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Savaitės 
įvykiai

Dalyvaujant prez. Carter, 
Washingtone vyksta taikos dery
bos tarp Egipto ir Izraelio. Egip
to delegacijai vadovauja gyny
bos min. Kamai Hassan Ali, o 
Izraelio — užs. reik. min. Moshe 
Dayan. Ir šios derybos būsian
čios slaptos.

Į Etiopijos 4 m. revoliucijos 
sukaktuves buvo pakviestas 
prancūzų spaudos fotografas 
Bemard Couret. Jam buvo leis
ta lankytis Hararo provincijoj, 
kur vyko aršios kovos su Soma- 
lijos partizanais. Jo parvežtos fo
tografijos pirmą kartą formaliai 
patvirtino sovietų karinių pata
rėjų ir Kubos karių buvimą Etio
pijoj. 9,000 kubiečių tebėra Oga- 
den provincijoj ir apie 4,000 
padeda kovoti su Eritrėjos parti
zanais. Sovietų patarėjų esama 
apie 1,000. Etiopijos kovose su 
Somalija žuvo 5,000 kubiečių.

Zambijos prez. Kenneth 
Kaunda dėl krašto ūkinių sun
kumų buvo priverstas atidaryti 
nutrauktą geležinkelio susisie
kimą su Rodezija, per kurią 
Zambijos vario rūda buvo gabe
nama į P. Afriką ir Mozambi
ką. Prieš kurį laiką Kinijos nu
tiesta geležinkelio nauja linija 
dėl prekių vogimo, riedmenų 
gedimo ir nemokšiško tvarkymo 
negalima buvo pasitikėti.

Rodezijos min. pirm. lan 
Smith ir su juo bendradarbiaująs 
juodųjų vadas Sithole tarėsi Ro
dezijos reikalais su valst. sekr. 
Cyrus R. Vance, bet pažiūrų 
skirtumų nepajėgė išlyginti.

Aliejų eksportuojančios 
valstybės yra pasiryžusios suma
žinti aliejaus žaliavų tiekimą 
pramoninėm valstybėm, jei jos 
nesutiks dalytis su aliejaus valy
mo operacijom.

JT saugumo tarybai vienbal
siai nutarus sustabdyti Libano 
kovas tarj) Sirijos taikos prie
žiūros dalinių ir krikščionių mi
licijos, Libane jau kelios dienos 
vyksta paliaubos, bet niekas nė
ra tikras, kad kovos vėl neatsi
naujintų.

JAV senatas pratęsė konstitu
cijos priedo dėl lygių teisių 
įsigaliojimo terminą dar 3 m. ir 
3 mėn. Šį priedą yra patvirtinu
sios 35 valstijos, bet priedui įsi
galioti reikia 38 valstijų patvir
tinimo.

Valst. sekr. Cyrus R. Vance 
išvyksta į Maskvą strat. ginklų 
apribojimo sutarties reikalais.

Ekspertai tvirtina, kad JAV ga
minama skriejančioj i raketa ga
lės prasiveržti pro visus Sov. 
S-gos gynybos įrengimus.

Nikaragvos prez. Anastazio 
Somoza panaikino žinių cenzū
rą.

Rodezijos vyriausybė panaiki
no iki šiol ten vykdytą juodų
jų diskriminaciją mokyklose, gy
venamose vietose ir ligoninėse.

Švedijos koalicinė vyriausybė, 
negalėdama susitarti dėl atomi
nės energijos jėgainių statymo, 
atsistatydino.

Centrinės Afrikos imperato
rius Bokassa I ištrėmė savo vy
riausią sūnų ir gynybos ministe- 
rį Georgės Bokassa.

Belgijos min. pirm. Leo Tin- 
demans vyriausybė, nepajėg
dama susitarti dėl Belgijos pada
lijimo į kalbines sritis, atsistaty
dino.

Britanijos min. pirm. James 
Callaghan pakvietė į Britaniją 
atsilankyti Kinijos min. pirm. 
Hua Kuo-feng.

Portugalijos vyriausybė susi
tarė su Angola dėl prieš kurį 
laiką į Portugaliją atbėgusių An
golos gyventojų laisvo grąžini
mo į Angolą.
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IŠRINKTAS NAUJAS POPIEŽIUS

Katalikų Bažnyčios vyriausiu 
valdytoju ir Kristaus 264-tuoju 
vietininku spalio 16 išrinktas 
lenkas kardinolas Karol Wojtyla, 
pasirinkęs naują vardą — Jonas 
Paulius Antrasis. Apie jo išrin
kimą Šv. Petro aikštėj ir visame 
pasauly laukiantiem tikintie
siem buvo duotas balto dūmo 
ženklas 6:18 vai. vak. Romos lai
ku, arba 1:18 vai. popiet New 
Yorko laiku.

Tai jauniausias popiežius per 
paskutinius šimtą metų. Tai pir

Popiežius Jonas Paulius II

CIVILIS MINISTRAS VIS KIŠASI 
Į BAŽNYTINIUS REIKALUS
Iš Lietuvos K.B. Kronikos Nr. 33

Vilnius

Religijų reikalų tarybos prie 
TSRS Ministrų Tarybos įgalioti
nis

Lietuvos TSR
1977 lapkričio 11d.

.........rajono DŽDT vykdomojo 
komiteto pirmininkui

Prašau iki 1978 m. sausio 15 
d. pristatyti informaciją apie pa
dėtį visų konfesijų religinėse 
bendruomenėse ir religingumo 
būklę rajone 1977 metais.

Pageidautina, kad informa
cijoje būtų nušviesta šie klausi
mai:

1. Religijos padėtis rajone, 
mieste, apibūdinant religinių 
bendruomenių veiklą, dvasi
ninkų priemones, aktyvinant re
liginį gyvenimą, pamokslų turi
nį (pridedant turimų užrašytų 
pamokslų nuorašus), bažnyčių 
ir kitų maldos namų lankomu
mą; atsilankiusiųjų tikinčiųjų 

mas kartas Katalikų Bažnyčios 
istorijoje, kad popiežiumi išrink
tas lenkų tautybės kardinolas. 
Paskutinis ne italas popiežium 
buvo išrinktas olandų tautybės 
kardinolas, pasirinkęs Adriano 
Šeštojo vardą ir popiežiavęs 
1522-23.

Naujasis popiežius gimė 
Wadowice, Lenkijoj, 1920 gegu
žės 18. Jo tėvas buvo chemijos 
produktų fabriko darbininkas. 
Karolis Wojtyla studijavo Kroku
vos kunigų seminarijoje ir, į- 

skaičių ir aptarnaujantį perso
nalą (pagal pridedamą formą); 
gimimų, jungtuvių ir mirimų 
skaičių rajone, mieste.

2. Religinių bendruomenių 
bendra finansinė ūkinė veikla 
(pagal pridedamą formą).

3. Kultų įstatymų laikymosi 
kontrolės organizavimas; komi
sijų šių įstatymų laikymui kont
roliuoti veikla; kultų įstatymų 
pažeidimų analizė ir priimtos 
priemonės pažeidėjų atžvilgiu.

4. Gauti skundai ir pareiški
mai religijos klausimais; jų te
matika ir nagrinėjimų išvados.

Informacijoje gali būti nu
šviesti ir kiti, jūstj manymu, ver
ti dėmesio klausimai, bei pa
teikti pasiūlymai šiam darbui 
gerinti.

Religijų reikalų tarybos 
Įgaliotinis

K. Tumėnas

-o-
Kaunas

1978 kovo 27 (antrąją Velykų 
dieną) Kauno KGB viršininkas 

šventintas kunigu, tęsė studijas 
Romoje. 1948 Angelicumo uni
versitete gavo filosofijos dakta
ro laipsnį. Vėliau jis dar yra ga
vęs teologijos daktaro laipsnį. 
Dirbo pastoracijos darbą parapi
jose ir profesoriavo Liublino ir 
Krokuvos universitetuose.

Karolis Wojtyla 1958 buvo pa
skirtas Krokuvos vyskupu pagel- 
bininku ir veikliai dalyvavo Va
tikano Antrojo Suvažiavimo 
svarstymuose. Kardinolo skry
bėlę jam suteikė Paulius Šešta
sis prieš vienuolika meti].

Bagdonas surengė “spaudos 
konferenciją” korespondentams, 
spaudos ir propagandos darbuo
tojams, partiniams ir spec. sky
rių aktyvui. Saugumo viršinin
kas klausytojams skundėsi, kad 
šiais metais arkikatedroje bazi
likoje ir kitose bažnyčiose žmo
nių buvo daugiau negu kitais 
metais. Toliau Bagdonas pasa
kojo, kad kunigai, keldami pa
moksluose tautinį-religinį susi
pratimą, bando daugiau žmonių 
patraukti į bažnyčią, ir prašė pa
tarimo, kas reikėtų daryti, kad 
būtų galima sustabdyti šią tauti
nio sąmoningumo augimo ten
denciją.

-o-
Kaunas

1978 gegužės pradžioje į Vati
kaną išvyko Kauno arkivyskupi
jos ir Vilkaviškio vyskupijos 
apaštališkasis administratorius 
vysk. J. Labukas.

Su nerimu kunigai laukia jo 
sugrįžtant, kadangi bijoma, kad 
blogai informuota Vatikano Kuri-

(nukelta į 2 psl.)

— Spalio 4 Vilniaus filharmo
nijos salėje simfoniniu koncertu 
pradėtas “Muzikos ruduo”. Spa
lio 5 Mažojoje baroko salėje bu
vo atliekami naujausi lietuvių 
kompozitorių simfoniniai kūri
niai. Spalio 6 koncertas Druski
ninkuose prie M. K. Čiurlionio 
paminklo. Toliau simfoniniai 
koncertai vyko Tauragės, Šila
lės, Zarasų, Ignalinos, Širvintų 
ir Trakų rajonuose. Muzikos 
rudens programoje dalyvauja ir 
svečiai muzikai iš Čekoslovaki
jos, Vengrijos ir Bulgarijos.

— Paskutinėmis rugsėjo die
nomis Dailės parodų rūmuose 
Vilniuje atidaryta knygos meno 
paroda. Parodos dėmesys su
telktas į knygų išleidimą ir 
iliustracijas. Verčia tačiau stebė
tis, kad ir knygos menas jungia
mas su bolševikine propaganda. 
Paroda turinti priminti Lietuvos 
komunistų partijos įsikūrimo še
šiasdešimtmetį. Dar pikčiau, kai 
skelbiama, kad tai “tarybų 
valdžios Lietuvoje įkūrimo” še
šiasdešimtmetis. Argi tas V. 
Kapsuko nepavykusias pastan
gas ir bolševikinių gaujų antplū
dį į rytinę Lietuvą jau galima 
vadinti “tarybų valdžios” įkūri
mu? Net ir knygų paroda api
ma tik 1940-1978 metus. Už pa
rodoje esančias knygų iliustraci
jas premijomis ir garbės raštais 
apdovanoti šie dailininkai: A. 
Žvilius, B. Leonavičius, V. Va
lius, A. Kučas, S. Valiuvienė, 
B. Žilytė, K. Juodikaitis, V. Ar- 
malas, R. Dočkutė, A. Augaitis 
ir R. Gibavičius. Paroda veiks 
visą spalio mėnesį.

— Spalio 3 Šiauliuose buvo va
karas M. K. Čiurlioniui pa
gerbti. Grojo M. K. Čiurlionio 
vardo kvartetas. Poeziją skaitė 
aktorius V. Kybartas.

— Kompozitorių namuose 
rugsėjo 14 buvo pirmoji kultūri
nio sezono muzikos kūrinių per
klausa. Komp^ V. Bagdono “Hu
moreską” dviem fortepijonams 
atliko L ir K. Grybauskai. Aš- 
tuonias V. Barkausko dainas, 
sukomponuotas M. Vainilaičio 
vaikiškiems eilėraščiams, padai
navo solistė R. Maciūtė. To pa
ties kompozitoriaus 5 eskizus 
padainavo A. Stasiūnaitė, prita
riant fleitai, klavesinui, smuikui, 
violončelei ir kontrabosui. J. Ba
šinsko sonatą smuikui ir fortepi
jonui atliko R. Katilius ir L. 
Lobkova.

— Naujų knygų rinkoje gali
ma paminėti: A.Sprindžio mo
nografija POVILAS VIŠINSKIS 
(311 psl., 8000 egz.); Juliaus 
Būtėno atsiminimai ŽMONĖS, 
KURIUOS PAŽINOJAU (264 
psl., 20,000 egz.); Teofilio Zuba- 
vičiaus mokslinės populiari- 
zacijos knyga ŽUVINTAS IR JO 
GYVENTOJAI — žinios apie 
paukščius, žvėris, augalus, eže
rą ir palias, paežerės kaimelius, 
jų žmones; Janinos Degutytės 
poezijos rinktinė TYLOS VA
LANDOS (352 psl., 14,000 egz.); 
Vytautės 'Žilinskaitės humoristi
nių pasakojimų rinktinė SATY
ROS (204 psl., 20,000 egz.); 
seniai periodikoje besireiškian
čios poetės Inezos Janonytės 
pirmoji knyga VEIDAS (136 
psl., 7000 egz..); kritiko S. Ren- 
čio sudarytas straipsnių rinkinys 
JULIUS JANONIS LITERATŪ
ROS MOKSLE IR KRITIKOJE 
(359 psl., 10,000 egz.); Vytauto 
Mačiuikos poezijos rinkinys 
RITMAI (104 psl., 6000 egz.); 
reprodukcijų aplankas ir apy
braiža ALGIRDAS LAUCIUS 
(serijoje Šiuolaikiniai lietuvių 
dailininkai, 5000 egz.); Mykolo 
Sluckio raštų ketvirtoji knyga 
LAIPTAI Į DANGŲ (391 psl., 
30,000 egz.).

— Nuo rugsėjo 10 iki rugsėjo 17 
Vilniuje vyko kamerinių or
kestrų festivalis, skirtas A. Vi- 
valdžio 300 metų gimimo su
kakčiai paminėti. Festivalyje 
dalyvavo S. Sondeckio vadovau
jamas Lietuvos kamerinis or
kestras, M. K. Čiurlionio vidu
rinės meno mokyklos styginis 
orkestras, vadovaujamas P. Ste- 
panovo, Leningrado senovinės 
ir šiuolaikinės muzikos orkest
ras, Azerbaidžano kamerinis or

kestras, Latvijos kamerinis or
kestras ir Veimaro kamerinis or
kestras. Programų branduolys 
buvo A. Vivaldžio kompozicijos, 
tačiau orkestrai atliko ir savų 
tautų kompozitorių kūrinių. 
Festivalis užbaigtas jungtiniu 
visų orkestrų koncertu, kuriam 
dirigavo Juozas Domarkas.

— Okupuotos Lietuvos spau
doje labai džiaugiamasi, kad 
melioratoriai jau sutvarkė du 
milijonus hektarų dirbamos že
mės. Ta proga Raseinių rajono 
Laisvės kolchoze buvo didelės 
iškilmės, kuriose dalyvavo parti
jos ir valdžios viršūnės. Pasaky
tose kalbose buvo pabrėžta, kad 
tai įvykdyta kaip dalis Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos ag
rarinės politikos. Tie žodžiai į- 
rašyti ir kolchozo laukuose pa
statytame paminkliniame akme
nyje . . . Nors melioracija pri
klauso ekonominei sričiai, bet ji 
neišvengiamai liečia ir kultū
rą, gamtos grožio išsaugojimą, 
krašto klimatines sąlygas. Giria
masi, kad nusausinta tūkstan
čiai hektarų pelkių, pravesta 
naujų kelių, nudrenuota dirvų, 
bet, antra vertus, net nesigiria
mą, kiek melioratoriai bjauriais 
grioviais pavertė grožiu spindin
čių upelių, kiek buldozeriai nu
griovė senų sodybų, kiek iš
naikino našių sodų, kaip nuskur
dino daugybę vietovaizdžių. 
Daugelyje vietų tiesiasi tušti 
laukai, patogūs traktoriams ir 
kombainams, bet skurdūs akiai. 
Tie 44 tūkstančiai melioratorių 
yra okupanto įrankis derliui pa
didinti. O okupantams juk nerū
pi nei Lietuvos grožis, nei kli
matinių sąlygų išsaugojimas.

— Minėtasis Jonas Aničas 
savo straipsnio tęsinyje (Lit. ir 
Menas, Nr. 39) dar aštriau kriti
kuoja Baltų studijas. Jam nepa
tinka, kad pabaltiečių moksli
ninkai seka, kasjlaroma okupuo
tų kraštų mokyklose. Gindamas 
rusų kalbos reikalingumą, jis ci
tuoja seną komunistų partijos 
pasisakymą: “Kas kursto prieš 
rusų tautą, kas norėtų atplėš
ti lietuvių tautą nuo rusų tautos, 
tas kasa duobę lietuvių tautai. 
Arba su rusų tauta, su visomis ta
rybinėmis tautomis nacionalinio 
suklestėjimo keliu, arba impe
rialistinė vergovė, lietuvių tau
tos sunaikinimo grėsmė. Trečio 
kelio nėra”. Gerai, kad J. Aničas 
tuo atveju toks atviras: rusinimo 
tendencijos juk yra ryškios jo ci
tuotuose žodžiuose. Atviras J. 
Aničas ir sakydamas, jog mokyk
la daro viską, kad auklėtiniams 
įdiegtų marksizmo-leninizmo 
teoriją. Bet į suktą dialektiką 
autorius nukrypsta, kai kalba 
apie žmogaus teises, sąžinės 
laisves ir religijos persekiojimą. 
Čia jis per akis meluoja ir karto
ja nudėvėtus publicistinius tei
gimus, kad žmogų saugoja kons
titucija, kad Sovietijoje yra de
mokratija, kad žmonių santykiai 
grindžiami humanizmu. Kad 
Sovietų Sąjungoje viskas grin
džiama melu ir nudėvėta pro
paganda, akivaizdžiai parodo ir 
minimas Jono Aničo kritikos 
straipsnis.

— Eilėraščio vertimo iš rusų 
kalbos (B. Achmadulinos “Lu
natikai”) konkursą laimėjo du 
visai nežinomi literatai, abu laz- 
dijiečiai — Jonas Radzevičius ir 
Petras Mikalauskas. Niekas iš 
žinomų rašytojų konkursu nesi
domėjo.

— J. Grušo istorinė drama 
“Unija” Kauno dramos teatre 
vaidinama labai originaliu, neį
prastu būdu. Aktoriai vilki savo 
kasdieninius drabužius, o istori
niai kostiumai kaba scenoje ant 
pakabų ir reikiamu momentu 
sujuda. Toks išradingumas pri
klauso režisieriui J. Vaitkui ir 
dailininkei J. Malinauskaitei. 
Tokiu būdu istorija lyg ir at
skiriama nuo dabartinio žmo
gaus.

— Sigito Gedos muzikiniam 
vaidinimui “Dainuojantis ir šo
kantis mergaitės vieversėlis” 
muziką sukomponavo M. Urbai- 
tis. Kritikai su veikalu jau su
sipažino kompozitorių namuo
se įvykusioje perklausoje.

Pr. N.
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Savaitės 
įvykiai

Panamos prezidentu buvo pri
saikdintas Aristides Royo. Lig
šiolinis prez. Omar Torrijos lie
ka Panamos tautinės gvardijos 
vadu ir dėlto turės didelės įta
kos į krašto valdymą.

Italijos policijai pavyko suras
ti ten siautusios Raud. brigados 
teroristų namus, kuriuose kratos 
metu buvo rasta nužudyto Aldo 
Moro paskutinės fotografijos, jo 
apklausinėjimo juostelės, jo teis
mo ir pagrobimo aprašymai. Bu
vo areštuoti 5 teroristai.

Rand korporacijos studija tvir
tina, kad pasaulio aliejaus ištek
lių užteksią dar 80 ar 90 metų.

Nobelio literatūros premija 
buvo paskirta žydiškai rašan
čiam amerikiečiui rašytojui Isaac 
Bashevis Singer, o medicinos 
premija — John Hopkins medi
cinos mokyklos profesoriam dr. 
Hamilton Smith, dr. Daniel 
Nathans ir Šveicarijos prof. 
Wemer Arber už jų darbus 
apie celes.

Nežiūrint paskutinių Italijos 
policijos susektų ir areštuotų 
teroristų, Neapolio mieste tero
ristų buvo nužudytas kriminali
nės antropologijos instituto 
prof. Alfredo Paolella.

Maskvoj buvo sulaikytas disi
dentas matematikas Juri Gastiev,

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamu daiktų 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.«■ Į— ... , . .  .
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.

Šiluvos šventė
Šv. Jurgio parapija Cleve

lande rugsėjo 10 iškilmingai at
šventė Šiluvos Stebuklingosios 
Dievo Motinos šventę, dalyvau
jant nemažam skaičiui parapie- 
čių.

Mišias aukojo parapijos nuo
latinis svečias kun. Juozas Čeka- 
vičius, asistuojamas ilgamečio 
parapijos klebono kun. Balio 
Ivanausko, kun. A. Goldikovskio 
ir svečio misionieriaus kun. Mit- 
chell-Mačiulio. Parapijos cho
ras, vadovaujamas Ryto Babicko, 
savo iškiliu giedojimu prisidėjo 
prie šventės iškilmingumo.

Po pamaldų parapijos salėj 
įvyko šventės minėjimas, ku
riam, kaip ceremonijų meisteris, 
vadovavo jaunesnės kartos atsto
vas Kęstutis Civinskas, parapijos 
tarybos narys. Įdomią ir turi
ningą paskaitą apie marianizmą 
ir modemų teologinį požiūrį į 
Marijos garbinimą skaitė Pau
lius Alšėnas.

Po paskaitos jaunimas, apsi
rengęs tautiniais drabužiais, atli
ko Alfonso Karkliaus paruoštą 
montažą, kuriame dalyvavo Vy
tautas Kliorys, Rita Kazlauskai
tė, Virginija Juodišiūtė, Vilija 
Banionytė ir Mirga Bankaitytė. 
A. Mikulskienės kanklių orkest
ras ir vienas lumzdelis pagrojo 
keletą kompozicijų liaudies mu
zikos motyvais.

Programai pasibaigus, klebo-

Sutuoktuvių mišios Clevelande. Iš k. kleb. kun. Balys Iva
nauskas, kun. Aleksandras Goldikovskis, kun. J. Čekavi- 
čius, kun. Mačiulis-Mitchell. Susituokė Jūratė Balašaitytė ir 
Jonas Salerno.

Nauja šeima

Jūratė Balašaitytė ir Jonas Sa
lerno rugsėjo 29 susituokė Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioj. Jau
nuosius palaimino ir iškilmingas 
pamaldas aukojo parapijos kle
bonas kun. B. Ivanauskas, gie
dant Ryto Babicko vadovauja
mam oktetui su soliste Irena Gri- 
galiūnaite.

Vestuvių pokyly dalyvavo 
daugiau kaip 400 asmenų. Svei
kinimai gauti iš Baltųjų Rūmų, 
buv. prezidento Gerald Ford ir 
jo žmonos, Ohio gubernatoriaus

James Rhodes ir kitų aukštų pa
reigūnų.

Jonas Salerno — jaunas 
respublikonų partijos veikėjas, 
šiuo metu išrinktas į Moreland 
Hills miesto tarybą. Jūratė Ba
lašaitytė, buvusi Grandinėlės 
šokėja, aktyvi skautė, baigė 
Vysk. Valančiaus lituanistinę 
mokyklą, studijavo meną Kento 
universitete. Šiuo metu eina at
sakingas administratorės parei
gas federalinių programų biu
džeto tvarkyme protiškai atsili- 
kusiem vaikam.

A.B.

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

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

pas kurį kratos metu buvo rasta 
1 egz. Einamųjų įvykių kroni
kos. Jis prieš dvejus metus nete
ko darbo ir yra kaltinamas velt
ėdy ste.

KGB painformavo čia gyve
nančio muziko Aloyzo Jurgučio 
žmoną Mariją, kad jai ir jos duk
rai niekada nebus leista išvykti 
pas vyrą.

Čekoslovakijos policija areš
tavo prie Lenkijos sienos at
vykusį 77 chartos signatarą Ja

nas kun. B. Ivanauskas pareiškė 
savo padėką rengėjam ir daly
viam ir pristatė parapijos svečią 
iš tolimosios Japonijos — lietu
vį kunigą misionierių Mačiulį- 
Mitchell. Po to šventės dalyviai 
dar geroką valandą vaišinosi 
tradicine parapijos kavute.

Minėta tautos šventė
DLK Birutės draugijos Cleve

lando skyrius rugsėjo 9 vakarą 
surengė tautos šventės minėji-

LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ 
SEMINARAS

LB Švietimo Tarybai prašant, 
Lietuvių Tautinių Šokių Institu
to ir LB pastangomis (per Lith- 
uanian Folk Dance Festivals, 
Ine.) lapkričio 23-26 Chicagoj 
ruošiamas šokių mokytojų semi-

Seminare kviečiami dalyvauti 
visi lituanistinių mokyklų tauti
nių šokių mokytojai, visi tauti
nių šokių grupių mokytojai ir vi
sos, visi, kurie ruošiasi tautinių 
šokių mokytojo darbą dirbti 
ateity. Jame dėstys patyrę lietu
vių tautinių šokių specialistai. 
Dalyviai prašomi registruotis iki 
lapkričio 1 šiuo adresu: N. Ru
pius, 7355 So. VVhipple St., 
Chicago, IL 60629.

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.

roslavą Sabatą, norėjusį susitikti 
su Lenkijos disidentais. ;

Maskyųs skyriaus Amnesty 
International pirm-kui Georgi 
Vladimov sovietų organai nelei
do išvykti į Amnesty Interna
tional suvažiavimą Britanijoj.

Ankaroj, Turkijoj buvo nužu
dyti 6 kairiosios opozicinės dar
bo partijos nariai.

JAV karo transporto lėktuvas 
su 18 laivyno karių atsimušė 
į migloj paskendusį kalną Čilėj, 
ir visa įgula žuvo.

JAV paleisti į erdvę 6 Nim
bus tipo satelitai nurodo, kurio
se vandenynų srityse yra plau
kiojančių ledo kalnų, kur yra su
sispietę jūros gyvūnų būriai, 
seka orą ir sugeba nurodyti bet 
kurių objektų geografinę padėtį.

Prez. Carter pasirašė įstatymą, 
leidžiantį JAV turistam įsivežti 

iš užsienio be muito dovanų už 
300 dol. Anksčiau buvo leidžia
ma tik už 100 dol.

Valst. d-tas pareiškė, kad Sov. 
S-goj tebevykstą žmogaus teisių 
varžymai gali apriboti mokslinių 
informacijų pasikeitimą tarp 
JAV ir sovietų mokslininkų.

Lenkijoj, R. Vokietijoj, Čeko
slovakijoj, Rumunijoj ir Bulgari
joj veikia per 1000 įvairiais var
dais pasivadinusių specialių 
krautuvių, kur vakarų valiutos 
turintieji žmonės gali gauti pirk
ti ir tokių prekių, kurių papras
tose krautuvėse nėra. Jų metinė 
apyvarta siekia 1 bil. dol.

mą.
Pirmininkė Jadvyga Budrienė 

atidarė šventės programą, kvies
dama dalyvius sugiedoti Lietu
vos himną. Pranas Karalius, 
mėgstamas Clevelando paskaiti
ninkas, kalbėjo apie tautos šven
tės reikšmę, susijusią su Vytau
to Didžiojo vainikavimu. Regina 
Nasvytienė, sklandžiai ir ele
gantiškai eidama ceremonijų 
meisterės pareigas, pristatė Ra
movė nų choro akompaniatorę 
pianistę Genovaitę Karsokienę 
kaip iki šiol nežinomą publikai 
poetę, perskaitydama jos eilėraš
tį “Tėvynės ilgesys”.

Nora Braziulienė, akompo- 
nuojant G. Karsokienei, padai
navo lietuvių kompozitorių dai
nų. Angelytė Karaliūtė atliko 
pianinu Rondo Capricioso Op. 
14 (Mendelssohn-Bartholdy). Ji, 
Birutės Smetonienės ir Antano 
Smetonos mokinė, vos eidama 
keturioliktus savo amžiaus me
tus, laimėjusi eilę konkur
sų ir pasižymėjusi kaip daug 
žadanti pianistė, suteikė va
karui pakilią jaunatvišką nuo
taiką.

Vakaras buvo jaukus ir kul
tūringas. Gaila, kad buvo per 
maža publikos.

naras.
Seminaro programa susidės iš 

lituanistinių mokyklų tautinių 
šokių kurso ir tautinių šokių 
grupių mokytojų pasitobulini
mo, žvelgiant į ateinančią VI- 
ąją lietuvių tautinių šokių šven
tę 1980 Chicagoj. Programos ve
dėja pakviesta Nijolė Pupienė. 
Vėliau ji pateiks smulkesnių 
informacijų. LFDF direktorių 
tarybos pirm. Broniaus Juodelio 
pastangomis šiam seminarui fi
nansuoti yra gauta $2,000 iš Il
linois Art Council.

VVATERBURY, CONN.

LMK Federacijos Waterburio 
klubo rudens balius bus spalio 
21, šeštadienį. Buvo numatyta, 
kad koncertuos New Yorko jau
nimo ansamblis Sutartinė. An
samblis dėl nenumatytų kliūčių 
negali atvykti.

Jo vietoje koncertinę progra
mą atliks muziko Jurgio Petkai- 
čio trijo — kvartetas iš Hart
fordo.

Po programos vaišės, šokiai.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš I psl.)

ja nepaskirtij vyskupais KGB ko
laborantų.

-o-
Kaunas

1978 balandžio 28 iš Kauno 
kunigų seminarijos buvo iš
kviestas klierikas E. Paulionis į 
Vilniaus saugumą ryšium su V. 
Petkaus byla.

Gegužės 5 tuo pačiu tikslu bu
vo tardomas klierikas R. Dal- 
gėla.

gus aukščiau už Dievą”) ir Reli
gijų reikalų tarybos įgaliotinis 
K. Tumėnas (tema: “Religijos 
padėtis Lietuvoje”). Pasiklausy
ti šių paskaitų buvo pakviesti ir 
pašaliniai, kursų nelankę žmo
nės — įvairūs darbuotojai bei 
mokytojai.

-o-

Lenkijoj gimusiam JAV rašy
tojui Isaac Bashevis Singer už jo 
literatūrinę kūrybą buvo paskir
ta Nobelio literatūros premija.

Kaunas
1978 balandžio 14 Statybinės 

architektūros instituto patalpo
se, užbaigiant marksizmo-le
ninizmo studijų metus, skaitė pa
skaitas H. Zimanas (tema: “Žmo-

i“*'

t A®
Dainavoje spalio 7-8 įvyko PLB valdybos ir PLJ Sąjungos atstovų pasitarimas. Nuotraukoje
— dalis pasitarimo dalyvių. Nuotr. Jono Urbono

K. Tumėnas pabrėžė, kad rei
kia vengti konfliktų su tikin
čiaisiais, neaštrinti padėties, ne
užgaulioti jų religinių jausmų.

Šalia kitų informacijų K. Tu
mėnas pasakė, kad tikintieji 
Lietuvoje kulto namų ir tarnų 
išlaikymui suaukoja kasmet apie 
1 mil. rublių, iš kurių “nedaug, 
bet šiek tiek nubyra ir valdžiai 
— apie 23,000 rb.”

Iš tiesų valdžiai “nubyra” ne 
tokia jau “kukli” sumelė, kaip 
teigia K. Tumėnas. Mažutėje pa
rapijoje, kur yra maža medinė 
bažnytėlė, “nubyra” daugiau 
pusės tūkstančio rublių, o kur 
yra mūrinės bažnyčios — ten vi
dutiniškai “nubyra” apie 2-3,000 
rb., miestuose — dar daugiau. 
Kunigų yra 700 su viršum, tai
gi nesunku apskaičiuoti, kiek 
apytikriai valdžia turi pajamų 
iš tikinčiųjų.

Po paskaitos buvo prašoma 
pateikti klausimų. Netrukus pir
mininkaujantis sušuko: “Pra
šome anoniminių laiškų nesiųs
ti! Parašykite pavardes!”

Salėje nuplaukė šnabždesys: 
“Bijo!”

Ne tik bijo, bet ir užmiršta, 
kad užklausimas dar nėra anoni
minis laiškas ir kad šiuo atveju 
turėtų būti svarbu ne kas klau

sia, bet koks neaiškumas nori
ma išsiaiškinti. Tačiau “laisvės 
šalyje” yra kitaip . . .

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. 
WSOU-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.

A NENORIAIS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, (JUEfcNS 

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

KVECAS
JONAS 

19 33 +1976

Lietuviška REAL ESTATE Įstaiga St. Petersburge, Floridoj
ANGELĖ E. KARNIENĖ
Broker-Realtor
3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Fla. 33706
Telef. (813) 360-2448, vakare (813) 345-2738

Rezidencijos-Moteliai-Sklypai 11^ uj
Apartmentai-Kondominiumai uJ AJ
Nuomavimas — Notary Public realtor t~—

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 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Važiuokite į Lietuvą!
— Važiuokite į Lietuvą! Atva

žiuokite į Lietuvą! Mes pasirū
pinsime, kad viską patys pama
tytumėte, — pastarųjų dviejų 
mėnesių laikotarpyje, važinėda
mi po visą Ameriką, žymesniuo
sius Amerikos lietuvius kultūri
ninkus ragino du komunistinio 
režimo Lietuvoje ramsčiai —Vy
tautas Kazakevičius ir Vytautas 
Sirijos Gira.

Kas yra Kazakevičius, Ame
rikos lietuviai neblogai žino. 
Ne gen. Petronis, bet Kazakevi
čius yra tikrasis Maskvos filialo 
“Tėviškės” d-jos Lietuvoje vir
šininkas. Apie Sirijos Girą ma
žiau žinoma. Vyresnioji karta 
prisimena jį kaip jaunatviškų 
miesčioniškos nuotaikos eilėraš
čių rinkinių autorių nepriklau
somoje Lietuvoje. Tėvui Girai 
tapus didžiuoju Lietuvos išdavi
ku, okupantui tarnauti nuėjo ir 
sūnus.

Pats Justas Paleckis neseniai 
pranešė, kad Sirijos Gira tapęs 
Tarybų Sąjungos komunistų par
tijos nariu. Tik Paleckis nepra
nešė, kada Sirijos Gira įstojo į 
sovietinio saugumo tarnybą, kad 
jau išsitarnavo ten gan aukš
tą poziciją. Manoma, kad su so
vietiniu saugumu jaunasis Gira 
susirišo jau pirmuoju bolševik- 
mečiu, nors su tėvu, karui pra
sidėjus, į Sovietiją ir nebėgo. 
Šiuo metu Gira yra artimiausias 
Vytauto Alseikos, perbėgėlio į 
Lietuvos priešų stovyklą, drau
gas ir jo raštų koautorius. Tie
du agentai siuvo Ameriką sker
sai ir išilgai ir ieškojo kontaktų 
su žymesniais ir ne taip žy
miais lietuviais kultūrininkais. 
Ir nesunkiai juos mezgė.

Nieko bloga, kad su Lietuvos 
okupanto tarnyboje dirbančiais 
centurionais daugelis mūsų 
kultūrininkų kontaktų nevengė, 
su jais kalbėjosi ir diskutavo. 
Blogiau, kad jų garbei buvo ruo
šiamos šaunios puotos ir jie pa
gerbti kaip garbingi Lietuvos 
žemės sūnūs. Dar blogiau, be

The Lithuanian Weekly Published 
by Franciscan Fathers

veik neįtikėtina, kad tiems so
vietiniams pasiuntiniams pa
vyko surasti naivuolių, kurie, 
jiems išvažiavus pas savo darb
davius, jų darbą tęsia, verbuoda
mi keleivius į Lietuvą: “Važiuo
kite į Lietuvą ir patys pamaty
kite, koks Lietuvoje visose srity
se progresas; kaip lietuviai, pra
ėję pro rusų statomas užtvaras, 
veikia ir kuria”.

Pagaliau reikia registruoti ir 
patikrintą faktą, kad vienoje vie
toje tuo pačiu metu kavą ir “ska- 
čą” girkšnojo kad ir netiesiogi
nis Kazlausko ir Tamonio žudi
kas, Sadūnaitės, Gajausko ir Pet
kaus kankintojas ir laisvajai Lie
tuvai atstovaujančios institucijos 
oficialus reprezentantas. Nežiū
rint, kokiomis aplinkybėmis tai 
įvyko, faktas jokiu būdu nepa
teisinamas.

Šių faktų akivaizdoje ar neke
lia pasididžiavimo kun. Vaclo
vas Šarka, lietuvių kapelionas 
Vokietijoje, kuris savo laiškais 
nuolat primena rusiškoms ir lie
tuviškoms režimo galvoms Lie
tuvos pavergimą ir lietuvių per
sekiojimą ir kuris, nutildymui 
gavęs Sovietų pasiūlymą pasi
naudoti privilegijuota kelione į 
Lietuvą, atsakė: kai kitiems už
sienio lietuviams ta teisė bus 
duota, ir aš ja pasinaudosiu.

Mes nesame prieš keliones į 
Lietuvą. Priešingai, ir mes sa
kome: važiuokite, kas galite, į 
Lietuvą savo brolių-seserų ap
lankyti ir jų paguosti. Nuvež
kite medžiaginių gėrybių, nes 
jiems jų trūksta, bet dar daugiau 
Vakarų kultūros optimizmo, 
žmogiškosios vilties ir tautinės 
ištikimybės užtikrinimų. Va
žiuokite į Lietuvą, nors ten bū
site saugumo agentų sekami ir 
oficialių valdžios įstaigų api
plėšti, bet kaip laisvi žmonės 
atmeskite okupacinės valdžios 
siūlomas privilegijas ir malo
nes. Lietuvos lietuvių niekas 
taip labai nepiktina, kaip iš už
jūrio atvykę Petronio-Kazakevi-

Šių metų balandžio 11 suėjo 
25 metai kaip Philadelphijoj vei
kia Bendruomenės Balso radijo 
valandėlė. Šią žinią mūsų kolo
nija sutiko su dideliu džiaugs
mu ir pasididžiavimu.

Švenčiant žymesnes visuome
ninio pobūdžio sukaktis, dažnai 
bandoma peržvelgti to įvykio 
raidą ir žmones, daugiausia pasi
darbavusius. Iš praeities žino
me, kad tiek kultūriniame, tiek 
visuomeniniame, tiek politinia
me bei ekonominiame mūsų 
gyvenime labai dažnai didelį 
vaidmenį suvaidina pavieniai 
asmenys.

Šios sukakties didžiausias 
“kaltininkas” yra Henrikas Sa
vickas, dabartinis radijo progra
mų vedėjas. Jis jau 15 metų 
su dideliu ryžtu bei nuoširdu
mu atlieka šį darbą. Pridėjus dar 
kelerius metus, kuriuos Savic
kas Bendruomenės Balse pralei
do kaip finansinių reikalų tvar
kytojas, susidaro gana ilga metų 
virtinė. Sukakties proga, kuri 
iškilmingai švenčiama spalio 21,
H. Savickui buvo pateikti keli 
klausimai.

Suvažiavę į Philadelphiją, ra
dome didelį skaičių lietuvių su 
jų įsteigtomis parapijomis, klu
bais, bažnyčiomis, organizaci
jomis. Greitesniam susiži
nojimui jie turėjo ir radijo pro
gramas. Būtų įdomu žinoti, kada 
Philadelphijoj buvo suorgani
zuotos pirmosios lietuviškos ra
dijo valandėlės ir kas jom va
dovavo.

Šaltiniai rodo ir gyvi liudinin
kai patvirtina, kad pirmoji lietu
viška radijo programa Philadel- 

čiaus svečiai ir jų pareiškimai 
“Gimtojo krašto” skiltyse. Gi 
kas grįžta vien susižavėjęs Žir
mūnais, autostradomis ir Drus
kininkais, o nesukrėstas akivaiz
džių tautos pavergimo faktų, ge
riau būtų padaręs, jei į Lietuvą 
iš vis nebūti] keliavęs.

Legendinis Raigardo slėnis šalia Druskininkų. Šį slėnį 
kadaise yra nupiešęs dail. M. K. Čiurlionis.

PHILADELPHIJOS BENDRUOMENĖS 
BALSO RADIJO VALANDĖLĖS
25 M. SUKAKTIS

BR. VAŠKAITIS

phijoj buvo įsteigta 1931 Petro 
Petraičio, Philadelphijos
“Civic” operos solisto ir “Dai
nos” choro vedėjo. Vėliau radijo 
valandėles turėjo P. ir D. An
tanaičiai, K. Kisielius, A. Dzi
kas ir St. Petraitis.

Kas buvo dabartinės Bendruo
menės Balso radijo valandėlės 
iniciatorius?

Anksčiau įkurtos radijo pro
gramos prasmingai prisidėjo 
prie lietuvybės išlaikymo anks
tesnėse lietuvių išeivių gretose. 
Lietuvių Bendruomenės Phila
delphijos apylinkei įsikūrus, 
bendruomeninei minčiai plėsti 
1953 balandžio 11 buvo įkurta 
nauja lietuviška radijo programa 
— Bendruomenės Balsas. Pra
džioj ji glaudėsi prie dar egzis
tuojančios paskutinės radijo pro
gramos, o vėliau perėjo į sava
rankę veiklą. Steigimo iniciato
riai buvo profesoriai A. Salys, J. 
Puzinas (abu jau mirę), visuo
menininkai A. Gaigalas, B. Rau
gas, rašytojas V. Volertas ir dr. 
K. Ostrauskas, tuometinis Penn- 
sylvanijos universiteto studen
tas. Pastarasis buvo ir pirmasis 
Bendruomenės Balso vedėjas.

Kokie pagerinimai buvo įvesti 
į naujas programas ir kas jom 
vadovavo?

Bendruomenės Balsas turėjo 
dvigubą uždavinį: patenkinti 
ankstesnės emigracijos polin
kius ir prisitaikyti prie naujes
niųjų laikų reikalavimų. Pradžia 
buvo gana sunki: klausytojai ir 
verslininkai rėmė senas progra
mas ir prie naujesnės nelabai 

skubėjo. Parūpinta geresnių

Henrikas Savickas

plokštelių ir įjungti kultūriniai 
momentai. Vėliau radijo progra
mų redagavimui talkino profeso
riai V. Maciūnas, A. Klimas, A. 
Sennas, A. Vasys. Programos 
vedėjais arba vyr. redaktoriais 
po K. Ostrausko buvo B. Rau
gas ir per 7 metus daug darbo 
ir sielos įdėjęs A. Gaigalas. 
Nuo 1963 radijo programų reda- 
gavimą teko perimti man.

Jum taip ilgai vadovaujant ra
dijo programom, teko pergyven
ti daug malonių momentų, 
visokių krizių, teko būti ir bar
tam ir mokytam, pagerbtam ir 
papeiktam. Turėjote visokių pa
tarėjų ir planuotojų, bet neper- 
daugiausia nuoširdžių pagelbi- 
ninkų. Gal atskleistumėte, kas 
Jum suteikė daugiausia džiaugs
mo ir kokie buvo didžiausi var
gai?

Į radijo darbuotojų eiles atė
jau 1955 rudenį. Taip, turėjau 
visokių patarėjų ir planuotojų, 
bet taip pat susilaukiau ir dide
lio skaičiaus nuoširdžių pagelbi- 
ninkų. Bendruomenės Balsas 
yra Philadelphijos LB apylinkės 
nuosavybė. Reiškia, kad jis pri
klauso visiem mūsų kolonijos 
gyventojam. Programos vedėjui 
yra nelengvas uždavinys “lavi
ruoti” tarp įvairių įsitikinimų ar 
išsilavinimo žmonių. Čia, gal 
būt, ir glūdi, anot Jūsų, “pabari
mai, pagyrimai, pamokymai”.

Šia proga noriu pareikšti pa
dėką visiem savo bendradar
biam, o Dievas žino, kad per tą 
laiką jų buvo daug. Lietuvišką 
ačiū sakau programų atlikė

jam, lėšų teikėjam, o išskirtinę 
padėką noriu pareikšti ma
loniam, ilgamečiui bendradar
biui Gediminui Dragūnui, 
Bendruomenės Balso reikalų 
vedėjui ir iždininkui.

Per penkiolika metų Jūs radi
jo reikalam esate paaukoję daug 
poilsio valandų. Kas Jus skatina 
šiam ilgam sunkiam darbui? Ar 
dar ilgai galėsite tempti šį sun
kų vežimą?

Priklausau žmonių grupei, 
kuri galvoja, jog čia išeivijoj 
kiekvienas privalom judėti. Pa
likdami savo kraštą, pažadėjom 
dirbti mielos tėvynėslabui. Iš 
mūsų daug ko laukia Lietuva. 
Tik didžiausia grėsmė — laikas. 
Jis atneša nuovargį ir nerangu
mą. Džiaugsmą suteikia vaizdas, 
jog įvairiose srityse atsiranda pa
kaitalai. Tikiuosi, kad ir mano 
vieta bus jaunesniosios kartos 
užpildyta.

-o-
Vytauto Smetonos koncertą- 

rečitalį pirmą kartą Philadelphi
joj rengia Balfo skyrius lapkri
čio 4, šeštadienį, 7 vai. vak. Šv. 
Andriejaus parapijos salėj, 1913 
Wallace St. Bus atliekami Bacho, 
Mozarto, Debussy, Liszto, Cho- 
pino, Čiurlionio ir Skriabino 
kūriniai. V. Smetona koncertavo 
New Yorko Town Hali salėj ir 
Nevv York Times muzikos kriti
ko buvo gerai įvertintas. Kriti
kam pripažinus jo talentą ir vir
tuoziškus sugebėjimus, ir Phila
delphijos lietuviai su nekantru
mu laukia šio koncerto.

Justinas Gečiauskas, ilga
metis ir nuoširdus visuomeni
ninkas, pakėlęs sunkias ir sudė
tingas operacijas, vėl įsijungia į 
visuomeninį darbą. Linkimajam 
pilnai sustiprėti. o?

Benediktai ir Henrikui Mis- 
liauskam, veikliem visuomenės 
darbuotojam, po operacijų linki
ma greit pasveikti, sustiprėti ir 
toliau darbuotis visuomeninia
me darbe. B. Misliauskienė yra 
ir Vilties choro narė. — F.A.

— Praėjusią vasarą Rainis Va
liūnas, Kęstutis Ivinskis ir R. 
Žaliukas iš V. Vokietijos lankėsi 
Amerikoj ir Kanadoj. Vokietijos 
LJS metiniame suvažiavime 
Kęstutis ir Rainis pranešė apie 
Pasaulio Lietuvių Dienas To
ronte ir apie įvairias stovyklas, 
kuriose jiem teko dalyvauti Š. 
Amerikoj.

TIK ASILAS IŠ KELIONĖS
ARKLIU NEGRĮŽTA
Kelionės įspūdžiai

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

2
Amilcar viešbutis kaip tik ir 

yra šalia ir ant senojo Kartagi
nos miesto. Ėmėm domėtis jo 
senove pėsčiomis. Pakilę nuo 
pajūrio pakrantės į pirmąją gat
vę, — geriau pasakius, į vieške
lį, kuris palengva tampa gatve, 
— leidomės ieškoti griuvėsių. 
Nelaukta staigmena! Vos ket
virtį kilometro paėję, randam 
ženklą: “Šv. Kiprijono bazilika”. 
Romėniškoji arba krikščioniš
koji senovė čia pat prieš akis. 
Bazilikos likę tik pamatai. Ne
sunku atpažinti, kur buvo kadai
se ir altorius. Ir šventorius dar 
tebeginamas nuo plūgų ir staty
bos rangovų užmačių. Prel. Ja- 
tuliui šis mūsų atradimas buvo 
daugiau negu staigmena. Mat, jo 
disertacija teologijos doktoratui 
gauti kaip tik buvo apie šv. Kip
rijoną, kankinį Kartaginos vys
kupą, nukankintą imperatoriaus 
Valerijono valdymo metu (258 
rugsėjo 14). Netikėtai atradę 
krikščionybės Šiaurės Afrikoj li
kučius, turėjom progos prisimin
ti, kad Kartagina buvo labai svar
bus krikščionių centras pirmai
siais krikščionybės amžiais. Va

karų Bendrijos pirmūnas teolo
gas Tertulijonas, kankinės Fe- 
licitas ir Perpetua, didysis nusi
dėjėlis šv. Augustinas ... Juk 
Kartaginoj IV-V a. Bendrija po 
ilgų ginčų apsprendė ir savo 
Šventraščio kanoną. Vėliau šį 
kanoną jau dogmiškai patvirtino 
Tridentino Susirinkimas (1545- 
1563). Pats Kiprijonas tapo 
krikščioniu jau būdamas suau
gęs, — turtingas ir išauklėtas. 
“Antrukart gimiau”, rašo jis, 
“nauju žmogum Dvasios jėga, 
kuri atėjo iš dangaus.” Visa šir
dim pasišventė bepatystei, ne
turtui ir Šventraščio studijom. 
Po poros metų prieš savo paties 
norą buvo išrinktas Kartaginos 
vyskupu. Decijui ėmus perse
kioti krikščionis 250 metais, 
Kiprijonas pasitraukė iš miesto į 
saugią vietą. Tuo tarpu kiti 
Bendrijos šulai smerkė bėglius 
nuo persekiojimo. Kiprijonas, jų 
akyse, tik savo kailį saugojo. Kar
taginos Bendrijoj susidarė dvi 
grupės: ištikimieji ir puolusieji. 
Ką daryti su puolusiaisiais? Vys
kupas Kiprijonas puolusiuosius 
gynė.

Punų Kartaginos griuvėsius 
tepasiekėm tik kitą dieną. Va
žiavom traukiniu, kuris kursuoja 
tarp Sidi Abou Said ir Tunis. 
Stotelių labai daug. Jų vardai 
mum daug sakė: Carthage-Amil- 
car, Carthage-Hannibal, Car- 
thage-President. . . Traukinys 
labiau panašus į užmiestinį 
tramvajų. Vagonai turi dvi kla
ses. Pirmoji vėsinama. Keleivių 
joj beveik nėra. Konduktoriaus 
prie durų nėra. Jų keletas su
kinėjasi po vagoną su bilietais. 
Kitaip ir būti negali. Mat, kiek
vienas vagonas turi keletą durų. 
Iki mūsų Kartaginos tebuvo tik 
pora stotelių. Kol konduktorius 
mus pasiekė, jau mes buvom 
vietoj. Kelionė Tunizijos trauki
niu “zuikiais”!

Kartaginos griuvėsiai yra gau
sūs ir išmėtyti tarp modernių 
miestelių. Tarp jau atkastų vie
tų nuotolis nemažas: nuo Sidi 
Abou Said iki La Goulette — 
apie 20 km. Tikriausiai ir ten, 
kur dabar auga nauji miesteliai, 
kadaise buvo Kartagina.

Vos mum išlipus iš traukinio, 
vežikas su poros arklių trau
kiamu ir iškiliu vežimu pasi
siūlo mum parodyti visus griu
vėsius. Kiek kainuos? Tokiam 
klausimui jis gerai pasiruošęs. 
Tuojau pat ištraukia medinę len
telę su kainoraščiu. Du dinarai, 
arba $7. Nieko nelaukdami, li
pam į iškilųjį vežimą. Arkliai 
žvalūs ir vežiko mylimi. Beveik 
nepastebimai vežiman įsėda ir 
sumitęs tunizietis. Vyras su laz
dele, keleto dienų šepečiu ant 

smakro bei žandų ir fezu, rau
dona kepure, ant galvos. Žino
mų kalbų mišiniu pareiškia, kad 
jis esąs mūsų gvidas. Ar geriau 
berasi! Iškilus vežimas su gvidu! 
Visą priešpietę domėjomės Kar
taginos griuvėsiais. Stebėjomės 
žmonėmis, kurie kadaise čia gy
veno: vilos, maudyklės, teatrai. 
Čia likutis punų sandėlių ir van
dens talpyklų (cisternų), ten 
gatvės grindinys su Hanibalo 
pėdsakais, ten romėnų pastatai 
kasdienai ir pramogom. Biblio
teka, kapinės, amfiteatras . . . 
Žmogus statytojas — kūrėjėlis. 
Jauti, kad griuvėsiai kalba apie 
žmogaus pastangas statyti sau 
miestą ir kurti saugų, su sieno
mis, pasaulį.

Kartagina yra IX prieškristinio 
a. vaikas. Nuo VI a. ji buvo ta
pusi Viduržemio jūros valdove, 
užimdama Tyro, Fenikijos sosti

Kartagina. Hanibalo restoranas pajūryje.

nės, vietą. Ji viešpatavo Sicili
joj, Sardinijoj, Balearų salose ir 
net pietų Ispanijoj. Kartagina, 
fenikiečių pavyzdžiu, ėmė 
steigti savo prekybines koloni
jas. Tačiau IV prieškristiniam 
amžiuj Kartagina susidūrė su 
Roma, pavojinga varžove. Pra
džioj Kartagina ir Roma savo 
varžybas tvardė tarpusavio 
bendravimo sutartimis. Mat, 
Roma dar nepasitikėjo savo le- 
gijonais ir vengė suerzinti karta
giniečius. Tačiau tykote tykojo 
progos su savo varžove susidoro
ti. Aleksandro Didžiojo mirtis 
(323 prieš Kristų) romėnus pa
drąsino Viduržemio jūrą padary
ti Romos ežeru. Kartagina, tie
są pasakius, buvo linkusi dalin
tis įtakos zonomis ir gyventi šal
toj taikoj su Roma. Roma gi ne
galėjo nusėdėti vietoj ir įkėlė 
kojas į Šiaurės Afriką. Santykiai 

tempėsi. Karas kilo 264 metais. 
Mus pasiekusi romėnų ir graikų 
raštija pasakoja apie tris karus 
tarp Romos ir Kartaginos, — pu
nų karus. Garsusis Hanibalas, 
Kartaginos karvedys, su Kartagi
nos legijonais persikėlė per Gib
raltaro sąsiaurį, perlipo per 
aukštąsias Alpes ir ėmė daužytis 
prie Romos vartų. Romos išgąs
čio riksmas “Hannibal ad per
tas!” (Hanibalas prie vartų!) liko 
iki šiai dienai išraiška įspėjimo, 
kad pavojus čia pat. Punų pa
saulio sostinė Kartagina buvo 
pasmerkta mirčiai Romos senate 
su “Carthago delenda ėst!” (Kar
tagina turi būti sunaikinta!). 
Trečiasis punų karas ir baigėsi 
Kartaginos sunaikinimu. Mirties 
sprendimą įvykdė Skipijonas su 
savo legijonais 146 metais. Punų 
kraštas, nūdienė Tunizija, buvo 
prijungtas prie Romos respubli
kos ir tapo viena iš jos provin
cijų.

Romos imperijos laikais Ceza
ris Augustas susirūpino Kartagi
nos atstatymu. Jo dėka Kartagi
na ne tik atgijo, bet ir tapo Ro
mos provincijos sostine, kurią 
valdė imperatoriaus prokonsu
las. Nors ir Romos šešėly, bet 
Kargagina ėmė vėl žydėti. Pra
monė ir prekyba nešė turtus. 
Daug padėjo gajus žemės ūkis. 
Kartaginos provincija tapo Ro
mos imperijos aruodu: vilna, ja
vais, medžiaga statybai.

(Bus daugiau)
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Lietuvių išeivijos spaudoj

HOLOCAUST FILMAS EUROPOJ

Savaitraštis “Europos Lietu
vis” Nr. 37 (rugsėjo 19) at
spausdino straipsnį “Holocaust 
Britanijos televizijoj”. Su tuo 
straipsniu supažindiname ir 
Darbininko skaitytojus.

-o-

Pasiskaitę Amerikos žemyno 
lietuviškos spaudos, Britanijos 
lietuviai galėjo laukti lyg kažko
kio bombos sprogimo, kai buvo 
pradėta skelbti, kad BBC televi
zija rodys 10 valandų užtrun
kantį filmą “Holocaust”. Žiau
rybių filmuose visi yra matę vi
sokiausių, o jei laukimas šito 
apie žydų skerdynes kėlė ne
smagų jausmą, tai daugiausia 
dėl to, kad jame metamas kal
tinimas, ir dar ne vienas, lietu
viams — lietuviški SS daliniai 
siautėję, nors Lietuvoje tokie 
nebuvo sudaryti, ir taip toliau.

Iš tikrųjų BBC televizija tą 
filmą parodė jau apipiaustytą — 
tik 7 valandų ilgumo. Jokių kal
bų apie lietuviškus SS jame 
nebelikę. Lietuviai, tiesa, dar 
buvo minimi du kartus: vieną 
kartą tada, kai naciai nusprendė, 
kad jiems rytuose padės su žy
dais susitvarkyti baltai ir ukrai
niečiai, o kitą — kai į Varšu
vos getą grįžo iš Vilniaus pa
siuntinys ir pranešė, kad ten 
lietuvių policija iš geto žiauriai 
išgaudė ir sušaudė net 60,000 
žydų (likę tik 20,000).

Jau prieš filmą rodant jį ma
čiusieji britų spaudos bendra
darbiai pradėjo kritiškai pasisa
kyti ir ne dėl to, kad nereikė
tų kelti tokių masinių nusikalti
mų. “The Sunday Times” dirbąs 
Lenkijos žydas Reuben Ain- 
sztein, pats išgyvenęs savo kraš
te skerdynių metą, iškėlė ne
maža rimtų nukrypimų nuo tie
sos. “The Guardian” kritikas Pe
ter Fiddick aptarė tą filmą, kaip 
Hollywoodo “šmalcą”, kuriam, 
girdi, visada būna nebloga rinka. 
Jis labai vertina dokumentinius 
filmus ta tema, kaip pavyzdį 
suminėdamas britų ITV paga
mintą seriją “The World at War”, 
kurią žiūrėdamas ne jis vienas 
verkęs (tiesa, baigus rodyti “Ho
locaust”, Britanijoje viena žydė 
nusižudė, palikdama raštelį, ku
riame buvo įrašiusi to filmo pa
vadinimą).

Baigus rodyti, BBC televizija 
“Tonight” programoje aptarė fil
mą. Nemaža buvo padaryta prie
kaištų, ir ne visus juos įveikė 
atremti filmo statytojas, kuris ap
skritai vien tik liaupsino savo 
darbo rezultatą. Vienas labai 
rimtas priekaištas buvo tas, kad 
filmo gamintojų tikslas bus bu
vęs prisirinkti ko daugiausia do
lerių (sakyta, kad filmą pamatys 
apie pusė milijardo žmonių). Is
torikas pabrėžtinai priekaištavo, 
kstd vis dėlto buvo pastatytas 
pigus dalykas — “soap opera”, 
kaip anglai tokiais atvejais 
mėgsta sakyti, viskas buvę pa
našu į pyragaitį, kuris taip api
barstytas cukrum, kad pyragai
čio jau nebematyti.

Kadangi Vakarų Vokietija nu
tarė “Holocaust” rodyti ne po
puliariam žiūrovui skirtame te
levizijos kanale, bet tokiame, 
kurio programas mažuma težiūri, 
tai pokalbyje dalyvavusi vokie
tė turėjo atsakyti, kodėl taip pa
daryta. Ji pareiškė, kad Vokieti
joje jau tūkstančius kartų buvo 

rodomi dokumentiniai filmai 
apie nacių nusikaltimus ir šitoks 
subeletristintas, susaldytas trik
dytų jaunimą.

Niekas nė nebandė rimčiau 
atsakyti į vieną klausimą, kuris 
filmo žiūrovui kyla, būtent, 
kodėl gi žydai ne tik tūkstan
čiais, bet tiesiog milijonais klus
niai ėjo mirti? Tarytum tie egzo
tiški žvėreliai, kurie net niekie
no nevaromi masiškai bėga 
skandintis. Filme ne kartą pa
rodoma, kaip išrengti žydai vora 
ateina iš tolėliau ir visi išsi
rikiuoja prie duobės ir laukia, 
kol šaudytojai pradės savo kru
viną darbą. Rodos, argi ne ver
tesnis būtų žmogus, jei priešin
tųsi, net ir žinodamas, kad vis 
tiek neišsigelbės nuo mirties.

Tiesa, filme parodytas būrelis 
žydų partizanų, kuris veikia kaž
kur prie Babi Jar. Pagaliau ir 
Varšuvos gete prasideda šioks 
toks sujudimas — būrelis supir
kinėja ginklus ir ruošiasi prie
šintis. Kai to pasipriešinimo va
dai pradeda aiškintis, kiek jų 
eilėse yra žmonių, tai paaiškėja, 
kad 400 turi ginklus, 200 jiems 
simpatizuoja, o 50,000 kratosi 
minties sukilti. Kai filme rodo
masis būrelis mato, kad nebega
lima priešintis, tai kiemais vo
rele giedodami praeina ir išlen
da pasiduoti vokiečiams, kurie 
juos čia pat sustato prie sienos 
ir sušaudo.

ŽYDAI IR LENKAI 
HOLOCAUST FILME

Kultūra, Paryžiuj leidžiamas ir 
Lenkijoj plačiai skaitomas žur
nalas (Nr. 6/369, 1978 birže
lis), paskelbė šio turinio straips
nį apie lenkų-žydų santykius.

Š.m. balandžio 15, 16 ir 17 
JAV televizija (NBC kanalais) 
rodė filmą Holocaust, kurio žiū
rėjo apie 120 milijonų žmonių. 
Tai buvo filmas ne dokumenti
nis. Jis vaizdavo gausios Weissų 
šeimos istoriją antrojo pasauli
nio karo žydų kančios fone. Pati 
šeima ir jos gyvenimo aplinky
bės — literatūrinė fikcija. Ta
čiau fonas, į kurį šeimos li
kimas įpintas, turėjo atšviesti 
hitlerinės okupacijos tikrovę, 
ypač Europos žydų padėtį. Fil
mo rodymas sutapo su Varšu
vos geto sukilimo 35-ąja ir Iz
raelio valstybės įkūrimo 30-ąja 
sukaktim. Imant dėmesin filmo 
pobūdį, gausias diskusijas, o 
taip pat pasirinktą jam rodyti 
laiką,, Holocaust yrą kąžkąs dau
giau negu vienas iš daugelio 
amerikiečių televizijos blogų 
filmų. Jo dingstis buvo didelė 
politinė akcija, siekusi sustiprin
ti Izraeliui Amerikos simpatiją. 
Tą nuomonę patvirtina kai ku
rių amerikiečių straipsniai, o 
taip pat ir Jewish Appeal atsi
šaukimai. Vienas tokių atsišau
kimų, apimąs visą New York Ti
mes puslapį, vaizdavo reikalą 
patikrinti Izraeliui saugias sie
nas, remdamasis antrojo pasauli
nio karo žydų tragedija. Holo- 
caustas kaip tik ir turėjęs 
priminti tą tragediją.

Recenzentai sutiko Holocaust 
filmą ne vien tik pagyrimais. 
Jis buvo tiek blogas, kad nebe
galėta apsieiti be kritikos. Eilė 
žurnalistų ne be pagrindo at
kreipė dėmesį į tai, kad autoriai, 
vaizduodami dar kartą visiem 
jau gerai žinomas koncentracijos 
stovyklų baisias scenas ir šaltai 
organizuotas masines žudynes, 
vengė parodyti nusikaltimo kil
mę, kuri prasidėjo Hitlerio par
tijos viršūnėse. Recenzuodamas 
(New York Post 1978.IV.20) Wil- 
liam Buckley pastebėjo, kad hit
leriniai žudikai po daugelio me
tų rado sau pasekėjų Kambodi- 
joj (dėl diskrecijos nepaminėjo 
jų sovietinių stalininių pradi
ninkų). Kitaip tariant, filmo au
toriam jis prikišo, kad žydų kan
čia negali užgožti antrojo pasau
linio karo metu vykusios žmo
nijos tragedijos.

Iš mūsų (lenkų — Red.) pu
sės didžiausias priekaištas Holo- 
caustui yra ne tai, kad vaizduo
jama tik dalis teisybės, bet tai, 
kad filmas yra pilnas klastoji
mų. Ten, kur kalbama apie Len
kijos žydus, Varšuvos geto likvi
davimą, geto žydų likučių pasi
ruošimą sukilti ir sukilimo eigą, 
filmas yra prieš lenkus nukreip
tas šmeižtas. Pagal filmą, Varšu
vos geto žydai, kurie ryžtasi 
pasipriešinti ginklu, veikia be
veik visiškai vieni, sutikdami iš 
lenkų pusės antipatiją ar net at
virą neapykantą. Žydam gink
lus pristatantieji lenkai vaizduo
jami kaip hienos. Jie iškaulina iš 
žydų kovotojų stambias pinigų 
sumas, pristatydami jiem kokį 
pistoletą ir tą be šovinių. Žydų 
Kovos Organizacija negalinti 
perduoti užsienin žinių apie jų

Kaip iš atsiliepimų spaudoje 
matyti, britai neparodė filmui 
entuziazmo. “The Guardian” te
levizijos kritikė Nancy Banks- 
Smith, kuri žiūrėjusi tik iš parei
gos, parašė šitaip: “Holocaustas 
yra tokia nepaskaitoma knyga, 
kuri buvo paversta į nežiūrėti- 
ną filmą. Buvo sakoma, kad Hit
leris žydus perdirbęs į muilą, o 
“Holocaustas” pavertė juos į 
muiliną operą”.

Kad Britanijoje filmas buvo 
rodomas išcenzūruotas, tur būt, 
reikia dėkoti tiems, kurie reiškė 
protestą JAV. Žinoma, lietuviui 
dar gali užkliūti tas Vilniaus ge
tas, kuriame kažin ar iš tikro bu
vo 80,000 žydų ir ar ten vokie
čiai pasivadavo lietuvių policija. 
Tokios užuominos rodytų filmo 
statytojų antilietuvišką tenden
ciją (nors taip pat parodyta, kaip 
tuose mirtininkų lageriuose žy
dai žydus varė į dujų kameras).

didvyrišką pasipriešinimą. Nuo 
pasaulio juos atskiria ne tik ne
meilės, bet ir tylos mūras. 
Tačiau labiausiai savo melu šo
kiruoja scena, vaizduojanti len
kų uniformose kareivius, kurie 
SS įsakymu vykdo geto gyvento
jų egzekuciją dar prieš sukili
mo pradžią. Tiesa, komentato
rius nevadina jų lenkais, bet len
kiškos uniformos viską pasako. 
Toliau, vaizduojant kovą su su
kilėliais, parodyti lenkiškose 
uniformose tie patys kareiviai, 
kurie dėl paslaptingos priežas
ties vadinami “lietuviais”. Fil
mo skriptas, kurio autorius yra 
Gerard Green, nepalieka tačiau 
jokios abejonės, kas būtent norė
ta pavaizduoti geto budeliais 
amerikiečiam žiūrovam. Green
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Kodėl seniau išleisti vadovėliai 
nėra pakeičiami naujais?
Pati svarbiausia priežastis yra 

stoka šiam reikalui lėšų. Nors 
paskutiniu laiku JAV LB Švieti
mo Taryba yra gražiai paremia
ma Lietuvių Fondo, bet, jei mes 
norėtumėm sumoderninti visus 
savo vadovėlius ir aprūpinti vi
sas lituanistines mokyklas atitin
kamomis mokslo priemonėmis, 
finansinė našta Švietimo 
bai pasidarytų nebepakeliama. 
Žinant Lietuvių Fondo ribotas 
finansines galimybes, esant tiek 
daug reikalų, kuriuos jam reikia 
remti, aišku, kad ir jis visos tos 
modernizacijos negalėtų padėti 
įvykdyti.

Antra priežastis — nedaug yra 
tokių švietimo darbuotojų, ku
rie, brūkšt, imtų ir parašytų nau
ją idealų, visus reikalavimus ati
tinkantį vadovėlį. Dažnokai pa
sigirsta balsų, ypač studijų sa
vaičių ir konferencijų metu arba 
net ir šiaip spaudoje, ypač iš 
vyresnės kartos mokytojų ir 
švietimo darbuotojų, kurie greiti 
pakritikuoti, kad, va, šitas daly
kas vadovėlyje netinka, tas daly
kas negerai ir t.t. ir t.t., bet 
kad toks kritikas imtų ir parašytų 
ką nors geresnio, tai ne, net ir 
gražiai prašomas nesusigundo 
imtis tokio darbo. Žinoma, jei
gu jam už jo darbą būtų ne sim
boliškai, kaip mes esame pratę 
daryti, bet, kaip reikia, būtų 
atlyginta, tada gal būtų visai ki
tokia kalba. Ir, štai, mes vėl 
turime grįžti prie pirmosios, 
pačios svarbiausios priežasties 
— stoka lėšų. Reikia, kad kas 
nors šį reikalą finansuotų.

Ar tikrai mes esame 
finansiškai tokie nepajėgūs?

Į šitą klausimą mėgino stu
dijų savaitėje atsakyti kanadietis 
mokytojas ir vadovėlių autorius 
A. Rinkūnas. Jis pareiškė tokią 
savo nuomonę. Jei išeivijoje yra 
atsiradę lietuvių mecenatų, 
kurie yra premijavę eilę groži
nės literatūros dalykų ir veikalų 

rašo: . . .“Kai žydų policija atsi
sakė vykdyti egzekuciją, atsira
do lenkai, kuriem vokiečiai da
vė įsakymą” (Nowy Dziennik, 
1978.IV.28).

Toliau Kultūros skaitytojam 
gana išsamiai primenami faktai 
apie lenkų teikiamą pagalbą 
geto kovotojam. Taip, pvz., Žy
dų Kovos Organizacijai ginklam 
pirkti lenkų iš Londono buvo 
gauta per 128 tūkstančius do
lerių. Anuo metu tai buvo gana 
stambi suma. Lenkų instrukto
riai mokė žydus vartoti ginklus. 
Lenkų ginkluoti daliniai puolė 
getą saugojančius vokiečius ir 
t.t., ir t.t.

Net šiandieninės melagingos 
ir sensacijų besivaikančios tele
vizijos rėmuose filmas yra tikras 
skandalas. Skandalas ypač dėl to, 
kad prieš lenkų šmeižimą neuž
protestavo nė vienas amerikie
čių žurnalistas ar istorikas. Pri
siminus, kad yra balsų, reikalau
jančių tą filmą rodyti mokyklo
se, dalykas virsta tikru košmaru.

Žydų visuomenė JAV-ėse gali 
turėti karčių priekaištų Lenkijai 
ir lenkam. Neturim užmerkti 
akių faktam, kad yra buvę ir de
nunciacijų ir šantažo vokiečių 
okupacijos metu, kai aukomis 
tapo persekiojami ir ujami Len
kijos žydai. Lenkijos pogrindžio 
teismas, kuriam pirmininkavo 
Stefan Korbonski, denunciato- 
rius ir šantažininkus dažniausiai 
baudė mirtim, bet negalėjo, aiš
ku, visų nusikaltėlių susekti. 
Negalima tačiau pateisinti, ko
dėl tyli tie, kurie gerai žino, 
kad vienas padorus žmogus į- 
stengė išgelbėti tik kelis, tuo 
tarpu vienas niekšas galėjo pra
žudyti šimtus.

Dėl to laukiam iš mūsų žy
dų tiesą gerbiančių draugų, kad 
jie pamokytų Holocausto kūrė
jus Europos naujausios istori
jos . . .

(Elta)

iš kitų mokslo sričių, jei išei
vijos lietuviai apskritai yra galė
ję sutelkti dešimtis, šimtus tūks
tančių dolerių ir net milijonines 
sumas įvairiems kitiems reika
lams, tai tas aiškiai parodo, kad 
mūsų finansinis potencialas yra 
pakankamas paremti bet kokiam 
svarbiam reikalui, jei tik tas rei
kalas bus visuomenei., kaip toks, 
rimtai pristatytas; o kas gi galįs 
būti svarbesnio, kaip paremti ir 
išlaikyti patį išeivijos gyvastin
gumą — lituanistinį švietimą, 
kuris yra pagrindas ir lietuvybės 
išlaikymo, ir visuomenininkų

Tary- bei kultūrininkų ateičiai pa
ruošimo.

Buvo ir daugiau pasisakymų 
šiuo reikalu. Buvo nuomonių, 
kad reikia vieną kartą mūsų 
lietuviškąją išeiviją įtikinti, jog 
be esminės ir nuolatinės para
mos iš visos visuomenės mūsų 
lituanistinės mokyklos neišsilai
kys. Vieni tėvai ir mokytojai to 
negalės padaryti. Juk lituanisti
nė mokykla veikia ne tam, kad 
išmokytų vaikus susikalbėti su 
tėvais lietuviškai ir išlaikytų lie
tuvių kalbą tik siauroje šeimos 
aplinkoje, bet kad paruoštų atei
nančiai lietuviškai visuomenei 
darbuotojų: organizacijoms
vadų, lit. mokykloms mokytojų, 
darbininkų spaudai ir apskritai 
lietuvių kultūrininkų. Į šitokios 
apimties darbą turi, anot kun. A. 
Saulaičio, įsijungti visos mūsų 
organizacijos, visa spauda, visos 
lietuviškos parapijos, visos mo
kyklos. Visos šitos institucijos 
turėtų savo darbą koordinuoti, 
dirbti ranka rankon. Jos visos 
turėtų suprasti, kad visų jų atei
tis priklausys nuo to, ar lituanis
tinės mokyklos bus, ar ne, ir ko
kios jos bus. Tad darbas neturi 
būti tik atmestinis, tik sezoni
nis, akcija neturėtų pasireikšti 
vien tik mokslo metų pradžioje, 
bet ji turi eiti nenutrūkstamai 
visą laiką.

Tiesa, ne vienas pasakys, kad 
visuomenė prisideda prie litua
nistinio švietimo rugsėjo mėne
sio vajaus metu, ateidama į tėvų 
komitetų parengimus, ruošia
mus mokykloms paremti. Ta
čiau, jei pavartysime JAV LB

Solistas Ričardas Daunoras, koncertavęs New Yorke rugsėjo 
30 Carnegie Recital salėje. Jam akomponavo pianistė Dalia 
Sakaitė. Nuotr. Albino Miluko

rengiamo aukų vajaus lapus at
skirose apylinkėse, įsitikinsime, 
kad daugelyje vietų lituanisti
niam švietimui parama yra tik 
trupiniai nuo stalo, o parama per 
tėvų komitetus yra tik atsitiktinė 
ir per menka.

Kas ir ką turėtų čia daryti?
Kiekvienam didesniam užsi

mojimui įvykdyti reikia geros 
organizacijos ir autoriteto. Tad ir 
studijų savaitėje, kuri vyko Pa
saulio Lietuvių Dienų metu, 
dalyvių mintys ir žodžiai krypo 
į Lietuvių Bendruomenę. Nie
kas kitas to nepadarys, kaip iki 
šiol nepadarė, tik Lietuvių 
Bendruomenė, ką ji, iš tikrųjų, 
iki šiol ir yra dariusi. Bet ir Lie
tuvių Bendruomenei jau atėjo 
laikas rimčiau susimąstyti ir pa
ieškoti naujų ir efektyvesnių 
būdų lituanistiniam švietimui 
paramą organizuoti, nes laikas 
dirba mūsų nenaudai.

Mano manymu, didesnės ak
cijos šiame reikale turėtų imtis 
PLB valdyba su visų kraštų LB 
valdybomis, nes finansinė ir ki
tokia (mokslo priemonėmis) pa
galba reikalinga ir kitų kraštų 
lituanistinėms mokykloms, ypač 
Pietų Amerikoje. Pastebėta, 
kaip jau anksčiau minėjau, kad, 
kai tik atsirado ten mūsų pagal
ba ir, buvusiai PLB v-bai re- 
miant, užsimezgė asmeniniai 
kontaktai, prasidėję su ten su
rengtu jaunimo kongresu, ten 
dabar vyksta tiesiog entuziastin
gas atgimimas lituanistinio švie
timo srityje; tai esame girdėję 
studijų savaitės metu iš jų atsto
vų pranešimų.

Visiems, susirūpinusiems li
tuanistiniu švietimu, daug gra
žių vilčių duoda išrinkimas į 
PLB valdybą žinomų švietimo 
darbuotojų, kaip V. Kamantas ir 
kun. A. Saulaitis. V. Ka
mantas yra eilę metų dirbęs li
tuanistinėje mokykloje ir jai va
dovavęs, o paskutiniu laiku eina 
JAV LB taryboje švietimo komi
sijos pirmininko pareigas, tad 
jam lituanistinio švietimo svarba 
yra labai gerai suprantama ir, 
taip sakant, prie širdies. Kun. A. 
Saulaitis yra taip pat įdšjęs ne
mažą indėlį į lituanistinį švieti
mą savo darbu, programomis, 
vadovėliais. Mums yra labai ge
rai žinoma, kad jo veikla, kokia 
ji bebūtų, ar pastoracinė, ar lit. 
švietimo srityje, ar, apskritai, 
kultūrinė, visuomet yra rėmusis 
asmeniniais kontaktais. Žinome 
iš jo aprašymų spaudoje, kad jis 
yra išmaišęs Brazilijos džiung
les, ieškodamas ten lietuvių. Ir 
tie jo kontaktai yra davę gražių, 
kartais, kaip jis pasakoja, tiesiog 
jaudinančių vaisių. Tikimės, kad 
jis savo patyrimą pritaikys čia, 
organizuodamas lit. švietimo 
programas PLB rėmuose.

Čia prisimena antra panaši as
menybė, kuri ieškojo lietuvių 
ne džiunglėse, bet Chicagoje, 
ir, būtent, tokių lietuvių, kurie 
galėtų paremti lituanistinį švie
timą Europoje. Tai šviesaus at
minimo kun. B. Sugintas. Kas 
nėra pastebėjęs Drauge savu 
laiku spausdintų pranešimų ir 
žinelių apie jo aukų rinkimą 
Vasario 16-osios, saleziečių ir 
Punsko gimnazijoms bei kitoms 
vargo mokykloms Vokietijoje. 
Tiksliu davinių negaliu prisi

minti, bet bent tiek prisimenu, 
kad jos, kaip vieno žmogaus su
rinktos, buvo tiesiog pasakiškos. 
Lietuvių Enciklopedijoje ran
dame, kad tik nuo 1952 iki 1963 
jis buvo surinkęs 103,053 dol., 
bet šitie daviniai nėra galutiniai, 
iki savo mirties jis buvo surin
kęs kur kas daugiau.

Šitai parodo, kad A. Rinkū- 
no teigimas yra teisingas: lie
tuviai turi pinigo, yra dosnūs 
ir gali svariai paremti lit. švieti
mą, tik reikia mokėti išaiškinti 
reikalo rimtumą ir tą pinigą iš
rinkti. Tikimės, kad naujoji PLB 
valdyba, glaudžiai bendradar
biaudama su LB kraštų valdy
bomis, panaudodama buvusios 
PLB valdybos asmeninių kon
taktų metodą ir savo atskirų as
menų praktinį patyrimą, atgai
vins ne tik kitų kraštų litua
nistinį švietimą, bet daugiau iš
populiarins lituanistinio švieti
mo svarbą ir čia, JAV, nes ir čia 
didesnė akcija ir didesnis atgi
mimas, turint galvoj žymiai di
desnį čia gyvenančių lietuvių 
skaičių, yra jau ne mažiau rei
kalingas, kaip ir kur nors kitur.

(Bus daugiau)

Los Angeles, 
Calif.

Metinis bazaras, rengiamas 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos, įvyks spalio 22, sekmadienį, 
parapijos kieme ir salėse.

Gilanda, Onos Metrikienės 
originali muzikinė legenda, pa
rašyta pagal Nijolės Jankutės 
Užubalienės “Kūlgrindos” libre
tą, statoma spalio 28, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. ir spalio 29, sek
madienį, 2 vai. popiet Californi- 
jos Lietuvių Operetės An
samblio Lincoln Jr. High School 
salėj, 1501 California Avė., Santa 
Monica, Calif. Spektaklį reži
suoja Algimantas Žemaitaitis, 
padėjėja Danutė Barauskaitė. 
Dalyvauja solistai Janina Čeka- 
nauskienė, Birutė Dabšienė, 
Antanas Polikaitis, Rimtautas 
Dabšys, Antanas Pavasaris, Kle
vą Vidžiūnienė, Liucija Mažei
kienė, Jonas Petronis, Vytenis 
Dūda, Bronius Seliukas, Elena 
Vilimienė, operetės choras ir šo
kėjai. Dekoracijos Pauliaus Ja- 
siukonio, kostiumai S. Koron- 
kevičienės. Palydi Youth 
Symphony West orkestras, diri
guojamas Barry Brisk.

Balfo labdaros balius įvyks 
lapkričio 4, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos salėje. Programoje daly
vauja solistė Janina Čekanaus- 
kienė ir pianistė Raimonda 
Apeikytė.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 60 metų sukakties minėji
mas įvyks lapkričio 19, sekma
dienį, 12:30 vai. Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos salėj. —

Aktorius Jonas Kelečius iš 
Chicagos atvyksta į Los Angeles 
ir lapkričio 11, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Šv. Kazimiero parapijos 
salėj Filisterių Skautų Sąjungos 
vakare atliks programą. Progra
moj dalyvaus ir aktorius Algis 
Žemaitaitis. — L.Ž.K.



1978 spalio 20, Nr. 41 • DARBININKAS • 5

SPINDULIAI IS PRAEITIES
JURGIS GLIAUDĄ

Arėjas Vitkauskas yra žurna
listas, korespondentas, anglų 
kalba Lietuvos problemų garsin
tojas, redaktorius ir daugelio 
spaudinių bendradarbis.

Galbūt skambiausias jo akty
vaus kūrybinio gyvenimo titulas 
yra poeto titulas? Jis pradėjo ra
šyti iš mažumėlės, vaikystėj. 
Trylikametis berniukas poetas 
1915 jau rašė patrauklius, gera 
lietuvių kalba ir sultingų meta
forų eilėraščius, ir didysis Mai
ronis, kita patriotinė poetų ano 
meto karta, be abejo, stipriai jį 
įtakojo. Vėliau jis Lietuvos lais
vės kovų savanoris, ir jam pri
klauso bene unikali Lietuvos 
poezijos Parnaso vieta —jis rašė 
eilėraščius Lietuvos laisvės 
koyų laukuose. Ta kūryba su
rinkta 1927 jo eilėraščių rinki
ny “Dėl tėvynės”. Kitas unika
lus fronto išgyvenimų eilė
raščių rinkinys — “Lietuvio

metė poeto plunksnos. Jį sutiko 
sunkus iš karo pelenų atsista- 
tančios tėvynės gyvenimas. Ir 
šiuos, dabar istorijos gelmėse 
nuskendusius, laikus Arėjas Vit
kauskas fiksavo pro poetinio iš
gyvenimo prizmę. Šiuos eilėraš

čius jis sudėjo į 1926 išleistą 
rinkinį “Spinduliai ir šešė
liai”. Nūn, kada jau senų 
dienų ir buities šešėliai 
p a b 1 a n k o, prarado savo 
griežtumą, malonūs senų išgy
venimų spinduliai tenkina mus 
savo šviesia malone. Kada buvo 
sukurti šio rinkinio eilėraščiai 
(1922-26), lietuvių poezija turė
jo stambių figūrų, kylančių mai
roninės kartos akivaizdoj.

Rinkiny sudėti 47 eilėraščiai, 
spausdinti stambiuose tų metų 
periodiniuose leidiniuose: Lie
tuvos Žinios, Iliustruotoji Lietu
va, Jaunimas, Rytas ir ameriki
niuose — Vienybė, Darbi
ninkas, Amerikos Lietuvis . . .

Kai kurie eiįėraščiai buvo

Pasitarime iš k.: Kanados LB pirm. J. Simanavičius, PLB pirm. Vytautas Kamantas, 
JAV LB pirm. A. Gečys. Nuotr. Jono Kuprio

malda”, kurį 1919 išleido Ge
neralinio Štabo literatūros sky
rius.

Taip neramių sąlygų gyveni
mas vis trukdė Arėjui Vitkaus
kui labiau susikaupti ties poezi
ja, giliau skverbtis į tą pašau
kimą, kuris galėtų liktis jo ta
lento kūriniais. Teišliko tik są
siuvinio pavidalo keli jo eilė
raščių rinkiniai. Dabar jie suda
ro brangią bibliografinę reteny
bę. Lietuvių literatūros istorijoj 
Arėjas Vitkauskas turi savo vietą. 
Jis itin imponuoja savo patrioti
niais eilėraščiais, rašytais kauty
nių žaizdre; juose skamba au
tentiški kario poeto išgyvenimai.

Grįžęs iš karo, jis dar nepa-

ir kartojami. Visa tai įtikina
mai rodo kūrybinę jaunojo poe
to potenciją. Jo kūrybinės melo
dijos atitiko beatsikuriančios 
Lietuvos nuotaikas.

Arėjas Vitkauskas, aišku, neiš
vengė vienur Sruogos, kitur 
Maironio ir kitų amžininkų 
įtakos. Visa ta įtaka turi, gera 

įtakos prasme, labai teigiamą 
poveikį jaunojo poeto kūrybinės 
išraiškos mozaikai.

Net graudžiai nuostabu, kad 
poetas paliko poetikos sferą ir

rašė vis rečiau. Tai buvo 20-24 
metų amžiaus jaunuolio mūzos 
pabučiavimai.

Dramatiškų kūrinėlių davęs 
iš kautynių laukų, jaunas poe
tas susitiko su taikos gyvenimo 
problemomis, ir tų susitikimų 
vaisius — “Spindulių ir šešė
lių” rinkinys. Bendra rinkinio 
tonacija švelni, graudi, bet vil
tinga. Galbūt tas viltingumas yra 
tikriausia atstatomo gyvenimo 
— valstybinio ir asmeniško — 
tonacija? Ta prasme poetas iš

tikimas tikrovei ir gyvenimo tie
sai. Dabar kalbos formos, meta
forų savybės rodo periodo auten
tiškumą, ir šie spinduliai iš 
praeities žavi savo malone, tary
tum staigiai atrastas mielas laiš
kas, jau pamestas, jau užmirš
tas .. .

Neseniai Arėjas Vitkauskas of
seto būdu padaugino unikalų 
leidinį, ir tai teikia galimybės 
turėti leidinį savo žinioj, susipa
žinti su juo. Dargi — pasidžiaug
ti juo.

J. KARIBUTO “TEATRINIO VARGO KELIAIS

Rašytojas Jurgis Gliaudą

JURGIS 
GLIAUDĄ — 

VĖL LAUREATAS

Pirmąjį Dzūkų draugijos pa
skelbtą konkursą laimėjo rašyto
jas ir daugelio konkursų laurea
tas Jurgis Gliaudą savo romanu 
“Perlojos respublika”.

Konkurso vertinimo komisiją 
sudarė Dalia Kučėnienė, kun. dr. 
Ignas Urbonas, Česlovas Grin- 
cevičius ir Dzūkų draugijos at- 
atstovas Tėv. Jonas Borevičius, 
S.J. 1500 dol. premija paskirta 
vieningu komisijos sprendimu.

Tai paties autoriaus gražus 
leidinys; didelio formato, kietais 
viršeliais knyga, tamsiai raudo
na, su aukso spalvos užrašais 
ir prasmingu tautiniu piešiniu 
(dailininkas nepažymėtas). 
Kaina 10 dol. Spaudė Salezie
čių spaustuvė Romoj, Italijoj. 
Knyga gaunama pas platintojus 
ir pas autorių: 4563 Ambrose 
Avė., Los Angeles, Calif. 90027.

Knygos įvade autorius pasi
sako: “Tai daugiausia istoriniai 
pėdsakai mėgėjų teatro, kuris 
buvo kurtas, palaikytas ir puo
selėtas niekad, tur būt, lietuvių 
tautos istorijoje ..nepasikarto
siančiose sąlygose, kuris prasi
dėjo lietuviško kaimo kluone 
ir per okupacijas bei tremtį 
nusitęsė iki Pacifiko pakrančių 
Amerikoje” (5 psl.).

Tai apytiksliai nusako knygos 
turinį. Be to, šioj poros šimtų 
puslapių albuminio formato 
knygoj sudėta nemažai techniš
kai gerų nuotraukų, pailiustruo
jančių daugiau teatrinio gyveni
mo pasisekimus, o ne vargus.

Knyga parašyta istoriniu me
todu. Autorius kukliai pasisako 
apie savo kilmę ir vaikystę, o 
paskui — aprašo visa, kas iš 
eilės įvyko tarp 1930 m. pir
mųjų vaidinimų Kinderių kaime 
iki beveik šių dienų. Žinoma,

su istoriniu autoriaus kurtų vai
dinimų aprašymu drauge įjung
ta ir asmeniniai J. Kaributo iš
gyvenimai bei jo savimoksliniai 
metai Kaune ir jo darbų pro
fesionaliniame Kauno dramos 
teatre pradžia. Knygoj suminėti 
jo pavykę vaidmenys Lietuvos 
kaimo pastatymuose: Vydūno 
misterijoj “Šventoji ugrfis”, Pet
rulio 4 v. “Dramoj miške”, “Či
gonėlė nemeluoja” (šis vaidini
mas buvo jo pirmasis režisuo
tas).

Nuvykus į Kauną laimės ieš
koti, autorių ypač sužavi mūsų 
teatre “Hamleto” pastatymas. 
Išlaikęs įstojamuosius egzami
nus, J. Kaributas pateko į dra
mos studiją ir uoliai dirbo su 
garsiuoju J. Miltiniu, kuris sa
kydavo studentam: “Vaidinti aš 
jum neleisiu, bet reikalausiu 
gyventi”. Prie J. Miltinio Kari
butui teko dalyvauti masinėse 
scenose Čechovo “Vyšnių so
de”, M. Gorkio “Miesčionyse”, 
“Atžalyne” ir kituose pastaty
muose.

Išeivijoj J. Kaributas aprašo 
savo teatrinę veiklą daugiausia 
Rochestery ir Los Angeles. Los 
Angeles savo režisuotus vaidini
mus pakaitomis mini drauge 
su savo įdomiais susitikimais 
su įvairiomis filmų žvaigždėmis,

kadangi autorius, tik atvykęs į 
Californiją, tapo nuolatiniu fil
mų korespondentu. Dėl šio me
todo tikslumo tenka suabejoti. 
Ar ne geriau būtų buvę atski
rai aprašyti lietuviškojo pasau
lio darbus mėgėjų teatro srity 
ir atskirai paminėti labai įdo
mias laikinas pažintis Hollywo- 
odo filmų pasauly?

Be įdomii] vaidinimų Vokie
tijos išeivių stovyklose, Roches
tery J. Kaributui tekę režisuoti 
šiuos veikalus: Čiurlionienės 
“Kuprotas oželis”, “Kurčias žen
tas”, Naumiestiškio “Baisusis 
birželis”, Fuldos “Mokyklos 
draugai”, jaunimui — “Pelenė”; 
prieš iš čia išvykstant, dar su
režisuotos dvi komedijos: “Ne
sipriešink” ir “Pavyzdingas 
vyras”. Los Angeles mieste J. 
Kaributo veikla prasidėjusi nuo 
1954 kovo 4 — pastatymu B. 
Zdanavičiaus 4 v. dramos 
“Šventas Kazimieras, Lietuvos 
karalaitis”. Po to sėkmingai pra
ėję Fuldos “Mokyklos draugai”, 
P. Vaičiūno “Tuščios pastan
gos” ir “Naujieji žmonės”, J. 
Gliaudos “Meilės pinaklis” ir 
“Čiurlionis”, A. Kairio “Diag
nozė”, V. Karlinč “Raudonas 
vynas”, J. Grušo “Nenuorama 
žmona”, Petro Babicko “Gintaro 
žemės pasaka”; jaunimui —

“Mažasis didvyris”, J. Gliaudos 
“Tėviškėlė už kalnų”, Milvydo 
“Tėvynė šaukia”, J. Švaisto 
“Vakarų taigoje” ir kiti. Auto
rius yra parašęs bei paruošęs 
ir įdomių jaunimui vaidinimų 
per radijo lietuviškas valandė
les.

Kaip filmų korespondentui, 
autoriui teko susitikti (tai įrodo 
nuotraukos knygoj) su Barbara 
Stanvvyck, Mario Lanza, J. Šer
nu, Charlton Heston, Grace 
Kelly, Rūta Lee ir kitais. J. Ka
ributas aprašo, kaip jam pavyk
davo filmų žvaigždes supažin
dinti su Lietuva ir jos skriau
domis, patirtomis iš okupantų, 
padovanojant kam lietuvišką 
koplytėlę, kam tautinę juostą, 
kam parodant žurnalą Lituanus 
ar savo puikų asmeninį gin
tarų rinkinį . . . Panašiu būdu 
autoriui pavyko artimai susi
draugauti su žymiu žurnalistu 
ir žinių pranešėju George Put- 
nam; per J. Kaributą šis žur
nalistas ne kartą padėjo lietu
viam, kar buvb: terkallffiiga kifiife1 
reklama per laikraščius ar'tele
vizijoj. Taigi V5ia autoriaus buvo 
sėkmingai atlikta patriotinė pa
reiga.

Yra knygoje kalbinių netikslu
mų ar nepataisytų korektūrų; 
be to, gaila, kad knygon įneš
tos mažos, nereikšmingos te
atro istorijai asmeninės intrigė- 
lės. Šiaip knyga parašyta nuo
širdžiai ir gali turėti reikšmės 
ateities istorikams, besidomin
tiems lietuvių tautos vargais 
teatro srity.

A. R.

— Jurgio Jankaus naują roma
ną “Anapus rytojaus” dar šiemet 
išleis Ateities leidykla. Knyga 
turi 300 su viršum rankraštinių 
puslapių, šiuo metu renkama 
Draugo spaustuvėj Chicagoj.

— Liudo Dovydėno naują no
velių rinkinį “Vasaros vidu
dienis” leidžia Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas.

1 .

Atsiųsta 
paminėti

■— ....

LITHUANIANS IN THE 
UNITED STATES: SELECT- 
ED STUDIES. Redagavo Leo J. 
Alilunas. Išleido R&E Research 
Associates, Ine. San Francisco, 
California. 1978. Didelio forma
to. VIII ir 186 psl. Kaina 10 dol. 
Leidyklos adresas: 4843 Mis- 
sion St., San Francisco, CA 
94112.

Į šią knygą, išleistą anglų 
kalba, yra sudėta dešimties au
torių trylika studijinių straips
nių apie lietuvius Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Studijų 
autoriai: Jonas Puzinas, Be- 
nediet V. Maciuika, Juozas Lin- 
gis, Peter Paul Jonitis, Joseph 
S. Roucek, Vivien M. Palmer, 
Rev. Casimir Peter Širvaitis, Da- 
nute-Dana Tautvilas, John P. 
White, Aleksandras Platelis, 
Turiny trys dalys: 1) Lietuvių 
imigrantų pradmenys, 2) Anks
tesnieji lietuviai imigrantai, 
3) Vėlesnieji lietuviai imi
grantai.

Rašoma apie lietuvių kilmę, 
Lietuvos istoriją, lietuvių tauti
nio charakterio bruožus, lietu
vių imigracijos priežastis, Ame
rikos lietuvių religinį gyvenimą, 
lietuvių imigrantų spaudą, lietu
vius imigrantus Amerikos politi
koj, lietuvių imigraciją po II pa
saulinio karo etc.

Knygos įžangoj, be kitų daly
kų, rašoma ir apie jos redakto
rių:

“Redaktorius jau daugelį me
tų domisi studijomis apie Ame
rikos lietuvius imigrantus. Jo 
tėvas ir motina buvo lietuviai 
imigrantai. Būdamas socialinių 
studijų departamento nariu 
State University of New York 
Fredonijos kolegijoj, apie 20 
metų dėstė kolegijos kursus, lie
čiančius Amerikos rasines ir et
nines grupes. Jis yra lankęs 
kųųgreso ir įvairias univęrsitętų ? 
bibliotekas, ieškodamas studijų, 
išleistų ir neišleistų, liečiančių 
lietuvius ir specialiai lietuvius 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse.”

Knyga išspausdinta rašomo
sios mašinėlės spaudmenimis.

A. P. Bagduons — PRUO 
GINTARĄ LONGĄ. Išleido 
Švėkšniškių Draugija. Chicaga 
— 1978. Spausdino M. Morkū
no spaustuvė. Tiražas 400 egz. 
96 psl.

Tai eilėraščių rinkinys žemai
čių kalba. Knygos gale po auto
riaus atvaizdu ir trumpa jo bio
grafija teisingai pasakyta, kad 
tai yra pirmasis iš viso eilėraš
čių rinkinys žemaitiškai. (Siau
resniu mastu žemaitiškai rašiu
sių poetų būta ir daugiau.)

Knygoj yra šie skyriai: Ten, 
kur Šatrija rymuo, Vuoi, gamta 
gamteli, Patem sau. Toliau — 
žemaičių kalbos gramatika “Už
venčio tarmės pagrindai” 
(trumpai drūtai jai skirta 23

ARĖJAS VITKAUSKAS

VISUOTINĖ MENO ISTORIJA

i

Kada pilietis, pamedžiojęs, 
ilsėjosi, patiesęs kojas, 
ir (sotus, aišku) tyliai snaudė,— 
mintis jo pirmą kartą audė 
svajonę, virtusią kūryba . . . 
Olose randamą “tapybą” — 
nuantspauduotą ten ant sienų 
su plaštakų pridėtu vienu, 
žeme raudona apvadžiotą — 
mes matome ... Ir pamėgdžiotą 
vėliau jau matome gyvūną — 
įrėžtą arklio, briedžio, ožio kūną . . . 
Šią akademiją olose baigę, 
padarė pažangą jau staigią 
pirmieji mūsų žmonės — bočiai: 
gamtoje taip, — “pavalgei sočiai, 
tai ir linksti tuojau į meną” . . . 
Instinktą turime šį seną.

II

Taip palaipsniui kultūros lipta, 
kol randame ją į Egiptą

įkėlus jau tvirtesnę koją . . .
Jau egiptiečiai užsimoja 
palikti nuostabią statybą, 
ir pirmą — vaikišką — tapybą 
jau randame toliau pažengus, — 
tapyba buvo ten padengus 
karstus ir antkapius ir rūmus . . .

Mene jau pasukimai ūmūs: 
vaizdais jau imta reikšti mintį . . . 
(Hieroglifus tik prisiminti! — 
Iš jų ir mūsų raidės kilo, 
kai su laiku vaizdai apdilo, 
iš lėto brūkšniai tik paliko, 
kurie geriausiai atitiko 
išreikšti sąvokas ar žodžius . . .) 
Pirmuosius žingsnius taip nurodžius 
jau galima minėti graikus, 
kurie dar per Mikėnų laikus 
menu kiekvieną daiktą puošė, — 
didingo meno kelią ruošė . . .

III

Toliau —jau randame skulptūrų

ir bareljefų: jų ant mūrų 
tokių gražių ten yra buvę 
(o kiek to viso yra žuvę!), 
kad tiesiai žmogui “veria akį”! 
Tais kūriniais tada apsakė 
legendas ir pirmuosius mitus — 
kautynes, žygius nematytus 
(kad ir priminus amazones 
ar sceneles namų malonias), 
visus dievus ir deivių būrį 
grakščiai iš marmuro sukūrė — 
ir šiandien Venus iš Milošo 
(kaip toli ji jau nuo Koloso!) 
atrodo vakar tik po kaltu 
iškilo savo kūnu baltu . . . 
Pastudijavęs sužinosi 
ir klasiškąją graikų nosį, 
filosofų pažinsi eilę, 
nevieną biusto galvą meilią — 
kasomis puikiai vainikuotą — 
atminsi . . . Kovą arba puotą, 
vaizdus įvairius “Iliados” 
(jų tarpe dvasių dar plejados) 
mene surasi ... O iš graikų 
tai visa nuplaukė su laiku 
į Romą — įpėdinę didžią, 
karingą, gobšią ir pavydžią . . .

IV

Pro išdidumą Panteono, 
puošniąsias Dioklecijono

maudynes — iki Renesanso, 
Olandų “meisterių”, Provanso 
audinių ir kito meno — 
visur troškimo daug ruseno 
svajones kilusias įspausti, 
iškalti kaltu ar išausti; 
žmonijos genijus nerimo — 
nuo pakilimo ir smukimo 
priėjo iki futurizmo, 
ir dadaizmo, ir kubizmo, — 
ir pasipylė meno srovės, 
kaip niekada dar nuo senovės! . . 
O šiandien jau į meno rūmus 
dažnai dirbtuvės leidžia dūmus: 
kūrėjo dvasią jos išvaro, 
piliečių skonį taip “nuvaro”, 
kad duok jiems kokį teptą ryzą— 
sakys: O! Ponai! “MonaLisa”! .. 
O kaip vaizduoja nūn Venerą — 
kantrybės pasakyti nėra: 
kas tik suranda kokį “niūdą”— 
“į amžinybę” jau ir grūda! . . 
Bet grožio, meno idealas, 
nors kęsdamas, kaip tas Tantalas, 
perėjęs tūkstančius net formų, 
vis tiek visuotinųjų normų 
(norėdamas net!) neaplenkia. . . 
Kas amžina, tai tam nekenkia 
“mada”, “srovė”, “nauja mokykla”,— 
vis tiek patenka į šventyklą, 
kurioje įsikūrė Menas . .. 
Kam grožis yra dvasios penas, 
tas — pagal savo nujautimą— 
gražiausia iš gražiausio ima! . .

puslapiai).
Žemaitiški eilėraščiai (visas jų 

rinkinys) turi savo pliusų ir mi
nusų.

Vienas pliusas toks, kad nere
tas posmas, išsakytas žemaitiš
kai, yra spalvingesnis už tą patį 
posmą, skaitytojo išverstą į 
bendrinę lietuvių kalbą. Štai 
kad ir šis posmas:

Subrėda karves į prūdą
Nuplaut žymuos sliegėmą. 
Vuo upiesi leds susigrūda, 
Yškuodams sau praajėma.
Prie minusų galima priskaity- 

ti tai, kad rinkiny per daug ei
lėraščių: 52. Nors ir nėra jie ilgi, 
bet skaitytojui, susidomėjusiam 
ne tiek jų romantine tematika, 
kiek žemaitybėmis, jos blunka, 
daugelio posmų reikiamai nenu- 
spalvindamos.

Autorius, Apolinaras Petras 
Bagdonas, gimęs 1912 birželio 
4, Užvenčio valsčiuj, Šiaulių 
apskrity, yra išsimokslinęs peda
gogas ir literatas, turįs magistro 
laipsnį iš klasikinių kalbų. Poe
ziją rašė nuo jaunystės, o 1956 
pasirodė su eilėraščių rinkiniu 
“Sutemų ugnys”.

Lietuviška knyga — geriausia 
dovana!
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MOKSLEIVIAI ATEITININKAI 
NERINGOJE ATRODĖ KAIP VIENA 
ŠEIMA

Neringoj rugpiūčio 13, sekma
dienį, prasidėjo Moksleivių 
Ateitininkų Sąjungos stovykla. 
Susirinko mažas skaičius stovyk
lautojų iš daugelio vietovių: Ka
nados, Ohio, Chicagos, New 
Yorko, Philadelphijos ir Con- 
neeticut. Vadovybę sudarė: Da
nutė Norvilaitė — programos 
koordinatorė, Jonas Juozevičius 
— vyriausias vadovas, Saulius 
Čyvas — berniukų ir sporto va
dovas, Aušra Kananavičiūtė — 
literatūros mokytoja, Romas Kaz
lauskas — vandens sargas ir 
Daina Žemliauskaitė — meno 
mokytoja. Sės. Paulė buvo slau
gė. Stovyklai šeimininkavo sės. 
Juozapa, p. Lipčienė ir p. Šau
lienė.

Pasaulėžiūra
Pirmąją dieną kalbėjo new- 

yorkietis Algis Norvilą, kuris 
ruošiasi magistro laipsniui iš fi
losofijos. Jis padarė stovyklai 
įvadą pasaulėžiūros tema. Po to 
buvo diskusijos, liečiančios jo 
paskaitą.

Susipažinimo vakarui stovyk
lautojai buvo suskirstyti į gru
pes pagal gyvenamas vietoves. 
Buvo suruošti žaidimai. Po to 
vyko šokiai, kur buvo proga 
susipažinti su naujais veidais.

Pirmadienio rytą vyko pamo
kos. Literatūros pamokoj per- 
skaitėm vaidinimą “Karalius 
Ubū” (apie karalių, kuris norėjo 
Valdyti Lenkiją). Per antrą pa
moką ėjom pasivaikščioti, pra
leisdami daug laiko palei upelį 
ir krioklius.

Prof. K. Skrupskelis, kuris 
dėsto filosofiją South Carolinos 
universitete, toliau tęsė pasaulė
žiūros temą. Jis nagrinėjo atei
tininkų pasaulėžiūrą. Buvo pri
eita prie išvados, kad reikia tu
rėti savotišką stebėjimo kampą 
ir tam tikrą vidinį gyvenimą.

Po pietų su tam tikrais pa
teiktais žodžiais turėjom sukurti 
pasakas. Piešėm gamtos pa
veikslus. Tęsėm diskusijas apie 
pasaulėžiūrą. Po diskusijų dai
navom, o vakare suvaidinom 
pasakas, kurias buvom anksčiau 
parašę. Vaidinimai buvo įdomūs 
ir juokingi.

Tauta ir Kronika
Antradienio rytą kun. K. Pu

gevičius iš New Yorko skaitė 
paskaitą apie žmogaus teises, 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką ir lietuviško pobūdžio 
reikalus. Jis mum parodė kelis 
originalius Kronikos pavyz
džius ir išdalino medžiagą apie 
Viktorą Petkų ir apie bendrą 
religinę veiklą Lietuvoj. Mūsų 
šeimininkė p. Šaulienė papasa
kojo apie demonstracijas Pet
kaus reikalu, kuriuose dalyvavo 
mergaičių stovykla Brattleboro 
miestely.

Žaidėm tinklinį ir dažėm. Vė
liau suėjusiem į salę stovyklau
tojas Paulius Gudelis ir vadovai

Sendraugiai klausosi paskaitos ateitininkų stovykloje Kennebunkporte. Nuotr. P. Ąžuolo

D. Norvilaitė ir J. Juozevičius 
kalbėjo apie savo keliones į Lie
tuvą. Jie kalbėjo apie muitinę, 
susitikimus su giminėmis ir ki
tokius nuotykius. Po to buvo į- 
vairūs klausimai ir pokalbis.

Tą dieną ėjom pasivaikščioti 
po Phelps kapines iš 18 am
žiaus, po pievą ir mišką. Vaiz
das buvo labai gražus, ir visi 
laisvai jautėsi tokioj erdvėj.

Tautos vakaras prasidėjo su 
Lietuvos skaidrėmis ir su lietu
viška liaudies muzika. Nuėję 
prie aukuro, klausėmės J. Juoze- 
vičiaus, kuris skaitė iš Nijolės 
Sadūnaitės pasisakymų. Sugrįžę 
prie beržo kryžiaus, išgirdom 
apie lietuvius kankinius. Prie 
ežero turėjom susikaupimo va
landėlę. Prie liepto žibėjo dau
gybė žvakučių. Programa bai
gėsi mišiomis.

Federacijos vadas
Trečiadienį turėjom namelių 

inspekciją, po kurios buvo mi
šios. Per literatūros pamoką skai- 
tėm eilėraščius, o per rašymo 
pamoką pildėm anketas ir atsa
kinėjom į klausimus įvairiom te
mom. Per dainavimo pamoką 
visi garsiai dainavom. Po pietų 
buvo maudymasis, o vėliau tu
rėjom diskusijas. Po to visa sto
vykla žaidė “frisbee-football”. 
Šio žaidimo taisyklės yra pa
našios į futbolo, bet vietoj svie
dinio žaidžiama su “skrendan
čia lėkšte”.

Tą popietę ir vakarą stovyk
loj svečiavosi Ateitininkų Fe
deracijos vadas dr. Petras Kisie
lius. Jis kalbėjo apie Ateitinin
kus ir jų ryšius su kitais lietu
viais. Taip pat mus skatino pa
kalbinti draugus vykti į Nerin
gą, kad būtų didesnis stovyklau
tojų skaičius.

Vakare buvo maskaradas, po
ravimosi žaidimas ir šokiai. Ap
sirengimai buvo kūrybingi ir 
įdomūs.

Ketvirtadienį turėjom pamo
kas ir sportavom. Iš ryto ber
niukai ėjo plaukyti. Jiem išėjus, 
mergaitės nuėjo į jų namelį, 
pagrobė jų prausimosi reikme
nis ir paslėpė gėlėse vėliavų 
aikštėj. Mergaitės ėjo lažybų, 
spėdamos, kaip ilgai truks, kol 
berniukai tų daiktų pasiges. Vė
liavų pakėlimo metu S. Čyvas 
pamatė paslėptus daiktus. Mer
gaitėm nuėjus pusryčiauti, ber
niukai atsikeršydami paslėpė IV 
namelio mergaičių miegmaišius, 
bet mergaitės juos greitai surado.

Atsikvėpimo valandėlei susi- 
skirstėm į būrelius ir išėjom į 
lauką susikaupti. Visiem tai la
bai patiko, nes galėjom pailsėti 
ir įsijausti į save bei pasigrožė
ti gamta. Po vakarienės nuvažia
vom į artimą Marlboro univer
sitetą pamatyti vaidinimo 
“Queen and the Rebels”, kurį 
parašė Ugo Betti.

Konkursai
Penktadienis buvo “konkur

sų diena”. Buvom suskirstyti į 
tris komandas ir rungtyniavom 
vieni prieš kitus. Komandų spal
vos buvo mėlyna, žalia ir balta. 
Raminta Pemkutė ir Vilija Dė- 
dinaitė, grodamos dūdelėm, ofi
cialiai atidarė olimpinius žaidi
mus, o vadovai sustatė žmonių 
piramidę. Žaidėm tinklinį, euro
pietiškų futbolą, kvadratą ir S. 
Gyvo sukurtą krepšinį, kuriame 
sviedinys negali liesti žemės, jį 
galima tik mesti. Paskutinysis 
sporto numeris buvo plaukimo 
estafetė.

Vakare dviem komandom žai
dėm “vėliavėles”. Ribos buvo 
50 pėdų į mišką nuo stovykla
vietės. Žaidimo tikslas buvo su
rasti kitos komandos paslėptą 
vėliavą ir ją parnešti į savo 
rajoną nesugautiem. Niekas ne
laimėjo, nes vėliavos buvo labai 
gerai paslėptos ir skambutis, ku
ris signalizavo, kad žaidimas 
baigtas, per greitai suskambėjo.

Naktipiečiuose atšventėm Rū
tos Končiūtės 16-tą gimtadienį 
su pyragu, kurį iškepė kelios 
stovyklautojos.

Nepastebint praėjo pirma sa
vaitė. Jau atėjo šeštadienis. Tu
rėjom pamokas, rašymą ir sportą. 
Po maudymosi įvyko tinklinio 
rungtynės tarp stovyklautojų ir 
vadovų ir vyrų krepšinio rungty
nės.

Vakare turėjom projektinį dar
bą. Vadovai pateikė padėtį. 
Mum reikėjo rasti išeitį. Padėtis 
tokia, kad 1988 Rusija bando už
imti Vakarų Europą, bet jai ne
pavyksta, ir Latvija, Estija ir Lie
tuva tampa laisvom valstybėm. 
Mum reikėjo sutvarkyti užsienio 
bei vidaus reikalus laisvoj Lie
tuvoj. Turėjom nuspręsti, kokią 
turėti kariuomenę, apsaugą, val
džios sistemą, ką daryti su tur
tu, kaip padėti kraštui augti, 
ar šelpti ekonomiją, ar duoti re
prezentaciją valdžioj Amerikos 
lietuviam, kaip pravesti žemės 
reformą ir pan. Buvom suskirsty
ti į tris būrelius, kur nagrinė- 
jom šiuos klausimus. Sugrįžus į 
paviljoną, sekretoriai pranešė, 
ką jų grupės buvo nusprendu- 
sios, ir diskusijos tęsėsi toliau.

Nuėjom anksti miegoti, ka
dangi reikėjo anksti rytą keltis 
ir važiuoti aplankyti skautų VI- 
osios tautinės stovyklos.

Viešnagė pas skautus
Tuoj pat po pusryčių sekma

dienį išvažiavom automobiliais į 
Paxton, Massachusetts, aplanky
ti skautų. Atvykę dalyvavom 
koncelebracinėse mišiose. Susi
tikom su pažįstamais iš įvairių 
miestų, pavalgėm pietus, aplan
kėm skautų pastovykles, stebė
jom “papročių dienos” progra
mą ir jūros skautų “jūros die
nos” iškilmes. Sugrįžę vakare, 
vakarienei kepėm dešreles židi-

Šių metų ateitininkų sendraugių stovyklos dalyviai Kennebunkporte. Nuotr. P. Ąžuolo

ny. Dalinomės dienos mintimis, 
ilsėjomės po ilgos dienos ir ilgai 
dainavom prie ugnies salėj.

Pirmadienį mergaitės žaidė 
krepšinį, berniukai — tinklinį. 
Buvo meno ir rašymo pamokos. 
Šios dienos prelegentas buvo J. 
Juozevičius. Paskaita vadinosi 
“Kodėl mes čia esame”. Ji buvo 
apie lietuvių tris emigracijas — 
1890-tųjų, nepriklausomos Lie
tuvos 1930-tųjų ir 1945-tųjų me
tų. Pirmoji emigracija vyko dėl 
darbų trūkumo ir dėl noro pa
bėgti nuo rusų kariuomenės. 
Tada atkeliavusieji į Ameriką 
daugiausia tapo angliakasiais 
Pennsylvanijoj arba dirbo sker
dyklose Chicagoj. Jie įkūrė pa
rapijas, sporto klubus ir chorus. 
Antroji išeivija Lietuvos nepri
klausomybės laikais keliavo į 
Braziliją, Argentiną, Urugvajų 
ir Australiją, nes nepakako dar
bų Lietuvoj. Paskutinioji išeivi
ja, atvykusi į Ameriką po II pa
saulinio karo, daugiausia susidė
jo iš inteligentų, kurie tikėjosi 
greitai sugrįžti į Lietuvą. Jie įkū
rė organizacijas pagelbėti Lietu
vos padėčiai ir stengėsi sudary
ti sąlygas išsilaikyti tautai išeivi
joj-

Vakarinę programą atliko Ne
ringos kaimynai, McArthur šei
ma. Jie dainavo ir grojo savo 
pačių pasidarytom gitarom ir ki
tais styginiais instrumentais. Po 
jų pasirodymo mes jiem padai- 
navom keletą savo mėgstamiau
sių dainų. Po to buvo nakti
piečiai, ir galėjom pasikalbėti su 
jais apie Neringos aplinką ir jos 
praeitį.

Antradienio programa buvo 
kaip įprasta. Vakare žaidėm 
“taškų taškus”. Tai buvo kon
kursinis žaidimas. Reikėjo bėgti 
nuo stoties į stotį ir atlikti 
tam tikrus uždavinius ribotu lai
ku. Prie dainų stoties Dainai rei
kėjo sudainuoti pirmus posmus 
tų dainų, kurias galėjom prisi
minti. Prie ateitininkų istorijos 
ir ideologijos stoties reikėjo at
sakyti į tos temos klausimus. 
Prie Lietuvos geografijos stoties 
turėjom nupiešti Danutei Lietu
vos žemėlapį ir pažymėti jame 
viską, ką žinojom apie jos geo
grafiją. Saulius buvo pateikęs 
“scrabble” žaidimo raides, ir tu
rėjom atspėti, kokį populiarios 
dainos pavadinimą jos sudarė 
(tai buvo “SarbinčiūlaOgėla”).

Po visų žaidimų buvo laužas, 
kuriame išsirinkom vadovus ryt
dienai — Savivaldos dienai. 
Darius Budrys buvo išrinktas 
komendantu, Paulius Gudelis 
vandens sargu, Povilas Palūnas 
programos kooordinatorium, 
Vida Budrytė mergaičių vadove. 
Virginija Kuraitė sporto vadove, 
Andrius Padleckas literatūros 
mokytoju ir Gintaras Grušas me
no mokytoju.

Savivalda
Savivaldos diena prasidėjo 

visų prikėlimu iš miego. Nauji 
vadovai pareigingai atliko tą 
darbą. Kun. Stasys Yla skaitė 
paskaitą apie lietuvių beatifi
kacijas, ypač apie arkivyskupą 
Jurgį Matulaitį. Jis taip pat pa
minėjo arkivysk. T. Matulionį, 
arkivysk. M. Reinį, Praną Dovy
daitį, Stasį Šalkauskį, kun. A. 
Lipniūną ir Mariją Pečkauskaitę. 

Po pietų Vaiva Vėbraitė skaitė 
paskaitą apie ekologinę san
tvarką. Po to buvo diskusijos 
apie ekologiją ir gamtos švarą.

Vakare turėjom “tvarto šo
kius”. Apsirengėm kaip kaimie
čiai ir ūkininkai, o šokius aplan
kė keturios indėnės ir visus 
pagyvino savo apeiginiais šo
kiais.

Ketvirtadienio rytas buvo ap
siniaukęs. Meno pamokoj dir
bom su plasteriu ir padarėm 
aitvarus, bet nebuvo progos jų 
paskraidinti. Rašymo metu ry
tiečiai rašė apie Rytų apygardą 
ir jos problemas, o vakariečiai 
— stovyklos įvertinimus.

Dr. Elona Vaišnienė skaitė į- 
domią paskaitą apie kultūrą. Ji 
kalbėjo apie žmonių santykius 
tarp savęs ir apie skirtingas žmo
nių kultūras. Vietoj maudymosi 
turėjom susitelkimo valandėlę. 
Tyliai žiūrėjom į skaidres ir po 
to aprašėm, ką jose matėm. Visi 
susitelkėm tamsumoj, ir S. Čy
vas paskaitė iš Šventojo Rašto, 
paaiškindamas parinktus skaity
mus.

Vakare buvo literatūros vaka
ras. Programa prasidėjo vaidini
mu, kurį buvom anksčiau per
skaitę literatūros pamokoj. Pa
grindinę karaliaus Ūbū rolę atli
ko Povilas Palūnas, o jo žmoną 
Ūbienę suvaidino Virginija Ku
raitė .

R. Pemkutė ir V. Dėdinaitė 
dūdelėm pagrojo kelias lietuviš
kas dainas, o Danielius Mališka 
paskambino savo kūrybą pia
ninu. Vilija Dėdinaitė, Stasys 
Janušas, Rasa Krokytė, Darius 
Kudžma, Povilas Palūnas, Ra
minta Pemkutė ir Rimas Puš- 
korius skaitė savo ar kitų poezi
ją bei kūrybą. J. Juozevičius 
taip pat perskaitė kelis eilėraš
čius. Po programos visi šildėsi 
prie židinio.

Kai atsibudom penktadienio 
rytą, oras buvo toks pat šaltas, 
kaip ir ketvirtadienį. Po pusry
čių užpildėm anketas apie vado
vus ir stovyklautojus.

Teisės moterim
Moterų teisių simpoziumą 

moderavo Andrius Padleckas.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421, tel. Ml 7-6637.

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 

ilB —patented in Svvitzerland. Registered: USA, Canada and
•I# Europe. lt cures: DANDRUFF, FALLING HAIR, ITCHING SCALP, 
H , SPLITTING ENDS, STRENGTHENING HAIR ROOT GROWTH,~ 

i and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you will never
be BALD or grey 100% Listed in Pharmacy Red-Blue-Book. JIB 

Medicine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P.P.
J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 60650. 
Fili: 2498 Dougall Rd., VVindsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; CHICAGO: at Apotheke J & J, 
2557 W. 69th St.; 50th Avė. & 14th St. Cicero and 1640 W. 47th St. Chicago; 
2923 N. Milwaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

Jame dalyvavo Gailė Bražytė, 
Darius Budrys, Gintaras Grušas 
ir Virginija Kuraitė. Nors vyko 
karštos diskusijos ir buvo iškel
ta nemaža klausimų, vis vien vi
sų nuomonės nelabai pasikeitė.

Tuoj pat po pietų nuvažiavom 
į Marlboro miestelio teatrą ir 
matėm dramą “A Streetcar 
Narnės Desire”, parašytą Ten- 
nessee Williams.

Praėjusios savaitės metu kun. 
S. Yla paruošė tris kandidatus 
vyresnio moksleivio ateitininko 
įžodžiui. Egzaminų komisiją su
darė: S. Čyvas, V. Dėdinaitė, 
Dalia Musonytė, G. Grušas ir
P. Gudelis. Kandidatai buvo 
Rima Budrytė, Vida Budrytė ir 
Rimas Puškorius.

Įžodis
Taigi, sugrįžę iš miestelio, da

lyvavom iškilmingame ateitinin
kų įžodžio posėdy. Posėdis buvo 
atidarytas vėliavų įnešimu ir eg
zaminų komisijos protokolo per
skaitymu. Tuomet Vida, Rima ir 
Rimas davė įžodžius. Sės. Paulė, 
D. Norvilaitė ir kun. Yla užri
šo jiem juosteles. Užbaigėm po
sėdį sugiedodami ateitininkų 
himno antrą ir ketvirtą posmą.

Po mišių kun. Yla su mumis 
atsisveikino ir išvažiavo, įteik
damas visiem po kopiją savo 
knygos “Arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis”.

Jį išlydėję, skubėjom persi
rengti iškilmingai vakarienei ir 
paskutiniam šokiam.

Vakarienę valgėm ne val
gykloj, o salėj, kur atšventėm 
D. Musonytės 17-tą gimtadienį. 
Baigę vakarieniauti, susisėdom 
prie židinio ir dainavom. Šo
kiuose visi linksmai praleidom 
laiką kartu, kaip viena šeima. 
Po šokių visi sugrįžom į. salę 
naktipiečiam. Ten pasižiūrėjom 
skaidrių iš praėjusių Neringos ir 
Dainavos moksleivių stovyklų, 
įvairių kursų ir studijų dienų.

Sustoję į bendrą ratą, sukalbė
jom vakarinę maldą ir paskutinį 
kartą sudainavom “Kaip grįžtan
čius namo paukščius”.

Dalia Musonytė
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ŽMONĖS IŠ KENNEBUNKPORTO VASAROS
Vartau užrašų knygutę, kur su

rašyta šių metų vasara Kenne- 
bunkporte. Randu daug pavar
džių, daug nuotykių. Visa tai pa
liko gražioje Kennebunkporto 
sodyboje. Dabar prisimindamas 
juos, rodos, prailgini pačią va
sarą ir į pilkas, vienišas dienas 
įneši skaidraus džiaugsmo.

-o-
Liepa metė paskutines savo 

dienas, kai nuvykau į aną atosto
gų kraštą. Galvojau, kur visi tie 
draugai, kurie tiesiog yra suaugę 
su Kennebunkportu.

Ten liepos mėnesį kasmet 
praleidžia rašytoja Nelė Maza- 
laitė su savo vyru Juozu Gabe. 
Ar juos dar pamatysiu? Jie jau 
pakuojasi. Jau išsiuntė rašomąją 
mašinėlę, kurią čia atsigabena 
kas vasarą. Ir kiek istorijų išsi
veža jinai, nes ji nuolat kalena 
ta rašomąja mašinėle. Gamta, 
miškeliai, takai, pajūris, mieste
lis su krautuvėlėmis ir — ra
šomoji mašinėlė. Tai jos atosto
gos!

Nuvežė agronomas Vacys But- 
kys iš Great Necko. Drauge va
žiavo ir jo žmona Marija, kuri 
tik praeitų metų rudenį atkelia
vo iš Lietuvos. Jai,viskas nauja, 
neįprasta, kartais net keista, o 
mes — pripratome. Net nepaste
bime, kokie puikūs keliai.

Vacys Butkys išdaigus žmogus 
— nuolat juokauja, riečia links
mas istorijas. Kelionė su juo 
nepabosta, vis prisimena ką nors 
iš savo spalvingo Zarasų krašto.

Vasarvietės raštinėje
Kas tik atvažiuoja-į šią vasar

vietę, pirmiausia turi sustoti di
džiojoj aikštėj. Čia yra ir gražioji 
pušis, bet tik retas ją mato. 
Dauguma nesugeba stebėti 
gamtos, atkreipti dėmesio į jos 
specifinius akcentus, kad ir į tą 
pušį, kuri taip sargiai stovi prie 
didžiųjų vasarvietės durų. Dau
guma pamato pirmiausia maši
nas, iš kur jos, kokios firmos, 
kokie žmonės išlipa iš jų. Mo

terys tuoj pagauna moterų apda
rą, o vyrai paprastai nekreipia 
dėmesio nei į moterų, nei į Vyrų 
apdarą. O čia drabužėlių ir dra
panėlių apsčiai suvežą. Mėgsta 
publika pasipuošti vakarais.

Bet pirmiausia reikia užeiti į 
raštinę. Tokia tvarka. Ten sėdi 
Lottie Ulrich. Jinai lietuvaitė 

iš Maspetho, kasmet atvyksta čia 
padirbėti raštinėje. Sunkus ir į- 
temptas darbas, kai nuolat prašo 
kambarių, o jų neturi.

Ant stalo sudėti savotiški pla
nai. Čia matai viską — visą va
sarą — visus kambarius ir visus 
žmones. Pažvelgęs žinai, kur ir 
kas gyvena ir kiek laiko ten bus.

Čia gauni kambario raktą. Bet 
kartais čia pasigirsta ir kivirčų 
balsai: ne tas kambarys, kaž
kas kitas užėmęs, kažkokia klai
da įvyko!

Paprastai sustodavau vie
nuolyno name, apačioje tokiam 
nedideliam kambary, bet šiemet 
buvo kitaip suplanuota, ir turė
jau praleisti pusantros savaitės 
jau kitur — ketvirtam kambary. 
Tik paskui galėjau nusikelti į sa
vo pamėgtą kambarį, kuris at
stoja tėviškės dalį.

Kambariai sunumeruoti iš ei
lės. Prasideda įėjus pro vartus 
dešinėje ir eina tolyn. Kur tie 
numeriai baigiasi, žino tik viena 
Lottie Ulrich, ne mes, vasaroto
jai. Kambarys gana erdvus, jo 
langas išeina į didelius lapuo
čių krūmus. Bet čia kažkaip 
gūdžiai vieniša. Prisimeni net 
savo jaunystės gūdžias dienas, 
kažkokį skurdą, vargą. Tad ir 
nenori būti prie stalo. Palieki 
knygeles, kurias atsivežei. Eini 
į medžių draugystę, eini pas 
žmones.

Prakeliavę
Tuoj patyriau, kad liepos mė

nesį daug kas atostogavo. Tokie 
Vladas ir Nijolė Palubinskai iš 
Clevelando. Tai pirmoji vasara, 
kai čia nesusitikom. Kiek vasarų 
drauge praleidom. Randu tik 
dailininkės Nijolės parodą, tik 
jos palikimą visiem svečiam.

Išvykęs ir Juozas Žilionis su 
žmona Ona. Tokie mieli žmo
nės, kurie praeidami palieka 
kažkokią nostalgiją.

Pirmoji draugija
Bet čia netenka ilgai žvalgy

tis. Beveik visus pažįstu, visi tai 
šen, tai ten kviečia. Tuoj pa
tenku į Henriko Kačinsko ir jo 
draugų draugiją, kuri susidarė 
čia jiem pirmąją savaitę atosto
gaujant. Draugija judri — atei
na, išeina. Sofija Kačinskienė 
nuolat mezga, prisideda ir Anta
nina Reivytienė su siuviniais, 
naujais pirkiniais, atsiranda ir 
Jadvyga Steponavičienė — irgi 
pirkiniai, daikteliai, dovanos. 
Tiesiog stebiesi, iš kur tas iš
radingumas pirkti.

Aktoriaus Henriko Kačinsko 
artumoje susiklosto kitos draugi
jos, kurios nei perka^ nei mez
ga. Tiesa, mezga įvairias mintis 
apie teatrą, muziką, skaitytas 
knygas, keliones. Henrikas Ka
činskas laikosi atokiai, ■ mėgsta 
vienas išeiti pasivaikščioti. Trau
kia didžiuoju taku pro vienuo
lyną, kur baltai žydi didžiuliai 
krūmai. Ir jo galva balta, bet iš
kelta, išdidi galva. Eina ramiu 
žingsniu. Ir visada jis primena 
dramaturgą Henriką Ibseną.

Zigmas Steponavičius draugi
joje pasirodo rečiau. Jis mėgsta 
skaityti laikraščius. Žiūrėk, sėdi 
prie baseino ir skaito ir skaito. 
Vakarais su žmona mėgsta drau
gijas, kartais pavaišina visus va
sarotojus kokio koncerto proga. 
Žiemos metu jie ilgai gyvena 
Floridoje, o kas vasarą atkeliau
ja prie šios jūros.

Žmogus mecenatas
Iš pirmųjų sutiktų yra ir

BALTIMORĖS ŽINIOS
40 valandų atlaidų proga Šv. 

Alfonso bažnyčioj spalio 15-17 
maldininkų minios dalyvavo pa
maldose. Švenčiausias Sakra
mentas buvo garbinamas per vi
sas tris dienas. Šv. Alfonso mo
kyklos vaikučiai dalyvavo proce
sijoj ir giedojo per mišias. Alto
riai buvo skoningai gėlėmis pa
puošti.

Gražios vestuvės įvyko Šv. Al
fonso bažnyčioje šeštadienį, 
spalio 14. Arūnas Vaškys ir Vida 
Piliutė priėmė moterystės sak
ramentą. Jų santuoką palaimino 
kun. Antanas Dranginis. Arūnas 
ir Vida yra tautinių šokių gru
pės nariai, Arūnas tenoru dai
nuoja vyrų chore Dainoj. Vyrų 
choras giedojo per mišias. Po 
mišių vestuvių puota įvyko Lie
tuvių svetainės didžiojoj salėj. 
Tautinių šokių grupė per vestu
vių puotą pašoko, o vyrų choras 
Daina padainavo kelias dainas.

Jautienos kepsnių pietus su
rengė Lietuvių posto 154 legio
nieriai spalio 15 gražioj Eastern 
Center salėj. Publikos buvo pri
važiavę iš* Pennsylvanijos. Be 
jautienos, buvo ir kitų valgių. 
Daug kas laimėjo gražias premi
jas per loteriją. Šokiam grojo 
smagus orkestras.

Baltimorės Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės valdyba 
rengia ypatingą koncertą lapkri
čio 11, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Svetainėj. Su lietuviš
komis dainomis pasirodys net 
du vienetai — Clevelando Ra- 
movėnų choras, vadovaujamas 
muz. Juliaus Kazėno, ir studen
čių vokalinis vienetas Nerija, va
dovaujamas Ritos Čyvaitės-Klio- 
rienės. Tai bus nepaprastas va
karas. Tokio dvigubo koncerto 
Baltimorėj nėra buvę. Veiks ba
ras, bufetas, šokiam gros Laimu
čio Prasčiūno orkestras. Dešim
čiai žmonių stalus prašome užsi
sakyti pas Vytautą E ringį 247- 
0639, Kęstutį Česonį 465-1254 ir 
Joną Kazlauską 788-5718.

Bingo žaidimus sodalietės 
rengia lapkričio 3, penktadienį, 
7:30 vai. vak. Šv. Alfonso salėj. 
Bus įvairių laimėjimų, veiks bu
fetas su valgiais. Pelnas skiria
mas įsigyti dovanėlėm, kurias 
sodalietės prieš Kalėdas išdalys 
lietuviam seneliam, esantiem 
Baltimorės prieglaudose. Soda
lietės kviečia visus dalyvauti.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
kviečia visus į jų Hallovveen 
vakarą lapkričio 4 Šv. Alfonso 
mokyklos salėj. Už gražiausius 
kostiumus ir kaukes bus skiria- 

Teofilis Žilinskas, kuris taip pat 
čia atvažiuoja ilgai vasarai, o žie
mas leidžia Floridoje. Tame 
tarpe gyvena Springfield, Mass., 
artumoje.

Visada jis elegantiškai apsi
rengęs, mėgsta šviesias spalvas. 
Tai kurorto džentelmenas su 
gražiu kostiumu, kaklaraiščiu, 
suprosytom kelnėm, gražiais ba
tukais, kai mes pramogaujame 
maždaug su šliurėm ir trumpom 
skautiškom kelnaitėm.

Teofilis Žilinskas mėgsta dai
lininkus. Atostogavo čia dail. Vi
da Krištolaitytė. Tuoj iš jos nu
pirko du paveikslus, dar ir jo 
portretą nutapė dailininkė. At
vyko atostogauti dail. V. K. Jony
nas, atsivežė elegantiškų pieši
nių, padarytų vaško pastele. 
Tuoj Teofilis įsigijo bent porą 
ir net įsirėmino. Dail. Jonynas 
piešė anglim portretus — žmo
nių galvutes, tuoj ir Žilinsko dvi 
galvos buvo nupieštos ir net įrė
mintos.

Mėgsta jis solistės Ginos Čap- 
kauskienės draugystę, jos apsi
lankymo proga sukviečia daili
ninkus, rašto žmones į vakarines 
pramogas, kartais nuveža ir į ko
kį pajūrio restoraną. Jis yra vyno 
specialistas. Tai ir pademonstra
vo, kaip pažinti gerą vyną.

Žilinskas tuo metu, kai Lie
tuvon atėjo bolševikai, buvo ma
tininku ir su agronomu V. But- 
kiu dirbo vienoje įstaigoje. Tai 
susitikę tuoj susėdo ant suolo ir 
pasikalbėjo, kaip anais gerais lai
kais. (p.j.)

(Bus daugiau)

mos dovanos. Bus skanių valgių 
ir įvairių gėrimų. Ona Lekevi- 
čienė, rengimo pirmininkė, 
kviečia visus kuo gausiau daly
vauti.

Lietuvių svetainės šėrininkai 
rengia jautienos kepsnių balių 
lapkričio 5 Lietuvių Svetainės 
kambariuose. Rengėjai per Lie
tuvių radijo valandėlę kviečia vi
sus į šį linksmą pobūvį. Bilie
tus ragina dabar įsigyti Lietuvių 
Svetainėj. Be jautienos, bus ir 
kitokių valgių ir gėrimų. Šokiam 
gros geras orkestras. Bus ir lote
rija su įvairiais laimėjimais. Pel
nas skiriamas lietuvių svetainės 
reikalam.

Bronė Lietuvnikienė, anks
tesnės kartos lietuvė, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė spalio 5 savo 
namuose Baltimorės Arbutus 
priemiesty. Ji buvo viena iš se
niausių lietuvių ir ilgametė, išti
kima Šv. Alfonso parapijos narė. 
Kai sveikata leido, dalyvaudavo 
pamaldose Šv. Alfonso bažny
čioje . Kaip susipratusi lietuvė 
dalyvaudavo ir remdavo lietu
viškus parengimus. Gedulingos 
mišios aukotos už jos sielą Šv. 
Alfonso bažnyčioje spalio 7. Pa
laidota Holy Redeemer kapinė-

Moscow 2, Copenhagen 1

DEPART RETURN GROUP 30 G.I.T. CITIES AND NIGHTS

Dec. 22 Jan. 5 $1049.00 (APEX FARE) Vilnius 5, Warsaw 3, Leningrad 3, 
Moscow 2

March 5 March 15 $779.00 $849.00 Vilnius 5, Warsaw 2
March 22 March 31 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscow 2, Copenhagen 1
April 12 April 21 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
Aprii 23 May 3 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Warsaw 2
May 3 May 12 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
May 14 May 24 $849.00 . $899.00 Vilnius 5, Warsaw 2
May 24 June 2 $899.00 (Group 30 fare) Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
June 14 June 23 $899.00 (Group 30 fare) Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
June 26 July 10 $1249.00(Super apex fare) Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3
July 4 Juiy 19 $1199.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3,

TOURS INCLUDE FULL DAY EXCURSION TO KAUNAS AND HALF DAYTRIPTO TRAKAI

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD.
Tour Manager 535 Fifth Avenue

New York, N.Y. 10017 
212 697 7257

Group 30 fare mušt have 30 or more participants

Lottie Ulrich pranciškonų vasarvietės raštinėje Kennebunk- 
porte. Ji ten dirba eilę metų vasaros metu. Pastoviai gyvena 
Maspeth, N.Y., ir taip pat talkina penktadienio popietėm. 
Nuotr. A. Reivytienės

MIRĖ DAIL. POVILAS KAUPAS
Chicagoje spalio 10 mirė dai

lininkas Povilas Kaupas. Palai- • 
dotas spalio 12.

Velionis buvo gimęs 1898 
gruodžio 16 Kaune. Tapybos 
mokėsi Kauno Meno mokykloje, 
vėliau tęsė studijas privačioje 
dail. J. Vienožinskio studijoje. 
Nuo 1935 Lietuvos dailininkų 
sąjungos narys, dalyvavo visose 
sąjungos rengtose parodose Lie
tuvoje ir užsienyje. Po karo gy
veno Schwaebisch Gmuend pa
bėgėlių stovykloje Vokietijoje, 
iš kur 1949 emigravo į Ameriką.

Gyveno Chicagoje ir, kiek są
lygos leido, dalyvavo lietuvių 
dailės gyvenime. Savo tapyboje 
išliko nuotaikus impresionistas 
su charakteringu stilizuotu brai
žu. Jo kūrinių yra Čiurlionio ga
lerijoje, Vilniaus dailės muzie
juje, Šiaulių Aušros muziejuje, 
Telšių Alkos muziejuje ir Čiur
lionio galerijoje Chicagoje.

Buvo ilgametis Lietuvių dai
lininkų sąjungos sekretorius ir 
buvo surinkęs didžiulį parodų 
katalogų rinkinį, kuris turi ir sa
vo mokslinę vertę. Svarbu, kad 
šis rinkinys nežūtų, o patektų kur 
nors į muziejaus globą.

Lietuviškos knygos ir plokšte
lės gaunamos Darbininko ad
ministracijoje.

se. Nuliūdime liko sūnus Jonas, 
dukros Marytė, kuri motiną pri
žiūrėjo per ilgus metus, Geral- 
dine ir eilė anūkų.

Constance Ashman, gimusi ir 
augusi Baltimorėje, mirė savo 
namuose kovo 8. Velionė daly
vavo įvairiuose lietuviškuose 
parengimuose. Mišios aukotos 
už jos sielą Šv. Alfonso bažny
čioje spalio 11. Palaidota New 
Cathedral kapinėse. Nuliūdime 
liko vyras Paulius, sesuo Fran- 
ces, brolis Albinas Alksnys, gi
minės ir draugai.

Jonas Obelinis

BALTIC HOLIDAYS
COME TO LITHUANIA IN 1979

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES

COST

HARTFORD, CONN.

L.M.K. Federacijos Hartfordo 
klubas spalio 1 susirinko pirm. 
Ados Ustjanauskienės namuose 
aptarti metų veiklą ir išsirinkti 
naują valdybą, senosios valdy
bos kadencijai pasibaigus.

Valdyba sudaryta tokia: pirm. 
Kotryna Marijošiene, vicepirm. 
Elena Banevičienė, ižd. Apolo
nija Vitkuvienė, sekr. Danutė 
Grajauskienė, ryšininkė Kristina 
Šerkšnienė. Revizijos komisija: 
Zita Dapkienė ir Ada Ustjanaus- 
kienė.

Numatyta surengti meno die
ną gruodžio 10. Kviečiama dai
lininkė Vanda Balukienė ir poe- 
tė-laureatė Danguolė Sadūnaitė.

— Vokietijos lietuvių jaunimo 
sąjungos metinis suvažiavimas 
įvyko rugsėjo 16-17. Išrinkta 
nauja Vokietijos LJS valdyba: 
Rainis Valiūnas — pirmininkas, 
Antanas Žaliukas — sekretorius, 
Edvardas Grigužis — iždininkas.

— Solistė Roma Mastienė spa
lio 28 dainuos Lietuvių Fondo 
ruošiamame bankete Marriot 
viešbuty Chicagoj.

— Dainavoje spalio 7-8 susi
tiko ir bendro darbo klausimais 
tarėsi PLB valdyba, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos val
dyba, JAV ir Kanados 
jaunimo sąjungų pirminin
kai Birutė Zdanytė ir Paulius 
Kuras, Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso finansų komiteto va
dovybė su pirmininku dr. Al
giu Pauliumi ir daugelis kitų 
jaunimo darbuotojų. Iš viso da
lyvavo 40 asmenų. Jų tarpe bu
vo jaunimo atstovai iš Australi
jos ir Pietų Amerikos. PLJ Są
junga gyvai veikia ir dirba PLB 
šeimoje. Bendromis vyresniųjų 
bei jaunimo pastangomis rengia
mas ir finansuojamas IV-tasis 
Pasaulio lietuvių jaunimo kong
resas Vakarų Europoje 1979 lie
pos mėnesį. Dviejų dienų dar
bingiem posėdžiam vadovavo 
PLB pirmininkas Vytautas Ka- 
mantas ir PLJS pirmininkė Ga
bija Juozapavičiūtė.

— Dr. Kazys Bobelis, Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirminin
kas, spalio 12 Altos v-bos po
sėdy pareiškė, kad jis pirminin
ko pareigose pasiliks tik iki su
važiavimo, kuris įvyks spalio 21 
Chicagoj, ir toliau į Altos valdy
ba nekandidatuoja.

— Skulptoriaus Aleksandro 
Marčiulionio darbų paroda vyks
M. K. Čiurlionio galerijoj, Jau
nimo Centre, Chicagoj, spalio 
20-29.

— Sofija Lukauskaitė-Jasaitie- 
nė ir Vliko valdybos narys in
formacijos reikalam Bronius 
Bieliukas sutvarkė ir sukataloga
vo dr. Domo Jasaičio per eilę 
metų surinktą gausią ir vertingą 
medžiagą apie nacių genocidą 
Lietuvoje. Ja naudojamasi, ruo
šiant knygą apie lietuvių ir žydų 
santykius. B. Bieliukas, rugsėjo 
6-10 dalyvaudamas Šviesos-San- 
taros suvažiavime A. ir V. 
Adamkų Tabor Farmoje, Mich.,

rugsėjo 17 — Worcestery, 
Mass., rugsėjo 16-18—Norwell, 
Mass., pas L ir B. Galinius, 
tvarkė taip pat ir šios knygos rei
kalus. Iš B. Galinio gautas jo 
vertingų atsiminimų rankraštis 
apie jo pagalbą žydam nacių 
okupacijos metu. (E)

— Clevelando Lietuvių Die
nos, rengiamos Clevelando LB 
apylinkės, įvyks spalio 28-29 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos salėse. Šešta
dienį bus Ričardo Daunoro kon
certas, o sekmadienį vyks tauto
dailės darbų paroda.

— Vytautas Juška, Australijos 
LB Krašto tarybos narys, lankosi

Kanadoje ir JAV. Jis tarėsi 
su PLB ir PLJS valdybų nariais 
bendruomeniniais klausimais ir 
jaunimo kongreso reikalais.

— Lietuvių Skautų Sąjungos 
60 metų sukakties minėjimas 
Clevelande vyks lapkričio 5.

— “Aidų” žurnalui remti kon
certas Chicagoj, Jaunimo Cent
re, įvyks lapkričio 11.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
studijų ir poilsio savaitė 1979 
vasarą vyks lietuvių pranciško
nų vasarvietėj, Kennebunkport, 
Maine, rugpiūčio mėnesio pas
kutinę savaitę.

— Ieško savo dėdžių, išvyku
sių į Pennsylvaniją prieš pirmą 
karą ir apsilankiusių prieš antrą 
karą. Visi sūnūs Jono: Martynas 
Bemeckis, Martynas, Motiejus 
ir Jonas Liutkevičiai, Kazys Pri- 
lickas. Visi iš Vilkopėdžių kai
mo. Žiną prašomi pranešti adre
su: J. Kisielius, 84 Haven St., 
New Haven, Conn. 06513.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Gertrude Romeika, Scran- 
ton, Pa., V. Kleiza, Chicago, III. 
Užsakė kitiem: A. Šilbajoris, 
Richmond Hill, N.Y. — R. Šil- 
bajoriui, Cleveland, Ohio. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Naujiems 
skaitytojams Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 10 
dol. Atnaujinant — prenumerata 

. visiem 13 dol. metam.
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SKAUTŲ 
PASTOGĖJE

Per skautybę — lietuvybei!

Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga

Redaguoja:
s. Birutė Kidolienė, 94-08 Jamaica Avė. Woodhaven, N.Y. 11421 

Tel. Hl 1-3894 (Area code 212)

KAS TOLIAU?
(Mintys Šeštoj Tautinėj
Stovykloj)

Stovykliniai malonumai ir 
džiaugsmai labai greitai bėga. 
Dienos prailginamos ilgais va
karojimais prie darbo stalų, po
sėdžiuose, laužuose, sargybose. 
Ir vis tiek to laiko neužtenka. 
Nė nepajusim, kai vėl atsidur
sim savų namiškių tarpe po ato
stogų, stovyklų ir po vasaros. Iš
kilmingai pradėsim žiemos 
veiklos sezoną, tuntuose ar vie
tovėse atšvęsim 60-metį — vis
kas grįš tarsi į normalias vėžes. 
Ir kas toliau?

Pirmiausia, būsim tampriau

Vl-osios Tautinės Stovyklos malda
Dieve, mūsų Tėve, tu matai 

mus, savo vaikus, brolius ir se
ses, mūsų svečius, tėvelius.

Tu matai žmogaus širdį iš vi
daus, savo meilės liepsnelę, kuri 
bręsta skautiškoje šeimoje, jau
natviškai, linksmai.

Tu regi tėvynės meilę jauno
se širdyse taip skaudžiai toli nuo 
Lietuvos.

Tavo žavioje gamtoje lietuviš
ki kryžiai, koplytėlės ir švento
vės kviečia mus būti atsakingais 
už kitus Tavo akivaizdoje ir tar
nauti artimui.

Tau dėkojame už grožį, ramy
bę, o ypač draugystę. Tave gar

surišti, ypač tie, kurie turėjom 
laimės pabūti Vl-ojoj Tautinėj 
Stovykloj. Antra, savo patyrimus 
skleisim po mūsų vėliava stojan- 
tiem naujiem broliukam ir sesu
tėm. Bus ir pareiga, ir laimė 
tarnauti jaunesniesiem per visą 
ateinantį dešimtmetį, per kurį 
vilkiukai taps skautais, skautai 
— vyčiais, vyčiai — skautinin
kais, skautininkai — vetera
nais . . . Gyvenimo ratas sukosi 
be mūsų, jis sukasi su mumis ir 
vėl suksis be mūsų.

Todėl argi neverta giliau pa
galvoti apie B.-P. testamentinį 
paskatinimą — palikim pasaulį 
geresnį, negu jį radom. Ta lin
kme pastangos ir yra gi mū
siškosios veiklos turinys.

v.s. Č. Senkevičius

biname už Tavo gerumą ir rū
pestį.

Tu pažįsti mūsų mintis: glo
bok Lietuvą, paguosk kenčian
čius, vesk laisvėn mūsų tautą 
ir visą žmoniją.

Nesibaigiančiu džiaugsmu 
globok 60 metų kelyje mirusius 
brolius, seses, vadovus, rėmėjus, 
kaip ir Lietuvos kankinius.

Laimink mus, skautijos na
rius, ir visą lietuvišką jaunimą 
ir jų vadovus. Tegul ši šventė, 
Dieve, mūsų Tėve, ugdo mumy
se visa, kas kilnu ir gražu, mei
linga ir vertinga,

padangėj atviroj,
ramybėj ir taikoj, 
maldaut jauna širdim.

SKAUTŲ AIDUI 
55 METAI

Minint Lietuvių Skautų Są
jungos 60-ties metų sukaktį, šiais 
metais turim dar vieną reikšmin
gą sukaktį, kuri iki šiol liko pa
minėta gana neryškiai.

Tai vienintelio laisvame pa
sauly periodinio skautiško leidi- 
nio-žumalo Skautų Aido 55-osios 
metinės.

Skautų Aidas, pradėtas leisti 
nepriklausomoj Lietuvoj, per 
okupacijas, pasitraukimą iš Lie
tuvos, nemirė neišblėso, bet iš
eivijoj vėl sumirgėjo toks pat 
įdomus, toks pat naudingas, toks 
pat spalvingas, visais atvejais — 
straipsniais, jaunųjų kūrybą, ve
teranų atsiminimais, pamoko
mais pašnekesiais, dabarties ir 
praeities nuotraukomis.

Skautų Aidas peifejo per dau
gelio redaktorių rankas, jo pusla
pius užpildė eilės korespon
dentų, bet jis išliko tas pats — 
skautiškos-lietuviškos minties 
žurnalas. Jis tebėra mielai skai
tomas keliuose laisvojo pasaulio 
kontinentuose, remiamas visų 
išgalėmis ir branginamas 
kiekvieno skauto.

Tad, minėdami Liet. Skautų 
Sąjungos 60-ąjį jubiliejų savo su
eigose ar pobūviuose, nepamirš
kim paminėti ir dar nepasenu- 
sio ir niekada nepasensiančio 55 
metų sulaukusio Skautų Aido. 
Prisiminkim, ko esam pasimokę

Gairelių gamintojai. Nuotr. A. Kalinausko

Kur bakūžė samanota — B. Kidolienės gobeleno technika austas kilimas.

ar ką patyrę iš jo puslapių. 
Ta pačia proga pasistenkim pa
dėti jam ir toliau išsilaikyti, 
kaip išsilaikė iki šiol. Pakalbin- 
kim kurį nors neprenumeruojan
tį jį užsisakyti. Ar sueigoj, ar bū
rely, ar per pažįstamus surin- 
kim nors kuklią auką jam pa
remti.

Taip pat tenelieka nė vieno 
skauto, kuris neskaitytų šio 
mūsų tiek metų gyvavusio žur
nalo. Tik mūsų visų bendra tal
ka mūsij Skautų Aidas, be abejo
nės, gyvens ir mus lankys dar 
ne vieną dešimtmetį.

B.K.

ŽIDINIETĖS GYVAI VEIKIA
New Yorko vyr. skaučių židi

nys Vilija pradėjo naują veiklos 
sezoną, kuris, tikimės, bus ne 
mažiau darbingas, kaip ir praei
ty.

Mūsų židinietės jau 13 metų 
darbuojasi New Yorko skautų- 
skaučių tuntų veikloj, o savo 
renginiais bei projektais prisi
deda prie New Yorko skautiš
kosios veiklos palengvinimo ar 
pagerinimo, suteikdamos finan
sinę paramą, kur ir kada ji rei
kalinga.

Židinietės yra sutelkusios ne
maža pinigų Vl-ajai Tautinei 
Stovyklai Australijoj ir JAV pa
remti. Jos taip pat kas metai 
duoda stambesnę auką stovyk
lautojam nugabenti autobusų 
reikalui, tuo palengvindamos ir 
skautų tėvų išlaidas. Yra aukoju
sios Skautų Aidui ir kitai lietu
viškai spaudai. Aukojo ir Kultū
ros Židinio statybai bei jo išlai
kymui. Žodžiu, pagal savo iš
gales neatsisako aukoti tam, kam 
reikalinga finansinė parama.

Šių metų sezoną pradėjo į- 
prastine sueiga; gi pirmasis šių 
metų uždavinys — paroda, ku
rioj su savo darbais pasirodys to 
paties židinio sesės: s. B. Kido
lienė su daugiau kaip 40 siuvi
nėto gobeleno darbų, v. sk.
G. Kudžmienė su keramikos 

darbais ir ps. G. Kulpienė su si; 
dabro ir gintaro dirbiniais.

Šios sesės, jau ne kartą daly
vavusios Kaziuko mugėse su 
savo dirbiniais, gal visiškai kito
kiais negu bus šioj parodoj (pvz., 
B. Kidolienė mugėse daugiau 
žinoma medžio dirbiniais), šį 
kartą pasirodys kiekviena su to
kiais darbais, kurie jų yra la
biausiai pamėgti. Tad ši paroda 
tikrai skirsis nuo jų anksčiau 
ruoštųjų.

Ne vienas mėgsta puošti savo 
namus lietuviško stiliaus dirbi
niais, tad ši paroda bus gera 
proga ne tik “akiai pasiganyti”, 
bet ir įsigyti joj eksponuojamų 
darbų. . •

Parodos dalyvės jau kuris lai
kas darbščiai ruošiasi, tad rezul
tatai turi būti geri. Jų gamina
mi darbai reikalauja ne tik tech
niško jr kūrybinio sugebėjimo, 
bet ir daug daug darbo.

Tad kviečiami visi atsilankyti 
į židiniečių ruošiamą parodą 
š.m. spalio 28-29. Atidarymas 
įvyks šeštadienį, 6 vai. vakaro. 
Ne tik galėsit pamatyti mūsų 
sesių darbus, bet ir gražiai pa- 
bendrausit vaišingų sesių tarpe.

Ateinančiai židinio veiklai 
vadovaus nauja pirmininkė, ps. 
Rima Gudaitienė.

R.

Redakcija "Stovykloj Stovyklinė statistika:
kiek suvalgo Vl-oji Tautinė Stovykla

Kaip ir kiekvienoj stovykloj, 
Vl-ojoj TS ėjo laikraštėlis, skir
tas stovyklautojam. Pavadintas 
“Šiuo Keliu Eik”. Jo išėjo per 
stovyklavimo laiką 9 numeriai. 
Buvo spausdinamas ofsetu, tad 
buvo galima jį pagyvinti nuo
traukomis ir piešiniais. Laikraš
tėlis — 4 puslapių, rašytas ko- 
lumnomis mašinėle ir atitin
kamai sumažinamas spaustuvėj.

Šį laikraštėlį redagavo ir pa
ruošdavo redakcinė skiltis. Vyr. 
redaktorius —v.s. Česlovas Sen
kevičius, pagalbiniai redaktoriai 
— s. B. Kidolienė, s. L. Ru- 
gienienė, s. J. Asminas. Buvo ir 
eilė korespondentų. Nuolatiniu 
fotografu buvo s.v. A. Kalinaus
kas, kelias dienas — s.v. L. Mei
lus ir, atitrukdamas nuo sun
kaus stovyklos pašto darbo, v.s. 
V. Bacevičius. Foto laboratorijoj 
ilgas valandas nuotraukas aiš
kinti teko s.v. T. Senkevičiui ir 
v. sk. R. Jelionytei.

Redaguoti ir laiku išleisti laik
raštėlį stovykloj yra nelengvas 
darbas: ne vieną naktį teko de
ginti šviesą iki 2-3 vai. ryto, 

Stovyklos laikraščio redakcija. Iš k. Č. Senkevičius, 
B. Kidolienė, T. Senkevičius. Nuotr. A. Kalinausko

perrašant, laužant, apipavidali
nant. Atrodo, kad redakcijos 
būstinė stovykloj nutildavo pas
kutinė ir užgesindavo paskutinę 
elektros lemputę.

Gal kas nors paklaus, kodėl 
neužteko dienos? Labai pa
prastai. Dienos metu reikėjo su
gaudyti įdomesnius stovyklos 
įvykius, pereiti nemažus atstu
mus juos begaudant, atsakyti į 
šimtus klausimų, pasveikinti mi
nias lankytojų, nurodyti, paaiš
kinti, kartais ir apibarti gausius 
redakcijos lankytojus . . .

Redaktoriai net buvo pasika
binę plakatą: “Jei be žinių — 
eik po . . .” (ir reikšmingą pie
šinėlį). Tačiau jie jokiu būdu ne
galėjo įsivaizduoti savęs kito
kiose pareigose. Išleidę kiekvie
ną 1,000 egz. tiražo numerį, 
su nauju entuziazmu griebdavo
si kito.

Be abejo, jie ir vėl, kitoj sto
vykloj, kitoj vietoj, degins elekt
rą, tarsis, diskutuos, visi kartu 
ar po vieną, ir išleis dar ne vie
ną stovyklinį laikraštėlį.

B.K.

Kiekvieną rytą stovyklautojai 
suvalgo 2,000 dėžučių javainių- 
cereals. Per visą stovyklavimo 
laiką buvo suvalgyta apie 21,120 
dėžučių, sunaudota 60,000 po
pierinių puodukų ir 45,000 po
pierinių lėkščių. Popierinių 
rankšluosčių išdalinta 120 riti
nių, o tualetinio popieriaus — 
960 ritinėlių.

Per vieną valgymą stovykla 
suvalgė 200 svarų maltos mėsos, 
o dešrelių — 2,000. Tiek pat, 
2,000, pusryčiam suvalgė kiauši
nių. Stovyklos savaitgaliui buvo 
užsakyta 100 kepalų duonos. 
Vištienos ar kiaulienos (su kau
lais) vienam valgymui buvo pa
ruošiama 450 svarų, bet tik 
vakarienei, nes nuo ankstyvo 
ryto ligi pietų nėra laiko tiek iš-

IŠSIVEŽAM 
ŠEŠIAS

LIEPSNELES
Skautišku papročiu naujos sto

vyklos laužas kartais uždegamas 
nuodėguliu iš praeitos stovyk
los. Pagrindiniame Vl-osios 
Tautinės Stovyklos lauže degė 
šeši lauželiai, svarbiausiom pa
maldom Bendrija atnešė šešio
mis žvakėmis papuoštą ąžuolo 
lapų vainiką. »

Skautiškos dvasios liepsnelė 
jau šešis kartus ypatingu būdu 
įsižiebė Tautinėse Stovyklose, 
net keturis kartus išeivijoj, toli 

nuo Lietuvos.
Iš šios išsivežėm jau šešis Die

vo, Tėvynės ir Artimo meilės 
žiburėlius į šeimas, mokyklas, 
bendruomenę, į sueigas, iškylas, 
šventes ir stovyklas: ten, kur rei
kia šviesos, ramybės, sutartinio 
darbo, vilties, šypsenos, gerojo 
darbelio, tarnybos kitiems.

A.S. 

kepti, nors lauke stovėjo didžiu
liai židiniai, kuriem pakurti bu
vo užsakyta 150 svarų anglių.

Vaisių sulčių (46 uncijų dy
džio skardinės) buvo išgerta 720. 
Visų mėgstamo limonado, mai
šomo iš tiršto sirupo, per pir
mąsias dienas išgerta 720 galio
nų.

Kavos buvo nupirkta 250 sva
rų, 24 galionai sirupo blynam. 
Vienai dienai reikėjo 100 tuzinų 
saldžių bulkučių. Vaisių vienu 
užsakymu gauta: 20 dėžių slyvų, 
20 dėžių obuolių ir tiek pat per
sikų. Iš karto stovykla prarijo 
14 didelių arbūzų.

Pirmąją savaitę (per 6 dienas) 
pieno išgerta už 2,000 dol., arba 
765 galionai. Savaitgaliui pie
ninė atvežė 900 kartoninių dė
žučių, po pusę galiono.

A.S., SJ

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 ................. .................................................................

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

IŠ BADEN-POVVELLIORAŠTŲ SKAUTŲ VADOVAM
Patirta, kad didelis procen

tas piliečių, kurie niekam netin
ka, galėjo būti veiklūs sveiki 
žmonės, jei jie būtų buvę su
prasti ir jei jais būtų protingai 
rūpintasi.

Jei susirūpintume berniukais 
laiku, dešimtys tūkstančių galė
tų būti kasmet išgelbėti.

Jūs jau susipažinot su mūsų 
skautiškąja schema geriem pilie
čiam lavinti, ir jum aišku, kodėl 
būdas ir fizinė sveikata yra svar
biausias iš skautybės tikslų.

Neužmirškite, kad fizinė svei
kata nebūtinai yra fizinės 
mankštos rezultatas. Ji gali būti 
įgyjama per lauko žaidimus, 
iškylas, stovyklas, sveiką mitybą 
ir tinkamą poilsį.

DARBININKO SKAITYTOJŲ 
VAJUS

Darbininkas vėl kviečia visus skaitytojus į talką su
rasti naujų skaitytojų. Daug skaitytojų iškeliavo amžiny
bėn ir jų vietas užimti ieškomi bent800 naujų skaitytojų.

Administracija prašo skaitytojų surasti bent vieną nau
ją skaitytoją ar prisiųsti adresą asmens, kurs pageidau
tų skaityti Darbininką. Iki šių metų pabaigos Darbininkas 
bus siunčiamas už 1 dolerį. Per šių metų likusius mėne
sius ir per visus 1979 metus naujiem skaitytojam Darbi
ninkas bus siunčiamas tik už 10 dol. Nepagailėkit dole
rio ir padėkit Darbininkui skleisti lietuvišką žodį.

Platintojam ir naujiem skaitytojam bus duodamos do
vanos lietuviškomis knygomis.

Laukiam Jūsų talkos ir iš anksto dėkojam.

T. Petras Baniūnas, OFM 
Darbininko administratorius

Siunčiu užsakymą naujam skaitytojui už 1 dol., už 10dol.
Vardas, pavardė .....................................................................
Adresas ....................................................................................
Užsakytojas ..............................................................................
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CHICAGO, ILL
Labdara negali sustoti

Kilnus, bet nemielas darbas 
yra rinkti aukas. Šelpiamų nie
kada netrūko, jų esama visur, 
net ir JAV. Lietuviai su pasi
didžiavimu gali pasakyti ameri
kiečiam bei kitataučiam, kad ir 
mes turim šalpos organizacijų. 
Mūsų šalpa pasiekia viso pasau
lio kampus, neišskiriant ir Sibiro.

Nežiūrint į tai, kad Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fon
do (Balfo) darbas yra kilnus, oku
pantas negali to vis vien pa
kęsti. Juodina jo veiklą net per 
spaudą. Tai netiesiogiai pasako, 
jog Balfo veikla yra prasminga 
ir naudinga.

Nesvarbu, kas ką besakytų, 
labdarybė negali sustoti. Tai tu
rėdami omeny, rugsėjo 24 Chi
cagos balfininkai rinkosi į šaulių 
namus atidaryti tradicinio va
jaus. Balfo apskrities pirm. Vale
rijonas Šimkus, pasveikinęs su
sirinkimo dalyvius, programai 
vadovauti pakvietė Joną Jasai
tį, sekretoriauti — Grožvydą 
Giedraitytę. Malda sukalbėjo 
kun. Ansas Trakis. Sveikinimo 
kalbas pasakė gen. konsule Juzė 
Daužvardienė, Balfo centro val
dybos pirm. Marija Rudienė ir 
organizacijų atstovai, kurių dau
gumas prie sveikinimų pridėjo 
ir auką.

Balfo skyrių pirmininkai — V. 
Navickas, Bridgeport, E. Markū- 
nienė, North Side, J. Mackevi
čius, Marquette Park, F. Serei- 
čikas, Brighton Park, O. Zails- 
kienė, Cicero, K. Balčiūnas, Le- 
mont, J. Litvinas, Town of Lake, 
V. Baleišytė, Gage Park, K. Bru
žas, pietiniai priemiesčiai, V. 
Petrauskas, Waukegan, I. Tava- 
ras, Gary, Jonas Balčiūnas, Wil- 
low Springs, J. Urbelis, Melrose 
Park, A. Daukienė, Chicago 108 
sk., — pranešė, jog vajui pasi
ruošta. Praeitais metais buvo su
rinkta 40,000 dol. Tikimasi ir 
šiais metais ne blogesnių rezul
tatų .

Vajaus globėjo adv. Frank 
Zogo, Midland taupymo bend
rovės prezidento, sveikinimus 
bei linkėjimus perdavė V. Šim
kus, pranešdamas, kad vajus bus 
pradėtas spalio 1, atidarymas į- 
vyko anksčiau tik todėl, kad no
rimu laiku nebuvo galima gauti 
salės. Be to, dėkojo spaudai, 
organizacijom ir visiem Balfo 
rėmėjam, talkininkam.

Susirinkimas baigtas Lietuvos 
himnu. Po to vajaus globėjo dė
ka vyko užkandžiai.

' K. Brž.

Respublikonų veikloj

Illinois Respublikonų Tauty
bių Grupių tarybai priklauso 16 
tautinių grupių. Taryba ruošia 
senatoriui Charles H. Percy 
pagerbimą Illinois Athletic klu
be spalio 20. Priėmimo komite
tui vadovauja Anatolijus Mi- 
lūnas.

Illinois Lietuvių Respubli
konų Lyga kreipėsi įvairiais at
vejais laiškais į prezidentą Car
ter. Į padėką už Viktoro Pet
kaus bylos iškėlimą spaudos 
konferencijos metu gautas nuo
širdus atsakymas. Atsakė ir Vo
kietijos kancleris Helmut 
Schmidt į padėkos laiški} už V. 
Petkaus bylos paminėjimą 
bendros konferencijos metu, J. 
Carteriui lankantis Vokietijoj.

Robert Dunne yra respubliko
nų kandidatas į kongresą iš tre
čio distrikto, į kurį įeina Mar- 
ąuette Parkas, Oak Lawn ir kitos 
apylinkės, kuriose gyvena daug 
lietuvių. Lietuviai kviečiami tal

Skautų Vl-toje tautinėje stovykloje mergaitės su gitara gie
da mišių metu. Nuotr. V. Bacevičiaus

kinti rinkimuose ir balsuoti už šį 
lietuvių reikalam palankų kan
didatą.

Illinois Lietuvių Respubliko
nų Lyga pasiuntė padėkos atžy- 
mėjimus su specialiu laiškų Si
mo Kudirkos filmo talkininkam. 
Gauti gražūs atsiliepimai apie 
Simą Kudirką ir lietuviškus rei
kalus.

Inf. Biul.

PLB tarėsi su 
sporto vadais

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos pirmininkas Pranas Ber- 
neckas iš Toronto atvyko į Chi- 
cagą ir rugsėjo 24 tarėsi su PLB 
valdybos pirmininku Vytautu 
Kamantų, vykdomuoju vicepir
mininku Vaclovu Kleiza ir Chi
cagos lietuvių sportininkų vado
vais.

Bendrame PLB ir sportininkų 
pasitarime buvo pasisakyta, kad 
Lietuvių Bendruomenė rėmė, 
remia ir ateity visokiais būdais 
rems lietuvių sportinę veiklą. 
Pagal PLB seimo nutarimą PLB 
valdyboj bus vienas narys sporto 
reikalam. Kandidatus pasiūlys 
ŠALFASS po savo suvažiavimo 
gruodžio mėnesį. Su ŠALFASS 
ir Australijos Lietuvių Sporto 
Sąjunga artimus ryšius palaiko ir 
palaikys PLB valdybos pirmi
ninkas Vyt. Kamantas ir vykd. 
vicepirmininkas V. Kleiza.

Pasitarime ŠALFASS vadovy
bė buvo paprašyta, kad organi
zuotų sportininkų išvyką į Euro
pą ateinančiais metais Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
metu. Pasisakyta, kad lietuvių 
sportininkų įnašas Pasaulio Lie
tuvių Dienų metu Toronte bu
vo labai didelis ir lietuvių vi
suomenėj teigiamai vertinamas.

Ateity norima lietuvių sporti
nę veiklą stiprinti jaunimo 
tarpe per LB apylinkes. PLB 
valdybos pirmininkas Vyt. Ka
mantas pažadėjo tuo klausimu 
pasisakyti Kanados LB tarybos 
suvažiavime Toronte spalio 14 
ir JAV LB tarybos sesijoj Wash- 
ingtone lapkričio J8.,

PLB inf.

HARTFORD, CONN.
Paskutinė sezono gegužinė
ALRK Moterų Sąjungos Con- 

necticut apskrities ruošta gegu
žinė rugsėjo 17 lietuvių parke 
East Hartforde puikiai pasisekė.

Nors dienos trumpesnės ir po
pietės vėsesnės, tačiau ši die
na buvo ideali dar vienam susi
būrimui gamtoj.

Žmonių prisirinko daug, net 
autobusais atvažiavo! Vieta yra 
nepaprastai graži ir lietuvių la
bai mėgstama. Tik nežinia, kaip 
ilgai bus galima ją išlaikyti, nes 
paskutiniuoju metu ir šį gražų 
užkampį susirado vandalai ir 
žiauriai naikina.

Į gegužinę buvo kviesta Mote
rų Sąjungos pirm. Julia Mack, 
bet negalėjo dalyvauti dėl rim
tos ligos. Jai gegužinės rengė
jos, apskrities valdyba, linki 
greitai pasveikti ir sustiprėti.

Mažą meninę programą atliko 
New Britaino mažieji tautinių 
šokių šokėjai. Didelis ačiū jiem 
ir Virginijai.

Ponios Servienės pastangomis 
gražiai paruošta loterija buvo di
delė gegužinės atrakcija, o tur
tinga virtuvė turėjo smarkiai 
suktis, kad patenkintų alkanus 
svečius.

Apskrities valdyba džiaugiasi 
pasisekimu. Labai įvertina Hart
fordo 17-tos kuopos darbą, B. 
Šimanskienės sumanumą ir apy
linkės lietuvių atsiliepimą į 
kvietimą gegužinėn atvykti.

Albina Lipčienė

PHILADELPHIA
Šiais metais sukanka 25 metai, 

kai į Philadelphijos ir kaimy
ninių vietovių lietuvius kas sa
vaitę kalba Bendruomenės Bal
so radijas. Šia proga Philadel
phijos ir Piet. New Jersey LB 
apylinkės spalio 21, šeštadienį, 
7 vai. vak. Lietuvių Namuose 
(2715 E. Allegheny Avenue) 
ruošia sukakties minėjimą-kon
certą. Programoj — trumpas ra
šytojo Vyt. Volerto žodis, ap
žvelgiąs radijo programos nueitą 
kelią ir indėlį į vietos lietuvišką 
gyvenimą, ilgamečio dabartinio 
vyr. radijo programos vadovo 
Henriko Savicko atžymėjimas ir 
trijų šaunių vietos solisčių — 
Onos Pliuškonienės, Onos Šal- 
čiūnienės ir Genovaitės Ugians- 
kienės — atliekama meninė pro
grama. Po programos — šokiai, 
grojant J. Puodžiūno orkestrui.

Vieša paslaptis, kad šis minė
jimas, šalia noro pasidžiaugti 
Bendruomenės Balso radijo va
landos ilgalaike veikla ir įvertin
ti jos darbuotojus, turi ir šaluti
nį, ne mažiau svarbų tikslą — 
sutelkti lėšų tolimesnei valan
dėlės egzistencijai. Skelbimų iš
laidom padengti neužtenka. Ra
dijo valanda išsilaiko tik rėmėjų 
ir Philadelphijos — Piet. New 
Jersey apylinkių teikiamos fi
nansinės paramos ir globos dė
ka. Tikimasi, kad lietuviškoji vi
suomenė gausiai į minėjimą- 
koncertą atsilankys, tuo išreikš 
radijo valandai savo padėką, o 
taip pat padės ir toliau jai gy
vuoti.

Alg. Gečys

AUKOS
BALFUI 

DARBOVIETĖSE
BALF’o centro valdyba prašo 

visų lietuvių, kurie aukoja šal
pai savo darbovietėse per Cru- 
sade of Mercy, Community 
Chest ar kitaip pavadintus ame
rikiečių šalpos fondus, savo au
kas paskirti lietuvių šalpai — 
BALF’ui.

Aukojant, vienas būdas yra į- 
rašyti BALF’o vardą angliškai 
— UNITED LITHUANIAN 
RELIEF FUND OF AMERICA, 
Ine. — ant darbovietės išduotos 
kortelės (pledge card), ir tada 
darbovietė atskaito pažadėtą au
kos sumą iš algos. Geriausias bū
das būtų išrašyti vienkartinį če
kį UNITED LITHUANIAN 
RELIEF FUND OF AMERICA 
VARDU, KURIS SKIRIAMAS 
TIESIAI BALF’ui.

BALF’as, kaip pelno nesie
kianti šalpos organizacija (chari- 
table, non-profit organization), 
yra įrašytas Internal Revenue 
Service sąrašuose ir aukos ski
riamos Balfui yra pilnai nura
šomos nuo pajamų mokesčių.

Jei būtų daugiau klausimų 
šiuo reikalu, prašome kreiptis į 
BALF’o Centro įstaigą — 2558
W. 69th St., Chicago, III. 60629, 
tel. 312 776-7582.

PALM BEACH, FLA.
Balfo gegužinė

Palm Beach Balfo skyriaus 
valdyba rengia gegužinę spalio 
22, sekmadienį, 1 vai. popiet 
Singer Island, prie Ocean Blvd., 
ties Edward Ln., prie Colon- 
nades viešbučio. Čia gegužinę 
rengė LB apylinkė ir šiais me
tais.

Bus paruošti šilti lietuviški 
pietūs, veiks baras ir laimės šuli
nys.

Šio Balfo skyriaus valdybą su
daro: pirm. Vytautas Biliūnas, 
sekr. Antanas Rugys, ižd. Stasys 
S labokas.

Valdyba prašo visų lietuvių 
su savo draugais dalyvauti gegu
žinėj ir prisidėti prie vargan 
patekusių lietuvių šelpimo.

Vėlinių minėjimas
Palm Beach Lietuvių kapinių 

komitetas rengia Vėlinių minėji
mą, kuris įvyks lapkričio 2, ket
virtadienį, 3 vai. popiet Royal 
Palm Memorial Gardens lietu
vių kapų skyriuje. Kun. Andrius 
Senkus atlaikys pamaldas už mi
rusius ir čia palaidotus lietu
vius: Juozą Papievį, Antaną Pet
raitį, Juozą Zimatravičių, Sofiją 
Dundurienę, Vladą Stoškų, Oną 
Binkienę. Ant kiekvieno jų kapo 
bus uždegtos žvakutės ir padėta 
gėlių.

Elizabethe, N.J., rugsėjo 30 Tautos šventės minėjimą surengė Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos skyrius. Nuotraukoje programą atlikę dalyviai. Iš k. P. Lanys — 
skyriaus pirmininkas, I. Veblaitienė — orogramos vedėja, A. Veblaitytė — skambinu
si pianu, R. Žymantaitė — solistė, Kurt Baum, buvęs Metropolitan operos solistas, 
dabar solistės mokytojas, dr. J.J. Stukas, pasakęs kalbą, ir R. Samuels — akompa
niatorius. Nuotr. L. Tamošaičio

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI IŠ
VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS

Rugpiūčio 21 Vasario 16-osios 
gimnazijoj prasidėjo nauji moks
lo metai. Ši kartą į ją nuvažia
vom nemažas būrelis iš Ameri
kos, dauguma iš Chicagos ir apy
linkių. Taip pat nuvyko ir mūsiš
kių mokytojų: D. Kviklytė ir V. 
Sidrytė; todėl jaučiamės beveik 
kaip namuose.

Per gimnazijoje praleistą mė
nesį spėjo susikaupti nemaža į- 
spūdžių. Prieš prasidedant 
mokslo metam (nuskridom ke
liom dienom anksčiau) ir šiaip 
laisvalaikiu (savaitgaliais) pa
darėm nemaža ekskursijų į įdo
mias ir istorines vietoves. Anks
čiau tas vietas tik knygose ma
tėm, o dabar — štai ir gyva akim 
su jomis susipažinom. Viskas 
gražu ir patrauklu.

Tačiau, šalia važinėjimų, mo
kytis gimnazijoj reikia daug, ir 
čia sunkiau negu Amerikos gim-

Snaigė Zalatoriūtė, Laima 
Šulaitytė ir Žiba Kairytė su 
kitais Vasario 16-tos gim
nazijos turistais aplankė 
Martino Liuterio paminklą 
VVormso mieste Vokietijoje.
Nuotr. Rūtos Musonytės

NEWBRITAIN,CONN.
Čigonų vakaras

New Britaino Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės valdyba 
kiekvieną rudenį surengia pasi
linksminimą. Ir šių metų spalio 
7 New Britaino lietuvių parapi
jos salėje tokį pasilinksminimą- 
vakarą surengė. Programą pava
dino “čigonų vakaru”.

Po mirusių pagerbimo toj pa
čioj vietoj įvyks susirinkimas.

Šiuo metu komitetą sudaro: 
pirm, ir šių kapų organizato
rius Jonas Jakubauskas, sekr. 
Vincas Mickus ir ižd. Paulina 
Banienė.

Komitetas nuoširdžiai prašo 
visus lietuvius dalyvauti minėji
me ir susirinkime.

Parama Vasario 16 gimnazijai
LB Palm Beach apylinkės val

dyba, besirūpindama švietimo 
reikalais, paskyrė 50 dol. Vasa
rio 16 gimnazijai Vokietijoj. 
Palm Beach apylinkėj nesant 
Vasario 16 gimnazijai remti sky
riaus, valdyba šią savo kasme
tinę auką pasiuntė per Chicagoj 
veikiantį skyrių, vadovaujamą
O. Zailskienės.

P. Mikšys 

nazijose. Programa prikimšta vi
sokių dalykų. Vienas sunkumas, 
kad chemija dėstoma vokiečių 
kalba, o mokiniai iš Amerikos 
jos nesupranta. Taip pat ir pati 
vokiečių kalba čia stipriai moko
ma. Yra gera išmokti naują kal
bą; tai ateity bus labai naudin
ga. Tarpusavy čia bandom kal
bėtis tik lietuviškai; tas padės 
geriau naudoti lietuvių kalbą. 
Tokie dalykai beveik neįma
nomi Amerikoj. Mokytojų yra 
daug, ir jie visi, kaip atrodo, 
savo dalykus gerai žino.

ATEITININKŲ ŠALPA

Priešatostoginiame Ateiti
ninkų Šalpos Fondo valdybos 
posėdy dr-ų Šaulių . namuose 
Chicagoj pirmininkas dr. Vaclo
vas Šaulys pranešė, kad vienas 
Fondo stipendininkas baigė teo
logijos studijas, o kitas teologas 
studijas tebetęsia. Baigė studijas 
ir muzikologijos bei jurispru
dencijos stipendininkai. Stipen
dija paskirta studijuojančiam 
meną.

Ateitininkų Šalpos Fondo iž
dininkas prof. dr. Balys Palio
kas pateikė 1977 piniginę apy
skaitą, kuri buvo patvirtinta. Iš 
viso pajamų turėta 8,062.86 dol., 
išmokėta 9,359.17 dol. Susidaręs 
deficitas padengtas iš ankstes
ni!} metų likučių.

Fondo pajamos. Aukojo: 500 
dol. — dr. J. Dėdinas, po 350 
dol. — dr. Antanas Razma, dr. 
Vacį. Šaulys, dr. K. Ambrozaitis, 
Jonas Sakas, po 250 dol. — dr. 
Aug. Laucius, dr. R. Gineitis, 
dr. Br. Valatka, 220 dol. — dr.
I. Labanauskas, 150 dol. — dr. J.

Programą atliko New Britaino 
lietuvių parapijos jaunimo cho
ras, vadovaujamas vargonininko- 
muziko Robert Kelly. Lietuviš
kai čigonai ir čigonaitės padai
navo šias daineles: Neskuskit 
barzdų, Jūs berneliai, Negerk 
trečios, Čigonėlis ir Ant kalno 

karklai siūbavo. Dar vieną ir 
anglišką dainelę padainavo. 
Tarp dainų dar pašoko ir čigo
niškų šokių.

Nors jaunuoliai ne lietuviai, 
dainavo labai gražiai lietuviškai 
ir veik be akcento. Tas dainas 
lietuviškai išmokė vargonininko 
mamytė Ona Valinčiūtė-Kelly. 
Taip pat ir čigonišką aprangą 
programos dalyviam ji pagami
no. Jaunimas labai puikiai pa
ruoštas ir programą atliko pui
kiai. Dainas išmokė ir pats dai
nom bei šokiam vadovavo Ro
bert Kelly.

Programai užsibaigus, svečiai 
buvo pavaišinti karšta keptos 
jautienos su priedais vakariene. 
Viskas gražiai sutvarkyta. Po va
karienės buvo šokiai, grojant 
“Melodija” orkestrui. Publikos 
buvo pilnutėlė salė. Daug sve
čių atvyko iš aplinkinių lietuvių 
kolonijų. Visi skirstėsi labai pa
tenkinti.

B.S.

Vienas dalykas, kuris galbūt 
labiausiai vargina, tai neįprastas 
maistas, o taip pat jo lyg ir kiek 
per maža. Gal mes Amerikoj bu
vom per daug išlepinti, bet dau
gumas iš mūsų jau spėjo numes
ti svorio ir suplonėti.

Jau prasidėjo ir mūsų lietu
viškas veikimas. Sukūrėm ateiti
ninkų kuopą. Pirmininke išrinko 
L. Šulaitytę, globėja — mokyto
ją V. Sidrytę.

Oras jau rugpiūčio mėnesio 
pabaigoj gerokai atvėso, ir buvo 
įdomu girdėti, jog Chicagoj net 
iki spalio mėn. vidurio turėta 
apie 90 laipsnių. O pas mus visą 
laiką reikėjo megztinių.

L. Šulaitytė

Grinius, po 100 dol. — dr. J. ir A. 
Juozevičiai, dr. A. ir K. Klimai, 
Rirųąs Valaitis. Iš banko gauti 
procentai — 928.46 dol. Nario 
mokestis ir mažesnės aukos — 
1,614.40 dol. Grąžintos paramos 
— 2,200 dol.

Išmokėjimai. Penkiem stu
dentėm stipendijos — 3,275 dol. 
Šalkauskio premija, išmokėta dr. 
dr. J. Griniui — 1,500 dol. 
Jubiliejiniam leidiniui “Ateiti
ninkų keliu” paskirta 2,000 dol. 
Moksleivių ateitininkų šalpai 
paskirta 2,200 dol. Pridėjus 
smulkesnes išlaidas, iš viso iš
mokėta 9,359.17 dol.

B. Vitaitis

— Lietuva bolševikų okupaci
joje— tokio vardo knyga jau su
rinkta spaustuvėj. Knygoj bus 
tardytų, kalintų, kankintų Lietu
vos žmonių atsiminimai ir liudi
jimai bei sąrašas apie 2000 Lie
tuvoje nužudytų žmonių. Gau
siai iliustruotą knygą leidžia Jū
rų šaulių kuopa Klaipėda. Kny
gą redagavo kun. dr. Juozas 
Prunskis.

— Lietuvių televizijos ren
giamas koncertas įvyks lapkričio 
12 Chicagoj, Jaunimo Centre.

— Solisčių Ginos Čapkauskie- 
nės ir V. Žiemelytės duetinis 
koncertas rengiamas gruodžio 9 
Aušros Vartų parapijos salėj, 
Montrealy.

— Dr. Vytenis M. Vasyliū- 
nas, važinėdamas su paskaito
mis kaip fizikas, taip pat duoda 
vargonų koncertus įvairiose Eu
ropos vietovėse. Programą, ku
rią jis paruošė Europos lietu
viam studijų savaitėje, jis karto
ja kitataučiam. Jis koncertavo 
prie Austrijos sienos gražioj St. 
[akob Stadpfarkirche Burg- 
hausene, St. Marien bažnyčioj 
Hamburge rugsėjo 9, St. Eliza
beth bažnyčioj Bremene rugsė
jo 17, St. Michael bažnyčioj 
Salzgitter-Lebenstelt rugsėjo 30. 
Jo programoj yra ir lietuvių kom
pozitoriaus Juliaus Gaidelio kū
rinys.
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DETROITO 
LIETUVIUOSE

Penkeri metai be

Z. Arlauskaitės
Lietuvos valstybinio ir kitų 

teatrų aktorė Zuzana Arlauskai- 
tė-Mikšienė mirė 1973 spalio 2.

Velionė buvo gimusi 1889 
rugpiūčio 25 Šiauliuose. Ten 
baigė pradinę mokyklą ir ketu
rias gimnazijos klases. Toliau 
mokėsi Rygoj, kur 1908 įgijo mo
kytojos cenzą, ir Petrapily, kur 
1915 įgijo brandos atestatą. Nuo 
1907 su pertraukomis iki 1919 
lietuvių mokyklose mokytojavo 
Rygoj, Petrapily, Carskoe Selo. 
Vienerius metus 1911-12 Šiau
liuose buvo Varpo draugijos 
teatro sekcijos narė ir biblioteki
ninkė.

Pirmuosius aktorės žingsnius 
pradėjo Rygoj, Giedros teatre. 
Vėliau vaidindavo visur, kur gy
veno ir mokytojavo, režisuojant 
S. Venslauskienei, L. Jakavičiui, 
K. Glinskiui, J. Linartui, J. Vaič
kui. Nuo 1919 tapo Vilniaus 
dramos teatro aktore, o Vilnių 
lenkam užėmus, persikėlusi į 
Kauną, iki 1931 dirbo Valstybi
niame dramos teatre. Vėliau iki 
1944 vaidino Mūsų teatre, 
Žvaigždiky, Jaunojo žiūrovo ir 
Jaunimo dramos teatruose.

Patekusi į Vokietiją ir apsigy
venusi Ingolstadte, 1945-49 lai
kotarpy vadovavo savo suorgani
zuotai vaidintojų trupei, su ku
ria lankydavo lietuvių stovyklas. 
Čia, Vokietijoj, iš aktorės ji 
darėsi režisiere.

Emigravusi Amerikon, nuo 
1949 iki mirties gyveno Detroi
te bei jo apylinkėj ir beveik iki 
mirties vadovavo 1949 įsteig
tam Dramos mėgėjų sambūriui. 
Detroite ji galutinai transforma
vosi į režisierę ir pati bevaidin- 
davo tik labai retais atvejais. 
Per dvidešimtį su viršum metų 
čia ji pastatė 43 veikalus. Iš 97 
spektaklių 48 įvyko kituose JAV 
ir Kanados miestuose, įskaitant 
ir N.ęw Yorką. Per sambūrį per
ėjo kelios dešimtys jaunų ir vi
dutinio amžiaus vaidinti mėgs
tančių žmonių. Kai kurie išaugo 
į nemažus vaidybinius talentus. 
Kai kurie jaunuoliai, prieš sto
dami į sambūrį, vos bevepeno 
negausius lietuviškus žodžius 
pasibaisėtinu akcentu, o sambū
ry pabuvę, visiškai atlietuvėjo. 
Bent pirmuosius tris penkme
čius publika nekantriai lauk

davo naujų veikalų, naujų spek
taklių, juos gausiai lankydavo, 
praėjus ilgai kalbėdavo. Kad vė
liau aistros lietuviškam teatrui 
ėmė blėsti, tai visiškai ne todėl, 
jog sambūrio veikla būtų apsil
pusi, o dėl suamerikonėjimo, 
dėl televizijos ir kitų priežas
čių. Zuzanos Arlauskaitės Dra
mos mėgėjų sambūris atliko ne
paprastai didelę rolę, kuri Ame
rikos lietuvių istorijos nebus pa
miršta.

Penkmečiui po jos mirties 
praėjus, susirūpinta velionės pe
lenus perkelti į Chicagos Lietu
vių tautines kapines ir ten pa
statyti jai paminklą. Kai kurie 
detroitiečiai jos gerbėjai gal ir 
norėtų protestuoti, kodėl ne De
troite, bet, realiau į ateitį žvel
giant, sumanymą reikia laikyti 
labai protingu.

Iš penkerių metų perspekty
vos į Zuzanos Arlauskaitės-Mik- 
šienės asmenybę žvelgiam su 
neblėstančia pagarba.

Mirė žurn. Vladas Selenis
Rugsėjo 20 ankstų rytą, po be

veik dvejų metų kovos su vė
žio liga, Vlado Selenio gyvybė 
užgeso.

Velionis buvo gimęs 1913 ba
landžio 1 Rusijoj. Augo Žemaiti
joj. Mokėsi Kretingos ir Klaipė
dos gimnazijose. Lietuvoj gy
vendamas, duoną pelnė apskri
čių ir miestų mokesčių inspekci
jose Vilkavišky, Šiauliuose, Kre
tingoj. Gyvendamas Vokietijoj, 
Miunchene studijavo ekonomiją, 
o įsikūręs Detroite, LaSalle 
Extension universitete baigė at
skaitomybės mokslą ir Michįga
no universitete — biznio admi
nistraciją. Kurį laiką vertėsi pre
kyba, o paskutinius keliolika 
metų buvo motelio savininkas. 
Į pensiją pasitraukė prieš pat 
ligai įsigalint, bene 1976 pra
džioj.

Spaudoj velionis ėmė reikštis 
nuo 1928. Lietuvoj daugiau ar 
mažiau rašinėjo į Žemaitį, Lietu
vos Keleivį, Dieną, Dienos Nau
jienas, Lietuvos Naujienas, 
Kūno Kultūrą ir Sveikatą, 
Kuntaplį, Lietuvos Aidą. Nuo 
1937 Lietuvos Žurnalistų Sąjun
gos narys-ko respondentas.

Detroite įsikūręs ir materia
liai susitvarkęs, daugiau ir dau
giau ėmė rašinėti Draugo dien
raščiui. Paskutinius keliolika 
metų iki pat mirties buvo nuo
latiniu šio laikraščio Detroito 
korespondentu. Pasižymėjo 
tikslia informacija, objektyvumu.

Kudirkai rugsėjo 17 lankėsi Detroite. Iš k. Rima Mironienė, Ona Ribinskienė, Genė 
Kudirkienė, Simas Kudirka, Gražina Urbonienė ir Liuda Rugienienė. Nuotr. Jono Urbono

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

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

Po 7 dol. — A. Raulinitis, 
Woodhaven, N.Y., R. Šidlaus
kas, Richmond Hill, N.Y., S. Au- 
gaitis, Watertown, Conn., J. Ta
mašauskas, Locust Valley, N.Y.

Po 5 dol. — K. Algenis, Wood- 
haven, N.Y., H. Misliauskas, 
Media, Pa.

4 dol. — R. Masiulionis, Buf- 
falo, N.Y.

3 dol. — A. Aleksiejūnas, 
Chicago, III.

Po 2 dol. — A. Petkelis, Yor- 
ba Linda, Calif., kun. K. Kuz
minskas, Chicago, III., I. Jasu- 
kaitis, Linden, N.J., I.K. Skrups- 
kelis, Columbia, S.C., E. Ramo- 
nis, Brooklyn, N.Y., F. Redikis, 
Woodhaven, N.Y., kun. V. Širka,

PRAKTIŠKIAUSIOS KALĖDINĖS 
DOVANOS GIMINĖMS 

LIETUVOJE
Kalėdinis siuntinys (1978) 2.

3 metrai angliškos vilnonės medžiagos eilutei su įaudimu 
“All wool made in England"; stora crimplene medžiaga mote
riškai eilutei arba moteriškam paltui; vilnonė medžiaga suknelei 
arba medžiaga vakarinei suknelei; vyriškas arba moteriškas 
puikus acryleno užsegamas megztinis; 2 poros geriausių vy
riškų arba moteriškų kojinių; 20 angliškų cigarečių; 20 ameriko
niškų cigarečių; 1 svaras kavos pupelių; 1 svaras šokoladinių 
saldainių.

Kaina su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis — $190.00.
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. 

Medžiagos dar galima dadėti 4 metrus, 3 jardus minko kailio 
arba ką nos iš žemiau išvardintų praktiškesnių ir naudinges

Ypač daug dėmesio skirdavo 
jaunimui. Atsikūrus Lietuvių 
žurnalistų sąjungai ir Detroite 
išrinkus centro valdybą, nuo 
1967 šešerius metus (dvi kaden
cijas) buvo tos valdybos iždinin
ku. Paskui keletą metų vadova
vo LŽS Detroito skyriui ir veik
lą nepaprastai suaktyvino. Į jo 
rengiamas gausias žurnalistines 
popietes žmonės veržte veržda
vosi, nes kiekvienai parūpinda
vo įdormj kalbėtoją.

Su velioniu atsisveikinti atėjo 
šimtai Detroito lietuvių. Rugsė
jo 23 R.G. & G.R. Harris lai
dojimo namuose įvykusioj atsi
sveikinimo akademijoj jam pa
garbą atidavė organizacijų atsto
vai. Rugsėjo 24, po gedulingų 
pamaldų Dievo Apvaizdos baž
nyčioj, palaidotas Holy Sepul- 
chre kapinėse. Laidotuvių pro
cesija nusitęsė visą mylią.

Liko žmona Bronė, sūnus ad
vokatas Robertas, brolis ir trys 
seserys su šeimomis.

Per nepilnus pusantrų metų 
mirtis išsivedė penktąjį Detroito 
lietuvių laikraštininką.

Spalis — Balfo mėnuo
Nors spalis — Balfo mėnuo, 

rodos, visoj, Amerikoj, bet šį 
priminimą skiriu tik detroitie- 
čiam Darbininko skaitytojam.

Rinkliava Baliui pas mus pra
sidėjo nuo sekmadienio, spalio 
pirmosios ir tęsis iki mėnesio 
galo. iPagal daugelio metų tra
diciją ir patirtį, rinkėjai jiem 
paskirtus asmenis stengsis pasi
gauti prie bažnyčių, pobū
viuose, o blogiausiu atveju ir 
namie. Žinoma, daug geriau, jei 
ne mus rinkėjai, o mes rinkė
jus gaudysim ir neraginami auką 
atiduosim.

Nepaisydama pergyventos 
sunkios ligos, ir šį kartą vajaus 
vadove sutiko būti visų pažįs
tama Elzbieta Paurazienė. Kurie 
dėl vienos ar kitos priežasties 
nebūtų rinkėjų kontaktuoti, gali 
čekį pasiųsti tiesiai E. Paura- 
zienės adresu ir vardu, pažymė
ję, jog tai auka Baliui. Jos adre
sas: 17403 Quincy, Detroit, MI 
48221.

Ar aukoti ir kodėl aukoti Bal-

IĮ SPORTAS

LA Klubo sukaktuvės
Lietuvių Atletų Klubo rudens 

balius, kaip ir visada, praėjo la
bai sėkmingai. Šį kartą LAK pa
rengimas turėjo ypatingą reikš
mę, nes klubas švenčia 75 me
tų inkorporavimo sukaktį. Tai 
vienintelė lietuvių sporto orga
nizacija, sulaukusi tokio garbin
go amžiaus. Sukaktuvių šventė
je dabartinis klubo pirmininkas 
Pranas Gvildys keliais bruožais 
atskleidė organizacijos praeitį, 
paskirų sportininkų nuopelnus 
ir plačią LA Klubo veiklą. Spor
te klubas yra pasiekęs daugy
bę laimėjimų, o labiausiai pasi
žymėjo Pasaulio Lietuvių Žai
dynėse, ^urinkęs daugiausia 
aukso medalių ir laimėjęs dvi 
krepšinio taures. Visuomeninėj 
veikloj klubas rengia parodas, 
koncertus ir dideliu pasišventi
mu padeda tėvam pranciškonam 
išlaikyti New Yorko lietuvių 
Kultūros Židinį.

Už pirmaeilį pasižymėjimą 
pasaulinėj sporto arenoj buvo 
pagerbti teniso žvaigždės Vitas 
ir Rūta Gerulaičiai ir Amerikos 
futbolo (soccer) čempijonų N.Y. 
Cosmos trenerio asistentas Ri
mas Klivečka. Pasižymėjimo 
plaketėmis buvo apdovanoti il
gamečiai LA Klubo darbuotojai, 
kurie ir dabar klubo neap
leidžia. Jų eilėse buvo A. Bag- 
džiūnas, A. Daukša, I. Gasiliū- 
nas, J. Klivečka, P. Katinas, S. 
Remeza, V. Steponis, A. Vak- 
selis ir J. Vilpišauskas. Taip pat 
buvo paminėti ir kiti klubo 
darbuotojai, šių dienų klubo gy
vybės tęsėjai.

Šiltu žodžiu LA Klubą 
pasveikino Lietuvos generalinis 
konsulas Anicetas Simutis ir

svečias iš Chicagos Vytautas 
Grybauskas. Po oficialios dalies 
nuotaikingą programą atliko dra
mos aktorius Vitalis Žukauskas, 
paliesdamas sporto džiaugsmus, 
vargus ir kitokias komiškas si
tuacijas sporto gyvenime.

Susirinkusiem svečiam klubo 
šeimininkės ir šį kartą be prie
kaištų paruošė puikias vaišes, o 
J. Kazio orkestras linksmino 
nuotaikinga šokių muzika. Pasi
gėrėjimo objektu buvo spal
vingos lietuviškų motyvų deko
racijos. Loterijai medžio drožinį 
ir salės dekoracijas padovanojo 
didelis klubo bičiulis, lietuviš
ko meno dailininkas Mindaugas 
Jankauskas.

LA Klubo sukaktuvių vakaras 
praėjo šiltoj nuotaikoj. Nors 
buvo pasigesta kai kurių bičiu
lių, pasirinkusių kitokius įsipa
reigojimus, bet dalyvavusieji 
nepagailėjo laiko, išlaidų ir 
giedrios nuotaikos, todėl visiem 
Lietuvių Atletų Klubas reiškia 
širdingą padėką. Alg. Š.

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Brockton, Mass., J.C. Kevett, 
Trenton, N.J., A. Mockus, Hart
ford, Conn., A. Cergeles, Brook
lyn, N.Y., E. Davalis, Brooklyn, 
N.Y., P. Judickas, Hot Springs, 
Ark.

Po 1 dol. — dr. V.A. Man- 
tautas, W. Hartford, Conn., V. 
Glaser, VVoodcliff Lake, N.J., L. 
Daugirdas, Port Jefferson, N.Y. 
T. Kova, Brooklyn, N.Y., A. Tao- 
ras, Silver Springs, Md.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

fui, nė nebeaiškintina. Nebent 
atsakytina į tai klausimu: ar val
gyti, ir kodėl valgyti?. . Tik 
džiaukimės, kad dar turim progą 
ir savo tautiečiam padėti nors 
vienu kitu centu.

Alfonsas Nakas

Viktoras Korčnojus iškovojo 
paeiliui tris taškus iš pasaulio 
meisterio Anatolijaus Karpov o ir 
sulygino mačo padėtį iki 5-5. 
Prieš tai pirmavo Karpovas, tu
rėdamas 5-2. Pasaulio šachmatų 
karūna atiteks tam, kuris pirmas 
iškovos lemtingąjį (šeštąjį) tašką.

Pasaulio moterų meisterės ti
tulą iškovojo jaunoji Maija Če- 
burdanidzė (17 m.), įveikusi pa
saulio meisterę Noną Gaprin- 
dašvilį 8.5-6.5. Mačas vyko Pi
cundoje (Gruzija).

Bostono MET lygos pirmeny
bės prasidės šį ar ateinantį

penktadienį. Šiose MET lygos 
varžybose dalyvauja nuo 1949 
So. Bostono Lietuvių piliečių 
draugijos komanda, sutrumpin
tai vadinama LITHUANIAN 
vardu. Kas norėtų įsijungti į šią 
lietuvių komandą, prašomas 
kreiptis į komandos kapitoną 
Bronių Skrabulį tel. 471-4704, 
nes trūksta pakaito.

USCF Rating List, October 
1978, pateikia nemaža lietuviš
kų pavardžių: T. Atkočaitis 1518, 
G. Bartkus 1989, A. Bukys 1251, 
T. Bulloėkus 1767, J. Chemis 
851, S. Chemis 1488, T. Den- 
genis 690, G. Gabris 1458, T. 
Gavalis 1192, T. Girnius 1676, 
V. Gramsas 1204, R. Grauslys 
1802, L. Jasiuwienas 1746, A. 
Jonaitis 1723, E. Krygeris 1522, 
A. Kulikauskas 1597, T. Makaus
kas 1534, P. Palaitis 1294, W. 
Palaitis 1173, W. Prūsaitis 1602, 
A. Sebeckis 1887, A. Simonaitis 
1904, M. Scheidies 1720, G. 
Shatas 1079, V. Sirvydas 1395, 
K. Škėma 1948, L. Sudžius 1718, 
E. Traina 1560, M. Ubonas 
1385, D. Wajckus 1196, Ch. 
Walanka 1735, K. Yodzis 1143, 
A. Zapenas 1381, F. Židonis 
1715.
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nių dalykų: 
Jeans Wrangler arba Levi Strauss .................... $40.00

Tų pačių firmų švarkeliai ............................................ 44.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis ......................... 30.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis ......................... 36.00
Vyriškos arba moteriškos nailono kojinės ............... 3.00
Vilnonės ilgos moteriškos kojinės............................. 6.00
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Vyriški arba moteriški labai geri batai ...................... 36.00
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui .................... 85.00
Lietsargis telescopic ...................................................... 12.00
Vilnonė gėlėta skarelė ................................................... 11.00
Nailoniniai marškiniai .................................................... 12.00
Geresni marškiniai .......................................................... 18.00
įvairūs kalkuliatoriai ir stetoskopai siunčiami pagal susi

tarimą.

Kalėdinis maisto siuntinys, sudarytas iš leidžiamų siusti 
prekių su visomis persiuntimo išlaidomis ir muitu ..... $80.00

Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $30.00 per
siuntimo išlaidoms.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais.
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Šių metų balandžio 29-30, savaitgaly lietuvių išvykoj į 
SUNNY HILLS vietovę dalyvavo 50 asmenų. Čia matome 
tris dalyvius: iš deš. Vytautą Belecką, Simą Kudirką ir Ed 
Calderaro, sav. Palm View Realty, Clifton, N.J. Kitas 
skridimas į Sunny Hills įvyks lapkričio 4-5-6 dienomis. Dėl 
informacijų skambinti New Yorke Birutei Labutis 212 847- 
5550, New Jersey Jonui Zubavičiui 201 381-3198, Sunny 
Hills, Fla., Vytautui Beleckui 904 773-3333. Lietuviam ati
daryta daugiau gražios paežerės. Namų kainos pakelia
mos 8% nuo 1978 gruodžio 11.

G. TOTAL fSum of E, F1 and 2—thould equal net prett run thown

11. I certify that the statements made by me 
above are correct and complete.

4300 4300
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LMKF KLUBŲ ATSTOVIŲ IR NARIŲ 
VISUOTINIS SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos narių visuotiniai su
važiavimai šaukiami kas treji 
metai. Toks moterų suvažiavi
mas vyko spalio 7-8 Kultūros 
Židiny, New Yorke.

-o-
Pirmąją dieną Federacijos 

centro valdybos pirm. I. Ba
naitienė ir klubų atstovės pada
rė trejų metų veiklos praneši
mus, iŠ kurių galima spręsti, 
kiek vertingų žygių gali atlikti 
moterys, būdamos organizuotos. 
Federacijos klubai pasižymi lie
tuvių kultūros ir šalpos darbuo
se. Pačios Federacijos valdybos 
veikla reiškėsi pavergtos lietu
vių tautos žmogaus teisių gyni
mo ženkle. Daugybė Federaci
jos ir jos klubų rašytų raštų 
Lietuvos bylą liečiančiais atve
jais yra pasiekę Amerikos val
džios pareigūnus. Šie raštai kad 
ir būtų tik lašu mariose, tačiau 
atmintina, kad “lašas po lašo ak
menį pratašo”.

Margarita Samatienė, nauja 
Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos pirmininkė, išrink
ta 1978 spalio 8. Nuotr. L.
Tamošaičio

PARENGIMAI KULTŪROS ŽIDINY
Spalio 21, šeštadienį, Kario 

žurnalo pobūvis — knygos 
“Gen. P. Plechavičius” pristaty
mas, kavutė.

Spalio 22, sekmadienį, 4 v. po
piet Medžiotojų ir Žuvautojų 
Klubo Aras pietūs mažojoje salė
je.

Spalio 27, penktadienį, jauni
mo vakaronė mažojoje salėje.

Spalio 28 ir 29, šeštadienį 
ir sekmadienį — Lietuvių Ka
talikių Organizuotos veiklos 70 
metų ir Pasaulio Lietuvių Kata
likių Organizacijų sąjungos 30 
metų sukakties minėjimas. So
listės Ginos Čapkauskienės kon
certas spalio 28, šeštadienį, 7 
v.v. Sekmadienį — darbo posė
džiai.

Spalio 28 ir 29, šeštadienį 
ir sekmadienį, mažojoje salėje 
vyr. skaučių židinio Vilijos paro
da, kur savo darbus išstato Bi
rutė Kidolienė, Gina Kudž- 
mienė, Giedrė Kulpienė.

Lapkričio 4 ir 5, šeštadienį ir 
sekmadienį, Lietuvių Atletų 
Klubo parengimas.

1978/79 EKSKURSIJOS Į 
LIETUVĄ

Paskutinė šių 1978 metų ekskursija į Lietuvą išvyksta 
GRUODŽIO 22 D. ir grįžta SAUSIO 5, 1979 

(Leningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga, Helsinkis)
Kaina $1045.00 (double occupancy)

Prie šios grupės galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS 
IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.
1979 metų ekskursijų į LIETUVĄ išvykimo datos yra šios: 
balandžio 11, 25, gegužės 2, 9, birželio 7, 20, liepos 12, 
rugpiūčio 2, 8, rugsėjo 19, 26, spalio 10 ir gruodžio 19. 

Visoms šioms grupėms REGISTRACIJAS JAU 
PRIIMAME DABAR.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 W. Broadvvay, p.o. box 116, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 617 268*8764
Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIENĖ ir 

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

Priešpiečių metu, kuriuose 
dalyvavo 56 klubų atstovės, 
įspūdingą kalbą pasakė Federa
cijos garbės pirmininkė Vincė 
Zaunienė-Leskaitienė. Ji kal
bėjo, kad, gyvendami laisvajam 
pasauly neturim teisės galvoti 
apie savo gerovę; kai šitaip 
kenčia mūsų tauta, mūsų būtina 
pareiga ją gelbėti.

Suvažiavimas priėmė 20 nuta
rimų. Dalis jų liečia organiza
cinę veiklą, kiti iššaukti lietu
viškų aktualijų.

Nutarta specialiu raštu kreip
tis į lietuvių jaunimo organiza
cijų vadovus, į šeštadienines 
mokyklas, kad būtų randama lai
ko aiškinti jaunimui apie tikrąją 
okupuotos Lietuvos būklę; apie 
disidentų areštus, apie jų šeimų 
persekiojimus, nekaltų žmonių 
trėmimus į sovietines sunkiųjų 
darbų stovyklas, apie sovietines 
psichiatrines ligonines ir kt.

Yra davinių, kad mūsų 
jaunuoliai, lankydamiesi pa
vergtoj tėvynėj, leidžiasi į pokal
bius su sovietų agentais, kurie 
iškreipia savaip jų pasisakymus 
ir paskelbia juos Gimtajame 
Krašte. Todėl nutarta paruošti 
jaunimui leidinėlius, informuo
jančius, kaip derėtų laisvojo pa
saulio jaunuoliui elgtis ir laiky
tis ekskursijų metu Lietuvoj.

Federacijos valdybos narė V. 
Cečetienė padarė išsamų pra
nešimą apie lietuvius disiden
tus, kalinamus koncentracijos 
stovyklose, ir apie tai, kaip jiem 
padėti. Nutarta, kad kiekvienas 
klubas įsipareigotų globoti po 
vieną lietuvį disidentą; siųstų 
jam laiškus, rūpintųsi jo išlaisvi
nimu.

Čia suminimi ir kiti nutarimai.
Žmogaus teisių paskelbimo 

30-ties metų sukakties proga 
(š.m. gruodžio 10) pasiųsti re
zoliuciją Amerikos aukštiem pa
reigūnam, reikalaujant visuoti
nės politinių kalinių amnestijos 
Sovietų okupuotuose kraštuose.

Lapkričio 7, antradienį, rinki
mų diena. Rinkimai vyksta 
apatinėje salėje.

Lapkričio 11, šeštadienį, Kul
tūros Židinio rudens balius ir 
koncertas.

Lapkričio 17, penktadienį, 
jaunimo vakaronė mažojoje sa
lėje.

Lapkričio 18, šeštadienį, Lais
vės Žiburio radijo parengimas.

Lapkričio 26, sekmadienį, 
Kristaus Karaliaus šventės minė
jimas mažojoje salėje. Rengia 
LRK Federacija.

Gruodžio 8, penktadienį, jau
nimo vakaronė mažojoje salėje.

Gruodžio 9, šeštadienį, N.Y. 
vyrų choro Perkūno balius.

Gruodžio 10, sekmadienį, 
LMK Federacijos New Yorko 
klubo parengimas — prieškalė
dinis apsipirkimas.

Gruodžio 16, šeštadienį, skau
tų kūčios.

Gruodžio 17, sekmadienį, 
Liet. Moterų Katalikių Kultūros 
Draugijos parengimas.

Gruodžio 31, sekmadienį — 
Naujųjų Metų sutikimas.

LMKF suvažiavimo dalyvės. Iš k. sėdi: M. Noreikienė, J. Kačinskienė, E. Treima- 
nienė, E. Vasyliūnienė, E. Grudzinskienė, S. Valiukienė, I. Banaitienė, M. Kliveč- 
kienė, V. Zaunienė-Leskaitienė — LMKF garbės pirm., V. Cečetienė, M. Marcinkie
nė, R. Mironienė — paskaitininkė, D. Venclauskaitė, M. Samatienė — LMKF pirm. 
II-oje eilėje stovi: E. Noakienė, A. Bortkevičienė, S. Skobeikienė, V. Šileikienė, V. 
Gustienė, M. Pesienė, D. Kezienė, O. Raubienė, B. Mačiūnienė, A. Ustjanauskienė,
E. Donohue, B. Valašinienė, M. Karečkienė, S. Jurskytė, V. Sutkuvienė, Kreivė

nienė, A. Reivytienė, Patamsienė, J. Lukošienė, A. Moriarty. Paskutinėje eilėje: J. 
Laucevičienė, M. Žukauskienė, A. Pintsch, Z. Jurienė, O. Aleknienė, J. Gerdvilie- 
vė, VVaterburio klubo atstovė, E. Prekerienė, B. Impolėnienė. Nuotr. L. Tamošaičio

Griežtai boikotuoti pasauli
nius olimpinius žaidimus, 
vyksiančius 1980 Sovietų Sąjun
goj, jei nebus amnestijos politi
niam kaliniam.

Įsteigti Lietuvių Moterų Fe
deracijos žmogaus teisių komi
tetą New Yorke.

Griežtai protestuoti prieš bet 
kieno kaltinimus, taikomus visai 
lietuvių tautai už žydų žudymą 
Lietuvoj. Yra davini į., kad mūsų 
pačių kai kurie intelektualai 
bando šitą kaltę primesti visai 
mūsų tautai ir net jaučia gėdą 
būti lietuviais.

-o-
Antrąją suvažiavimo dieną, 

vyko Federacijos valdybos ir re
vizijos komisijos rinkimai slaptu 
balsavimu.

Priešpiečių metu įdomiai kal
bėjo Philadelphijos klubo narė 
Rima Mironienė apie filmą iš 
sunkiųjų darbų koncentracijos 
stovyklų kalinių gyvenimo. Šis 

filmas yra autentiškas, ir labai 
būtų naudinga, kad lietuviai pa
sistengtų jį išsinuomoti ir pa
rodyti savo kolonijų gyventojam. 
R. Mironienės kalbos mintis: 
kovoti už disidentų išlaisvinimą, 
nes tokia kova yra kova už Lie
tuvos išlaisvinimą.

4 vai. popiet didžiojoj salėj 
buvo paminėta Fede
racijos 30-ties metų sukaktis. 
Apie Federacijos atsiradimą ir 
veiklą kalbėjo Federacijos pirm. 
L Banaitienė. Programai vado
vavo jauniausia narė Vaiva Vėb- 
raitė-Gustienė. Sveikinimo kal
bas pasakė Lietuvos generalinis 
konsulas A. Simutis, Vyr. Lietu-

PROGA ĮSIGYTI 
GERŲ KNYGŲ

Pigiomis kainomis parduoda
mos šios knygos:

Illustrated World of Science 
Encyclopedia, 20-ties tomų 
kaina $30; Britannica Book of 
the Year 1961-1971, 13 tomų—
$25; The Annuals of America, 
18 t. — $25; The Children 
Hour, 16 t. — $25; Companion 
Library, 10 t. — $25; Medical 
and Health Encyclopedia, 4 t.— 
$25; Popular Science En
cyclopedia, 755 psl. — $10; 
Pictorial History of the World, 
806 psl. — $10; The Trial of the 
Germans, 636 psl. — $15; James 
Joyce, 3 t. — $25; Philosophy 
20th Century, 4 t. — $25; 
Complete Book of Gardening — 
$5; Mothercraft Book — $3; 
Home Improvement — $3; Lat- 
vian-Russian Dictionary, 2 t. — 
$10; The Incas Indians — $2.50; 
Horizon Journal Art, 16 t. — 
$10; Scientific Magazines, 120 
knygų — $25.

Be to, dar parduodama: globu- 
sas, apšviestas iš vidaus — $150; 
altorius, meniškai įrengtas, su 
apšvietimu — $150; aliejum 
piešti paveikslai, etc.

Kreiptis šiuo adresu (arba at
vykti į namus): B. Dominauskas, 
1087 Belmont Avenue (tarp 
Crescent ir Hemlock gatvių), 
Brooklyn, N.Y. 11208. Tel. MI 7- 
2877.

vos Išlaisvinimo Komiteto vardu 
B. Bieliukas, Amerikos Lietuvių 
Tarybos vardu dail. J. Bagdonas, 
LB New Yorko apygardos vardu 
A. Vakselis. Po kalbų buvo su
giedotas Lietuvos himnas.

Suvažiavimas buvo baigtas 
jauno pianisto Vytauto Smeto
nos rečitaliu, kuris buvo labai 
šiltai įvertintas gausiais klau
sytojų plojimais.

Naujai išrinkta Federacijos 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkė — Margarita Sama
tienė, vicepirmininkės — Salo-

ELIZABETH, N.J.

Tradicinė išvyka autobusu į 
Kennebunkportą, Maine, įvyko 
spalio 6. Iš Šv. Petro ir Povi
lo parapijos, lydint klebonui 
kun. Petrui Žemeikiui, išvyko 
43 asmenys. Kiekvienais me
tais organizuojamos tokios eks
kursijos pasigrožėti rudens lapų 
spalvingumu. Šiemet oras pasi
taikė labai gražus ir dienos sau
lėtos. Sekmadienį ekskursantai 
aplankė Booth Bay Harbor, ma
žą žuvautojų miestelį. Tuo lai
ku vyksta ir suvenyrų išparda
vimai, nes krautuvės prieš 
žiemą užsidaro.

ŠYPSNIAI
Storulis

Žmona bara vyrą:
— Nevalgyk tiek daug — kas

dien storėji. Reikia pagaliau im
tis priemonių!

— Būtinai. Rytoj nusipirksiu 
naują kostiumą.

Darbas ir nervai
Vienas plieno darbininkas, ka

rėdamas virš miesto ant stato
mojo dangoraižio pastovų, ko
respondento paklaustas, kaip jis 
gavo tą darbą, atsakė:

— Anksčiau vairuodavau mo
kyklos autobusą, bet nervai ne
išlaikė.

LITO BENDROVĖ PARDUODA

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

Roma Paryžius
Miunchenas Lucerna
Baden-Baden Ciurichas
Bernas Ženeva
Leningradas Maskva
Ryga Helsinkis
Briuselis 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

mėja Valiukienė ir Marija No
reikienė, iždininkė — Elena Le- 
geckienė, sekretorės— Eugeni
ja Treimanienė ir Viktorija Ce
četienė, pareigūnės visuomeni
niam reikalam — Sofija Skobei
kienė ir Malvina Klivečkienė, 
disidentų gelbėjimo reikalam — 
Daiva Kezienė.

I. Banaitienė

MASPETH, N.Y.

Lietuvos vyči ^10 kuopos 
spalio 4 mėnesiniame susirin
kime dalyvavo su viršum 
narių. Pirmininkas Jonas Ado
mėnas ir Lottie Ulrich pranešė 
apie lapkričio 11 įvyksiantį 
balių, o Jonas Sidtis apie ren
giamas kūčias gruodžio 17. Pa
rengimai btrs Vr-Atsitnainymo 
parapijos salėj ir bilietus galima 
įsigyti iš anksto. Pirmininkas su
pažindino su 14 na. ų narių. 
Štai jie: Steponas J. Dagis, Ka- 
ren ir Jurgis Dagis. Theresa ir 
Jurgis Dagis, Julija ir Juozas 
Vance, Frances ir Antanas Mig- 
liore, Helen ir Antanas Yakaitis, 
Stella Stripeikas, Mary ir Ross 
Gilbert.

Kun. Stasys Raila, kuopos dva
sios vadas, prisaikdino naują 
valdybą, o taip pat po susirin
kimo davė lietuvių kalbos prak
tišką pamoką silpniau kalban- 
tiem lietuviškai. Tokios pamo
kos vyks po kiekvieno susirin
kimo.

Kitas susirinkimas bus lapkri
čio 1. Lietuvių kilmės vyrai ir 
moterys kviečiami jungtis į Lie
tuvos vyčius.

NAUJAUSIOS 
KNYGOS

Gen. Povilas Plechavičius. 
Monografiją paruošė Petras Jur- 
gėla ir Paulius Jurkus. Didesnio 
formato, kietais viršeliais, 300 
psl. Kaina su persiuntimu — 10 
dol.

Naujosios Anglijos Lietuvos 
vyčių apskritis spalio 1 metinia
me susirinkime Lawrence, 
Mass., be kitokios veiklos svars- 
tybų, išrinko ir naują valdybą. 
Dvasios vadu ir toliau perrink
tas kleb. kun. Albinas Janiū
nas, pirmininku —Albert Jaritis,
I vicepirm. — Ruth Kreioch,
II vicepirm. —■ Frank Degutis,
III vicepirm. — Charles Ginai- 
tis, patikėtiniais — Benedict 
Coach ir Leoną Barauskas, ižd. 
— J. Welashka, sekr. — Ann 
Bender, korespondentu — Ade
lė Martus, ritualo kom. pirm. — 
John Stoškus, lietuviškiem rei
kalam — Susan Bumila, kultū
ros reikalam — Nele Ruggles, 
visuomenės reikalam — Liongi
nas Švelnis ir stipendijų nirm. 
kun. Antanas Jurgelaitis yčių 
šventė įvyks spalio 22 M onio 
Parke, Shrevvsbury, prie VVor
cesterio. Kviečiami dalyvauti ir 
ne vyčiai.

Smuikininko Izidoriaus ir pia
nisto Vytenio M. Vasyliūnų me
tinis koncertas Bostone įvyks 
spalio 29, sekmadienį, 3 vai. po
piet Jordan Hali mažojoj salėj. 
Bilietų kainos tik 2.50 dol. Pro
gramoj Brahmso, Griego ir Gai
delio sonatos. Tai reta proga pa
sigėrėti kamerinės muzikos pro
grama, ypač savo kompozito
riaus kūriniu, kurio kitur nega
lima išgirsti. Bostoniškiai kultū
rininkai laukiami ir kviečiami 
gausiai atsilankyti. Abu Vasyliū- 
nai šio koncerto išvakarėse kon
certuoja New Yorko Carnegie 
rečitalių salėj.

Balfo vajus, skiriamas aukom 
rinkti ir remti vargan pateku
sius tautiečius, pradėtas spalio 
1. Vajus tęsiamas iki šių metų 
pabaigos.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas rengia vakarą spalio 
28 So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos salėje.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos pobūvis vyks spalio 22 sa
voj salėj.

Lietuvių Enciklopedijų už
baigimo vakaras įvyks gruodžio 
3. Kalbės prof. A. Klimas. Dra
minę dalį atliks aktorius H. Ka
činskas. Bus parodytas doku
mentinis filmas.

BOSTON, MASS. — WNSR 1360 
bangos sekm. nuo 1 iki 1:30 vai. 
Veda S. Ir V. Minkai, 502 E. Broad
vvay, 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

Jonas Narbutas, Sportas nepri
klausomoje Lietuvoje. 1919- 
1936. I dalis, 432 psl. Kaina su 
persiuntimu — 10 dol.

Šios ir kitos naujos knygos bei 
lietuviškos muzikos plokštelės 
gaunamos Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.
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DARBININKAS
Redakcija ....... (212) 827-1352
Administr.......... (212) 827-1351
Spaustuvė .....(212) 827-1350
Vienuolynas .. (212) 235-5962
K. Ž. salė ..... 212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
spalio 21, šeštadienį, gen. 
P. Plechavičiaus monografijos 
pristatymas ir Kario žurnalo po
būvis; spalio 22, sekmadienį, 
4 v. popiet, žuvautųjų ir me
džiotojų klubo Aras pietūs ma
žojoje salėje.

Maironio lituanistinės mokyk
los tėvų susirinkimas bus spalio 
21, šeštadienį, 9:30 v. mokyklos 

patalpose. Yra labai svarbių 
reikalų, kuriuos reikia ap
svarstyti. Susirinkimo metu tėvų 
komitetas padarys pranešimą 
apie šių metų biudžetą, mokes

čio už mokslą pakėlimą, šių 
metų veiklos planus ir apie mo
kyklos pasilikimą Holy Child 
Jesus mokyklos patalpose. Visi 
tėvai prašomi gausiai dalyvauti.

Pabaltiečių meninės fotografi
jos paroda įvyks nuo spalio 28 
iki lapkričio 5 Ukrainiečių In
stitute, 2 East 79 St. (5 Avė. 
kampas) Manhattane. Parodos 
atidarymas su atgaiva bus spa
lio 28, šeštadienį, 3 v. popiet. 
Prie įėjimo laisva auka. Parodą 
rengia pabaltiečių meno draugi

ja Baltija.
Dail. Česlovas Janušas su 

dviem paveikslais dalyvauja Na
tional Art League parodoje, kuri 
atidaryta nuo spalio 15 ir tęsia
si iki spalio 28. Jis laimėjo spe
cialią premiją, kurios mecenatas 
yra Robert Simmons Co. Bend
rovė gamina dailės reikmenis, 
teptukus. Paroda vyksta Doug- 
lastone galerijoje. Premijas įtei
kė senatorius Frank Padovan.

LMK Federacijos New Yor
ko klubo susirinkimas bus spalio 
25, trečiadieni, 7 v.v. pas klubo 
narę M. Klivečkienę, 76-12 85 
Rd. Woodhavene. Naujoji Fe
deracijos pirmininkė Margarita 
Samatienė padarys pranešimą.

Patiksliname. Darbininko 
spalio 6 d. numery buvo pa
skelbta, kad LMKF New Yor
ko klubas spalio 1 buvo užprašęs 
mišias už a.a. Pajautą Ivašaus- 
kienę. Tas mišias užprašė ne 
klubas, o kelios klubo narės sa
vo iniciatyva.

KUN. STASIUI RAILAI 
IŠLEISTUVES

ruošia Lietuvių Katalikių Moterų Sąjungos 29 
kuopa spalio 29, sekmadienį, 12:30 vai. popiet 
Apreiškimo parapijos salėje. Įėjimo auka 7.50 dol.

Maloniai kviečiame dalyvauti
BIRUTĖS KIDOLIENĖS 

siuvinėtų gobelenų

PARODOJE
Šioje parodoje taip pat bus išstatyta:

GINOS KUDŽMIENĖS keramika ir

GIEDRĖS KULPIENĖS sidabro-gintaro darbai.
Paroda įvyks š.m. spalio 28-29 d.d., Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Paroda lankoma: šeštadienį — 1-9 vai. p.p.
sekmadienį — 12-5 vai. p.p.

Atidarymas — spalio 28 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro. Po 
atidarymo kavutė ir vaišės.

Neto Yorko vyr. skaučių židinys “Vilija”

LIETUVIŲ 
KULTŪROS ŽIDINIO

5 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

RUDENS VAKARAS
ĮVYKS Š. M. LAPKRIČIO 11, ŠEŠTADIENĮ, 

KULTŪROS ŽIDINYJE

7 VAL. KOKTEILIŲ BARAS APATINĖJ SALĖJ 
8 VAL. PIRMOJI KONCERTO DALIS 

8:30 VAL. OFICIALUS SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS 
IR ANTROJI KONCERTO DALIS

PROGRAMĄ ATLIEKA POPULIARŪS CHICAGOS SOLISTAI
NERIJA LINKEVIČIŪTĖ

ir
BERNARDAS PRAPUOLENIS 
PO KONCERTO VAIŠĖS IR ŠOKIAI 
GROJA JOE THOMAS ORKESTRAS

Įėjimo auka suaugusiem 6 dol., jaunimui 3 dol. 
Vietas prie stalų galima užsisakyti pas: 

M. Klivečkienę, 296-0406 
B. Lukoševičienę. 846-7331
K. Bačauską. 846-5543 
B. Bobelį. 647-6637

Visus širdingai kviečia atsilankyti

LIETUVIŲ KULTŪROS FONDAS IR 
TĖVAI PRANCIŠKONAI

-Gen. Povilo Plechavičiaus 
monografijos aptarimas ir visuo
menės su ja supažindinimas 
vyks spalio 21, šį šeštadie
nį, Kultūros Židiny. Apie 
knygą, Kario žurnalo naujausią 
leidinį, kalbės Baltimorės lietu
vių visuomenininkas ir kultūri
ninkas Morkus Šimkus, buvęs 
gen. P. Plechavičiaus štabo na
rys, kartu kentėjęs Salaspilio 
koncentracijos stovykloj. Kalbės 
monografijos autoriai kpt. Pet
ras Jurgėla ir rašytojas Paulius 
Jurkus, o taip pat Elena Legec- 
kienė-Plechavičiūtė, daugiausia 
parėmusi knygos išleidimą. Ka
rio redakt. pav. rašytojas Jonas 
Rūtenis skaitys iš savo kūrybos. 
Užbaigai šampanas, vaišės ir lo
terija, kurios laimikis — arch. 
Jurgio Okunio paveikslas. Į- 
einant aukojama 5 dol. Knygos 
pristatymą ruošia Kario žurnalas.

.Marytės Budriutės Šlapikie- 
nės užprašytos mišios už a.a. 
Budrių šeimos mirusiuosius bus 
aukojamos tėvų pranciškonų 
koplyčioje šiomis dienomis: už 
a.a. Charles J. Budrį — 1979 
vasario 1; už Kazimierą Budrį 
— 1979 liepos 1; už Petronė
lę Budrienę — 1979 rugsėjo 29. 
Marytė ir Petras Šlapikai gy
vena Tamarc, Fla.

Dail. Elenos Urbaitytės kūri
nių paroda vyksta nuo lapkri
čio 2 iki lapkričio 22 Merrick 
Wing Gallery, 2369 Merrick 
Avė., Merrick, N.Y., priešais 
stotį.

Jaunimo vakaronės rengiamos 
spalio 27, lapkričio 17, gruodžio 
8, penktadieniais, 8 vai. vak.

Poetas Bernardas Brazdžionis, 
grįždamas iš Bostono, į New 
Yorką atvyksta spalio 19, ketvir
tadienį, sustoja pranciškonų vie
nuolyne. Išvyksta į Los Angeles 
spalio 23, pirmadienį. Būdamas 
New Yorke, nori aplankyti savo 
bičiulius rašytojus ir susipažin
ti su šio rudens New Yorko kul
tūriniu gyvenimu.

Ramovėnų susirinkimas šau
kiamas spalio 27, penktadienį, 
7:30 v.v. Kultūros Židiny. Bus 
rodomas garsinis filmas “Civili
nė apsauga atominiame amžiu
je”. Į susirinkimą kviečiami šau
liai, birutietės ir visi, kam įdo
mu pamatyti šį filmą.

Kun. Stasiui Railai išleistuvės 
Apreiškimo parapijoje rengia
mos spalio 29, tuoj po sumos. 
Atsisveikinimo proga rengiami 

pietūs. Bilietų galima gauti 
klebonijoje ir pas Moterų Są
jungos 29 kuopos nares. Jam 
greit išvykus į naują paskyrimo 
vietą, į V. Atsimainymo parapiją 
Maspethe, nebuvo progos Ap
reiškimo parapijai su juo atsi
sveikinti.

Solistė Gina Čapkauskienė 
koncertuoja spalio 28, šeštadienį, 
Kultūros Židiny. Jos koncertas 
rengiamas ryšium su lietuvių 
katalikių moterų organizuotos 
veiklos 70 metų ir Pasaulio Lie
tuvių Katalikių Organizacijų Są
jungos 30 metų sukakties mi
nėjimu.

Pianistas Saulius Cibas daly
vauja lietuvių katalikių moterų 
sąjungos organizuotos veiklos 
70 metų ir Pasaulio Lietuvių Ka
talikių Organizacijų Sąjungos 30 
metų sukakties minėjime — 
koncerte. Jis skambins solo ir 
taip pat pianu palydės solistės 
Ginos Capkauskienis dainavimą.

Gen. P. Plechavičiaus mono
grafijos pristatymas Bostone bus 
ne spalio 28, kaip buvo skelbta 
praeitame Darbininko nr., bet 
lapkričio 18.

Jonas Rūtenis su žmona Vera 
atvyksta iš Cape Code į Kario 
rengiamą gen. P. Plechavičiaus 
knygos pristatymą. Atvykęs čia 
pasiliks keletą dienų. Į Cape Co- 
dą išsikėlė tik praėjusio mėnesio 
12.

Namas, trijų kambarių, su ga
ražu, išnuomojamas Great 
Necke, prie miško, Steamboat 
Rd. ir George St. $250. Call 516 
487-5085. Patogus susisiekimas, 
prie krautuvių, nemaža lietuvių.

HELP VVANTED. . Interna
tional Corp. seeks ambitious 
and aggressive people who want 
to make $20,000 plūs. Full com- 
pany benefits and free training. 
For confidential intervievv, call 
collect Mr. Gregory Lukomski, 
212 354-9880.

Smuikininkas Izidorius Va
syliūnas ir pianistas dr. Vytenis 
M. Vasyliūnas koncertuoja spa
lio 28, šeštadienį, 5:30 vai. vak. 
New Yorko Carnegie rečitalių 
salėj. Salė prie pat požeminio 
traukinio stoties — 57th St. ir 7 
Avenue. Programoj sonatos: 
Brahmso G dur opus 78, Gai
delio E moli 1951 metų ir Grie- 
go G dur opus 13. Koncer
tą rengia žinomas New Yorko 
koncertų rengėjas Norman Sea- 
man. Bilietų kainos 4 dol. New 
Yorko ir apylinkių lietuviai ma
loniai kviečiami atsilankyti ir 
paremti lietuvius menininkus, 
atliekančius lietuvio kompozito
riaus kūrinį. Tai reta meninė 
proga. Spalio 29, sekmadienį, 3 
vai. popiet abu menininkai kon
certuos Bostone, Jordan Hali 
mažojoj salėj.

Kun. L. Budreckas, kuris lap
kričio 12 švęs savo kunigystės 
šventimų auksinį jubiliejų, pra
šo pakviestuosius svečius at
sakyti į kvietimą, kad jis galė
tų padaryti Dante Caterers res
torane reikiamų vietų rezerva
ciją.

Aušros Vartų parapijos rudens 
pietūs bus spalio 22 tuoj po su
mos. Klebonas kun. J. Gurins- 
kas kviečia visus parapiečius da
lyvauti. Po pietų bus ir šokiai. 
Gros Simo Paukščio orkestras.

L.K. Moterų Sąjungos 29 kuo
pa ir M. Šalinskienė su drau
gėmis rengia kun. Stasio Railos 
išleistuves Apreiškimo parapijos 
salėj spalio 29, sekmadienį, 
12:30 vai. Bus kokteilis ir kiti 
įvairumai. Bilietus galima įsigy
ti iš anksto pas M. Šalinskienę, 
tel. 296-2244, arba pas sąjungos 
nares. Įėjimo auka 7.50 dol.

N. Y. vyrų choras Perkūnas 
išsirinko naują valdybą, kurios 
pirmininkas yra Lionginas 
Drangauskas. Pirmininko ad
resas yra: 86-08 Forest Parkway, 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 
212 296-5655. Chorui skirtus 
laiškus prašom siųsti pirmininko 
adresu.

Lietuviška knyga — geriau
sia dovana!

Lietuvių katalikių organizuo
tos veiklos 70 metų ir Pasaulio 
Lietuvių Katalikių Organizaci
jų Sąjungos 30 metų sukakties 
minėjimas ir koncertas įvyks 
spalio 28, šeštadienį, 7 v.v. Kul
tūros Židiny, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. Akademi
nėj daly kalbės Birutė Šlepety- 
tė-Venskuvienė, PLKOS atstovė 
tarptautiniam ryšiam, tema:

certo programą atliks sol. Gina 
Čapkauskienė ir pianistas Sau
lius Cibas. Kitą dieną, spalio 29, 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje, 11 vai., prel. Jonas Balko
nas atlaikys pamaldas už miru
sias veikėjas. Po mišių atstovės 
rinksis pietum ir PLKOS tary
bos posėdžiui Kultūros Židiny. 
Lietuvių visuomenė maloniai 
kviečiama minėjime ir pamaldo-

Lietuvių katalikių organizaci- se dalyvauti.
nė veikla 70 metų bėgyje. Kon-

LIETUVIAI SUSIDOMĖKITE
DAYTONA BEACH, FLORIDOJE!

Čia puikūs paplūdimiai, malonus nuolatiniam apsigyveni
mui klimatas, auganti lietuvių kolonija, palyginti dar ne-* 
brangios nuosavybes. Jums sąžiningai ir maloniai patar
naus Century 21 Kellog Real Estate Co. reprezentantas 
HARIS LAPINS. Kreiptis: įst. telef. 904 258-1330, nemo
kamai šaukiant “Out of State Toli free 1-800-874-4464 
arba Adolfo Andrulio rez. 7 Talo Circle, Port Orange, Fla. 
32018, telef. 904 761-3625.

MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI Į 
LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ 
ORGANIZUOTOS VEIKLOS

70 M E T Ų
IR PASAULIO LIETUVIŲ KATALIKIŲ 

ORGANIZACIJŲ SĄJUNGOS

30 M E T Ų 
SUKAKTIES MINĖJIMĄ

— KONCERTĄ

1978 spalio 28, šeštadienį, 7 v.v. Kultūros Židiny, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Akademinėj daly kalbės B. ŠLEPETYTĖ-VENSKUVIENĖ- 
PLKOS atstovė tarptautiniams ryšiams

Koncerto programą atliks sol. GINA ČAPKAUSKIENĖ ir 
pianistas SAULIUS CIBAS

Įėjimo auka — 5 dol.

LAISVES ŽIBURIO RADIJO

rudens

KONCERTAS BALIUS
šeštadienį, lapkričio 18, 

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyne

Tautinio meno ansamblis KALVELIS iš Baltimorės, vadovaujant ALGIMANTUI 
VITKAUSKUI, atliks muzikos ir šokio pynę, vaizduojančią jaunimo bendravimą įvai
rių tautų tarpe. Spektaklyje dalyvauja lietuviai, ukrainiečiai, havajiečiai, škotai, 
flamenko šokėjai (ispanai) ir korėjiečiai. Muzikinė palyda — LARRY PRASCUS orkestro 
iš Baltimorės. Spektaklyje pasirodys apie 100 dalyvių.

Po programos šokiai, bufetas, vaišės, loterija visose Kultūros Židinio salėse. 
Groja CONTINENTAL orkestras. Baliui stalus galima iš anksto užsisakyti pas Birutę 
Labutienę 212 VI 7-5550.

Įėjimo kaina — 7 dol. Visos vietos numeruotos. Bilietus prašome iš anksto 
įsigyti prisiunčiant atitinkamai sumai čekį Lithuanian Radio Club vardu ir sau adresuotą su 
pašto ženklu voką. Užsakymus siųsti: 217-25 54 Avė., Bayside, N.Y. 11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI:

NEW JERSEY:
Bronė ir Petras Macijauskai 998-6797
Antanas Rugys 525-3340
Vincas Mamaitis 351-9057
Autobusas vyks iš Elizabetho apylinkės. Registruotis pas V. Mamaitį.
NEW YORKE:
Marytė Šalinskienė 296-2244
Nijolė ir Petras Baltruiioniai AX 7-0991
Antanas Diržys TA 7-8789
Eugenija Kezienė 296-0798
Birutė ir Vincas Labučiai VI 7-5550
Živilė Jurienė 441-7831
Sofija Kačinskienė HY 7-5340
Genė Kudirkienė 846-8662
Vladas Vasikauskas VI 7-1286
Romas Kezys 769-3300; 229-9134

Visus atsilankyti kviečia
Laisvės Žiburio Radijas
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