tekę ir diriguoti bei va
dovauti įvairiem orkestram.

Pastoracijoj ypatingą dėmesį 
skyrė seneliam ir sergantiem. 
Šalia tiesioginio darbo kaip ligo
ninių kapelionas yra vadovavęs 
specialiom radijo programom, 
kalbėjęs įvairiom medicinos stu
dentų bei slaugių grupėm me
dicinos ir etikos klausimais. Jo 
straipsnių medicinos populiari
nimo ir atsakingumo klausimais 
yra pasirodęs įvairiuose JAV žur
naluose bei laikraščiuose.

Kun. Vincas yra pamėgęs ir 
istoriją. Atrasdamas laiko ir šiai

Vysk. M. Valančiaus asmeny
bė 611-tame knygos puslapy taip 
trumpai apibūdinama: kieta
sprandis kovotojas ir minkštašir
dis labdarys. Visi vargšai buvo 
tartum jo vaikai.

Toks daugmaž šioj knygoj iš
kyla mum vysk. M. Valančiaus 
paveikslas: kuklus žemaitis, 
stipri asmenybė, mokytas teolo
gas, atkaklus kovotojas prieš 
svetimuosius, plačios ir mylin
čios širdies, kietas sau, atlaidus 
kitiem, liaudies blaivintojas ir 
švietėjas. Ką vysk. Valančius yra 
davęs lietuvių tautai, jos charak
teriui, nė šimtmečiais nesunai
kinama. Taip dr. Grigas Valan
čius pirmoj knygos “Žemaičių 
Didysis” daly piešia savo gimi
naičio, didžiojo žmogaus, pa
veikslą, cituodamas daugelį au
torių, suminėdamas daugybę 
šaltinių ir nuomonių, svarstyda
mas ir pateikdamas savas logiš
kas išvadas. Matyt, visos Valan
čių giminės kuklumu, autorius 
niekur veikale sava giminyste 
su “didžiuoju” nepasigirta. Apie 
kitus gimines irgi kalba santū
riai.

Dr. Grigas Valančius, iš profe
sijos — ekonomistas ir valstybi
ninkas, iš pamėgimo — rašto, 
kultūrfilosofijos atstovas, paliko 
mum didelį savo ilgo ir intensy
vaus darbo vaisių — “Žemaičių 
Didysis”, kurio pirmą dalį jau 
skaitom ir, nežiūrint techniškų 
nedidžiausių trūkumų, gerai 
vertinam. Gaila, kad autoriui pa
čiam nebeteko savo kūriniu il
giau pasidžiaugti nei antrosios 
išspausdintos dalies pamatyti 
(kuri jo dukters rūpesčiu jau iš
spausdinta, kaina 10 dol. , gali
ma užsisakyti).

Gražiausiai galim velionį au
torių pagerbti užsisakydami, 
skaitydami ir vertindami jo kū
rinį.

Kun. Vincas Valkavičius

sričiai, jis yra išnagrinėjęs eilę 
įdomių, o taip pat ir su lietu
viais susijusių, temų ir jas pa
skelbęs žurnaluose ar skaitęs 
kaip paskaitas įvairiuose suva
žiavimuose. Keletčį tokių studijų 
yra gavęs ir Darbininkas. Tai ne
trukus bus paskelbta skaitytojų 
dėmesiui.

Šalia dalyvavimo lietuviam 
skirtuose koncertuose smuiki
ninku ar solistu dainuotoju, 
kun. Vincas Valkavičius yra 
dirbęslietuvių parapijose, rašęs 
lietuvių spaudoj, talkinęs Lie
tuvių Enciklopedijos angliškos 
laidos ruošime.

Linkėtina, kad šis įvairiose 
srityse pasireiškęs kunigas ne
pritrūktų energijos ir ateity. 
Daugelis su dėkingumu prisi
mena ir prisimins jo veiklą ir 
vardą.

K.Bč.

AIDAI — vienas geriau
sių kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji? Metinė 
prenumerata 15 dol. Adresas: 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Ona Mikulskienė — kanklių 
muzikos mokytoja Cleve
lande

O.MIKULSKIENEI 
PASKIRTA
PREMIJA

Onai Mikulskienei, Cleve- 
land, Ohio, Čiurlionio ansamb
lio kanklių orkestro vadovei, pa
skirta Clevelando Lietuvių 
Amerikos piliečių klubo 1978 
metų kultūrinė 1000 dol. pre
miją. Visuomenės atstovų komi
sijai — dr. D. Degėsiui, kun. 
K. Kijauskui, SJ, ir J. Virbaliui 
— pasiūlius penkis kandidatus, 
Clevelando Lietuvių Amerikos 
piliečių klubo patikėtinių taryba 
premiją nutarė šiais metais skirti 
Onai Mikulskienei. Premijos 
skiriamos kiekvieneriais metais 
Clevelando ir Ohio lietuviam, 
lietuvių institucijom ar organi
zacijom. Šių metų premija bus 
įteikta spalio 7 Clevelando Lie
tuvių namų salėj.

Ona Mikulskienė yra žinoma 
kaip ilgametė kanklių muzikos 
puoselėtoja. Ji 1933 įsteigė Klai
pėdos šaulių kanklininkų or
kestrą, keturiasdešimt metų 
kankliavo Čiurlionio ansambly 
ir buvo ansamblio kanklių 
orkestro vadovė. Clevelando 
vysk. Valančiaus ir Šv. Kazimie
ro lituanistinėse mokyklose jau
nuosius mokė kanklių muzi
kos. Jos įsteigtą kanklių studiją 
lankė apie penkiasdešimt asme
nų. O. Mikulskienės iniciatyva, 
surengti kanklių muzikos kursai 
Toronte ir Detroite.

O Mikulskienės naudojamas 
repertuaras platus. Repertuare 
grojama jos vyro komp. Al f. Mi
kulskio kanklių muzikos kūri
niai. Čiurlionio ansamblio kank
lių orkestras, vadovaujamas O. 
Mikulskienės, yra išleidęs or
kestro bei kanklininkų solistų 
tris plokšteles.

ST. PETERSBURG, 
FLA.

Balfo vajus

Balfo 143 skyrius St. Peters
burge vykdo šalpos rudens va
jų. Vajaus atidarymas 
įvyko spalio 11, trečiadienį, su 
išvyka į gamtą — Seminole Park 
devintą paviljoną. Bus tiekiami 
karšti pietūs, veiks turtinga 
loterija, bus šokama ir žaidžia
ma.

Po šios išvykos į gamtą bus 
vykdoma vajaus rinkliava aplan
kant visus lietuvius namuo
se. Sudarytos keturios rinkėjų 
grupės: 1. Vaškiai lanko Belle 
Vištoj gyvenančius lietu
vius, 2. A. Miliauskienė su 
P. Kinduriene — aplankys 
Gulfport lietuvius, 3. O. Galvy- 
dienė su J. Valausku lankysis 
St. Petersburg Beach, Treasure 
Island ir kitur, 4. Rožė Plepie- 
nė lankys Vina dėl Mare.

Taigi, balfininkai, nesigailė
dami laiko ir išteklių, rinks au
kas ir lankys kiekvieną lietuvį, 
nes tikslas kilnus — padėti 
vargstantiem broliam ir sesėm. 
Artimo meilė telydi mus.

Jonas Valauskas 
skyriaus pirmininkas

Atsiųsta 
paminėti

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽ
NYČIOS KRONIKA. Ketvirtas 
tomas. Pogrindžio leidinys. Nr. 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31. 1976-1978. Išleido Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikoms 
Leisti Sąjunga. Viršelis ir 
iliustracijos — Seselės Merce
des. Spaudė Mykolo Morkūno 
spaustuvė, Chicago, 111. 1978. 
Tiražas — 5000 egz. 480 psl. 
Kaina — 4 dol. minkštais vir
šeliais, 6 dol. kietais viršeliais.

Šis, ketvirtasis, Kronikų to
mas pradedamas trumpu leidėjų 
žodžiu, kuriame trumpai nusa
komas Kronikų tikslas: “Paverg
toje Lietuvoje persekiojami ti
kintieji lietuviai, būdami ištiki
mi Bažnyčiai ir Tautai, didvy
riškai gindami savo tikėjimą ir 
pagrindines Žmogaus teises, jau 
septintieji metai, kai pogrindyje 
leidžia Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikas, konkrečiais 
faktais atskleisdami pasauliui 
žiaurų tikėjimo persekiojimą.”

Turiny gausu antraščių, bū
dingų Lietuvos katalikų veda
mai kovai. Kai kurias čia pa
teikiam:

Laiškas kardinolams A. Samo- 
re ir J. Slipij; Laiškas airiams; 
Vilniaus arkivyskupijos kunigų 
pareiškimas; Kun. K. Garucko 
pareiškimas; Vi. Lapienio laiš
kas L. Brežnevui; Simno tikin
čiųjų kreipimasis; Kun. J. 
Zdebskio gynimas; Stasės Luk
šaitės nužudymas; Dr. V. But
kaus interviu; Kun. Z. Neciuns- 
ko mirtis ir laidotuvės; Iš Ni
jolės Sadūnaitės kelionės į 
lagerį; Kratos ir suėmimai; Kun. 
A. Jokūbausko teismas; Kova už 
Slabadų koplyčią; Lietuvos ku
nigų kreipimasis į klierikus; Re
liginių bendruomenių “sutar
tys”; Nauji vėjai ar nauja klas
ta?; Telegrama prezidentui J. 
Carteriui, Apie “kreivą veidro
dį”; Helsinkio nutarimų “vyk
dymas”; Dar viena KGB auka; 
Žinios iš vyskupijų; Tarybinėje 
mokykloje.

Antanas Rubšys — RAKTAS 
Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ. 
Pirmoji dalis. Bendrija: Sąjūdis. 
Išleido Krikščionis Gyvenime, 
1978. Knygų serija Nr. 16. Kal
bą tikrino Petras Balčiūnas. Įra
šus piešė Telesforas Valius. Že
mėlapius paruošė Juozas And
rius. Meniškai apipavidalino 
sės. O. Mikailaitė. Nuotraukos 
Antano Rubšio. Spausdino N. 
Pr. Marijos Seserys, Putnam, 
Conn. Kietais viršeliais. 400 psl. 
Kaina 8 dol. Gaunama ir Dar
bininko administracijoj.

Autorius, Manhattano kolegi
jos profesorius, Darbininko 
bendradarbis, yra teisus, šio vei
kalo pradžioj pasisakydamas: 
“Mūsuose apie Šventąjį Raštą 
labai mažai rašyta. Esame ne 
tik neturtingi raštija apie Dievo 
žodį, bet ir atsilikę nuo kitų 
krikščioniškųjų tautų. Raktas į 
Naująjį Testamentą siekia bent 
dalinai šią spragą užpildyti. Vei
kale yra dvi dalys: Bendrija- 
Sąjūdis ir Bendrija-Organizacija. 
Siekiama būti ir moksliškai at- 
sakomingu ir lengvai skaitomu.”

Tenka pripažinti, kad šioj, 
pirmojoj, veikalo daly autorius 
ir yra toks, kokiu nori būti: 
moksliškai atsakingas ir lengvai 
skaitomas.

Veikale yra 10 skyrių: Nauja
sis Testamentas: Bendrija ir jos 
savimonė; Bendrijos lopšys is
torijoje; Senojo Testamento 
tauta: Izraelis; Krikščionybė: 
Naujosios Sandoros Bendrija; 
Jėzus — naujojo amžiaus pra
našas; Jėzaus žodžiai ir dar
bai: Evangelija pagal Morkų;

> Dievo Bendrija visiems; Paulius 
| apaštalų tarpe; Pauliaus išmin

ties samprata; Pauliaus Dievo 
tautos samprata.

Skyrių pavadinimų vinjetes 
nupiešė a.a. dailininkas Teles
foras Valius. Tai buvo jo pasku
tinis dąrbas! — rašo autorius.

Knyga ne tik gražiai išleis
ta, bet ir vertinga savo turiniu.

■ Lietuviška knyga — geriau- 
i šia dovana!
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ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ STOVYKLA

— Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos ir Vyriausio 
Lietuvos ISlaisvinimo Komiteto 
valdybos narių pasitarimas įvyks 
rugsėjo 30 Clevelande.

— Bendras Pabaltiečių Ameri
kiečių komitetas VVashingtone 
kreipėsi į JAV prezidento pata
rėją JAV saugumo reikalam dr. 
Z. Brzezinskį, prašydamas, kad 
būtų rūpinamasi ir V. Petkaus iš
laisvinimu iš Sovietų Sąjungos 
kalėjimų. Į šį raštą atsakė Vals
tybės sekretoriato Sovietų Są
jungos skyriaus direktorius 
Sherrod McCall ir užtikrino, kad 
Valstybės departamentas Vik
toro Petkaus nepamirš.

— Iškilmingos pamaldos už 
persekiojamą Lietuvos Bažnyčią 
ir už Lietuvoj paneigtųužmogaus 
teisių grąžinimą bus laikomos 
Koelno katedroj spalio 7, šešta
dienį, 4:40 vai. popiet. Mišias 
aukos kardinolo pagelbininkas 
vysk. dr. Cl. Diek su lietuvių 
vyskupu dr. Antanu Deksniu ir 
kitais kunigais. Per pamaldas 
giedos katedros choras, įsiter
piant vokiečių Nijolės Sadūnai- 
tės vardo ir lietuvių moksleivių 
grupėm.

— Vladas Selenis, žurnalistas 
ir visuomenininkas, po ilgos ir 
sunkios ligos rugsėjo 20 mirė 
Manchester, Mich. Velionis 
buvo gimęs 1913 balandžio 1 
Rusijoj. Spaudoj bendradarbia
vo nuo pat jaunystės. Nepri
klausomoj Lietuvoj buvo žurna
listų sąjungos narys, išeivijoj 
LŽS centro valdybos narys, Det
roito LŽS skyriaus pirmininkas, 
dar kelių organizacijų veikėjas.

— Detroit, Mich., Dievo Ap
vaizdos parapija rugsėjo 30 Kul
tūros Centre rengia solistės Gi- 
nos Čapkauskienės koncertą ir 
tradicinį parapijos balių.

— Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos raštinė nuo rug
sėjo 20 atidaryta Jaunimo 
Centre Chicagoje. PLB valdy
bos oficialus adresas yra: Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė 
arba Lithuanian World Com- 
munity, 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, Illinois 60636
U.S.A. telef. (312) 778-2200.

— Nashua, N.H., Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos savaiti
niame biuleteny, kurį redaguoja 
Vytautas Sirvydas, šalia savaiti
nių parapijos žinių pridedamas 
ir specialus priedas su gausia 
informacija apie lietuvius ir lie
tuviškus reikalus JAV ir pasau
ly. Sveikintina iniciatyva.

— Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos valdybų po
sėdis įvyks spalio 7-8 Dainavos 
stovyklavietėj prie Detroito.

— Lietuvių dienas Cleve
lande spalio 28-29 rengia LB 
Clevelando apylinkės valdyba.

— Aidas, Hamiltono mergai
čių choras, pirmą kartą atvyks 
į Bostoną ir spalio 7, šeštadie
nį, 6 vai. vak. koncertuos Lie
tuvių Piliečių Dr-jos salėj. Kon
certą rengia Bostono lietuvių 
Tautinių Šokių Sambūris. Cho
rui vadovauja muzikas Jonas 
Govėdas. Programoj taip pat 
dalyvaus ir solistas Rimas Stri
maitis iš Toronto.

— Iš Hartford, Conn., į Pro- 
vidence, R.I., įvyksiantį Grandi
nėlės šokių koncertą spalio 8 
vyks autobusas. Dėl rezervacijų 
ir informacijų skambinti Danu
tei Grajauskienei telefonu 658- 
6452. Įmokant kelionpinigius, 
reikia užsiregistruoti iki spa
lio 3.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Stepanauckas, Scranton, 
Pa., P. Tutinas, Gretna, La. Už
sakė kitiem: Ch. Bukas, N. Hyde 
Park, N.Y. — E. Alonis, Florai 
Park, N.Y. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam Darbi
ninko prenumerata pirmiem 
metam tik 10 dol. Atnaujinant 
prenumerata visiem 13 dol. me
tam.

Rugpiūčio 13, sekmadienį, 
suvažiavo ateitininkų sendraugių 
gražus būrys, gal kokia 80. Sto
vyklos darbai vyko tik vakare. 
Tai buvo paskaitos, simpoziu
mai.

Pirmadienį, rugpiūčio 14, atei
tininkų sendraugių stovykla ati
darė pats Ateitininkų Sendrau
gių Sąjungos pirmininkas Vytau
tas Šoliūnas, atvykęs čia iš Chi
cagos. Pasveikinęs sendraugius, 
stovyklos vadovavimą perdavė 
komendantui Adolfui Stankai
čiui.

A. Stankaitis turi daug humo
ro. Kiekviena frazė jam išeina 
skoningu juoko padažu aplieta. 
Ir savo atidarymo žody mielai 
visus prajuokino ir pakvietė Juo
zą Laučką pradėti stovyklos pa
skaitų ciklą.

J. Laučka vadovavo šiam vaka
rui. Jis pristatė paskaitininką 
prof. dr. Vytautą Vardį. Jo pa
skaita buvo — “Maskvos karas 
su Kronika”. Paskaita įdomi, su
rinkta daug medžiagos, įdomiai 
interpretuota.

Antradienį, rugpiūčio 15 buvo 
Žolinės. Buvo gražios pamaldos 
bažnyčioje. Vakare kalbėjo prof. 
dr. Kęstutis Skrupskelis “Žydų 
klausimu”. Paskaita sukėlė net 
triukšmingas diskusijas, nes pre
legentas apkaltino lietuvių tautą, 
kad ji šaudė žydus.

Trečiadienį, rugpiūčio 16, bu
vo simpoziumas—“Žmogaus tei
sių gynėjų teismai Lietuvoje ir 
mūsų uždaviniai jų akivaizdoje”. 
Vadovavo Juozas Laučka, daly
vavo rašytojas Algirdas Lands
bergis ir Stasys Lūšys. Simpo
ziumas buvo gana gyvas ir įdo
mus.

Ketvirtadienį, rugpiūčio 17, iš 
Rochesterio, N.Y., atvyko rašyto
jas Jurgis Jankus ir vakare jis 
kalbėjo tema “Kun. Stasio Ylos 
įnašas”, plačiai apžvelgdamas jo 
darbus, jo parašytas knygas. Ga
le sustojo ties vysk. J. Matulai
čio monografija ir plėtė mintį 
apie jo kanonizaciją. Paskaitoje 
dalyvavo ir pats kun. Stasys Yla, 
tą dieną atvykęs iš Putnamo.

Po paskaitos buvo naktinė 
procesija į vienuolyno koply
čia. Ėjo visi su žvakutėmis, kal
bėdami rožančių.

Penktadienį, rugpiūčio 18, kal
bėjo jaunas vaikinas, veik’as 
ateitininkas — Kęstutis šešto
kas, kuris Toronte magistro 
laipsniu baigė psichologiją ir da
bar Bostone ruošiasi doktoratui. 
Jo tema buvo — “Žmogus gam
toje”. Nagrinėjo, kaip žmogus 
reiškiasi gamtos ritme ir kaip tai 
jis supranta. Jaunuolis žavėjo 
savo gražia lietuvių kalba, jos 
apvaldymu, moksliniais išsireiš
kimais. Po paskaitos kilo gyvos 
diskusijos apie mokslo pažangą, 

j darvinizmą. Įdomiai kalbėjo vy
resnio amžiaus dr. Vladas Inge- 
levičius, kuris prie pulto atėjo 
lazdele pasiramstydamas.

Po paskaitos p. Vaitkai suren
gė punšo vaišes visiems.

Šeštadienį, rugpiūčio 19, die
ną buvo simpoziumas ateitinin
kų veiklos klausimu, o vakare 
koncertas ir literatūros vakaras.

Klubo stalo per lietuvių festivalį.

Koncertas
Koncerto programoje daly

vavo solistė Violeta Čižauskaitė- 
Balčiūnienė, jei akomponavo 
pianistas Saulius Cibas.

Koncerto pirmoje dalyje solis
tė atliko: Ein bernelis per lau
kelį — liaudies dainą, harm. J. 
Gaižausko, Tu esi — G. Gudaus
kienės, Viešpaties pasaulis — G. 
Gudauskienės, La Danza — 
neapoliečių tarantelą — G. Ros- 
sini.

Antroje dalyje — Violetos re
čitatyvas ir arija iš operos La 
Traviata — muzika G. Verdi.

Trečioje dalyje — Šauksmas 
— Br. Budriūno, Mano protė
vių žemė — Br. Budriūno, Kar
tą pamatysiu — arija iš op. Ma- 
dama Butterfly — G. Puccini. 
Bisui — Mano sieloj šiandien 
šventė.

Literatūros vakaras
Literatūrinėje šio vakaro daly

je savo eilėraščius skaitė Pranas 
Naujokaitis, Aleksas Radžius, 
novelę paskaitė Jurgis Jankus.

SAULIŲ SAVAITGALIS 
KENNEBUNKPORTE

Pranciškonų vasarvietėje Ken
nebunkporte rugsėjo 2-4 įvyko 
šaulių savaitgalis, kurį rengė 
N. Anglijos šaulių rinktinė. Ren
gėjai pakvietė dalyvauti ir kai- 
umomes kuopas. Dalyvavo ir 
New Yorko Simo Kudirkos šau
lių kuopos atstovai. Atskira ma
šina nuvažiavo: Pranė ir Juozas 
Jurkuvėnai, Albinas Sakalas ir 
Kazimieras Bačauskas. Iš New 
Yorko tuo pačiu metu vyko ir 
autobusas. Su juo atvyko dar du 
šaulių kuopos nariai: Aleksand
ra Žukauskienė ir Albinas Ver- 
byla. Taip iš viso buvo net 6 
atstovai iš New Yorko.

Pakeliamos vėliavos
Atvykom apie 12 valandą ir 

dar suspėjom į vėliavų pakėli
mą. Juo ir buvo pradėta sto
vykla. Pakėlus vėliavas, stovyk
los viršininkas Algirdas Zenkus 
paskaitė centro valdybos pirmi
ninko Karolio Milkovaičio svei
kinimą. Sveikinimo žodį tarė ir 
pats viršininkas.

Stovyklos komendantu buvo 
Zenonas Tyla. Jis ir vadovavo 
visiem, kol rikiuotėje pasiekėme 
salę. Ten palikę vėliavas, ėjome 
pietauti.

Užsiėmimų programa
Šaudymo pratimai buvo po 

pietų. Buvo šaudoma iš mažo 
kalibro. Vadovavo Petras Šaulys. 
Šaudymo rezultatai buvo pa
skelbti tik savaitgalį baigiant.

Literatūros vakarui vadovavo 
šaulė Anelė Mackeliūnienė. Sa
vo kūrinius skaitė Algirdas Zen
kus, Elena Juciūtė, Anelė Mac
keliūnienė. Duetą dainavo Lidi
ja Kontautaitė ir Julija Graus- 
lytė.

Susipažinimo vakaras ir šokiai 
buvo po vakarienės. Šaulės bu
vo gražiai papuošusios stalus, 

Novelė buvo ką tik parašyta 
Kennebunkporte. Literatūros 
vakarui vadovavo Paulius Jur
kus. Užbaigos žodį tarė Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM.

Tuo buvo baigiama ir sen
draugių studijų savaitė. Kalbėjo 
ir komendantas A. Stankaitis, į- 
nešdamas gražaus humoro. Pa
baigai sugiedota ateitininkų 
himnas.

Vaišės
Po koncerto ir literatūros va

karo buvo net trejos vaišės. 
Vienos buvo bendrai visiem di
džiojoje salėje. Buvo susidariusi 
grupelė, kuri norėjo suvalgyti 
bent vieną vėžį. Tai valgykloje 
vyko vėžių puota, kur dalyvavo 
apie 50 žmonių. Bibliotekoje 
Balčiūnų giminė surengė pri
ėmimą solistės Violetos Balčiū
nienės garbei. Dalyvavo irgi ne
maža žmonių.

Tuo ir baigta ateitininkų stu
dijų savaitė. Apie kitus įvykius 
kitą kartą, (p.j.)

(Bus daugiau)

buvo ir valgių ir gėrimų. Grojo 
akordeonas. Čia iš New Yorko 
Marytė Šalinskienė solo padai
navo dvi savo mėgstamas dai
neles. Šokiai užsitęsė iki 12 
vai. nakties.

Susirinkimas
Sekmadienį, rugsėjo 3, tuoj 

po pusryčių buvo susirinkimas. 
Jį pradėjo rinktinės pirmininkas 
Algirdas Zenkus. Svarstyti eina
mieji reikalai, ateities darbai, 
kalbėta apie naujų kuopų steigi
mą N. Anglijoje.

Pamaldose
Po susirinkimo salėje tuoj visi 

susitvarkė ir rikiuotėje su vėlia
vomis keliavo į koplyčią, kur 
11:30 buvo pamaldos. Jas laikė 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM. Jis taip pat pasakė ir pri
taikytą pamokslą.

Pietūs buvo Bronių vardinių 
proga, nes dvi šeimininkės vir
tuvėje buvo Bronės.

Tautos šventės minėjimas
Po pietų 4 vai. salėje buvo 

Tautos šventės minėjimas. Juo
zas Stašaitis vadovavo minėjimo 
programai ir tarė platesnį įva
dinį žodį. Paskaitininku buvo 
pakviestas Tėv. Kęstutis Juoza
pas Butkus, OFM. Jis, keliau
damas per istoriją, išryškino 
mintį, kodėl mes turime kasmet 
švęsti Tautos šventę ir brangin
ti praeitį.

Meninėje dalyje savo kūrinius 
skaitė Anelė Mackeliūnienė, 
Julija Šaulienė deklamavo B. 
Brazdžionio Šiaurės pašvaistę, 
solo ir duetu kelias dainas su
dainavo Lidija Kontautaitė ir Ju
lija Grauslytė. Pianistas Saulius 
Cibas pianu paskambino vieną

Naujosios Anglijos šaulių rinktinė rugsėjo 2-4 surengė kul
tūrinį savaitgalį pranciškonų vienuolyno sodyboje Kenne
bunkporte. Nuotraukoje matome to savaitgalio dalyvius, 
grįžtančius iš pamaldų ir sustoj usius prie V atikano pamink
lo. Nuotr. St. Urbono

ilgesnį dalyką. Minėjimas baig
tas Lietuvos himnu.

Laužas
Vakaro laužo programa buvo 

pravesta salėje. Laužą simboli
zavo žvakė. Programą pravedė 
šaulė Birutė Šakenienė. Ji pa
kvietė žvakę uždegti Sibiro 
kalinę Eleną Juciūtę

Laužo programoje dainavo 
Tėv. Rafaelis Šakalys, OFM, 
protarpiais įjungdamas ir publi
ką. Elena Juciūtė papasakojo 
keletą anekdotų, Anelė Mac
keliūnienė skaitė savo kūrybą, 
Julija Šaulienė su savo vyru Pet
ru dainavo solo ir duetu. Bend
rom dainom vadovavo Petras 
Šaulys. Solo dainavo Julija 
Grauslytė.

Buvo paminėtas ir Tėv. Petro 
Baniūno, OFM, gimtadienis. 
Šeimininkės jam atnešė didžiulį 
gimtadienio pyragą — tortą, atsi
rado ir kavutė, o visi susirin
kę sugiedojo Ilgiausių metų.

ALKAI REIKIA AUKŲ, 
BIBLIOTEKININKO
IR SKULPTORIAUS

Ne visi Naujosios Anglijos lie
tuviai žino, kad 87 metų sulau
kęs prel. Pranciškus M. Juras 
be didelių išsigarsinimų veik 
vienas plečia Amerikos lietu
vių kultūrinį archyvą (trumpai 
vadinamą ALKA). Tame ar- 
chyve-muziejuje jau šiandien 
yra sutelkta daugiau kaip šimtas 
tūkstančių lietuvybės turtų: 
knygų, laikraščių, fotografijų, 
veikėjų ir organizacijų archyvų, 
rankraščių, plakatų, skelbimų, 
liaudies meno rankdarbių, me
nininkų darbų ir panašių daly
kų. Muziejaus pastatai jau per
krauti. Užtat jie plečiami.

Zoninės taisyklės, kurios 
draudžia statyti pastatus, aukš
tesnius negu dviejų aukštų, pra
plėtimo planuotojus privertė 
greta jau esamų pastatų apsiri
boti rūsio padidinimu (40x80 
pėdų). Vietinio amerikiečių laik
raščio bendradarbis, aplankęs 
Alką ir susipažinęs su praplėti
mo planu, rašė:

“Balto cemento Alkos pastatas 
turi savy sutelkęs didžiausią rin
kinį lietuviškos literatūros, me
no dalykų ir liaudies rankdar
bių — daugiau kaip 100,000 
vienetų. Juos per 55 metus su
rinko jo 87 metų vedėjas prel. 
Pranciškus M. Juras.

Raidės ALKA lietuvių kalboje 
reiškia — Amerikos lietuvių kul
tūrinis archyvas. Kun. Juras 
namą pastatė 1965, ir patalpos 
tiek perkrautos, kad privertė 
dvigubai praplėsti vidų.”

Atsižvelgdamas į savo am
žiaus metų krūvą, prel. Juras (jau 
išgyvenęs tris širdies priepuo
lius) nusprendė savo privačiai 
valdomą archyvą-muziejų per
vesti oficialiai Katalikų Mokslo 
Akademijai, kurios būstinė yra 
Romoj. Praplėtimas yra daromas 
Akademijos globa, bet prel. Ju
ras pasilieka Alkos vedėju ir pri
žiūrėtoju. Alkai medžiagą rinkti 
jis pradėjo 1922, būdamas 
Lawrence, Mass., lietuvių Šv. 
Pranciškaus parapijos klebonu. 
Dabar jis yra pensininkas ir gy
vena netoliese esančioj Matulai

Uždarymas
Rugsėjo 4, pirmadienį, 9 v. 

ryto buvo šio savaitgalio už
darymas. Žodį tarė stovyklos ka
pelionas Tėv. Rafaelis Šakalys, 
OFM, stovyklos vadovas Algir
das Zenkus paskaitė gautus 
sveikinimus. Žodžiu sveikino S. 
Kudirkos šaulių kuopos atsto
vas.

Išdalinti trofėjai už geriausią 
šaudymą. Pirmąsias vietas lai
mėjo 9 asmenys. Buvo ir mažes
nių dovanų.

Atsisveikinimo žodį tarė ir ko
mendantas Zenonas Tyla, padė
kodamas visiem už gražų dar
bą, bendravimą, padėkojo ir tė
vam pranciškonam už gerą glo
bą. Jų atstovui, Tėv. L. Andrie- 
kui, OFM, įteikė simbolinę do
vanėlę — čekį.

Po atsisveikinimo susirinkimo 
nuleistos vėliavos ir sugiedotas 
Lietuvos himnas. Dabar visi 
skirstėsi ir skubėjo namo, tikė
dami kitais metais tuo pačiu 
laiku susirinkti į panašų šaulių 
kultūrinį savaitgalį. (§kb)

čio vardo prieglaudoj, bet visą 
laisvą laiką praleidžia Alkoj.

Apskaičiuota, kad Alkos pra
plėtimas kainuosiąs mažiausia 
200,000 dol. Sumai sutelkti bu
vo suorganizuotas komitetas, ku
riam pirmininkauja Juozas Kapo
čius, enciklopedijų leidėjas Bos
tone. Jau suplaukė per 50,000 
dol. Ypač būtų naudinga, jei kas 
paskolintų be nuošimčių po kiek 
tūkstančių, kol vajus, kaip pas 
lietuvius įprasta, “lėtai” pasiseks 
ir tikslą pasieks.

Alkai, be aukų, būtų dar būti
nas reikalas nusamdyti su mo
derniu bibliotekų mokslu susi
pažinusį ir lietuvių kalbą mo
kantį tarnautoją, vyrą ar moterį, 
kuris pradėtų kataloguoti Alkos 
turtus, kad jie būtų lengviau 
prieinami įvairiem lietuviškų 
dalykų tyrinėtojam, kurių jau at
siranda ir kurie Alką lanko.

Bekasant rūsiui praplėtimą, 
iškasta keli gabalai gražaus Nau
josios Anglijos granito; jie dabar 
stūkso suversti šalia. Būtų gražu, 
jei atsilieptų kuris mūsų skulp
torius ir tuos be pavidalo gra
nito gabalus paverstų kokiu dai
liu kūriniu, kuris puoštų įėjimą 
į naujai praplėstą Alką.

Vytautas Sirvydas

— Ieškomi Antano Tamošiū
no sūnūs Jonas, Pranas, Petras 
ir Domininkas bei dukros Ona ir 
Veronika. Jie visi Lietuvoj gy
veno Panevėžio apskrity , Smil
gių valsčiuj, Sinkonių kaime. Į 
Ameriką atvyko prieš pirmąjį 
pasaulinį karą. Jie patys arba 
apie juos žiną prašomi pranešti 
Motiejaus Tamošiūno sūnui Vla
dui Tamošiūnui, gyvenančiam 
Panevėžio rajone, Berčiūnų kai
me (Berčiūnų paštas).

Ieškomas Lukšas Aleksas, 
Alekso, gimęs maždaug 1920 
Kanadoj ir gyvenęs Montrealy. 
Jo tėvas gimęs Lietuvoj, susira
šinėjo maždaug 1937-1940 su 
Lukšais. Ieško Lukšaitė Leono
ra, Prano. Jos dabartinis adresas: 
Lietuva, Klaipėda, Raseinių 
30-2.
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Žvilgsnis į okupuotąją Lietuvą

Gyvo dėmesio ir aktyvių dis
kusijų susilaukė dvi grupinės 
paskaitos, skaitytos birželio 29; 
tai “Dabartinės okupuotos Lie
tuvos geografijos ir istorijos mo
kymas lituanistinėje mokyklo
je”, kurią skaitė J. Jasaitis ir ko- 
referavo bei papildė M.J. Drun- 
ga ir Romas Sakadolskis, ir “Mo
kinio tautinės tapatybės ugdy
mas”, kurią skaitė A. Dundzi
la, o koreferevo (negalėjusios į 
studijų savaitę atvykti, atsiuntė 
savo nuomones raštu) Dalilė Po- 
likaitienė ir Ramutė Baltuškie
nė.

Ir vienoje, ir kitoje paskaito
je, pirmoje tiesiogiai, o antroje 
tik tarp kitko, buvo svarstyta sto
ka dėmesio mūsų lituanistinėse 
mokyklose visam tam, kas dabar 
dedasi okupuotoje Lietuvoje. 
Taigi šioje savo reportažo daly
je pasistengsiu supažindinti 
skaitytojus su tais svarstymais.

Duoti realius faktus, 
demaskuojant sovietinę 

propagandą
J. Jasaitis savo paskaitoje pa

brėžė, kad mes nepakankamai 
^paruošiame savo mokinius gy
venimui, dėstydami tik nepri
klausomos Lietuvos istoriją ir 
geografiją, o nutylėdami arba 
vien tik iš visai negatyvios pusės 
atsiliepdami apie esamus pasi
keitimus minėtose srityse ir so
cialinėje santvarkoje dabartinėje 
Lietuvoje.

Yra faktas, kad mūsų lituanis
tines mokyklas lankąs ar jas bai
gęs jaunimas lanko Lietuvą. Čia, 
va, ir pasireiškia mokinių nepa- 
ruošimas gyvenimui, ypač kai 
mūsų jaunuoliai nuvyksta į Lie
tuvą ir kai juos ten ekskursi
jų vadovai ir kursų lektoriai ima 
“šviesti” ir užpildinėti tas spra
gas, kurias mes esame palikę sa
vo lituanistinėse mokyklose. Jie 
tokį “švietimą”, žinoma, vykdo 
viską tempdami ant savo kurpa
lio, pagal jiems partijos nusta
tytą programą, ir toks apšvieti
mas išeina visai kreivas, viena
pusiškas; ir kalti liekame mes, 
kad nesuteikėme savo jaunimui 
objektyvių faktų, kad neišaiški
nome, kokia kaina visi tie pasi
keitimai dabartinėje Lietuvoje 
yra pasiekti.

Paskaitininko J. Jasaičio, jo 
koreferentų ir dalyvavusių dis
kusijose studijų savaitės dalyvių 
nuomone, dėstydami istoriją, vi
suomenės mokslą ir geografiją, 
neturime sustoti ties Lietuvos 
nepriklausomybės praradimu, 
t.y. ties Sovietų Rusijos invazi
ja į Lietuvą 1940, bet interpre
tuoti, kas yra įvykę Lietuvoje ir 
po minėtos datos ir kas vyksta 
dabar, pateikiant mokiniams 
realius gyvenimo faktus ir visus 
Lietuvoje ne normaliai vykstan
čius, bet sovietų dažniausiai 
smurtu ir prieš gyventojų valią 
vykdomus pakeitimus. Turime 
supažindinti mokinius, kaip ten 
istorija yra rašoma ir klastojama 
tik pagal Maskvos ir komunistų 
partijos nurodymus ir reikalavi
mus, kaip iš mokyklinių istori
jos vadovėlių, pvz., išbraukiamas 
visas 22 metų tiek kultūrinės pa
žangos atnešęs Lietuvai nepri
klausomybės laikotarpis, tartum 
jo būtų visai nebuvę.

Buvo paminėta, kad tikroji 
Lietuvos istorija, t.y. istorinių 
faktų įvertinimas ir jų fiksavi
mas, bus rašoma ne Maskvoje ir 
ne partijos pareigūnų, bet po
grindyje ir visus tuos faktus ir 
pasikeitimus studijuojančių lie
tuvių užsieniuose. Tuos tikrus 
faktus, tikrą realybę, atskiriant 
pelus nuo grūdų, parodyti litua
nistinės mokyklos mokiniams 
yra kiekvieno istorijos, visuome
nės mokslo ir geografijos moky
tojo pats svarbiausias uždavinys. 
Kiekvienas mokinys turi būti 
įsąmonintas, kad, kas Lietuvo
je yra dabar teigiamo pasiekta ar 
pasiekiama, tai yra ne partijos ir 
ne sovietinio komunizmo, bet 
Lietuvos žmonių nuopelnas. Kai 
Lietuvos sportininkai pasiekia 

laimėjimų sporte, rašytojai lite
ratūroje, menininkai mene, ar
chitektai statyboje, atstatydami 
ir gražindami savo lietuviškus 
miestus ir kultūrinius pamink
lus, tai, nors rusai ir savinasi 
tuos laimėjimus ir naudojasi lie
tuvių nuskintais laurais, bet visa 
tai yra pasiekta ne dėl to, kad 
Lietuva yra komunizmo diktatū
roje ir žiaurioje cenzūroje visose 
gyvenimo srityse, bet dėl to, kad 
net ir diktatūroje, ir vergijoje, 
fizinėje ir dvasinėje, lietuvis su
geba nepalūžti ir parodyti, ką jis 
gali padaryti kaip lietuvis.

Šitų visų svarstymų išdava 
buvo studijų savaitės pabaigoje 
šiuo specifiniu klausimu priim
tas nutarimas. Jame pareiškia
ma:

“Konstatuojant, kad tikrieji 
lietuvių tautos istorijos faktai 
formuojami okupuotoje Lietu
voje, kad jie ten ne tik netei
singai užrašomi, bet netgi sąmo
ningai klastojami, rekomenduo
jama tuos faktus objektyviai pa
žinti, atskirti melą nuo tiesos ir 
juos atidžiai bei objektyviai mo
kykloje interpretuoti.

Toks pat dėmesys ir objekty
vumas reikalingas ir Lietuvos 
geografijos srityje, ten nuvyku- 
siems stebint ekonominius bei 
socialinius pasikeitimus.”

Tikslai susilaukė pritarimo, o 
metodai — kritikos

A. Dundzilos paskaita, kaip 
minėjau, palietė okupuotąją Lie
tuvą tik netiesiogiai. Jo paskai
tos tema buvo “Mokinio tauti
nės tapatybės ugdymas”. Šią 
temą parafrazuojant, galima pa
sakyti, kad čia turėjo būti kal
bėta apie tautinį mokinio auklė
jimą; apie tai buvo ne kartą dis
kutuota ir kitose studijų savai
tėse, buvo plačiau rašyta ir V. 
Čižiūno, ir L. Dambriūno, apie 
tai neseniai parašė lituanistinei 
mokyklai visą vadovėlį Stasys 
Barzdukas. Tačiau paskaitos te
ma ne visai pilnai išreiškė, apie 
ką A. Dundzila kalbėjo. Jo pa
skaitoje buvo daug naujų dalykų, 
aukščiau minėtų autorių gal ne 
taip jau pabrėžtų ir išryškintų.

Paskaitoje buvo nauja tas, kad 
A. Dundzila nesvarstė vien tik 
metodų, kaip tai įvykdyti, bet at
sižvelgė ypač į to viso ugdymo 
produktą ir prie to derino savo 
metodus. Jo manymu, iki šiol 
“pas mus jaunimo ugdymo ir 
švietimo pastangos visą laiką 
buvo labai ryškiai orientuotos 
vien tik į lietuviškąją erdvę, 
be sąmoningų pastangų ugdyti 
svetimtaučių aplinkai supranta
mus bei tam tikra prasme pri
imtinus lietuvybės ‘konsulus’ ar 
‘ambasadorius’ '’. Jis pabrėžė, 
kad “ne į ‘save’, bet į ‘lauk’ 
orientuotų pastangų reikėtų”.

Su šituo visi sutiko ir šioms 
mintims pritarė, bet, kai prele
gentas, išryškinęs savo tikslus, 
paaiškino ir kokiais metodais jis 
tų tikslų siekia, tai tuomet, be 
pagyrimų, susilaukė ir kritikos. 
Bet apie tai jau kitą kartą.

(Bus daugiau)

LAWRENCE, MASS.

Šv. Pranciškaus parapijos 
veikla

Rugpiūčio 13 buvo suruošta 
parapijos metinė gegužinė. 
Oras buvo labai palankus. Atsi
lankė nemaža parapiečių. Šei
mininkės — Korsakienė, Šauki- 
mienė ir kitos — apsčiai priga
mino gerų valgių. Piniginėj lo
terijoj 200 dol. laimėjo Antanas 
Janiūnas iš Brocktono, 100 dol. 
— Stasys Jasinskas, 50 dol. — 
Antanas Podvaiskas iš Methuen. 
Gegužinė gerai pasisekė. Para
pija turėjo gryno pelno 2693 
dol. 8 centus. Gegužinei vado
vavo Petras Gumauskas ir Jonas 
Stakeliūnas.

Rugsėjo 4, Darbo dieną, Albi
nos Kvaraciejūtės ir Marijos 
Songailaitės rūpesčiu buvo pa
rūpintas autobusas, ir Šv. Pran
ciškaus parapiečiai buvo nuva
žiavę į Brocktoną, į Jėzaus Nu-

Liet. Fronto Bičiulių studijų savaitės dalyviai Dainavoje. Nuotr. v. Maželio

LFB STUDIJŲ SAVAITĖ DAINAVOJE 
A. SABALIO IR L. VALIUKO PASKAITOS

Rugpiūčio 12, šeštadienį, dvi 
paskaitos buvo skirtos Lietuvos 
laisvinimo aktualijom. Pirmoji 
paskaita — Vliko veikla ir pro
blemos, ją skaitė Antanas Saba
lis, antroji paskaita — Aktualieji 
darbai Lietuvos laisvinimo žy
gyje, prelegentas — Leonar
das Valiukas.

A. Sabalio paskaita
Juozas Ardys visus supažindi

no su Antanu Sabaliu. Jis yra 
LFB tarybos narys, seniai reiš
kiasi visuomeninėje veik
loje, daug dėmesio skiria ateiti- 
ninkiško jaunimo auklėjimui, 
buvo LFB atstovas Vliko tarybo
je, dabar yra Vliko valdybos na
rys.

Antanas Sabalis savo kalboje 
koncentravosi į Vliko veiklą 
šiais metais. Vlikas yra vienin
telė Lietuvos laisvinimo institu
cija, atsivežta iš Lietuvos. Da
bar jaučiamas darbingų žmonių 
trūkumas, jaučiamas spaudimas 
reformuotis.

Dabartinė struktūra nėra 
amžina. Vlikas veikia kaip sei
mas, taryba ir valdyba. Sei
mas renkasi kiekvieną rudenį. 
Šiame seime kiekviena grupė 
turi 3 atstovus. Tarybą sudaro 14 
grupių atstovai ir jų antrininkai.

Nuolatinio pirmininko nėra. 
Pirmininkauja alfabetine tvarka. 
Taryba yra gana palaidas orga
nas. Laisvės kovotojai jau treti 
metai savo atstovo neturi.

Vliko valdyba renkama tre- 
jiem metam. Ją renka taryba. 
Taryba gali išrinkti pirmininką, 
kuris paskui pristato savo valdy
bą. Taryba gali išrinkti ir visą 
valdybą iš šešių žmonių.

Ši struktūra turi pliusų ir mi
nusų. Pliusas, kad išlaikomas 
pastovumas; minusas, kad sun
ku gauti darbingų žmonių, sun
ku pravesti kokią reformą.

Vliko darbai. Labai sunku iš
leisti knygą, nes reikia surasti 
žmogų, kas parašys, reikia knygą 
išleisti ir platinti. Todėl būtinos 
knygos ir neišeina. Dr. J. Pa
jaujo parašytas Genocidas gal 
šių metų gale pasirodys. Susi
tarta su Manyland leidykla, ku
rią tvarko Stepas Zobarskas.

Vlikas turėjo seminarą su 
Jaunimo Sąjunga. Seminaras ne

kryžiuotojo seserų suruoštą me
tinį pikniką. Oras pasitaikė ge
ras, žmonių suvažiavo daugybė.

Rugsėjo 6 parapijos mokykla 
pradėjo savo mokslo metus. Trys 
seserys mokytojos visos naujos. 
Tai sesuo Eugenija, mokyklos 
vedėja, sesuo Loretta, vienuoly
no viršininkė, ir sesuo Uršulė.

Trūkstamus mokytojus tenka 
prisisamdyti, nes veikia visi 8 
skyriai ir vaikų darželis.

Rugsėjo 9 ir ypač 10 Lawren- 
ce miestas minėjo savo 125 
gimtadienį. Daugelis tautybių 
ir organizacijų turėjo savo kios
kus miesto sode. Lietuviam prie 
savo stalo su suvenyrais ir val
giais atstovavo lietuviškai apsi
rengusios moterys, vadovau
jamos Uršulės Penkuvienės.

Parapiečiai jau planuoja, kaip 
suruošti parapijos vakarienę ir 
prieškalėdinį išpardavimą.

J. Sk.

Dainavoje įvyko Liet. Fronto Bičiulių studijų savaitė. Sėdi 
iš k. LFB centro valdybos pirm. Juozas Ardys, Linas Koje
lis, Vacys Rociūnas, Juozas Kojelis. Nuotr. V. Maželio

blogai pavyko. Buvo 40 jaunuo
lių. Paaiškėjo, kad jaunimas ne
mano ateiti į Vliką per grupes.

Vėliausias Vliko darbas — 
bandymas prasiveržti į tele
viziją New Yorke. Taip jau kelis 
kartus buvo prisiminta Lietuvos 
laisvinimo problema, kalbėjo 
apie lietuvius apskritai, apie 
Petkų, kalbėjo apie olimpijadą 
Maskvoje ir sujungė su paverg
taisiais.

Vlike buvo užsimota sudaryti 
Lietuvos ateities komisiją, bet 
nuo šio plano atsisakyta, nes 
Lietuvos žmonės geriau žinos, 
kaip tvarkytis, kas kaltas, kas ne.

Vlikas spalio pradžioje kalbė
sis su PLB dviem statutiniais 
klausimais ir finansų koordinavi
mo klausimu. Gal tai bus pra
džia prieiti prie bendro fondo.

Paskaitoje iškeltais klausimais 
buvo ir diskusijos.

Leonardo Valiuko paskaita
Leonardas Valiukas, mokyto

jas, daug dirbęs ir dirbąs LF Bi
čiuliuose, vadovavęs Rezoliuci
jų komitetui, kalbėjo tema — At
liktini darbai Lietuvos laisvini
mo žygyje.

Pradžioje palietė pačias aktua
lijas, kad apie žydus disidentus 
daug rašoma ir kalbama, o apie
V. Petkų — nieko.

PHILADELPHIA,
Busimieji studentai

Mūsų kolonija kiekvieną pa
vasarį susilaukia gražaus būre
lio aukštesniąsias mokyklas bai
gusių jaunuolių. Kiek teko patir
ti, visi jie šį rudenį pradės to
limesnes studijas universitetuo
se ar kolegijose. Visi jie yra į- 
leidę šaknis ir į lietuviškąją 
veiklą.

Vida Bendžiutė, Jurgio ir Ma
rytės Bendžių duktė, studijuos 
Pierce Junior kolegijoj psi
chologiją. Būdama aukštesnėj 
mokykloj už visuomeninę veik
lą yra laimėjusi Community Ser
vice Award. Mėgsta muziką, dai
nuoja “Vilties” chore. Vida yra 
baigusi V. Krėvės šeštadieninę 
mokyklą, priklauso prie tautinių 
šokių grupės “Aušrinės”, gyvai 
reiškiasi skautuose ir ateitinin
kuose.

Gintarė Gečytė, būdama labai 
gabi, aukštesniąją mokyklą bai
gė per trejus metus. Vienus me
tus priklausė prie National 
Honor Society. La Šalie univer
sitete ims premedical kursą. 
Gintarė mėgsta skambinti pia
ninu, yra baigusi 12 metų li
tuanistinę mokyklą, priklauso 
prie skautų ir ateitininkų, dai-

Pabrėžė, kad mūsų tremties 
misija yra išnešti Lietuvos bylą 
į pasaulį. Nereikia daryti to, ką 
gali padaryti pavergtoje Lietu
voje žmonės, o daryti tai, kas 
jiem neįmanoma.

Į laisvinimo darbą turi įsi
jungti ekspertai. Lietuvą turė
sime tokią, kokią duos informa
cija. Tad būtina įkurti informa
cijos instituciją. Tai turi padaryti 
visi veiksniai. Negailėti lėšų, 
paskirti bent 100,000 dol. Tai 
institucijai turi vadovauti eks
pertai lietuviai ir amerikiečiai. 
Reikia prasiveržti į pasaulio 
spaudą, surasti autorius ir lei
dyklas knygom apie Lietuvą iš
leisti. Turime išjudinti lietuvių 
mases, paruošti jaunimą Lietu
vos laisvinimui. Turime išleisti 
angliškai veikalus apie partiza
nus, apie 1941 metus.

Prelegentas sustojo ties jauni
mo klausimu, kad jaunimas la
biau įsitrauktų į konkretų Lietu
vos laisvinimo darbą. Palietė 
reikalą, kad reikia eiti į ameri
kiečių spaudą, nusipirkti pusla
pius ir Lietuvos reikalą rekla
muoti. Visur ir visada parodyti 
daugiau kovos dvasios ir užside
gimo.

Prelegentas atsakė į visą eilę 
klausimų.4 A.K.

PA.

nuoja “Vilties” chore, šoka tau
tinius šokius. Savo rašinėliais 
reiškiasi mūsų periodinėj spau
doj. Viliamasi, kad netrukus ji 
bus mūsų kolonijos korespon
dentė. Gintarė yra Algimanto ir 
Teresės Gėčių dukra.

Kristina Juzaitytė yra stipriai 
užsiangažavusi meno srity. Mo
kykloj už savo kūrybą yra lai
mėjusi pirmą vietą, o tarpmo
kyklinėj plotmėj — antrą. Pri
klausė prie meno bei prancūzų 
kalbos klubų ir dainavo chore. 
Kurį laiką buvo garbės sąraše. 
Studijuos Parson School of De- 
signing Nevv Yorke. Priklausė 
prie ateitininkų, yra baigusi šeš
tadieninę lituanistinę mokyklą. 
Kristina yra Antano ir Kazimie- 
ros J rizaičių duktė.

Lidija Radikaitė, Vytauto ir 
Marijos Radikų duktė, rudenį 
pradės studijuoti žurnalistiką 
Bucks County Community kole
gijoj. Būdama aukštesnėj mo
kykloj, bendradarbiavo savo kla
sės laikraštėly ir rašė straipsnius 
į vietinius laikraščius. Yra su
teikusi informacijos ir apie Lie
tuvą. Šiais metais prisidėjo prie

(nukelta į 9 psl.)

Vytautas Kamantas, PLB val
dybos pirmininkas, lankėsi St. 
Petersburge, Floridoj, ir ten tu
rėjo pasitarimus pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso ir kitais 
bendruomeniškais klausimais 
su JAV LB kūrėju ir JAV LB 
tarybos garbės pirmininku 
prelatu Jonu B a 1 k ū n u, 
LB Floridos apygardos pirmi
ninku Kaziu Gimžausku ir kitais 
bendruomenininkais.

— Dr. P. Kisielius, Ateitinin
kų federacijos vadas, sudarė ver
tinimo komisiją kun. J. Prunskio 
premijai atrinkti geriausios reli
ginės knygos autoriui. Į komisiją 
įeina Alina Skrupskelienė, Agnė 
Kižienė, Juozas Polikaitis, kun. 
Viktoras Rimšelis ir Pranas Raz
minas.

— Detroit, Mich., abiejų 
skautų turntų ir akademinio 
skautų sąjūdžio iniciatyva 
Kultūros Centre spalio 21-22 
rengiama meno paroda. Joj daly
vaus dail. V. K. Jonynas iš New 
Yorko ir dvi ASS narės — filis- 
terės Danguolė Jurgutienė ir 
Ringailė Zotovienė.

Dr. Algis Paulius, PLB valdy
bos vicepirmininkas, pakviestas 
sudaryti IV-ojo pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso finansų komi
tetą ir jam pirmininkauti. Komi
tetas rūpinsis surinkti 
per 90,000 dol. jaunimo ir 
kongreso reikalam iki kitų metų 
vasaros. Komiteto iždininkais 
pakviesti PLB valdybos iždinin
kas Mečys Šilkaitis ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos at
stovas Šarūnas Valiulis.

— Anicetas Simutis, Lietuvos 
generalinis konsulas New Yorke, 
ir PLB valdybos pirmininkas Vy
tautas Kamantas svarstė PLB 
seimo nutarimus, naujos PLB 
valdybos planus bei darbus, jau
nimo kongreso ir kitus "klausi
mus.

— Grandinėlė, Clevelando 
tautinių šokių grupė, ir jos va
dovai Liudas ir Liuda Sagiai šių 
metų pabaigoj vyksta į Australi
ją. Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso komitetas Vokietijoj 
pakvietė Grandinėlę atvykti ki
tais metais į Europą ir daly
vauti jaunimo kongreso koncer
tinėj programoj. PLB valdybos 
pirmininkas Vytautas Kamantas 
kalbėjosi su Sagiais apie šių ke
lionių svarbą užjūrio lietuviam 
ir apie reikalingą finansinę para
mą. PLB valdyba Australijos ke
lionei davė 2,000 dol. ir Lietu
vių Fondas 1,000 dol. Kitus rei
kalingus pinigus telkia patys 
Grandinėlės šokėjai, tėvai ir kiti 
rėmėjai.

— Solistės Danos Stankaitytės 
pirmasis rečitalis lietuviam 
įvyks spalio 22 Jaunimo Centro 
didžiojoj salėj, Chicagoj.

— Dail. Romo Viesulo indi
viduali grafikos darbų paroda 
rugpiūčio 14 — rugsėjo 13 vyko 
Oxforde, Anglijoj, Oxford Gal- 
lery patalpose.

— Emilija Sakadolskienė dės
to lietuvių kalbą Loyolos uni
versitete. Kursas pradėtas rugsė
jo 5. Studentai gaus keturis va
landinius kreditus. Pamokos bus 
keturis kartus savaitėj.

— Solistai Gina Čapkauskienė 
iš Montrealio ir Rimas Strimai
tis iš Toronto spalio 1 atliks kon
certo programą Hamiltone, Scot 
Park gimnazijos salėj. Koncertą 
rengia Hamiltono mergaičių 
choro Aidas tėvų komitetas.

— Cleveland, Ohio, mokslei
vių ir studentų ateitininkų li
teratūros vakaras įvyks rugsėjo 
30.

— Žmogaus teisėm ginti 
draugija Vokietijoj žmogaus tei
sių deklaracijos 30-ųjų metinių 
proga gruodžio 9, šeštadienį, 
Bonnoj ruošia dideles protesto 
demonstracijas prieš žmogaus 
teisių negerbimą Sovietų Sąjun
goj ir kituose kraštuose. Šiose 
demonstracijose ruošiasi daly
vauti ir Vokietijos lietuvių orga
nizacijos.
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LITUANISTINĖS MOKYKLOS SKYRIUS

VILNELE
Redaguoja Nijolė Ulėnienė, 16 Lucille Lane, Dix Hills, N.Y. 11746 

Talkina Rūta Dragūnevičiūtė

Unkš ei

MANO VASAROS ATOSTOGOS
Daugumas Maironio mokyk

los mokinių bent dalį savo vasa
ros atostogų praleido stovyklose. 
Be įvairių stovyklų, daugeliui te
ko taip pat susieiti su draugais 
ir pažaisti. Čia pateikiami Nerin
gos stovyklos, esančios Ver- 
monte, kai kurių stovyklautojų 
pasisakymai.

-o-
Stovykloje darome daug da

lykų. Man patinka menas ir siu
vinėjimas. Labiausiai patinka 
mano draugės, ypač V. Grabnic- 
kaitė. Taip pat man patinka drie
žai, mano vadovės Daina ir Li
dija, Paulius ir Arūnas. Viktorija 
yra juokinga. Man patinka visi 
vadovai ir seselės.

Rita Jakaitė, 5 sk.

-o-
Aš važiavau į Neringą. Ten 

buvo smagu. Žaidėme ir sporta
vome. Maistas buvo geras, bet 
“grill-cheese” — pats geriau
sias. Stovykloje buvo driežų. Aš 
pagavau 10. Buvo laužų, kurie 
buvo įdomūs. Kai grįžome iš 
Putnamo programos, buvome la
bai sušilusios ir visos ėjome 
maudytis. Neringoje buvo labai 
smagu. Tai geriausia vasaros 
stovykla.

Vaiva Ulėnaitė, 5 sk.

-o-
Stovykloje trečias namelis 

sportavo. Beveik visą savaitę 
mes žaidėme kvadratą su antru 
nemeliu ir pralaimėjome. Ilgiau 
nebenorėjome žaisti, kadangi 
negerai praleidome laiką. Tada 
sumaišėme komandas ir bai
gėme lygiomis. Pagaliau vėl žai
dėme namelis prieš namelį, ir 
vėl jos laimėjo, bet šį kartą pra
leidome gerai laiką.

Rita Budreckaitė, 5 sk.

-o-
Šiais metais, kaip ir kiekvie

nais, aš važiavau į Neringos sto
vyklą. Ten pasilikau dvi savai
tes. Man patinka Neringa, bet ne 
taip labai, kaip pernai. Kartais 
ten buvo truputį nuobodu, bet 
kartais ir labai linksma. Aš ten 
susitikau daug savo draugių, 
senų ir naujų. Neringoje mes 
žaidžiame, sportuojame, dainuo
jame ir kartais dirbame. Šiais 
metais turėjome daug laužų ir 
pasirodymų. Net turėjome de
monstraciją amerikiečiams dėl 
Viktoro Petkaus

Neringa yra labai graži ir šva
ri vieta su gražia gamta. Aš 
tikrai manyčiau, kad visi vaikai 
turėtų ten važiuoti.

Laura Gudelytė, 8 sk.

LAPAI

Mes šią vasarą nebuvome 
Neringoje, bet teko susieiti 
ir pasidalinti ledais. Aras, 
Dainius ir Andrius, 2 sky
riaus mokiniai.

l«<? kfl l<q

Lapai krinta.
Ruduo matosi.
Geltoni, raudoni, rudi, 

sumaišyti.
Sigita Penikaitė, 3 sk.

ŠEŠTOJI TAUTINĖ
SKAUTŲ STOVYKLA

LINKSMUMAS
LINKSMUMAS yra daugeliui žinoma ir girdėta dainelė. 

Pamėginkite ją pagroti savo instrumentu. Jeigu jaunieji pia
nistai norėtų gaidų abiem rankom (akompanimentui), tegu 
rašo Vilnelei, ir gaidas nusiųsime.

ŽODŽIAI:

ATOSTOGOS KENNEBUNKPORTE
Mano vasaros atostogos buvo 

labai įdomios.
Pirmiausia mano tėveliai nu

vežė mane pas mano pusbrolį. 
Ten buvo labai smagu. Mes va
žiavome meškerioti, maudytis ir 
kitokių pramogų turėjome. Aš 
ten buvau dvi savaites.

Iš pusbrolio namų tiesiog va
žiavome į Neringos stovyklą. 
Ten buvo labai daug užsiėmimų, 
kurie man patiko.

Iš Neringos mano tėtukas ma
ne nuvežė į Kennebunkportą. 
Ten aš buvau vieną savaitę. 
Dažniausiai ėjome žuvauti. Vie- 
ną dieną išplaukėme labai toli į 
jūrą. Jūroje matėme ryklį ir net 
banginį. Man paliko didelį įspū
dį, kad mes tikrai buvome gilio
je jūroje. Tenai buvo daugiau 
kaip 200 pėdų gilumo. Man pa
tiktų, jei taip būtų per visus 
metus.

Ričardas Nemickas, 6 sk.

daug žmonių, daug jaunimo. La
bai malonu susipažinti ir susi
draugauti ir kitais metais vėl 
pasimatyti.

Jau pasidarė kaip tradicija, kad 
po vakarienės visi, kas tik nori, 
gali žaisti tinklinį. Kartais, su ge
rais žaidėjais žaidžiant, tai yra 
labai įdomus ir gražus sportas. 
Gražu ne tik žaisti, bet ir žiū
rėti.

Jau ir dabar laukiu kitos vasa
ros, kad grįžčiau į Kennebunk
portą.

Monika Vygantaitė, 8 sk.

Stovykloje buvo labai smagu. 
Mes žaidėme daug žaidimų, tu
rėjome laužus ir slinkome pas 
paukštytes. Paukštytės vilkiukų 
nesugavo, bet sugavo šešką savo 
tinkle. Mūsų Ąžuolyno pa- 
stovyklėje buvo 50 vilkiukų. 
Vieną kartą mes turėjome bend
rą laužą. Mano mažas broliukas 
ir viena paukštytė uždegė tą 
laužą.

Arnas Nemickas, 4 sk.
-o-

Mano skilties vardas buvo Vo
verės, ir mes sutilpome į dvi pa
lapines. Kai buvo lankymo lai
kas, visur, kur žiūrėjai, matei 
berniukus. Aš ir Vaiva U. visą 

laiką bėgome paskui juos, ir jie 
pradėjo bėgti nuo mūsų. Kokie 
jie “viščiukai”! Kiekvieną kartą, 
kai lijo, aš ir draugės ieškojo
me driežų. Vėliau paleidome 
juos. Buvo smagu. Aš važiuosiu 
į kitą tautinę stovyklą.

Viktorija Garbauskaitė, 5 sk.
-o-

Šią vasarą įvyko šešta tautinė 
stovykla. Ten atvyko 1000 skau
tų ir skaučių iš visur: iš Austra
lijos, Kanados ir iš daugelio 
Amerikos miestų. Visi sportavo 
ir dalyvavo laužuose. Labai ge
rai pasitaikė, kad buvo geras 
oras. Visiems buvo linksma sto
vyklauti miške tas dvi savaites,

nors ir teko susipažinti su “skun- 
kėmis”.

Daina Penikaitė, 8 sk.

Ir aš dar nebuvau jokioje 
mokykloje, bet vasara buvo 
smagi. Aleksandras Maldu
tis, 1 skyriaus mokinys.

Linksmumas eina per girias, 
Paukšteliai kelia vestuves.

Ir lia-lia-lia, ir lia-lia-lia, 
Ir lia-lia lia-lia-lia-lia.

Jaunikis buvo pats garnys, 
Turtingas ir gražus našlys. 
Ir lia-lia-lia . . .

Gegutė buvo nekvaila, 
Sutiko būti jo žmona. 
Ir lia-lia-lia . . .

Raudona skiautere gaidys 
Sutiko būti pabrolys. 
Ir lia-lia-lia. . .

Pemputė ta su kuodeliu 
Kraitelį vežė vežimu. 
Ir lia-lia-lia . . .

O tie triukšmadariai žvirbliai 
Pyragą rijo kaip rykliai.
Ir lia-lia-lia . . .

Skaitykite ir platinkite 
pranciškonų leidžiamus 
laikraščius ir žurnalus

BALTIC HOLIDAYS 
COME TO LITHUANIA IN 1978

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES!

Departure dates NIGHTS SPENT IN EACH CITY

-o-
Šią vasarą mūsų visa šeima 

buvome nuvažiavę į Kenne
bunkportą, Maine. Ten yra pran
ciškonų vasarvietė, kurioje mes 
ir apsistojome. Man ten linksma 
ir malonu. Dieną, kai gražus 
oras, galima nueiti į baseiną 
paplaukioti (jame yra jūros van
duo). Netoli yra miestelis, kur 
įdomu pasivaikščioti ir pasižval
gyti į krautuvėlių langus ar į ki
tus vasarotojus. Truputį pavažia
vus, galima pamatyti labai gra
žių uolų vaizdą.

Į šią vasarvietę suvažiuoja

Smagu buvo šią vasarą žaisti 
su sviediniu. Vidas Marijo- 
šius, Maironio mokyklos 
darželio mokinukas.

Neringoje vienas iš namelių su linksmom stovyklautojom. 
Kairėje — namelio vadovė dr. Elona Vaišnienė.

- ’ K

PIRMADIENA MAIRONIO MOKYKLOJE
Rugsėjo 9 prasidėjo nauji 

mokslo metai Maironio lituanis
tinėje mokykloje, ir aš nuėjau į 
8 skyrių. Man patinka eiti į 8 
skyrių, nes tikiuosi, kad tai bus 
mano paskutiniai metai Mairo
nio mokykloje ir daugiau nerei
kės keltis anksti šeštadienio ry
tais.

Mūsų skyriuje yra tie patys 
mokiniai, kaip ir pernai. Jokių 
naujų vaikų neatėjo, nors prie 
mokyklos buvo matyti naujų vei
dų. Buvo daug tėvelių, kurie at
vežė vaikus pradėti mokslą ir iš
mokti daugiau apie Lietuvą, tą 
didvyrių žemę.

Ponas Paulius Jurkus, kuris 
daug metų uoliai mokė 8 skyrių, 
vėl dirbs su aštuntokais. Deja, 
pirmą dieną mokykloje jo nebu
vo, nes jis sirgo.

Pradedant mokslo metus, Tė
vas P. Baltakis, OFM, aukojo 
mums mišias, per kurias buvo 
skaitoma iš Kronikos.

Po mišių kalbėjo Holy Child 
klebonas ir mus prašė, kad šiais 
metais būtume tvarkingesni.

Ponia Aldona Marijošienė yra 
nauja mokyklos vedėja. Taip pat 
ir keletas naujų mokytojų pradė
jo mokyti šioje mokykloje. O po
nia N. Ulėnienė ir toliau mokys 
dainas, kurias visi vaikai mėgsta.

Sudiev, vasara! Labas, mo
kykla!

Algis Jurgėla, 8 sk.

Oct. 12 to Oct. 21
Dec. 22 to Jan. 5

$849.00
$1049.00

Vilnius 5, Moscow 2, Copenhagen 1 
Vilnius 5, Warsaw3, Leningrad3, 

Moscow 2

Tours include full day excursion to Kaunas and half-day trip to Trakai
CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TRANS INTERNATIONAL TOURS LTD.

Tour Manager 535 Fifth Avenue
New York, N.Y. 10017

212 697-7257

■ SCHUYLER 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

24 Davis Avė., Kearny, N.J. 

07032

Tel. 991-0001 or 991-7260 

Serving the Community 54 Yrs.

announces the current availability of higher interest-bearing SAVINGS CERTIFICATES

8% a year 
8-year term, Minimum $4,000

7 3/4% a year 
6-year term, Minimum $4,000

in addition to its regular Savings Certificates:

7 1/2% a year 61/2% a year
4-year term, Minimum $4,000 2-year term, Minimum $2,500

— Substantial interest penalty is required for early withdrawal — Limited Subscriptions — 
5 1/4 % a year is paid on regular savings accounts, from day of deposit to day of 
withdrawal. Provided $10.00 remains to end of quarter. Save or withdraw any amount 
anytime.

— Ali Rates Compounded Daily — 
Savings insured to $40,000 by the Federal Savings & Loan Insurance Corp.
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ANTROJI LIETUVIŲ 
BAŽNYČIA AMERIKOJE

Lietuvos gen. konsulo A. Si
mučio žodis minint Angelų Ka
ralienės parapijos Brooklyne 
90 metų sukaktį 1978.IX.17

Šiandien susirinkom pami
nėti ir pagerbti vieno iš pirmųjų 
lietuvybės ramsčių Amerikoj, 
kuris pastoviai per 90 metų 
sudarė sąlygas Brooklyno lie
tuviam burtis ir melstis gimtąja 
kalba.

Tautos gyvenime 90 metų pe
riodas nėra ilgas laiko tarpas, 
bet Amerikos lietuvių gyvenime 
jis apima beveik visą ir patį 
svarbiausią mūsų bundančios 
tautos laikotarpį.

Parapija organizavosi tuo 
metu, kada pačioj Lietuvoj bu
vo uždraustas lietuviškas raštas, 
kada rusų žandarai atiminėjo iš 
žmonių lotyniškom raidėm 
spausdintas maldaknyges, kada 
buvo uždraustos lietuviškos mo
kyklos ir draudžiamas lietuviš
ko rašto mokymas.

JAUNIMO DIALOGAS 
SU VYRESNIAISIAIS

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Tradicinė gentkarčių spraga, 
visada egzistavusi visose tauto
se, visose visuomenėse, išeivi
jos sluoksniuose yra itin skaudi 
todėl, kad santykių nutrūkimas 
tarp vyresniųjų ir jaunimo gali 
privesti prie mūsų siekių sužalo
jimo. Visada jaunimui charakte
ringa maištingumo dvasia, pasi
priešinimas autoritetui, noras iš
silaisvinti iš vyresniosios kar
tos vadovavimo iš esmės nėra 
žalingi, nes tai užtikrina naujų 
idėjų atsiradimą ir pažangą į- 
vairiose gyvenimo srityse. Ta
čiau tremties visuomenėj, ne 
visada įstengiančioj pačioj vai
kystėj įkvėpti lietuviškumo pa
grindus, jaunimo natūrali “revo
liucinė” dvasia gali jį nukreipti 
nuo savosios tautos kamieno, ir 
gali būti prarandamos jo jėgos 
kovai už Lietuvos laisvę. To
dėl jaunimo ir vyresniosios kar
tos dialogas yra būtinas. Būtinas 
ir orus pagrindas, tą dialogą ve
dant kaip lygiem su lygiais.

Clevelando LB kultūros reika
lam skyrius, vadovaujamas Vik
toro Mariūno, jau penkeri metai 
organizuoja sėkmingas, turinin
gas ir įdomias kultūrines vakaro
nes. Jų metu klausomės naujų 
knygų recenzijų, paskaitų poli
tiniais, kultūriniais, visuome
niniais ir įvairiais kitais klausi
mais. Šių metų kultūrinių vaka
ronių sezonas buvo pradėtas jau
nimo simpoziumu tema “Jauni
mo ir senimo santykiai”. V. Ma- 
riūnas asmeniškai pasikvietė į 
talką vieną iš Clevelando jauni
mo veikliausių atstovių, Nijolę 
Lenkauskaitę. Tokiu būdu rug
sėjo 8 vakare DMNP parapijos 
mažoji susirinkimų salė buvo 

perpildyta klausytojais.
V. Mariūnas, trumpai pasvei

kinęs dalyvius, pristatė prezi
diumą.

Pirmininkė Nijolė Lenkaus- 
kaitė yra psichologijos mokslų 
studentė, Nerijos dainos sambū
rio dalyvė, LB valdybos narė, 
JAV Jaunimo Sąjungos narė, 
baigusi Vysk. M. Valančiaus li
tuanistinę mokyklą ir aukštuo
sius lituanistikos kursus, ji pa
reiškė padėką publikai ir 
savo buvusiem mokytojam ir 
pastebėjo, kad simpoziumo da
lyviai kalbėsią ne savo organi
zacijų vardu, bet reikšią savo as
menišką požiūrį. Ragino visus 
remti ketvirtąjį jaunimo kong
resą Europoj.

Antroji simpoziumo kalbėtoja 
Zita Kripavičiūtė, baigusi pe
dagoginius mokslus ir mokyto
jaujanti DMNP parapijos mo
kykloj, aktyvi ateitininkė, Neri
jos dainos sambūrio narė ir 
Grandinėlės šokėja, savo jautriu 
žodžiu kreipėsi į visus* prašy
dama ateiti į talką jaunimui, 
su juo bendrauti, jį remti ne vien 
materialiai, bet ir duoti naujų 
idėjų. Ji labai kritikavo mūsų

Kaip tik tuo metu Amerikoj 
pradėjo kurtis pirmosios lietu
vių draugijos ir pasirodė pirmie
ji laikraščiai ne tik lietuvių kal
ba, bet ir lietuviška dvasia. Tai 
buvo pirmieji nedrąsūs žings
niai gauti lietuviams kaip tautai 
pripažinimą, prieš kurį taip įnir
tingai kovojo lenkai. Iš tuometi
nės Rusijos valdomos Lietuvos 
atvykstą lietuviai buvo už
rašomi rusais, o jei pasisakyda
vo esą katalikai — tai lenkais. 
Apie lietuvius mažai kas buvo 
girdėjęs ir gal nenorėjo girdėti.

Dabar tas viskas praeity, bet, 
džiaugsmingai minėdami 90 
metų sukaktį, meskim žvilgsnį 
ir į tą sunkų kelią su didelėm 
kliūtim, kurias mūsų tėvai ir 
protėviai turėjo nugalėti, kol lie
tuvybė Amerikoj buvo pripažin
ta ir įpilietinta.

Po 1863 metų sukilimo į JAV- 
ves atvyko pirmas žinomas lie
tuvis kunigas marijonas Andrius

(nukelta į 11 psl.)

“parengimų kalendorių”, jame 
pasigesdama bendradarbiavimo 
tarp organizacijų, ruošiant dau
giau negu vieną parengimą tuo 
pačiu metu ir tuo būdu padali
nant ir taip jau negausią pub
liką. Skundėsi patalpų trūkumu 
ir neturėjimu jaunimui vietos, 
kuri būtų nemokama;

Andrius Kazlauskas, jaunuolis 
su stipriu sąmoju ir spinduliuo
jančiu atvirumu, veiklus ateiti
ninkas, Šv. Kazimiero lituanisti
nės mokyklos abiturientas ir 
chemijos mokslų studentas, pri
sipažino pasijutęs nejaukiai, nes 
neparuošęs formalios paskaitos. 
Tačiau jo pasisakymai buvo 
sklandus, logiški ir svarūs. Jis 
nagrinėjo lietuvybės svarbos 
jaunimui klausimą labai konkre- 
eiai. Jaunimas brendimo lai
kotarpy natūraliai ieškąs grupės, 
kurioj jis rastų tapatybės-pri- 
klausomumo jausmus. Lietuviš
koji visuomenė tą priklausomu
mo jausmą duodanti. Augan
čio jaunimo tarpe nesą stipraus 
noro perimti visuomeninį darbą 
iš vyresniųjų, nes toks darbas 
reikalaująs nepaprasto pasiauko
jimo. Jaunimas nesąs ištisai 
egoistiškas, bet gal labiau prak
tiškas ir tautiškai mažiau susi
pratęs. Pasisakė esąs sužavėtas 
lituanistiniais kursais. Jie buvę 
vedami tokioj nuotaikoj, kad jau
nimas ir tarpusavy, nesikišant 
vadovam, kalbėjęs lietuviškai; 
to ne visada pasiekiama jauni
mo pobūviuose, stovyklose ir 
pan.

Nijolė Mainelytė, vyr. skaučių 
draugovės draugininke, Gran
dinėlės šokėja, lankiusi lituanis
tinę mokyklą, baigusi specialias 
pedagogines studijas, šiuo metu 
dirba su protiškai atsilikusiais 
vaikais. Ji tvirtina, kad jaunimas, 
paaugęs ir subrendęs, kiek atšą
la nuo visuomeninės veiklos, ta
čiau iš jos nepasitraukia visam 
gyvenimui, o dažniausiai į ją 
vėliau grįžta. Tvirtina, kad ir tie, 
kurie aktyviai nebeveikia orga
nizacijose, atlieka didelį propa
gandinį darbą per savo mokslo 
įstaigas ir darbovietes, skleisda
mi lietuviškos tapatybės ir Lie
tuvos problemų idėjas savo 
bendradarbių, kolegų ir darbda
vių tarpe. Primygtinai pabrėžė 
reikalą padėti lietuviam Lietu
voj.

Danutė Palubinskaitė, Gran
dinėlės šokėja ir skautė, šiuo 
metu lankanti Dyke kolegiją, 
tvirtina, kad “būti lietuvaite yra 
gerai”. Ji turėjo priekaištų vy
resniesiem, kad, vyr. skaučių 
draugovei sėkmingai suruošus 
abiturientų pristatymo balių i’r 
padarius pelno, kita organizaci
ja norėjusi tuos pinigus gauti. 
Jai tai atrodė neteisinga. Tie pi
nigai neliaką draugovei. Būsian
ti skiriama literatūrinė premija 
už tinkamą kūrinį jaunimui.

Rimas Aukštuolis, Čiurlionio 
ansamblio tautinių šokių moky-

Gamtoj susitikę PLB garbės pirm. Stasys Barzdukas, PLB 
valdybos pirm. Vytautas Kamantas ir rašytoja Aurelija Ba- 
lašaitienė. Nuotr. V. Bacevičiaus

tojas, Altos valdybos narys, bai
gęs politinius mokslus, amžium 
vyriausias simpoziumo kalbėto
jas, savo žody buvo giliai su
brendęs ir pozityvus. “Aš neno
riu priklausyti jaunimui”, pa
sakė jis. “Aš esu Altos atstovas 
ne kaip jaunuolis, bet kaip lietu
vis”. Tie jo žodžiai buvo sutik
ti entuziastingais publikos plo
jimais. Jis neieškąs gentkarčių 
skirtumų. Pagrindinis skirtumas 
esanti patirtis. Ansambly jis ne
sąs jaunimo atstovas. Ten visi 
dirba kartu, nesidalindami gru
pėmis pagal amžių. Jo visuome
ninio darbo patirtis su vyres
niaisiais esanti šviesi ir pozity
vi. Net keletą kartų minėjo Cle
velando LB pirmininką Jurgį 
Malskį, su kuriuo tekę dirbti. 
“Mes jo nebuvome nei stu
miami, nei vedami”, ir tai jame 
išugdę visuomeninės atsakomy
bės jausmus ir savarankiškumą. 
Jis abejojąs dabartinės jaunimo 
kartos jėga. “Ar, šitiem parapi
jos pastatam sudegus, po dešim
ties metų mes galėtume juos taip 
atstatyti, kaip radom vyresniųjų 
pastatytus?”, buvo jo retoriškas, 
bet daug ką pasakantis klausi
mas.

Diskusijom vadovavo V. Ma
riūnas, prašydamas svečius teik
ti klausimus paskiriem simpo
ziumo nariam. Turiu pripažinti, 
kad jaunimo atsakymai klausian- 
tiėm buvo geresni negu klausi
mai. Į klausimą, kodėl tiek maža 
jaunimo atsilankę į šį pobūvį, 
simpoziumo nariai turėjo eilę at
sakymų, kurių bene stipriausias

PHILADELPHIA, PA.
(atkelta iš 7 psl.)

mokyklos metinės knygos reda
gavimo. Kurį laiką yra buvusi 
garbės sąraše. Lidija šoka tauti
nius šokius, priklauso prie atei
tininkų, skautų ir yra baigusi li
tuanistinę mokyklą.

Loreta Radikaitė, dvynukė Li
dijos sesuo, psichologiją studi
juos Bucks County kolegijoj. 
Aukštesnėj mokykloj dvejus me
tus buvo A garbės sąraše. 
Mėgsta siuvinėti, reiškiasi tau
tinių šokių grupėj, skautuose, 
ateitininkuose.

Vidmantas Rukšys, Antano ir 
Birutės Rukšių sūnus, Drexel 
universitete studijuos kom
piuterių mokslą. Mėgsta sportą, 
dainuoja “Vilties” chore, veik
lus ateitininkas, baigęs šeštadie
ninę mokyklą.

Jonas Puodžiūnas gavo Re- 
liance Insurance Co. stipendiją 
ir rudenį College of Insurance, 
New Yorke, pradės studijuoti 
Actuary Science. Muzikos srity 
yra padaręs gražią pažangą, kaip 
akordeonistas buvo kviečiamas į 
savo ir kitas mokyklas atlikti 
programų. Priklauso prie World 
Affairs Council ir National Ho- 
nor Society. Jonas akordeonu 
daug padeda tautinių šokių gru
pei “Aušrinei”, vienas ar su 
draugais groja lietuviškuose pa
rengimuose. Jis yra Jono ir An
gelės Puodžiūnų sūnus.

Kęstutis Mašalaitis University 
of Dęlaware studijuos elektros 
inžineriją ir kompiuterių mokslą. 
Yra didelis radijo technikos mė
gėjas, pats suprojektavo ir pa
gamino radijo siųstuvą. Mokyk
loj kurį laiką vadovavo Science 
klubui ir buvo garbės sąraše. 
Priklauso prie skautų ir yra bai
gęs V. Krėvės lituanistinę mo
kyklą. Kęstutis yra Putino ir 
Aneliorės Mašalaičių sūnus. 

motyvas buvęs “senimo baimė”. 
Nenuostabu, nes klausimai 
buvo kritiški ir priekaištingi, 
pradedant jaunimo nesilanky
mu, abejingumu, baigiant jau
nimo “klikų” egzistavimu. Jau
nuoliai gynėsi, vyresnieji puolė. 
Atrodo, kad buvo barami tie, 
kurie iš tikro gyvai jaučia vi
suomeninio gyvenimo pulsą, 
jame dalyvauja ir daro savo į- 
našą pagal išgales. Argi mes 
klausiam mūsų kultūrinėse va
karonėse, kuriose negausi publi
ka su dideliu dėmesiu dalyvau
ja, kodėl kiti neatėjo? Ar nebū
tų tiksliau paklausinėti vyres
niuosius, kurie turi teisės savo 
paauglius kontroliuoti tol, kol 
tie nėra finansiškai savarankiš
ki, ar jie žino, kaip jų vaikai 
laiką leidžia, kur dalyvauja? Ar 
nereikėtų atkreipti dėmesio į 
vyresniuosius, kurių maži vaikai 
nėra vedami į lituanistines mo
kyklas?

Iš vakaronės nuotaikų susida
rė įspūdis, kad tolimesniam dia
logui atidarytos durys, bent 
Clevelande. Tik reikia tikėtis, 
kad vyresnieji į tą dialogą ateis 
mažiau kritiškai nusistatę, ateis 
nešini idėjomis, pasiūlymais ir 
konstruktyvia kritika. Tokio dia
logo tęsimui šioj vakaronėj da
lyvavęs jaunimas pritarė su en
tuziazmu, o vyresnieji jo laukia, 
nes tikisi pozityvių rezultatų. 
Rimo Aukštuolio žodžiais ta
riant, “neieškokim skirtumų”, 
o žiūrėkim vieni į kitus kaip 
lietuvis į lietuvį, vienos šei
mos vaikas į kitą.

Audrius Dragūnas Penn State 
universitete studijuos žemės 
ūkio mokslus. Mėgsta sportą, 
reiškiasi skautuose, priklauso 
prie ateitininkų. Audrius yra 
baigęs lituanistinę mokyklą, dai
nuoja chore, šoka tautinius šo
kius. Jis yra Gedimino ir Dari
jos Dragūnų sūnus.

Diana Barusevičiūtė yra gabi 
muzikoje ir reiškėsi su mokyk
los orkestru. Nuo rudens žada 
studijuoti teisę Wellesley uni
versitete.

Visiem studentam linkim gra
žiausios sėkmės siekiant galuti
nių diplomų.

Br. Vaškaitis

— Prel. dr. J. Tadarausko 
pagerbimas įvyks spalio 22 Auš
ros Vartų parapijoj ir salėj. Pro
ga — prel. Tadarausko 40 metų 
kunigystės sukaktis, 30 metų 
darbuotės Aušros Vartų parapi
joj įvertinimas ir prelato 65 
metų amžiaus prisiminimas. 
Banketo metu meninę programą 
atliks Hamiltono mergaičių cho
ras Aidas, Hamiltono dramos 
teatras Aukuras, Hamiltono tau
tinių šokių grupė Gyvataras ir 
solistė Roma Mastienė iš Chi
cagos. Šventei rengti sudarytas 
specialus komitetas iš Hamilto
no lietuvių organizacijų atstovų.

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas įvyks spalio 21 
Tautiniuose Namuose, Chica
goje. Vakare ten pat įvyks ban
ketas.

— Architektas Vytautas Ger
manas, JAV LB tarybos narys, 
dažnai tarnybos reikalais keliau
ja į užjūrio kraštus. PLB valdy
bos paprašytas, sutiko jai atsto
vauti ir aplankyti Europos lietu
vius, juos painformuoti apie 
bendruomeninius darbus ir ki
tus lietuviškus reikalus.

KNYGOS ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH

For Those Štili at Sea, by S. Kudirka $8.00
Manyland Presents Their Best, by S. Zobarskas $6.00

Lithuanian Cookery, by I. Sinkevičiūtė. One of the largest 
collections of Lithuanian traditional recipes. $7.00

Introduction to Modern Lithuanian, by L. Dambriūnas, A. Klimas, 
W. Schmalstieg. A Grammar and Textbook for the Lithuanian 
Language, $9.00

English-Lithuaniana Dictionary, by V. Baravykas. $8.00
Lithuanian-English Dictionary, by B. Piesarskas, B. Svesevičius.

$8.00
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $2.00
Namų-artimos aplinkos žodynėlis, by Černius. $2.50.
Mano žodynas, byRichardCarry. Forchildren, illustrated. $5.00
The USSR-German Aggression against Lithuania, by B. Kasias. 

$15.00
Lithuanians in America, by Dr. A. Kučas. $6.00
Lithuania: the Outpost of Freedom, by C.P. Jurgėla. $15.00 
The Lithuanian Short Story 50 Years, by S. Zobarskas. $12.50 
Lithuania 700 Years, by A. Gerutis. $12.00
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $5.00
Fighters for Freedom. Lithuanian Partisans, by J. Daumantas. $10.00 
Lithuania Minor, by M. Brakas. $15.00
The Baltic Nations, by B. J. Kasias. $12.00
Sudiev:Good-bye, by Eve Bates. $10.00
Praise the Lord Ali you Nations, by Sister V. Vyteli. $8.00 
Cultural VVellsprings of Folktales, by V. Bagdanavičius, $6.00 
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla. $8.00
Crosses, by V. Ramonas. $4.00
The 40 Years of Darkness, by J. Vaišnora. $2.00
The Brothers Domeika, by L. Dovydėnas. $6.00
Vytautas the Great, Duke of Lithuania, by J. Končius. $2.00
History of Lithuania, by J. Končius. $3.00 
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. $4.00 
Bobby VVishingmore, by S. Zobarskas. $2.00
The War Against God in Lithuania, by J. Savasis. $2.00
The Living Testament of Faith and Courage in Siberia. $4.50
The Lithuanian Woman, by B. Novickienė. $3.00
My Will & Fragments of Truth, by M. Brazauskas. $2.00
The Forest of Anykščiai, by A. Baranauskas. $4.00
The Seasons, by K. Donelaitis. $3.00
The SecretLife of the Political Refugee, by E. Narouche. $5.00
The Adventures of Ziggy Zilch, by J. Neverauskas. $5.00
We Will Conųuer the World, by L. Dovydėnas, $5.00
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00
The Sonata of Icarus, by J. Gliaudą. $5.00
Selected Post-VVar Lithuanian Poetry, selected and translated by 
L Zdanys. $12.00. ____ _ -..
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe, by L Šeinius. $5.00 
Puzinas, Color monography, album. $25.00
A Color Odyssey — A. Galdikas. $16.00
The VVay of Nations, album by J. Juodis. $7.00
Vilnius, the Capital of Lithuania, by T. Vizgirda. $4.00
Art Collection of the Lith. Franciscans. $5.00
Eleven Lithuanian Artists in Australia. $6.00

Lithuania — popular pamphlet, $0.50
Map of Lithuania (Color). $4.00
The Lithuanian Situation, by K. Pakštas. $1.00
Soviet Occupation of Lithuania, By A. Budreckis. $1.00 
Chronicle ofthe Catholic Church in Lithuania, Nr. 14-15. Each 1.00 
These and other Lithuanian-English Books, Records, Auto stickers, 
Lithuanian and United States Flags, T Shirts with Lithuanian 
emblems and other souvenirs are available at:

DARBININKAS ADMINISTRATIVE OFFICE 
341 HIGHLAND BLVD.

BROOKLYN, N.Y. 11207

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” už 7 dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė .................................................................................

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

Miestas, valstija, Zip ........................................................................

SUVENYRAI
Automobiliams lipinukai 

(decal), Lietuvos Vytis su trispal
ve ir stilizuota Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su trispal
ve ir Amerikos-Lietuvos vėlia
vomis bei Vytim, lipinama iš
orėj. Kaina po 1 dol. Lipinukai 
1978 Sporto-Dainų šventės 
atminimui su Gedimino stulpais, 
vidiniai-išoriniai po 1.50. Lipi- 
nukas išorėj LABAS, kaina 1 dol. 
Lipinukas su Lietuvos Vytim ir 
trispalve SVEIKAS, kaina 1.50 
ir L.T. Lietuva 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base) — 
kaina 1.50 dol. Lietuviška ir 
JAV vėliavėlės su pastatymo ka
ladėle — kaina 2 dol.

Baltiniai (T-Shirts) su Lietu
vos trispalve ir Vytim su užrašu 
LITHUANIAN POWER. Vai
kam: M 6-8, L 10-12, XL 14-16. 
Suaugusiem: S 34-36, M 38- 
40, L 42-44, XL 46-48. Su per
siuntimu 5 dol.

KNYGOS lietuvių 
IR ANGLŲ KALBOM

IŠMOKTI
Introduction to Modern 

Lithuanian — 9 dol.
Lietuviškų pokalbių plokštelė 

su tekstu — 8 dol.
Angliškai lietuviškas žodynas

— 8 dol.
Lietuviškai angliškas žodynas

— 8 dol.
Lietuvių kalbos žodynas, pa

veiksluotas — 6 dol.
Persiuntimas 50 c. Graži dova

na jaunimui ir suaugusiem viso
kiomis progomis. Darbininkas, 
341 Highland Blvd. Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Visos šios ir kitos lietuviškos 
knygos bei lietuviškos plokšte
lės gaunamos Darbininko admi
nistracijoj: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.
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ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Long Playing — Stereo — Hi-Fi — Lithuanian Records

Kultūros Židinio veikla
ATEINA KULTŪROS FONDO SUSIRINKIMAS

B. Kemėžaitė, Operų arijų rečitalis ............................................................  7.00
Laima Stepaitis, lietuvių dainos ir operų arijos ..................................... 7.00
Tik tau vienai, Korp. Neo Lithuania Šokių muzika ............................  6.00
Žalias vėjas, lengvos muzikos dainos ......................................................... 6.00
Vasaros šokis, lengvos muzikos dainos ..................................................... 6.00
Operų arijos, Sol. Stasio Baro ...................................................................... 7.00
Violeta Rakauskaitė dainuoja ........................................................................ 6.00
Leonas Barauskas, pasakojimai — antroji pi.............................................. 6.00
Pupų dėdė ir dėdienė, polkos, Nr. 21 ...................................................... 6.00
Linksmieji broliai, Juokų-šokių rinkinys ................................................... 6.00
Kokiais keliais aš keliausiu, “Baltija” kvint............................................... 6.00
Vyrai dainuoja, N.Y. Vyrų 17 dainų .......................................   6.00
B. Valterienės dainų rečitalis ........................................................................ 5.00
Aušra, Windsoro mergaičių 15 dainų pi...................................................... 6.00
Kipro Petrausko dainos ir operų ištraukos .............................................. 6.00
O ramunėle, pasakyk, B. Tamošiūnienės šokių dainos ....................... 6.00
Yakutis, solisto dainos-arijos .......................................................................... 6.00
Šokame, 13 švelnios muzikos dainų ........................................................... 6.00
Kur lygūs laukai, lengvos muzikos dainos ..............................................  6.00
Arijos ir dainos, Sol. B. Povilavičiaus ........................................................ 5.00
Lietuva, Tėvyne mūsų, Pabaltijo himnai ir kit. dainos ....................... 6.00
Prie ugniakuro, 13 muzikos-šokių dainų ................................................... 5.00
Čia mano brangioji Tėvynė, Kuodžio-Girijoto duetai ........................... 6.00
Jūratė ir Kastytis, Banaičio opera iš 3 plokštelių ................................. 16.00
Tėviškės namai, B. Budriūno kūriniai ir kantata .................................. 6.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių ....................................................... 6.00
Gelbėk mus! Phila. choro 13 giesmių. Stereo ........................................ 6.00
Dieve, priegloba mūs, 18 religinių giesmių ........................................... 6.00
Lithuanian Language Record Course su tekstu ...................................... 6.00 '
Aldutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ................................... 6.00
Laša laiko lašai, Brocktono choras .............................................................. 6.00
Kur dangus ugnim liepsnoja, Clevelando choras ................................... 6.00
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės šokių dainos ...............   6.00
Su šokiu ir daina, Korp. Neo Lithuania šokių dainos .......................... 6.00
Dainos ir arijos, Sol. E. Kardelienės ......................................   6.00
Žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos ...................................... 6.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos ...........   6.00
Dainos, Kun. Vyt. Gorino, 14 lietuviškų dainų ...................................... 6.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ..................................... 6.00
Vilija, moterų kvarteto 15 dainų ................................................................. 6.00
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ......................................... 6.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 ............ 6.00
Dainų ir arijų rečitalis, Sol. J. Vaznelio ................................................... 6.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patrioninių maršų ........... 6.00
Kove galingas, N.Y. Perkūnas, 13 dainų-operų chorų ............................ 6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių ....................... 3.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika ........................... 5.00
Jauna naktis, 12 lengvos muzikos dainų ................................................... 6.00
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės ...................................... 6.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo ......... 5.00
Varpas, Toronto choro liet. dainos ir operos (Stereo) .......................... 6.00
Kalnuos dainuoja, “Bah ,os” k iteto II pi............................................... 6.00
Žiburėlis, 13 lengvų š ių t ka ........................................................... 6.00
New Yorko Liet. Vyrų oro 16 liet, dainų ............................................ 2.00
Tėvynės meilė nemari, Ą. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ................. 2.00
Keliaujame su daina, Hamiltono mergaičių dainos ............................... 6.00
Dainų-operų rinkinys, Sol. S. Citvaro ....................................................... 6.00
Dalia Juknevičiūtė skaito liet, kūrinius .................................................... 6.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo ................ 6.00
Dainuojame su Rūta, Rūtos Ans. 17 1. dainų. Stereo .......................... 6.00
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ans. 14 1. d. Stereo ...................... 6.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo .......... 6.00
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dukrytės, 15 liet, dainų. Stereo.......... 6.00
Lietinių’tautiniai Šokiai Štuttgarto simfonija ......       6.00
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei ........... ............ 6.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių ..................................................... 6.00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid.......................   6.00
Žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 liet, dainų................................ 6.00
Pupų dėdės ir kitų muzika, dainos 27 .................................................’..... 6.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų ..............................   6.00
A. Dvariono šokių muzikos rinkinys Nr. 25 ......   6.00
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų ............................. 5.00
Mano Lietuvos prisiminimai, Sol. L. Juodytės ....................................... 5.00
Muzikos rinkinys 28 (Karo mokykla ir kit.) ............................................ 6.00
Dievui ir Tėvynei, Baltimorės vyrų giesmės-dainos .......................   6.00
Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo ... 6.00 
Br. Budriūno vyrų kvarteto dainos (Detroite) ......................................... 6.00
Jūros lopšinė, 14 šokių rinkinys ................................................................... 6.00
Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt. Stereo ......... 6.00
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų .................................................... 4.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių ............   6.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės su himnu ................................. 6.00
A. Šabaniausko, po 12 dainų-šokių 10, 11, 18 ir 26 albumas po ......... 6.00
Lietuvos koplyčios iškilmės Romoj, Stereo .............................................. 5.00
Lietuvos Atsiminimų radijo jubiliejus. Stereo ........................................ 5.00
Sek pasaką, vaikam 4 pasakos ...................................................................... 6.00
Zuikis puikis, įdainuotos vaikam pasakos ................................................. 6.00
Svajonių sodas, 12 lengvos muzikos kūrinių ......................................... 6.00
Dainos ir arijos, J. Armonienės .................................................................... 6.00
Lietuvos 60 m. minėjimo giesmės su himnu ......................................... 6.00
Grojam Jums, Neo-Lithuanų orkestro 6 šokiai ....................................... 6.00
Lietuvių kompozitorių dainų rečitalis, S. Klimaitės ............................ 5.00
Suk, suk rat lį, Vilniaus choro 14 liet, dainų. Stereo .......................... 6.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos dainų ................................. 6.00
Jūreivių keliai, 16 lengvos muzikos dainų, Stereo .......................  6.00
Kur gimta padangė, 14 lengvos muzikos dainų duetai ........................ 6.00
Lietuvių kom szitorių dainos. B. Keinežaitės ......................................... 6.00
Gina Čapkaus e nė dainuoja. Stereo .......................................................... 6.00
Antanas Kučingis su orkestru. Stereo .................,...................................... 6.00
Anoj pusėj Nemunėlio, 12 muzikos-šokių dainų. Stereo .................... 6.00
Akvarelė, 14 lengvos muzikos kūrinių. Stereo ........................................ 6.00
Žiburėlis, 14 muzikos-šokių. Stereo ............................................................ 6.00
Pienės pf kas, estradinės dainos ................................................................ 6.00
Oi, toli to i...Phi! n Choro “Viltis” 12 dainų. Stereo ........................... 6.00
Labą rytą, N.Y c -r choro “Perkūnas” 15 dainų. Stereo .................. 6.00
Vai lėkite dainos. hieagos Vyčių choro dainos. Stereo .................... 6.00
Pranaše Didis, Lū Evangelikų choro giesmės ..................................... 6.00
Vaidilų kanklės, O Mikulskienės vad. kanklininkės ............................. 5 00
Baltos gėlės, Hamiltono choro su V. Verikaičiu....................................... 6.00
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio 14 liet, dainų .......................... 6.00

New Yorko Kultūros Židiniui 
šią žiemą sukaks penkeri me
tai. Ne taip seniai lietuvių gyvy
bės centras New Yorke buvo tik 
svajonė, o dabar jau švęsim pir
mąjį Židinio jubiliejų. Pažvelgę 
atgal, matom, kad, stiprinant K. 
Židinio idėją ir renkant lėšas jo 
pastatymui, netrūko darbščių 
rankų ir entuziazmo. Bėgant me
tam, lyg ir pranyko pirmieji 
darbininkai, o jų vieton mažai 
kas atėjo su naujom jėgom toli- 
mesniem uždaviniam vykdyti. 
Tai ypatingai jaučiama Kultūros 
Židinio išlaikymui įkurto Lietu
vių Kultūros Fondo veikloj.

Šio fondo idėja kilo besirū
pinant lietuvių kultūros centro 
ateitim. Daugelio aukotojų bu
vo pageidaujama įsteigti korpo
raciją, kurios nariai turėtų spren
džiamąjį balsą Kultūros Židinio 
valdyme, išlaikyme ir išsaugoji
me ateinančiom lietuvių kartom. 
Pranciškonam pritariant, tokia 
korporacija buvo įkurta 1976 
Lietuvių Kultūros Fondo vardu. 
Jos nariais gali būti visi K. Ži
dinio rėmėjai, aukotojai ir nau
dotojai. Sąlygos įstojimui į LKF 
korporaciją nėra sunkios. Kas tik 
vienkartine suma arba dalimis 
kokia nors proga yra paaukojęs 
ne mažiau kaip 100 dolerių K.

Židinio statybai, išlaikymui arba 
specialiom intencijom, tas gali 
tapti pilnateisiu LK Fondo na
riu. Sumokėjęs 10 dol. metinį 
mokestį, kiekvienas narys turi 
teisę kandidatuoti į valdomuo
sius organus, balsuoti organiza
cijos sprendimuose ir dalyvauti 
darbų planavime bei vykdyme. 
Pažymėtina, kad 100 dol. gali
ma aukoti ir dalimis. Todėl tai 
neturėtų kliudyti norintiem į 
stoti į Kultūros Fondą.

Spalio 14 Kultūros Židiny 
įvyks trečias LK Fondo korpo
racijos narių visuotinis susirin
kimas. Susirinkime bus renkami 
trys nauji LKF tarybos nariai ir 
kiti pareigūnai. Taip pat bus 
svarstoma korporacijos teisinė 
padėtis Kultūros Židinio admi
nistracijos ir ateities planų švie
soj. Bus paruoštas teisinio susi
tarimo su lietuviais pranciško
nais tekstas, bus nustatytos atei
ties gairės ir veikimo pagrindai. 
Kiekviena grupė, kuri naudojasi 
Kultūros Židinio patalpomis ir 
rūpinasi jų likimu, kviečiama 
gausiai reprezentuotis atitin
kamu narių skaičium. Susirinki
mas prasidės 10 vai. ryto, šešta
dienį, spalio 14. Čia pat bus 
galima atlikti įstojimo procedū-

Cleveland, Ohio

DARBININKO ADMINISTRACIJA
341 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN, N.Y. 11207

(Siųsti tik plokštelių užsakymus. Gavėjas apmoka tik gavęs 
sąskaitų ir plokšteles, nes kartais užsakoma plokštelės, 
kurios išparduotos)

GRAŽIOS DOVANOS 
VISOKIOM PROGOM

PU/ INAS, monografija-al-
bumas angliškai apie dail. P. Pu- 
ziną. Visos reprodukcijos spal
votos, 25 dol. ADOMAS GAL— 
DIKAS, monografija-albumas, 
angliškas tekstus. Reprodukcijos 
ne visos spalvotos, 15 dol. PA
LIKĘ TĖVIŠKĖS NAMUS. 
Šv. Kazimiero lietuvių ka- 

' pinės Chicagoj, lietuvių-anglų 
kalbomis albumas, 20 dol. 
PENNSYLVANIJOS ANGLIA

KASIŲ LIETUVA. Anglų-liet. 
kalbomis iliustruotas albumas, 
20 dol. TAUTOS KELIU,dail. 
Juodžio paveikslų reprodukci
jos, 7 dol. Taip pat vėl gauna
ma LITHUANIA 700 YEARS, 
dr. A. Gerutis ir kiti, 4-toji ang
lų kalba laida, 12 dol. Persiun
timui pridedama 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

Lietuvių namų sukaktis

Prieš penkerius metus, 1973 
rugpiūčio 19, buvo atidaryti 
naujieji Lietuvių namai East 
185 gatvėj. Jie pakeitė Superior 
Avė. buvusią Lietuvių draugijų 
salę, kuri sudegė 1970.

Lietuvių draugijų salės bend
rovės, kuri buvo įsteigta 1912, 
direktoriai jau seniai galvojo, 
kad kitados taip gausiai gyvena
mas Šv. Jurgio parapijos rajonas 
ilgai negalės išsilaikyti: žmonės 
kėlėsi į priemiesčius, koncentra
vosi apie dabartinę Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos para
piją, juodųjų masė veržėsi į šią 
rytinę Clevelando miesto dalį. 
Todėl 1960 buvo įsteigta 
Lithuanian Village bendrovė, 
kurios tikslas — suburti Cleve
lando ir apylinkių lietuvius ir į- 
kurti lietuvybei išlaikyti židinį. 
Šį bendrovė nupirko 185 gatvėj 
komercinį pastatą su kinu už 
105,000 dol.. Po kelerių metų 
jį pardavė, išplatino naujų akcijų 
už 50,000 dol., nupirko sklypą 
185 ir Kewanee ir pastatė nau
juosius Lietuvių namus.

Jau penkeri metai tie namai 
tarnauja lietuviam. Daug žmo
nių čia klausėsi koncertų, pa
skaitų, pranešimų, atšvęsta ves
tuvių, sukakčių ir įvairiausių 
šeimų švenčių, pagerbimų. Klu
be ir Gintaro valgykloj šimtai 
malšina alkį ir troškulį. Jauni
mas renkasi į savo kuklią pasto
gę. Čiurlioniečiai repetuoja, 
švenčia savo sukaktis ar kitiem 
perleidžia jaukias patalpas. Adv. 
Algis Širvaitis su kitais advoka
tais aptarnauja lietuvius ir ame
rikiečius klijentus.

Lietuvių namai — judri ir gy
va institucija Clevelando lietu
vių gyvenime. Nedaug etninių 
grupių tegali džiaugtis tokiais 
nuosavais pastatais. Lietuviai 
juos įsigijo pirkdami akcijas. 
Šiuo metu Lietuvių namai verti
nami per 400,000 dol.

Šių namų sukaktį rengiamasi 
gražiai atšvęsti spalio 6-8, penk
tadienį, šeštadienį ir sekma
dienį.

Penktadienio vakare nuolati
niam Gintaro ir klubo lankyto
jam bus servuojama vakarienė 
didžiojoj salėj. Gros orkestras. 
Norintieji galės pasišokti.

Šeštadienį 6:30 vak. koktei
liais bus pradėtas banketas di
džiojoj salėj, Petro Maželio 
specialiai išdekoruotoj klasiki
niu graikų — romėnų stilium. 
Banketo metu bus įteikta ir ant
roji Lietuvių Amerikos Piliečių 
visuomeninė-kultūrinė tūkstan
čio dolerių premija. Pirmoji bu
vo paskirta Vaciui Rociūnui. Bus 
pagerbti ir Lietuvių namam ir

bendrai Lithuanian Village nusi
pelnę asmenys. Vaišes ruošia 
Gintaro valgyklos vyr. šeiminin
kė. Šokiam gros Sam Finger 
orkestras. Strimaičio kapela bus 
išvykusi gastrolių su Grandinė
le. Pobūvin visi maloniai kvie
čiami. Rezervacijos reikalais pra
šoma kreiptis į Romą Tata- 
rūnienę, tel. 531-5924.

Sekmadienį bus pamaldos 
abiejose lietuvių bažnyčiose, 
prisimenant mirusius ir gyvuo
sius šios bendrovės darbuotojus. 
Po pamaldų visi kviečiami į Lie
tuvių namus, kur galės papietau
ti arba tiktai užkąsti, atsigerti, 
apžiūrėti čiurlioniečių patal
pose ir didžiojoj salėj parodas 
iš Lietuvių namų ir Lietuvių 
salės istorijos. Esant geram orui, 
numatoma pastatyti stalų ir 
lauke. Čia laukiama ir politi
kų, su kuriais bus gera proga 
susipažinti.

Visam sukakties minėjimui 
sudarytas komitetas, kuriam va
dovauja dr. Danielius Degesys. 
Dabartinis Lietuvių namų di
rektorių tarybos pirmininkas yra 
Juozas Stempužis.

V.R.

rą, susimokėti nario mokestį ir 
dalyvauti susirinkime pilnatei
siu nariu. Kiekvienži organizaci
ja ar vienodai galvojančių žmo
nių grupė turės teisę ginti savo 
interesus, kandidatuoti į LKF 
tarybą ir dalyvauti sprendimuo
se.

Atrodo, kad visiem turėtų rū
pėti Kultūros Židinio gyvybės 
išlaikymas, ir Židiniui remti 
organizacijai neturėtų trūkti na
rių. Bet iš tikrųjų yra kitaip. At
virai pasakius, vyrauja narių ba
das. Pastovių narių galėtų būti 
per tūkstantį, o yra tik per šim
tą. Nejaugi, pastatę Židinį, nuta
rėm jį palikti Dievo valiai ir dau
giau nebesirūpinti? Nebeturėti 
daugiau parodų, koncertų, mi
nėjimų, pamaldų, susirinkimų, 
jaunimo organizacijų, žaidynių, 
šokių, paskaitų, pobūvių? Gy
venti, kaip anksčiau, be savų pa
talpų ir aimanuoti savo dalia? 
Sunku patikėti, kad po penkerių 
metų darbščios veiklos nusisuk
tume nuo savo pačių pastangom 
pasiekto tikslo ir visa paliktume 
likimo valiai.

Galbūt visai netolimoj ateity 
Kultūros Židinio viešųjų pastatų 
administraciją ir priežiūrą lie
tuviai pranciškonai perduos į 
statytojų ir rėmėjų rankas. Židi
nys pareikalaus mūsų dalyvavi
mo — ne tik proginio atsilan
kymo, bet ir solidarios pagalbos 
organizaciniam, administra
ciniam ir ūkiniam darbe. Ne- 
stovėkim nuošaliai ir nepalikim 
Židinio vien “jiem” — valdybai 
tvarkyti. Ne “jie”, bet “mes” 
tvarkykim Židinio veiklą ir 
gyvenimą. Visi “mes”, kurie 
Židinio statybą rėmėm, kurie jo 
reikalais sielojamės, kurie Židi
niu naudojamės ir kuriem rūpi 
jo egzistencija mūsų vaikų arba 
mūsų vaikaičių ateičiai. Tokių 
“mes” turėtų susirinkti bent 
tūkstantinė, o tada ir tolimes
nis Židinio likimas bus užtikrin
tas, nes tam ir buvo sukurta LK 
Fondo korporacija.

Visiem aukotojam yra siunti
nėjami laiškai — kvietimai stoti 
nariais į Lietuvių Kultūros Fon
dą ir spalio 14 dalyvauti visuo-

tiniam susirinkime. Nenumes- 
kim laiško į pašalį, bet rimtai 
pagalvokim — ar tik ne mūsų 
rankose yra Kultūros Židinio li
kimas? Į susirinkimą kviečiami 
ir tie, kurie nebus gavę laiškų, 
nes pasikeitę adresai, pašto kap
rizai ir kitokios priežastys kar
tais ne visus leidžia laiškais pa
siekti. Dalyvaukim kiek galima 
daugiau, paraginkim kitus daly
vauti arba bent gaukim įgalioji
mus nedalyvaujantiem atstovau
ti. Spalio 14 nuo pat ryto Kultū
ros Židinio durys bus atviros vi
siem atsilankantiem. Atidėkim 
tą dieną Židiniui ir atiduokim 
bent mažą solidarumo, pareigos 
ir rūpesčio auką mūsų visų su
kurtai lietuvių kultūros švento
vei.

Alg. Š.

^ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

ŠYPSNIAI
Dabartiniai vaikai

Kaziukas matė, kaip motina 
bažnytinės rinkliavos metu į rin
kėjo lėkštę įmetė dešimtuką.

Grįžus namo, motina pradėjo 
smarkiai kritikuoti klebono pa
mokslą. Vaikas klausėsi ir ty
lėjo. Pagaliau nebeiškentė:

— Ir ko tu, mamyt, norėtum 
už dešimt centų? Gal kad pats 
vyskupas pamokslą pasakytų?..

Filipinai. Kaipovo-Korčnojaus 
mačas Bagijo mieste po 24 par
tijų tebebuvo 4-2, pirmojo nau
dai. 25-toji partija buvo nu
traukta Korčnojaus persvaroj, 
kuris žaidė baltais. Šios parti
jos eiga buvo perduota per tele
viziją (2 kanalas) šeštadienio vi
dudienį (rūgs. 23) su N. Yorko 
meisterio Shelby Lyman ko
mentarais, panašiai, kaip savo 
laiku jis komentavo Bobby 
Fischerio — Spasskio dvikovą 
dėl pasaulio karūnos. Savo min
tim pastiprinimo pasisemdavo iš 
N.Y. Marshall klubo ir TV 
scenoj dalyvavusių šachmatų 
meisterių, kurie taip pat sekė ir 
analizavo tos partijos eigą.

Picundoj (Gruzija) pasaulio 
meisterės varžovė Maija Čibur- 
danidzė užbaigė pirmąją pusę 
mačo moterų pasaulio karūnai 
teigiama pasekme 4.5-3.5. De
vintoje ji pridėjo dar vieną taš
ką, įveikusi pasaulio meisterę 
N. Gaprindažvilį. Dešimtoji bai
gėsi lygiomis. Pirmavo jaunoji 
17-metė Maija 6-4.

Tilburge (Olandija) įvyko 
stambus dvylikos didmeisterių 
turnyras (iš 10 šalių). Laimėjo 
Vengrijos dm L. Portisch, surin
kęs 7 tš. iš 11 galimų. JAV dm 
W. Browne su buv. pasaulio 
meisteriu B. Spasskiu ir čeku 
V. Hort pasidalijo šeštą-aštuntą 
v., surinkę po 5.5. tš.

Kazys Škėma iš Detroito, buv. 
Michigano valstijos ir Detroito 
meisteris, ilgoką laiką atitrūkęs 
nuo šachmatų žaidimo, dabar 
bando grįžti į šachmatų varžy
bas. Neseniai dalyvavo East 
Lansingo turnyre, kuriame buvo 
per 180 dalyvių. Škėma surin
ko 4.5 taško iš 7 galimų. Pa
sekmė, anot jo, kukloka, bet ne
bloga po ilgos pertraukos.

Skaitykite ir platinkite 
pranciškonų leidžiamus 
laikraščius ir žurnalus

AIDUS — DARBININKĄ 
ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ

BnnKBvmniL 
Pastoge paid both uinys 

Fort, (onuenientpriuate, safejree! 
That'5 uihat BtUlKUlG-BY-mniLis 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings

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

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj į- 
traukia sumą j sąskaitą. Prisideda «r užtikrini- 

mas, kad jūsų pinigai pelno aukščiausius
procentus, 

leidžiamus įstatymų 
Dėl lengvo taupymo bū

do per paštą skambinkit Mr. 
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

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

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740Gallivan Blvd.
8:30 AM to 5 30 PM 
Mon . Tues . Wed & Fn 
Thurs -8 30 AM to 7 30 PM 
Saturday 8 30 AM to 12 Noon

A 7

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

South Boston 
SavingsBank1

“4UM7S THE LEADER

GINTARAS
From our own workshop in the 

Dominican Republlc
Necklaces, bracelets, earrings, 

pendants, stick-pins, charms.
Top quality.
FOSSILS —30-40 million yrs old.
We invite mail orders. Price list 

on request. 10% discount with 
this ad.

AMBERICA, Ine.
P.O. Box 608

Charlottesville, Va. 22902

Bdexter park
PHARMACY raj

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

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

WE DELTVER 
TELEF. 296-4130

Apply This 
Week 1-5 P.M.

(Suite 404) 
225 West 57th St.,

Models j
For §

Television, §
Fashion, 

Commercials,
Shows,

Advertising 
Beginners and 
Professionals

212-586*3556
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ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS SUKAKTIS

Angelų Karalienės parapija 
Brooklyne rugsėjo 17 minėjo 90 
metų sukaktį.

Iškilmingos pamaldos
Sukakties proga iškilmingos 

mišios bažnyčioje buvo 11 vai. 
Mišias koncelebravo: kun. A. 

Petrauskas, kun. J. Aleksiūnas, 
kun. V. Pikturna, kun. K. Puge
vičius, kun. A. Masaitis, kun. J. 
Čekavičius, kun. L. Budreckas, 
kun. P. Urbaitis — salezietis.

Pamokslą pasakė kun. K. Pu
gevičius. Jis kalbėjo lietuviškai 
ir angliškai. Tai buvo visai nau
jas metodas — pirma pasaky
davo pastraipą lietuviškai, 
paskui tą pačią pastraipą 
pakartodavo angliškai. Pamoks
las lietė parapijos istoriją.

Giedojo parapijos choras, va
dovaujamas muziko Albino Priž- 
ginto. Bažnyčia buvo pilna žmo
nių.

miau — papuošimo ornamentai, 
žvaigždės. Viršum garbės stalo 
ant sienos buvo iš kartono iš
plautas didelis lietuviškas kry
žius, o jo vidury raudonam fone 
įrašytas sukaktuvinis skaičius — 
90.

Prieš antrą valandą apatinėje 
salėje svečiam buvo kokteiliai. 
Garbės svečiai paskui visi sykiu 
įėjo į salę, o publika juos pagerbė 
atsistodama ir plodama.

Prie garbės stalo sėdėjo: kun. 
A. Petrauskas, kun. J. Aleksiū
nas, Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis su žmona, LB apygar
dos pirmininkas A. Vakselis su 
žmona, Tėv. P. Baltakis, OFM, 
kun. J. Gurinskas, kun. J. Pa
kalniškis, kun. A. Masaitis, kun. 
K. Pugevičius.

Banketui vadovavo Paulius 
Jurkus.

Pirmas kalbėjo parapijos kle
bonas kun. A. Petrauskas. Kal-

Hamiltono mergaičių choras Aidas. Vidury choro vadovas muzikas J. Govėdas.

Iškilmingas banketas
Po pamaldų žmonės ėmė rink

tis į Kultūros Židinį, kur 2 vai. 
popiet buvo iškilmingas sukak
tuvinis banketas.

Šiom iškilmėm salę padekora- 
vo Paulius Jurkus. Scenoje ant 
raudono skydo buvo auksinė 
Marijos karūna, kurią neša du 
angelai. Aplinkui — 12 žvaigž
džių vainikas, įrašas — 90, že-

bėjo angliškai, padėkodamas vi
siem už šio gražaus jubiliejaus 
surengimą, prisiminė parapijos 
finansus, kad daugiausia pajamų 
gauna iš bingo. Ta proga padė
kojo bingo komitetui. Prisiminė 
Brooklyno vyskupijos 125 metų 
sukaktį, vysk. Mugavero 10 
metų sukaktį, prašė ir toliau pa
rapiją remti, aukoti vyskupo pa
skelbtai rinkliavai. Kvietė vi
sus vaišintis.

Toliau sveikinimo žodį tarė 
Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis. Jo sveikinimą spausdina
me atskirai. Sveikinimas palie
čia Amerikos lietuvių parapijų 
istoriją ir išryškina, kad Angelų 
Karalienės parapija yra antroji 
lietuvių įsteigta parapija visoje 

Amerikoje.

Dainuoja solistė A. Kiaušaitė
Šio baliaus meninę programą 

atliko jauna solistė Angelė Kiau
šaitė, kuri dar studijuoja daina
vimą Philadelphijoje. Ji padai
navo keturias dainas: J. Stankū
no — Humoreską, Vaitkevičiaus
— Motinos valsą, Tallat-Kelpšos
— Mano sieloj šiandien šventė

ir ariją iš operos Madama But- 
terfly — Puccini. Akomponavo 
parapijos vargonininkas Albinas 
Prižgintas.

Tėv. Pauliaus Baltakio žodis
Toliau pranciškonų vardu 

sveikino Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM. Jis prisiminė, kad nuo 
pat pranciškonų įsikūrimo pra
džios Angelų Karalienės para
pija ir jos vadovybė nuoširdžiai 
remia pranciškonus, rėmė Kul
tūros Židinio statybą ir joje vyks
tančią veiklą. Palinkėjo greit ne
pasenti ir dar su didesniu 
džiaugsmu švęsti 100 metų pa
rapijos sukaktį.

ANTROJI LIETUVIŲ BAŽNYČIA 
AMERIKOJE

Clevelando Grandinėlė atvyksta į Providence, R.I. Kon
certas įvyks spalio 8, sekmadienį, 3 vai. popiet Veterans 
Memorial Auditorium. Dėl bilietų prašome kreiptis Bostone 
į Laimą Kiliulienę (tel. 861-1465), Brocktone į Daną ir 
Vytautą Eikinus (tel. 961-3523), Hartforde į Dalią Dzi- 
kienę (tel. 521-6028), VVaterburyje į Juzę Šatkauskienę 
(tel. 274-2648) ir VVorcesteryje į Vytautą Meilų, Jr. (tel. 
852-3665).

(atkelta iš 9 psl.)

Strupinskas, buvęs sukilėlių bū
rio Lietuvoj kapelionas. 1972 
jis buvo paskirtas Shenandoah 
apylinkės lietuvių-lenkų kle
bonu, o po dvejų metų lietu
viai ten pasistatė ir Šv. Kazi
miero lietuvių bažnytėlę. Ka
dangi lietuviai sudarė didelę 
daugumą, tai kun. Strupinskas 
evangeliją skaitydavo lietuviš
kai ir lenkiškai, o pamokslus sa
kydavo vien tik lietuviškai. Kai 
apylinkėj atsirado daugiau len
kų, prasidėjo kivirčai.

Klebono lietuviškumu nepa
tenkinti lenkai ir lenkuoją lie
tuviai apskundė jį vyskupijai. 
Kun. Strupinskas buvo suspen
duotas, o klebonu paskirtas nė 
žodžio lietuviškai nemokąs len
kas. Ir taip pirmoji lietuvių pini
gais Amerikoj pastatyta bažny
čia iš lietuvių rankų išslydo. 
Šio įvykio garsas nuaidėjo per 
visas lietuvių kolonijas Ame
rikoj, daugeliui atidarydamas 
akis.

Tad 1885 toj pat Pennsylvania 
valstijoj, Pittstono mieste, lietu
viai įkūrė pačią pirmąją grynai 
lietuvių Šv. Kazimiero parapiją 
Amerikoj.

Užtat Angelų Karalienės para
pija, kurios sukaktį šiandien 
švenčiam, buvo antroji lietuvių 
parapija visoj Amerikoj. Po to 
lietuviai įsteigė dar 120 parapi-

IGNUI BULOTAI

po sunkios ligos Lietuvoje mirus, brolį Julių, jo šeimą ir 
artimuosius giliai užjaučia

Elena ir Juozas Petniunai 
su šeima

n

BALF’o Direktoriui ir ilgamečiu! veikėjui

A. A.
VLADUI SELENIUI

mirus, žmoną Bronę, sūnų Robertą, brolį ir seseris nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

BENDRAS AMERIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS FONDAS 
CENTRO VALDYBA IR DIREKTORIAI

NEWARK, N.J.
Lietuvių vyčių veikloj

Nevvarko Lietuvos vyčiai vei
kia daugiau kaip 60 metų. Vy
čiai yra parodę daug pastangų 
ir Lietuvos laisvinimo bylos 
kėlimo. Jie pasireiškia ir kultūri
nėj veikloj. Iš parengimų gautu 
pelnu dalijasi su lietuviška para
pija, lietuviškom organizacijom, 
spauda, mokykla. Tai nuopelnas 
energingos Newarko vyčių kuo
pos, kuriai dabar pirmininkau
ja K. Šipaila.

Ir šiemet yra rengiamas me
tinis banketas spalio 14, šešta
dienį. Banketas įvyks Netv
arko lietuvių parapijos salėj, 
207 Adams St. Svečiai 6:30 
vai. vak. bus pradedami vai
šinti kokteiliais, o 8 vai., bus 
patiekta gardi vakarienė. Šokiam 
gros orkestras.

Lietuvos vyčiai prašo New 
Yorko ir New Jersey lietuvišką 
visuomenę gausiai atsilankyti ir 
paremti šį Lietuvos vyčių ren
ginį, o tuo pačiu ir pačią vy
čių organizaciją.

Bilietus galima įsigyti iš 
anksto pas kuopos pirmininką 
K. Šipailą, telef. 923-3975 arba 
pas Paul Stonį, telef. 763- 
3752. — L.V.

jų. Tad ir parapijai parinktasis 
vardas tapo savotiškai simboli
niu — per tuos 90 metų ji buvo 
ne tik Angelų Karalienė, bet ir 
karalienė visų vėliau įsisteigu
sių lietuvių parapijų Amerikoj. 
Per tuos 90 metų parapija buvo 
liudininkė lietuvių tautos 1918 
prisikėlimo nepriklausomam gy
venimui ir sutemų 1940, kada 
mūsų tautą prislėgė nauja oku
pacija.

Besikeičiąs gyvenimas pakei
tė ir parapijos apylinkės gyven
tojų sudėtį. Didelė dalis senųjų 
parapiečių išsikėlė kitur. Dar tik 
prieš 60 metų tirštai lietuviais 
apgyventam Brooklyne neuž
teko dviejų parapijiį lietuviam 
aptarnauti: 1914 visai netoli įsi
steigė ir trečioji — tai Švenč. 
Panelės Marijos Apreiškimo pa
rapija. Jei anais laikais jos buvo 
tolokai viena nuo kitos, tai da
bartiniam automobilizmo am
žiuj visos trys lietuvių parapijos 
Brooklyne yra arti bet tik 
klausimas, ar daugumas mūsų 
pasinaudojam tuo artumu, kad 
tas parapijas išlaikytume lietu
vių rankose.

Tad šios garbingos sukakties 
proga sveikinu parapijos klebo
ną kun. Petrauską ir jo pagalbi
ninką kun. Pikturną, linkėda
mas jiem geros sveikatos ir iš
tvermės sunkiam darbe. Už jų 
darbą ir pasišventimą jiem 
priklauso mūsų visų padėka ir 
pagarba. Tegu ši visų Amerikos 
lietuvių parapijų karalienė dar 
ilgus metus tarnauja visiem lie

tuviam ir lietuvybei.

Baliaus nuotaikoje
Invokaciją prieš valgį sukalbė

jo ilgametis šios parapijos klebo
nas kun. J. Aleksiūnas. Tuoj 
susirinkę ėmė valgyti ir šneku
čiuotis. Puikius pietus parengė 
Elena Mickeliūnienė su savo 
talkininkėm. Į salę ritosi veži
mėliai su valgiais, gėrimais, o 
scenoje gana įdomiai grojo vie
nas asmuo. Jis grojo akordeonu, 
o specialus aparatas mušė taktą.

Kiti sveikinimai
Kavos metu sveikinimo kalbą 

pasakė LB apygardos pirminin
kas. A. Vakselis, linkėdamas pa
rapijai kuo ilgiausiai gyventi.

Taip pat kalbėjo ir kun. V. Pik
turna, kuris šioje parapijoje vika
rauja 30 metų. Kalbėjo apie sa
vo darbą, apie klebonus, para
piją. Jo kalba įnešė daug hu
moro.

-o-
Balius buvo jaukus ir įdomus. 

Visi turėjo progos aplankyti gre
timus stalus, aplankyti pažįsta
mus, pasikalbėti, pajuokauti, pa
sišokti. Viso baliuje buvo 340 
asmenų. Pasibaigus muzikai, 
dar niekas neskubėjo ir šneku
čiavosi prie stalų, (p.j.)

BOSTON, MASS. — WNSR 1360 
bangos sekm. nuo 1 iki 1:30 vai. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. Telef. 
268-0489. Parduodamas Darbinin
kas. Didelis lietuviškų knygų pasirinki
mas.
LAISVĖS VARPAS 
Sekmadieniais 
11:30-12:00 vai. 1430 banga iš WWEL 
12:10—1:00 vai. 1460 banga iš WBET 
Vedėjas Petras Višeinis 
173 Arthur St, Brockton, MA 02402 
Telef. (617) 586-7209

Lietuvių Diena, rengiama LB 
Bostono apygardos, buvo su
rengta rugsėjo 17 Maironio Par
ke, Shrevvsbury. 2:30 vai. po
piet Worcesterio LB apylinkės 
pirm. Vladas Židžiūnas, pasvei
kinęs susirinkusius, pakvietė 
apygardos pirm. Petrą Viščinį 
vadovauti programai. Šis pri
statė JAV LB krašto valdybos 
vicepirmininką Rimą Česonį. 
Pažymėtina svečio veikla ne tik 
lietuvių, bet ir amerikiečių tar
pe, o taip pat ir Baltuosiuose 
Rūmuose. R. Česonis palietė 
svarbiausius išeivijos darbus: 
švietimą, lietuvių atstovavimą 
pas amerikiečius. Ivaškų vado
vaujamas Bostono tautinių šokių 
sambūris puikiai pašoko penkis 
tautinius šokius. Aikštėj vyku
sias krepšinio rungtynes tarp 
S. Bostono L. Piliečių d-jos 
ir Brocktono Wild Cats koman
dų laimėjo 105-91 santykiu 
Brocktono komanda. Dovanas 
komandom įteikė Lietuvių Pi
liečių d-ja So. Bostone ir Sanda
ros klubas Brocktone. Salėj vyko 
Inos Nenortienės iš Bostono 
keramikos darbų paroda.

Laisvės Varpo radijas stengia
si suorganizuoti iškilius meni
nius renginius. Spalio 15, sek
madienį, 3 vai. popiet So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėj vyks literatūros vakaras, ku
rio programą atliks Bernardas 
Brazdžionis, Antanas Gustaitis 
ir Stasys Santvaras.

Laisvės Varpo radijo bango
mis rugsėjo 10 perduotas Tau
tos šventės minėjimas. Progra
mą paruošė Laisvės Varpo vedė
jas Petras Viščinis, o perdavimo 
išlaidas apmokėjo Martyno Jan
kaus šaulių kuopa Brocktone. 
Tai sveikintinas ir kitom orga
nizacijom pavyzdžiu statytinas 
Brocktono šaulių pavyzdys.

Bostono Lietuvių Tautinių 
Šokių Sambūris rengia koncertą 
spalio 7, šeštadienį, 6 vai. vak. 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj. 
Programą atliks muz. Jono Go- 
vėdo vadovaujamas Hamiltono 
mergaičių choras Aidas ir solis
tas Rimas Strimaitis iš Toronto. 
Po programos šokiai, grojant ge
ram orkestrui. Koncertas prasi
dės punktualiai.

Kalėdų atostogos Lietuvoje 
specialiai paruoštos Jums ir šeimai 

UNION TOURS
Vadovai puikiose kelionėse nuo 1931 

$899.00 — 10 dienų/9 naktys;
6 dienos Vilniuje 

Dėl informacijos kreiptis:
UNION TOURS 
6 East 36th Street 
New York, N.Y. 10016 
(212) 679-7878

Vietos ribotos 
rezervuokite anksti

(Mes ieškome prityrusių vadovų 
su gerais paliudymais dėl 1979)

LITO BENDROVĖ PARDUODA

1978 M. KELIONES Į LIETUVĄ
Didelis pasirinkimas iš įvairių kompanijų ir ekskursijų. Priklausant nuo maršruto, 
bus aplankoma':

Roma 
Miunchenas 
Baden-Baden 
Bernas 
Leningradas 
Ryga 
Briuselis

Paryžius 
Lucerna 
Ciurichas 
Ženeva 
Maskva 
Helsinkis 
Kopenhaga

Visos 2 savaičių vasaros ekskursijos įjungia VILNIŲ penkioms dienoms. 
Dėl informacijos kreipkitės:

LITAS INVESTING CO., INC. 
86-01 114 ST. 

RICHMOND HILL, N.Y. 11418 
(212) 441-6799
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Sukaktuvinis Kultūros Ži
dinio balius įvyks lapkričio 11.
Meninei programai atlikti yra 

pakviesti populiarūs Chicagos 
dainininkai Nerija Linkevičiūtė 
ir Bernardas Prapuolenis. Kaip 
ir visada, bus šaunus orkestras, 
puikios vaišės ir maloni savų na
mų atmosfera. Sekite spaudą 
dėl tolimesnių pranešimų apie 
K. Židinio balių.

Lietuvių Kultūros Fondo val
dybos posėdis įvyko rugsėjo 14 
Kultūros Židiny. Buvo aptarti vi
suotinio narių susirinkimo rei
kalai ir 5 metų Kultūros Židi
nio sukakties paminėjimas. LK 
Fondo korporacijos narių susi
rinkimas įvyks šeštadienį, spa
lio 14, 10 vai. ryto. Kuo dau
giausia Kultūros Židinio rėmėjų 
ir aukotojų kviečiama į susi
rinkimą atvykti.

Batunas, šių metų Jungtinių 
Tautų generalinei sesijai prasi
dėjus, vėl vizituoja atstovybes 
prie Jungtinių Tautų ir pristato 
jom medžiagą apie Pabaltijo 
kraštų padėtį dabar. Kad būtų 
galima aplankyti kuo daugiau 
atstovybių, reikia daugiau tinka
mų žmonių pabaltiečių delega
cijom sudaryti. Tam tikslui spa
lio 4, trečiadienį, 7:30 v.v. Estų 
namuose, 243 East 34 Street, 
prie 2 Avė., Manhattane, įvyks 
specialus orientacinis susirinki
mas asmenim, kurie norėtų to
kiose delegacijose dalyvauti. 
Suinteresuoti prašom atvykti į 
šį susirinkimą.

Religinės Šalpos vakaras bus 
spalio 7, šeštadienį, Kultūros 
Židiny. Iš Bostono atvyksta Lie
tuvių Etnografinis ansamblis 
ir suvaidins Lietuviškas vestu
ves. Pradžia 7 v.v.

Žuvautojų bendra išvyka 
įvyks spalio 8, sekmadienį. Iš
plaukiama 6 v.r. iš Sheepshead 
Bay uosto, Ambeijack V laivu, 
prieplauka nr. 3. Tai modernus, 
didžiausias ir greičiausias šio 
uosto laivas. Žuvys — blues. 
Meškeriotojų klubas Aras visus 
kviečia dalyvauti ir registruo
tis iki spalio 7 pas Zenoną 
Jurį, tel. 212 441-7831.

Žuvautojų ir medžiotojų klu
bas Aras ragina visus narius 
nedelsiant grąžinti loterijos bi
lietus ir registruotis klubo pie
tums, kurie bus spalio 22, sek
madienį, 4 v. popiet Kultūros 
Židiny.

Ateitininkų sendraugių su
sirinkimas įvyko rugsėjo 24 Kul
tūros Židiny. Nutarta naujos 
valdybos rinkimus pravesti ko- 
respondenciniu būdu. Tuo pasi
rūpina dabartinė valdyba. 
Moksleivių ateitininkų kuopą 
sutiko globoti Liuda Gudelienė, 
jaunučius — Rasa Razgaitienė. 
Susirinkimui pirmininkavo Juo
zas Rygelis, sekretoriavo Elena 
Vaišnoraitė. Elena Mickeliū
nienė visus pavaišino kavute 
ir pyragaičiais.

Pabaltiečių festivalis įvyko 
rugsėjo 23, šeštadienį, Garden 
State Arts . Centre, Holmdel, 
N.J. Lietuviai pasirodė įspūdin
gai, gražiai dainavo Perkūno 
vyrų choras, vadovaujamas Vy
tauto Daugirdo. Tautinius šo
kius šoko Liepsna, Tryptinis, 
Aušrinė šokėjų grupės. Daina
vo Moterų kvartetas Vilija. Ši 
programa vyko 5 v. popiet, 1 
vai. buvo jaunimo dainos ir 
šokiai, skandinavų šokėjų pasi
rodymas, liaudies ir modernaus 
meno parodos.

Pianistas Vytautas
Smetona koncertuos Kultūros 
Židiny spalio 8 d. 3 v. popiet 
Lietuvių Moterų Klubų Fede

racijos 30 metų sukakties minė
jimo proga. Po dviejų sėkmingų 
rečitaliųTown Hali New York 
Times muzikos kritikai pripaži
no jo muzikinį talentą, tvirtą 
techniką ir sugebėjimą uždegti 
klausytojus savo muzikine vaiz
duote. Jo potencialui pilnai iš
vystyti tereikią tik laiko; savo 
talentą jaunasis pianistas yra 

sėkmingai įrodęs. Koncertas 
Kultūros Židiny bus puiki pro

ga išgirsti lietuviškajame New 
Yorke dar mažai pažįstamą mūsų 
pianistą.

Dail. K. Žoromskis rugsėjo 20 
grįžo iš ilgesnės kelionės po Eu
ropą, kur aplankė daugel miestų 
ir galerijų.

LDK Birutės Draugijos New Yorko skyriaus valdyba su 
svečiu paskaitininku. Iš k. Vera Rūtenienė, Emilija Noakie- 
nė, dr. Giedrius Klivečka, Aiva Žarskuvienė, Malvina Kli- 
večkienė. Nuotr. L. Tamošaičio

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS 
SUVAŽIAVIMO DARBŲ TVARKA — KRIVŪLĖ

BIRUTIEČIŲ 
PASKAITA

DLK Birutės Draugijos New 
Yorko skyrius rugsėjo 16 Kultū
ros Židinio mažojoje salėje su
rengė savo vakaronę su dr. 
Giedriaus Klivečkos paskaita.

Vakaronę pradėjo skyriaus 
pirmininkė Malvina Klivečkie- 
nė ir pristatė paskaitininką, ku
ris buvo jos sūnus — dantų gy
dytojas dr. Giedrius Klivečka. 
Be didesnių įžangų tiesiai jis 
pradėjo kalbėti apie dantis, 
ekrane rodė paveikslus ir juos 
aiškino. Tai buvo daugiausia, 
kaip dantys genda, kas sukelia 
įvairias ligas ir t.t. Po paskaitos 
atsakinėjo į klausimus.

Tada visi buvo pakviesti kavu
tės su pyragais. Buvo ir punšas. 
Kario redaktorius Zigmas Rauli- 
naitis jau buvo atsinešęs platin
ti tą savaitę pasirodžiusią mono
grafiją apie gen. P. Plechavi
čių. Prie stalų dar ilgai šnekė
tas! ir juokauta, (p.j.)

Visi malonia: kviečiami į

RIČARDO DAUNORO 
KONCERTĄ
š.m. spalio 1 d. CARNEGIE RECITAL HALL salėje, 
57 Street prie 7-tos Avenue, Manhattane.
Koncertas prasideda 5:30 v.v.

Akomponuoja pianistė DALIA SAKAITĖ

Į salę lengvai nuvykstamą “E” traukiniu — IND sistemos — 
išlipant “7 Avenue” stotyje. Koncerto salė 2 trumpi 
blokai nuo stoties.

Bilietai: $5, $3 (studentam)
Telefonuoti: M. Matulaitytei -849-0099 ar
R. Milukaitei — 689-3645

N.Y. Jaunimo Sąjungos skyrius

Lietuvos vyčių Vidurio Atlanto apskritis

Jus kviečia atsilankyti į

ANTANO MAŽEIKOS,
Lietuvos vyčių garbės nario,

PAGERBIMO PIETUS
spalio 15 Apreiškimo parapijos salėj, 

N. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N.Y.

Iškilmingos mišios 11 vai. ryto 
Pagerbimo pietūs 1 vai. popiet 

Auka 10 dol. asmeniui 
Dėl informacijų kreiptis:

Larry Janonis 
2124 Ellis Avė. 
Bronx, N.Y. 10462 
212 792-8342

Konstantinas Kazlauskas 
123 Shelter Rock Rd.
New Hyde Park, N.Y. 11040 
516 742-4727

John Adomėnas 
69 Irving Avė. 
Brooklyn, N.Y. 11237 
dieną 212 697-7257 
vakare 212 497-5212

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racija spalio 7 ir 8 Kultūros 
Židiny Brooklyne rengia savo 
narių visuotinį suvažiavimą. 
Klubų narės kviečiamos kuo 
gausiausiai dalyvauti.

Spalio 7, šeštadienį
Registracija — 9 v.r.
Pirmas darbo posėdis — 10:30 

— 1 vai. Posėdžio darbų tvarka: 
suvažiavimo atidarymas, darbo 
prezidiumo rinkimai, praeito su
važiavimo protokolo skaitymas, 
LMKF pirmininkės pranešimas, 
klubų atstovių pranešimai, pa
siūlymai, sumanymai.

Priešpiečiai — 1:30-3:30 v. 
popiet. Priešpiečių metu kalba 
LMKF garbės pirmininkė Vincė

Poetas Bernardas Brazdžionis 
spalio 15 lankysis Bostone. Grįž
damas spalio 19-22 jis sustos ir 
New Yorke.

Ričardo Daunoro koncertų tū
lą per Kanadą ir JAV rengia 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos valdyba kartu su Kanados 
ir JAV valdybomis. New Yorke 
koncerto rengėjai yra JS New 
Yorko skyrius. Pelnas ski
riamas IV pasaulio jaunimo 
kongresui, kuris bus ateinan
čiais metais Anglijoje ir Vokieti
joje. New Yorke Ričardo Dauno
ro koncertas bus spalio 1 Carne- 
gie Recital salėje.

Julė ir Balys Čepukai, ilgesnį 
laiką gyvenę Middle Village, 
N.Y., šiomis dienomis persikelia 
į Sunny Hills, Fla. Išvyks- 
tantiem draugai surengė pas 
Dėdinus išleistuves, kur palin
kėta gražių dienų saulėtoj Flori
doj.

Pabaltiečių akademinis balius 
bus rugsėjo 30 Armėnų Kultūri
niame centre, 2nd Avė., tarp 
33 ir 34 Street Manhattane. 
Dėl bilietų ir kitų informacijų 
skambinti Audrei Karašaitei, Ra
sai Milukaitei — 212 689-3645.

Lituanistikos Instituto suva
žiavimas ateinančiais metais bus 
New Yorke. Suvažiavimui rengti 
talkos komitetą sudaro: pirmi
ninkas A. Vakselis, nariai — P. 
Jurkus, Al. Balsys, V. Padvarie- 
tis, K. Bačauskas, Lituanistikos 
Instituto atstovai — kun. dr. V. 
Gidžiūnas, kun. dr. VI. Jaškevi- 
čius, dr. Vi. Krivickas, prof. A. 
Landsbergis.

Angelų Karalienės parapijos 
sukaktuviniame baliuje rugsėjo 
17 parapijai paaukojo: Ona Žu
kas — 120 dol., Alice Zupko
— 100 dol., J. Klasčiaus šeima
— 50 dol., Aleksandras ir Ire
na Vakseliai — 50 dol., Antanas

ir Emilija Matulaičiai — 50 
dol. (E. Matulaitienės dėdė kun. 
A. Milukas buvo tos parapijos 
klebonu), Teresė Barz — 50 dol. 
Sukaktuvinį tortą aukojo Marytė 
Šalinskienė.

Jonuškaitė-Leskaitienė.
Darbo posėdžio tąsa — 3:30- 

5:30 v. popiet. Posėdžio darbų 
tvarka: Lietuvos sąžinės kalinių, 
disidentų gelbėjimo reikalai, 
kalba LMKF atstovė Vlike Vik
torija Čečetienė, pareiškimų, 
nutarimų paruošimas. Iždinin
kės Elenos Legeckienės prane
šimas. Organizaciniai reikalai.

Pavakariai — 5:30-6:30 v.v.

Spalio 8, sekmadienį

Mišios — 9 v.r. tėvų pranciš
konų vienuolyno koplyčioje.

Pusryčiai — 9:30-10:30 v.r.
Antrasis darbo posėdis — 

10:30-1:30. Posėdžio darbų tvar
ka: LMKF valdybos rinkimų 
komisijos sudarymas, kandida
čių į LMKF valdybą siūlymas, 
slaptas balsavimas, LMKF revi
zijos komisijos rinkimas. Orga
nizaciniai reikalai.

Priešpiečiai — 1:30-3:30 vai. 
Priešpiečių metu kalba Rima 
Mironienė.

Pianisto Vytauto Smetonos 
koncertas — 4 v. popiet Kultū
ros Židinio didžiojoje salėje.

GREAT NECK, N.Y.
Great Necko Lietuvių Bend

ruomenės, apylinkė spalio 1, 
sekmadienį, rengia rudeninį 
pikniką Kings Point parke 
Great Necke, septinta area, įva
žiavimas iš Red Brook Rd. Pra
džia 1 v. popiet. Visi iš Long 
Islando ir iš New Yorko kvie
čiami kuo gausiausiai dalyvau
ti ir pasidžiaugti gražia rudens 
gamta. (V.B.)

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS 
ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 7 D., 
KULTŪROS ŽIDINY RENGIA 

75 METŲ SUKAKTUVINĮ
i

RUDENS BALIŲ
PRADŽIA 7 VAL. VAKARO SU KOKTEILIAIS

8 VAL. TRUMPAS SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMAS

IR

HUMORISTINĖ PROGRAMA, KURIĄ ATLIKS

AKTORIUS

VITALIS ŽUKAUSKAS
PO PROGRAMOS NAMIE GAMINTŲ VALGIŲ BUFETAS IR 

ŠOKIAI , GROJANT R. KAZLO ORKESTRUI

ANT STALŲ BUS ŠAMPANAS IR KITI GĖRIMAI

ĮĖJIMO AUKA — 15 DOL. ASMENIUI, PRIE JAUNIMO 
STALŲ — 7.50 DOL.

STALUS IR PAVIENES VIETAS GALIMA IŠ ANKSTO UŽSISAKYTI 
PAS K. VAINIŲ 849-6091, E. STAKNĮ 523-8517, V. KATINĄ 846-1210 

IR S. PRAPUOLENĮ (203) 762-2981

VISUS MIELAI KVIEČIA ATSILANKYTI
N.Y. L.A. KLUBO VALDYBA

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJA 
savo veiklos 30 metų sukakties proga 

ruošia

VYTAUTO SMETONOS KONCERTĄ
spalio 8, sekmadienį, 4 vai. popiet 

Kultūros Židinyje

Bus pusvalandžio akademija, kava su priedais

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

Prie įėjimo auka 5 dol.

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!

Cape Code, Centerville, arti 
Craigville pajūrio, parduodamas 
statybai patvirtintas apie 1/3 
akerio sklypas už $9,000. A. Dei- 
kis, 202 High Clear Drive, Stam- 
ford, Ct. 06905. Tel. 203 
322-7747.

RELIGINĖS ŠALPOS VAKARAS

BOSTONO LIETUVIŲ ETNOGRAFINIS 
ANSAMBLIS

“LIETUVIŠKOS VESTUVĖS”

1978 spalio 14, šeštadienį, 7 vai. vak.
Kultūros Židiny, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Veiks baras ir bufetas
Po programos šokiam gros orkestras

Auka Religinei Šalpai 5 dol., jaunimas aukoja 2 dol.
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