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SOVIETŲ PROPAGANDOS AUKOS

Savaitės 
įvykiai

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ ĮTEIKĖ 
ŽYMENĮ PREZIDENTUI CARTERIUI

Taikos derybos tarp Egipto ir 
Izraelio vėl sukliuvo dėl Egipto 
reikalavimo, kad taikos sutartis 
būtų susieta su Izraelio pažadu, 
kada ir kuria tvarka bus spren
džiamas okupuoto vakarinio Jor
dano kranto ir Gazos ruožo klau
simas.

Irano karinei vyriausybei 
areštavus pagrindinį riaušių or
ganizatorių ir tautinio fronto 
partijos vadą Kari m Sanjabi ir 
pagrasinus areštuoti aliejaus 
darbininkų streiko vadus, strei
kai ir neramumai buvo apvaldy
ti, ir aliejaus gamyba pradėjo pa
mažu kilti.

Irano ministeris pirmininkas 
gen. Gholam Riza Azhari pra
plėtė ministerių kabinetą, pa
kviesdamas į jį 6 civilius.

12 JAV senatorių atvyko į 
Sov. S-gą, kur jie tarsis dėl stra
teginių ginklų apribojimo sutar
ties, Artimųjų Rytų taikos ir 
žmogaus teisių reikalais su Sov. 
S-gos aukštais pareigūnais. De
legacijos vadas šen. Abrakam A. 
Ribicoff įteikė Sov. S-gos užsie
nio reikalų ministeriui Gromyko 
200 sovietų piliečių, norinčių 
išvykti iš Sov. S-gos, sąrašą. 
Delegacijos pasimatymas ' su 
Sov. S-gos prezidentu Brežnevu 
paskutiniu momentu buvo stai
ga atšauktas.

JAV, Gvatemala ir Dominin
konų respublika, tarpininkau
jančios tarp Nikaragvos prezi
dento Somoza ir jį iš valdžios 
pašalinti siekiančių opozicinių 
partijų, reikalauja, kad krašto gy
ventojai būtų atsiklausti referen
dumu dėl Nikaragvos politinės 
ateities.

JAV konsulas Leningrade 
buvo atvykęs į Vilnių tartis su 
okupaciniais pareigūnais Mari
jos Jurgutienės ir jos dukros 
emigracijos reikalais. Pareigū
nam atsisakius tuo reikalu su 
juo kalbėtis, konsulas aplankė 
Jurgutienę, kur jo laukė ir dau
giau norinčių emigruoti žmonių.

Kinija, siekdama sumenkinti 
Mao Tsetungo įtaką, leidžia 
laikraščiam kritikuoti kultūrinę 
revoliuciją ir kai kuriuos jos reiš
kinius.

Du sovietų karo laivai pirmą 
kartą po 40 m. atvyko oficialaus 
vizito į Turkijos uostą Istanbu- 
lą.

JAV R. katalikų vyskupų kon
ferencija paragino JAV vyriau
sybę siekti visuotinės taikos Art. 
Rytuose, užtikrinti palestinie
čiam teisę patiem tvarkyti savo 
reikalus ir imtis žygių Libano 
nepriklausomybei ir jo religi
niam bei politiniam pluralizmui 
išsaugoti.

V. Vokietija pasirašė su R. 
Vokietija sutartį, pagal kurią V. 
Vokietija už 3 bil. dol. pastatys 
greitkelį, jungiantį Hamburgą 
su V. Berlynu. R. Vokietijai 
trūksta kapitalo patenkinti varto
tojų poreikiam, o V. Vokietijai 
atrodo, kad ji, šiuo projektu 
suartindama abi Vokietijas, lai
mės politinėj srity.

Rodezijos vyriausybė nutarė 
valdžios perleidimo juodiesiem 
terminą atidėti iki 1979 balan
džio mėn.

Prez. Carter įsakė vėl pradėti 
vykdyti Kubos fotografinį žval
gymą, nes Sov. S-ga, aprūpinusi 
Kubą moderniais MIG-23 karo 
lėktuvais, sulaužiusi ankstesnį 
susitarimą netiekti Kubai puola
mųjų ginklų.

Prieš kurį laiką Sov. S-ga 
spaudė Suomiją dalyvauti bend
ruose karo pratimuose, bet Suo
mijai pavyko atsispirti.

Kinijos organai paleido iš ka
lėjimo ten 19 m. laikytus 24 
tibetiečius už priešinimąsi Ti
beto okupacijai.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
aštuntosios tarybos trečioji sesi
ja vyko Washingtone lapkričio 
18-19. Šeštadienį vyko banketas, 
kurio metu pagerbti kai kurie 
Baltųjų Rūmų pareigūnai. Lap
kričio 20 JAV LB tarybos nariai 
ir svečiai, iš viso 260 lietuvių, 
buvo priimti ponios Carter Bal
tuosiuose Rūmuose.

Prieš tai į bendruomeni- 
ninkus prabilo dr. Zbigniew 
Brzezinski, prezidento patarėjas 
saugumo reikalam, Old Execu- 
tive Office patalpose. Jis kal
bėjo JAV užsienio politikos rei

Kultūros Židinio 5 metų sukaktuviniame koncerte programos dalyviai, rengėjai. Iš k. I-oje 
eilėje dr. V. Vygantas, A. Vakselis, A. Radzivanienė, Tėv. Paulius Baltakis, OFM, 
Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, solistai Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas Prapuole
nis, pianistė Dalia Sakaitė, R. Bobelytė, Al. Balsys; II-oje eilėje — D. Bobelienė, 
L. Milukienė, A. Šilbajoris, V. Sidas, V. Alksninis, Dalios Sakaitės studijų draugė, 
A. Razgaitis. Nuotr. L. Tamošaičio

LAIŠKAI IS GULAGO
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 34

Rašo Vladas Lapienis;
Esant šiltam orui, įkyriai mus 

puola daugybė uodų. Jie puola 
lauke, barake, valgykloje, t.y. 
dirbant, ilsintis ir valgant. Kai 
tik atidarai duris, jie nepaste
bimai patenka į patalpas. Prie 
barako yra kelios lysvės. Vieną, 
kartą pamačiau kalinį Paulaitį 
ravint piktžoles, ir šalia degė lau
žas, o aplink dūmų kamuoliai. 
Uodai nemėgsta dūmų, ir tokiu 
būdu nors šiek tiek nuo jų apsi
ginama . . .

Gera malda yra nepaprastai 
galingas ginklas, niekada neiš
semiamas turtas, visų brangeny
bių šaltinis ir geriausioji mūsų 
mokytoja . . .

Atėmimas dvasinės bei fizinės 
laisvės iš daugelio žmonių vie
no ar keleto žmonių naudai yra 
didelis nusikaltimas prigimtinei 
teisei . . .

Tapus kaliniu (ypač tardymu 
metu), tenka spręsti greitai, nėra 
galimybės pasitarti, ramiai ap
galvoti. Lieka vienintelė gali
mybė — paklausyti savo sąžinės 
balso. Didelis vargas vėliau 
būna tam žmogui, kuris tokiais 
atvejais eina į konfliktus su savo 
sąžine.

1978 m. birželio 3 d.
-o-

Birželio mėn. pirmoje pusėje, 
laukdamas kažkokios komisijos, 
trečios kolonos penktos zonos 
viršininkas majoras Aleksandro
vas taip pradėjo “švarinti” bei 
“tvarkyti”gyvenamąjį baraką bei 
siuvimo cechą, kad iš manęs 
paėmė Tavo atvežtus česnakus, 
iš lagerio parduotuvės pirktą 
tuščią aliejaus bonką. Pats virši
ninkas atnešė iš pašto laikraš

kalais. Rimas Česonis ir Aušra 
Zerr pristatė JAV LB vardu žmo
gaus teisių žymenį, kurį prašė 
perduoti JAV prezidentui Carte- 
riui. Žymenį įteikė A. Gečys, 
JAV LB krašto valdybos pir
mininkas. Pačiam dr. Brzezinski 
buvo įteikta knyga “Lithuania 
700 years”. Knygą įteikė vienas 
jos autorių dr. A. Budreckis.

Padėkodamas dr. Brzezinski 
prisiminė, kad ir naujasis popie
žius Jonas Paulius II, su kuriuo 
jam teko kalbėti prezidento Car- 
terio vardu, žmogaus teisių rei
kalą laikė vienu iš svarbiausių.

čius bei žurnalus — “Tiesą”, 
“Komjaunimo Tiesą”, “Czer- 
wony Sztandar”, “Za rubežom” 
ir, nepraslinkus nė 40 min., pats 
viršininkas neperskaitytus laik
raščius paėmė iš manęs, nune
šė į katilinę ir sudegino . . . Ka
linio gyvenime reikia daug kant
rybės . . .

Prašyčiau religinių paveikslė
liu į Mordoviją man nesiųsti. 
Esu kalinys, ir daromos kratos. 
Kokia garantija, kad tas pats zo
nos viršininkas negali atimti ir 
sudeginti religinių paveikslė
lių . . . Nepatarčiau siųsti mal
dų ir religinių minčių, parašytų 
rašoma mašinėlę, nes tai sudaro 
nemažai naujų rūpesčių ir papil
domo darbo saugumiečiams. 
Tardymo metu nekartą girdėjau 
iš čekistų lūpų, kad jie ir taip 
turi gana daug darbo . . .

Citatos iš Šv. Rašto, “Kris
taus sekimo” bei kitų religinių 
knygų yra reikalingos ir naudin
gos. Jų labai laukiu . . .

Būdamas laisvėje mačiau daug 
fizinių ligonių. Tačiau būdamas 
kalėjimuose ir lageriuose pama
čiau, kad už kūno ligonius yra 
baisesnių dvasinių ligonių: luo
šų, aklų, nebylių. O Kristus yra 
pasakęs, kad reikia labiau bijoti 
tų, kurie sužaloja dvasios sveika
tą .. .

1978 m. birželio 20 d.
-o-

Liepos 5 d. mane ir keletą ki
tų kalinių iš trečio lagerio, penk
tos zonos, esančios Paraševo gy
venvietėje, atvežė į devynioliktą 
lagerį, esantį Liesnoj gyvenvie
tėje, t.y. arčiau Potmos. Šis 
lageris yra kelis kartus didesnis,

JAV vidaus politikos reikalais 
kalbėjo David Rubenstein.

Po to visi dalyviai nuvyko į 
antroj gatvės pusėj esančius Bal
tuosius Rūmus, kur buvo mielai 
sutikti ponios Carter. Ji visus 
maloniai pasveikino, o su kai ku
riais atstovais ir maloniai pa
sikalbėjo. Baltųjų Rūmų valgo
majame visi svečiai buvo pa
vaišinti.

Panašius masinius priėmimus 
Baltuosiuose Rūmuose anksčiau 
yra turėję tik armėnai ir italai.

Apie JAV LB tarybos sesiją 
kituose Darbininko numeriuose.

negu tas, kuriame iki liepos 5 
d. buvau. Sakė, kad vien tik 
lietuvių kalinių čia yra penkio
lika ar daugiau.

Kai atvažiuosi manęs aplanky
ti, iš Potmos pirk bilietą iki Ja
vas, o ten sėsk į dreziną. Jei 
jos nebus, teks važiuoti auto
busu. Kelias duobėtas, ir važiuo
jant autobusu kai kuriems būna 
bloga . . .

Nors atvažiavau į šią koloniją 
liepos 5 d., o dabar jau yra lie
pos 15 d., tačiau dar negavau jo
kio laikraščio, nė laiško.

Mano išmokimas siūti piršti
nes nuėjo niekais, nes čia kito
kie darbai . . .

Dabar rašyk laišką šiuo adre
su: Mordovskaja ASSR, st. 
Potma, p/o Lesnoj, učr. žch 
385/19-3, Lapienis Vladas, An
tano.

1978 m. liepos 15 d.

Keleivinis lėktuvas, gabenęs 
mahometonų piligrimus iš Me
kos į Javos salas, nukrito Šri 
Lanka (Ceilone). Iš 259 keleivių 
apie 200 yra žuvę.

Sov. S-ga paskelbė, kad gink
luotas “kriminalistas” E. M. Ma- 
kajev bandė pagrobti vietinio 
susisiekimo lėktuvą prie Turki
jos sienos, bet buvo saugumo 
pareigūnų nušautas.

Maskvos žydam Borisui ir Na
talijai Kacam, kurie prieš metus 
darė žygių išvykti į JAV gydyti 
savo sergančios dukrelės, buvo 
pagaliau leista išvykti. Taip pat 
pažadėta leisti išvykti ir nuo 
1972 išvažiavimo vizos belau
kiančiam mokslininkui Ve- 
niamin G. Levič su žmona.

Sydnėjuj, Australijoj, einančia
me katalikų savaitrašty The 
Catholic Weekly (1978.IX.3) 
buvo išspausdintas kanau
ninko Bill Childs, Newcastle 
diecezijos (anglikonų) misijų ir 

ekumeninių reikalų direkto
riaus, ilgokas laiškas, liečiąs Ka
talikų Bažnyčios padėtį Sov. Są
jungoj. Praėjusiais metais di
džiausiame Sydnėjaus dienrašty, 
The Sydney Moming Herald, 
buvo išspausdinti net keli pana
šaus turinio straipsniai, parašyti 
Newcastle anglikonų vyskupo 
Shevill.

Tiek kanauninkas Childs, tiek 
vyskupas Shevill po kelis kartus 
yra lankęsi Sov. Sąjungoj, ten 
buvo aukštųjų stačiatikių digni
torių vežiojami po gražiausias 
bažnyčias, dvasininkų seminari
jas, vienuolynus, vaišinami ska
niausiais gėrimais, kaviaru (apie 
tai pasigardžiuodamas rašė pats 
vysk. Shevill), apgyvendinami 
turtinguose vienuolynuose ir 
visų šių kelionių ir vaišių pla
čiai informuojami apie klestintį 
įvairių Bažnyčių gyvenimą Sov. 
Sąjungoj.

Ekskursantai, grįžę į Austra
liją, visa tai plačiai aprašė spau
doj, pabrėždami, kad tai yra 
bendra visų Bažnyčių padėtis ta
me krašte. Į vysk. Shevill 
straipsnius plačiai spaudoj rea
gavo lietuviai, estai, latviai, uk
rainiečiai ir kitų okupuotų kraš
tų kilmės asmenys. Vysk. She
vill susirgo (paraližuotas) ir ne
begalėjo vykti į Sov. Sąjungą, 
bet keli anglikonų aukštesni 
dvasininkai vyko ir vėl.

Kanauninkui Childs akstiną 
rašyti laiškui davė The Catholic 
Weekly nuolatinio bendradar
bio monsinjoro John Leonard 
kai kurios pastabos apie Bažny
čios padėtį Sov. Sąjungoj. Savo 
laiške kan. Childs tarp kita ko ra
šo: iš Sov. Sąjungos 260 milijo
nų gyventojų mažiausia apie 50 
milijonų kas sekmadienį mel
džiasi . stačiatikių bažnyčiose, 
apie 3 milijonus yra baptistų, 
apie 2 1/2 milijono katalikų. 
Katalikai turi ryšius su Vatikanu, 
su katalikų bažnyčiomis ir orga
nizacijomis užsieniuose. Jie 
siuntė savo atstovus į II-ąjį Va
tikano suvažiavimą ir dalyvavo 
popiežiaus Pauliaus Vl-ojo su

šauktuose sinoduose. Jų atstovai 
dalyvauja Vatikano kanonų tei
sių komisijose, lanko Europos 
katalikų konferencijas, vizituoja 
Vatikaną ir bendratikius kituose 
kraštuose.

Toliau kan. Childs plačiau ap
sistoja prie Lietuvos katalikų, 
nes Sov. Sąjungoj daugiausia ka
talikų gyvena Lietuvoj ir kai ku
riuose kituose kraštuose (šiuos 
kraštus laiško autorius labai 
kruopščiai sumini — kaip sovie

PAMALDOS UZ LIETUVĄ.
KOELNO KATEDROJE

Vakarų Vokietijos spauda pla
čiai paminėjo spalio 7 Koelno 
katedroj surengtas iškilmingas 
pamaldas už kenčiančią Lietu
vos Bažnyčią ir už paneigtų 
žmogaus teisių grąžinimą Lietu
voj. Plačius pranešimus apie 
šias pamaldas išspausdino ne 
tiktai Koelno laikraščiai, jų tarpe 
du didieji dienraščiai — Koelni- 
sche Rundschau ir Koelner Stadt 
Anzeiger, bet taip pat ir kitų Vo
kietijos miestų laikraščiai. Kai 
kurie, pasinaudoję šia proga, iš
samiau painformavo savo skaity
tojus apie Katalikų Bažnyčios 
padėtį Lietuvoj, apie Lietuvos 
tikinčiųjų kovą už religinę 
laisvę, apie tautos pastangas ap
saugoti krašte pagrindines žmo
gaus teises. Kai kurie prisiminė 
žymesnius lietuvius sąžinės be
laisvius ir politinius kalinius — 
Nijolę Sądūnaitę, Petrą Plumpą, 
Oną Pranckūnaitę, Viktorą Pet
kų, Balį Gajauską,.Vladą Lapie- 
nį ir kitus.

Laikraščiai pažymėjo, jog už 
šiuos ir visus kitus religinės 
laisvės ir žmogaus teisių gynė
jus Lietuvoj Koelno katedroj 
meldėsi lietuviai ir vokiečiai 

tikintieji. Štai keletas antraš
čių: Tarpusavio solidarumo dva
sios jungiami, lietuviai ir vokie

tų propagandos vadovėliuose). 
Vysk. Matulaitis-Labukas nese
niai lankėsi Vatikane ir svarstė 
įvairius Kat. Bažnyčios veiklos 
reikalus. Sovietų katalikai pri
iminėja kitų kraštų katalikus lan
kytojus. Kaip kiti tikėjimai, kata
likai turi teisę sudarinėti savo 
organus, tvarkančius jų religinį 
gyvenimą, yra įsteigę 6 religi
nius centrus — Vilniaus, Kauno 
ir 4 diecezijas. Be to, Latvi
joj yra Rygos arkivyskupija ir 
Liepojos vyskupija. Tai Vatika
no patvirtinta. Katalikų centrai 
vadovauja katalikų religiniam 
gyvenimui, atstovauja jiem tarp
tautinėse ir viešose organizaci
jose, parūpina ir leidžia religinę 
medžiagą, prižiūri katalikų 
auklėjimo institucijas, kurių 
programos pilnai atitinka katali
kų dogmas ir Romos katalikų 
universitetų auklėjimo progra
mas. “Man buvo džiugu tris kar
tus lankytis Sov. Sąjungoj ir 
melstis didžiausiose kongrega
cijose, kokias aš kada nors ma
čiau susirinkusias bažnyčiose. 
Aš atliksiu ir ketvirtą maldinin
kų kelionę į šalį, kur prisikė
lęs Kristus yra garbinamas mili
jonų jos piliečių”, — Baigia kan. 
Childs.

Į šį kan. Childs laišką, ku
riam medžiaga, atrodo, imta iš 
sovietų propagandinių knygelių, 
vykusiai atsakė tame pat laikraš
ty (1978.IX.28) V. J. Patašius, 
Australijos Piliečių Komiteto už 
Lietuvos Teisę pirmininkas, ir 
R. Venslovas.

V, J. Patašius atsakymą pra
deda paminėdamas žiaurų so
vietų sprendimą prieš Viktorą 
Petkų, kuris atskleidė didžiulį 
žmogaus teisių ir religinės lais
vės pažeidimą Sov. Sąjungoj. 
Kan. Childs laiškas tai lyg žiau
rus gestas, įtrinant druskos į 
gilias, atviras lietuvių žaizdas/ 
atsiradusias ginant religinio gy
venimo laisvę sovietų okupuo- 
toj Lietuvoj. Toliau V. J. Pata
šius papunkčiui išryškina ir atre
mia kiekvieną kan. Childs tvirti
nimą ir duoda pavyzdžius apie 
kunigų kalinimą už vaikų religi
nį mokymą; mokytojų atleidinė
jimą iš pareigų už bažnyčių 
lankymą; tikintieji katalikai ne
praleidžiami į universitetus.

Pateikia faktus apie uždarytas 
kunigų seminarijas, apie KGB 
reikalavimus į jas įstojant; KGB 
agentų infiltraciją į seminarijas. 
Buvę Lietuvoj 85 vienuolynai 
uždaryti. Visi katalikų laikraš
čiai ir žurnalai uždaryti. Religi
nių knygų spausdinimas paves
tas valstybinių spaustuvių mo
nopoliui. Daug bažnyčių pavers
ta dirbtuvėmis, sandėliais, ateiz
mo muziejais, sporto halėmis ir

(nukelta į 2 psl.)

čiai meldžiasi Koelne; Lietuvos 
Bažnyčia gyvuoja katakombose; 
Tikėjimas — lietuvių vienybės 
ir tvirtumo elementas; Lietuvių 
ir vokiečių maldingas susitiki
mas Koelno katedroj.

Pamaldose dalyvavo apie 1000 
asmenų. Mišias aukojo Koelno 
vyskupas pagalbininkas Klaus 
Diek.

Lietuvių ir vokiečių jaunimas 
į katedrą nužygiavo tvarkinga ei
sena Koelno miesto gatvėmis. 
Lietuvaitės buvo apsirengusios 
tautiniais drabužiais. Dvi mer
gaitės nešė Lietuvos ir Vokieti
jos vėliavas. Katedroj su vėlia
vomis jos budėjo iš abiejų alto
riaus pusių.

Pamaldas lydėjo lietuviškai ir 
vokiškai jaunimo giedamos gies
mės. Pažymėtina, kad dvi gies
mes lietuvių kalba pagiedojo 
Nijolės Sadūnaitės vardo vokie
čių jaunimo grupė. Liturginiai 
tekstai buvo taip pat skaitomi 
lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Prieš evangeliją Koelno vys
kupas pagalbininkas Klaus Diek 
jautriais žodžiais prisiminė per
sekiojamą Lietuvos Bažnyčią, 
kvietė visus melstis už Lietu
vos tikinčiuosius, už tikėjimo 
gynėjus Lietuvoj, už visus per
sekiojamus, kalinamus ir ištrem- 

(nukelta į 2 psl.)
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Savaitės 
įvykiai

IS PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Nuosaikiosios arabų valstybės 
įsteigė arabų organizaciją savo 
kraštam supramoninti, numatan
čią įrengti Egipte modernią 
ginklų pramonę ir tokiu būdu 
atsipalaiduoti nuo JAV ir Sov, S- 
gos priklausomybės.

Etiopijos kariuomenės 6000 
vyrų dalinys, pasiųstas prieš 
Eritrėjos partizanus, buvo sunai
kintas. Dėl tokio pralaimėjimo 
buvo sušaudyta apie 700 karių.

JT saugumo taryba, JAV, Bri
tanijai, Prancūzijai, Kanadai ir 
V. Vokietijai susilaikius, priėmė 
rezoliuciją, grasinančią P. Afriką 
sankcijom, jei ji nesutiks Na
mibijoj įvykdyti JT prižiūrimų 
rinkimų.

Australijos užs. reik. min. 
Andrew S. Peacock pareiškė 
parlamente, kad sovietai Austra
lijos ambasadoj Maskvoj buvo 
paslėpę elektroninius pasi
klausymo įrengimus.

Valstybės sekretoriaus 
padėjėjas Afrikos reikalam 
Richard M. Moose su delegaci
ja išvyko į Angolą, bet valst. d-tas 
neigia, kad ši kelionė yra sieja
ma su santykių su Angola už
mezgimu.

Vieton pasitraukusio ginklų 
kontrolės ir nusiginklavimo 
agentūros direktoriaus Paul C. 
Warnke prez. Carter numato pa
skirti atsargos gen. George 
Seignious.

Prez. Carter patvirtino civili
nės apsaugos atominio karo at
veju planą, pagal kurį per 5 
metus tiem reikalam bus išleis
ta 2 bil. dol.

Sov. S-gos ekspertas JAV rei
kalam Georgij A. Arbatov pa
reiškė, kad bet koks prieš Sov. 
S-ga nukreiptas JAV paktas su 
Kinija panaikintų tarp Sov. S-gos 
ir Vakarų valstybių vykstančią 
atoslūgio politiką.

Gynybos departamentas s u- 
darė papildomą 2 bil. dol. biu
džetą naujų tarpkontinentinių 
MX ir Trident 2 raketų tyrimam 
ir gamybai vykdyti.

P. Afrikos ministeriu juodųjų 
reikalam buvo paskirtas nuo
saikus Pieter G. Koornhof.

Andrėj D. Sacharov pranešė, 
kad Armėnijos žmogaus teisių 
grupės vadovo Robert Nazaarian 
byla prasidėjo Armėnijos sosti
nėj Erevane.

Egiptas pradėjo statydinti tu
nelį po Suezo kanalu. Tunelis 
palengvins kariuomenės per
metimą į Sinajaus pusiasalį ir 
Sinajaus įjungimą į Egipto ūkį, 
Izraeliui pasitraukus.

Leningrado policija areštavo 
studentą Aleksandrą Skobokov, 
kuris priklausė prie kairiosios 
opozicijos grupės ir buvo Lenin
grade įsteigęs jaunų žmonių ko
muną, kur Leningrado, Baltijos 
respublikų, Maskvos, Gudijos ir 
Moldavijos jaunuoliai galėjo pri
siglausti ir diskutuoti meno, po
litikos ir filosofijos klausimus.

Ugandos prez. Idi Amin, 
spaudžiamas Afrikos valstybių, 
atšaukė kariuomenę iš jo už
imtos Tanzanijos srities. Teigia
ma, kad jis į Tanzaniją įsibrovė 
persekiodamas prieš jį sukilusį 
savo kariuomenės batalioną.

— Spalio 23-30 Vilniuje vyko 
klasikinės dramaturgijos festi
valis. Dalyvavo visi profesiona
liniai Lietuvos dramos teatrai. 
Vilniaus akademinis dramos 
teatras festivaliui parengė A. 
Čechovo “Vyšnių sodą”. Pane
vėžio dramos teatras atvežė N. 
Gogolio “Revizorių”. Šiaulių 
dramos teatras rodė M. Gorkio 
“Vasarotojus”. Klaipėdos dra
mos teatras atvežė taip pat M. 
Gorkio “Dugne”. Ir Kauno dra
mos teatras atvyko su M. Gor
kio “Paskutiniaisiais”. Natūralu, 
kad rusų dramos teatras pasi
rinko rusišką veikalą — N. Go
golio “Mirusias sielas”. Tiktai 
du festivalio veikalai buvo neru- 
siški — tai Akademinio teatro 
suvaidintos Šekspyro “Vindzoro 
šmaikštuolės” ir Jaunimo teatro 
— Lope de Vegos “Šokių mo
kytojas”. Festivalio spektakliai 
buvo skirti daugiausia gamyklų 
darbininkams (parūpinti bilie
tai, po vaidinimų buvo suorga
nizuoti aktorių ir režisierių susi
tikimai ir pokalbiai su darbinin
kais).

— Spalio 9-14 Raseinių rajo
ne (daugiausia Raseinių kultū
ros namuose) buvo suorganizuo
ta propagandinė šventė, skirta 
komjaunimo šešiasdešimtme
čiui ir tariamam komunistinės 
valdžios įkūrimui Lietuvoje pa
minėti (taip pat šešiasdešimtme
čiui). Nors renginiai buvo pava
dinti knygos švente, bet pagrin
dinė kalbų tema buvo: “AS— 
Tarybų Sąjungos pilietis”. Su 
mokyklinio amžiaus vaikais kal
bėjosi Moksleivio, Genio, Lietu
vos Pionieriaus redaktoriai. Ap
lankytos penkios rajono mokyk
los. Propagandistai pasitelkė ir 
nemažą rašytojų būrį. Spaudoje 
skelbiama, kad “šventėje” daly
vavo: V. Palčinskaitė, V. Petke
vičius, A. Matutis, R. Skučaitė, 
M. Vainilaitis, A. Markevičius. 
J. Nekrouius, V. Misevičius. 
Mokiniai turėjo dalyvauti dvie
juose konkursuose: piešti sovie
tinį Lietuvos herbą ir parašyti 
rašinį “Mano tėvynė” (supranta
ma: ne Lietuva, o plačioji So
vietų Sąjunga, nes “aš — Tary-

bų Sąjungos, ne Lietuvos, pilie
tis”. Tai tokios ten “šventės” 
ruošiamos jaunimui!

— Spalio pabaigoje Vilniuje 
buvo metinis ataskaitinis Lietu
vių rašytojų sąjungos politinės 
organizacijos biuro susirinki
mas. Organizacijos sekretorius 
R. Kašauskas ideologiniu kri
terijum peržvelgė per metus iš- 
leistass grožinės literatūros kny
gas ir kūrinius periodikoje. Ne
maža ideologinių klaidų rado J. 
Avyžiaus romane “Chameleono 
spalvos”. Partiečiams nepatinka, 
kad J. Avyžius išdrįso parodyti 
tokius visuomenės atstovus, ko
kius išauklėjo materialistinė 
bolševikų ideologija. Priekaištų 
teko ir J. Mikelinsko romanui 
“Už horizonto — laisvė”, kuria
me vaizduojama darbininko nu- 
nuasmeninimas vokiečių pri
verstinio darbo stovykloje. Ro
mano potekstėje galima aliuzija 
į sovietinio darbininko nužmo
ginimą. Bet už tai R. Kašauskui 
patinka brolių Dirgėlų “Pogoda- 
lis”, kuriame mėginama sukurti 
rusišką “internacionalinė” liau
dis, naujasis komunistinės 
bendruomenės žmogus. J. 
Apučio apysakų knyga negavo 
anksčiau numatytos respubliki
nės premijos, nes rašytojas per 
daug idealizavęs senąjį kai
mą, neįžvelgęs ideologinės kla
sių kovos. Bet klasių kovą į- 
žvalgiai pavaizdavęs J. Požėra 
apysakoje “Šalnos”. R. Kašaus
kas teigiamai vertino ir V. Rim
kevičiaus “Ilgųjų šešėlių ramy
bę”, V. Martinkaus “Vėtrungę 
šeimos švente i”, A 
Strakšio ir B. Bušmos de
biutines pasakojimų kny-

gėlės. Ties poezijos knygomis 
pranešėjas ilgiau nesustojo. Jis 
tik paminėjo autorius: E. Mie
želaitį, Just. Marcinkevičių, Alb. 
Žukauską, A. Maldonį, J. Striel
kūną, Jz. Marcinkevičių, P. Pa
navą, A. Mikutą, B. Mackevi
čių, E. Selelionį, A. Puišytę, 
V. Giedrą, R. Girkontaitę, V. 
Kukulą. Dramos kūryboje ta
lentingai reiškėsi J. Grušas, 
Just. Marcinkevičius, J. Josadė, 
R. Gavelis, S. Šaltenis. Vaikams 
knygų parašė A. Matutis, E. 
Mieželaitis, A. Žukauskas, V. 
Petkevičius, K. Saja. Kritikoje 
kryptingai kūrinius vertino A. 
Bučys, V. Areška, V. Sventickas, 
V. Daujotytė. Vis dėlto R. Ka
šauskas nusiskundė, kad kai ku
rie jaunesnieji rašytojai vengią 
nūdienių temų, šalinąsi nuo vi
suomeninio gyvenimo, nevaiz
duoją jaunimo. Diskusijose da
lyvavo J. Macevičius, A. Baltrū
nas, V. Petkevičius, A. Baltakis, 
J. Baltušis, J. Mačiukevičius, J. 
Paleckis, V. Martinkus, A. Mal
donis, S. Šimkus, J. Nekrošius. 
Į partinės organizacijos biurą iš
rinkti: sekretoriumi R. Ka
šauskas, nariais A. Baltakis, A. 
Baltrūnas, J. Baltušis, A. Drilin- 
ga, M. Karčiauskas, J. Mačiuke
vičius, S. Minkevičius, A. Po
cius, V. Radaitis, V. Reimeris. 
Tie žmonės nuolatos budi, kad 
Lietuvos rašytojai nenukryptų 
nuo partinės linijos.

— Lietuvoje jau ruošiamasi 
respublikinei dainų šventei, ku
ri numatyta 1980 vasarą. Orga
nizaciniam komitetui vadovauja 
partijos sekretorius Lionginas 
Šepetys. Šventės komisijos su
daromos taip pat rajonuose ir 
miestuose. Jau skelbiamas ir 
dainuosimų dainų repertuaras.

Pr.N.

SOVIETŲ PROPAGANDOS AUKOS

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Gr«it<S 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamu daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas Iš 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečiad. ir penktad. nuo 12 iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. Iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tel. 296-5250. Namų tel. 268-1594. 80-14 Jamaica 
Avė., Woodhaven, 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) 441-281L
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SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson 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.’ 
Mpdernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos Šermeninės bet 
kurioj miesto daly.

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgevvood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 

.Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell 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.

Minėdami Lenkijos nepri
klausomybės atstatymo dieną, 
dešimt tūkstančių lenkų demon
stravo prie Nežinomojo kario ka
po Varšuvoj, dainavo patriotines 
dainas ir šūkavo prieš sovietus, 
bet policija nesikišo.

Kinijos pabėgėlių į Hong 
Kongą skaičius vis auga, nors 
pastaruoju metu suvaržymai Ki
nijoj yra šiek tiek sumažėję. 
Daugiausia bėga jauni žmonės, 
atkelti iš miestų darbam į ūkius.

Iš Vietnamo laivu į Malaizi
jos uostą atplaukė apie 2500 
vietnamiečių, bet vyriausybė 
neleidžia jiem išlipti į krantą. 
Esą jie nėra tikri pabėgėliai, 
bet už pinigus nusipirkę teisę iš
vykti. Prancūzija pažadėjo iš jų 
įkurdinti tuos, kurie moka pran
cūzų kalbą ir kurie sutiks gy
venti Prancūzijoj.

JAV aštriai apkaltino Vietna
mą, kad jis verčiąs kinų kilmės 
vietnamiečius išvykti ir reika
laująs iš kievieno išvykstančio 
sumokėti po 2000 dol.

(atkelta iš 1 psl.)

t.t. Vyskupų veikla apribota, pri
klausanti nuo religinės veiklos 
tarybos.

R. Venslovas savo laiške pri
mena Markso žodžius, kad reli
gija yra žmonijos opiumas. Tie 
žodžiai laikomi galiojančiais ir 
dabar, bet sovietai sugeba tai 
nuslėpti nuo atsitiktinių lanky
tojų. Toliau R. Venslovas papil
do V. J. Patašiaus atsakymą dar 
duomenimis apie vyskupų žu
dymus, siuntimą į Sibirą ar kali
nimus; apie K. Bažnyčios kon
trolę, apie vienintelę kunigų se
minariją ir tik keliolika jos iš
leidžiamų kunigų. Baigdamas 
laišką, nurodo keletą žurnalų, 
kuriuose kan. Childs galėtų rasti 
tikslesnių informacijų apie kata
likų padėtį Lietuvoj.

Kan. Childs laiškas ir anks
čiau paskelbti vysk. Shevill 
straipsniai davė progos pasisa-

kyti eilei žmonių ir atremti leng
vabūdiškai patikėtus sovietinės 
propagandos duomenis. The 
Catholic Weekly (1978.IX.28), 
remdamasis LKB Kronikos duo
menimis, paskelbė straipsnį 
apie infiltravimus į kunigų se
minariją.

Australų spaudoj kartkarčiais 
pasitaiko įvairių keliautojų 
straipsnių, kurie sudaryti iš pra
bėgomis gautų įspūdžių ar pa
diktuoti propagandistų. Pvz., 
prieš porą metų moterų ekskur
sija, grįžusi iš Sovietų Sąjungos, 
aprašinėjo sovietų moterų gyve
nimą ir darbo sąlygas, kokių 
Australijos moterys “dar negreit 
susilauksiančios”. Nors visos tos 
nesąmonės daro žalos, bet teikia 
progos toj pat spaudoj reaguoti 
ir duoti patikslinimų.

J. Slavėnas

PAMALDOS UŽ LIETUVĄ 
KOELNO KATEDROJE
(atkelta iš 1 psl.)

tus lietuvius. Mistinis Kristaus 
kūnas ir bendras tikėjimas, pa
žymėjo vyskupas Diek, stiprina 
visus krikščionis ir juos sujungia 
nenutrūkstamu dvasiniu ryšiu 
tarpusavio meilės ir solidarumo 
ženkle.

Gen. konsule J. Daužvardienė sveikina Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimą 
spalio 21 Chicagoje. Prezidiume dr. J. Valaitis ir inž. Gr. Lazauskas. Nuotr. V. Noreikos

Vakarų Europos lietuvių vys
kupas Antanas Deksnys padė
kojo Vakarų Vokietijos vysku
pam, vokiečių katalikam ir vi
siem krikščionim už maldas, už 
Lietuvos tikintiesiem reiškiamą 
solidarumą ir teikiamą pagalbą. 
Ypatingą padėką vyskupas Deks
nys išreiškė Vakarų Vokietijoj ir 
Austrijoj veikiantiem Nijolės Sa- 
dūnaitės vardo komitetam, žmo
gaus teisių gynybos vokiečių ko
mitetui, tarptautinei amnestijos 
organizacijai.

Pamaldos buvo užbaigtos 
tūkstantinės minios sugiedota 
giesme “O grosser Gott, wir 
loben Dich” — Šlovinam Tave, 
galingasis Viešpatie.”

Po pamaldų Koelno vokiečių 
Jaunimo Namuose įvyko lietu
vių ir vokiečių susitikimas su 
atitinkama programa. Čia kalbė
jo Vokietijos Bundestago narys 
Herbert Czaja, pabrėždamas pa
vienių žmonių ir tautų teisę gy
venti laisvu, nepriklausomu gy
venimu, ir lietuvių atstovas dr. 
Jonas Norkaitis jaunesnysis, ku
ris nušvietė Lietuvos padėtį ir 
tautos vedamą kovą už žmogaus 
teisių grąžinimą. Lietuviškasis 
jaunimas atliko lietuvių tautinių 
šokių ir dainų programą.

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 I Lj /
Apąrtmentai-Kondominiumai U3 , Al J.
Nuomavimas — Notary Public realtor

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.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO- 

; SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
__ K?. | G

T*asolino 

A NENORIAIS v
66-86 80 ST., MIDDLE V1LLAGE, PURENS 

Phones: 326-1282' 326-3150

KVEČAS
JONAS 

1933 +1976

■■
L TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA —

’^įįį. — GAUSI PARODŲ SALĖ

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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Kristaus karalystė žemėj 
ir mes joj
Jokiame žmonių sukurtame ir 

surežisuotame vaidinime nera
sim įdomesnių dalykų, kokių 
randam įsižiūrėję į gamtą. Nors 
ir daug yra prirašyta, bet žmo
gus dar neaprašė visko, kas yra 
žemėj. Gamtos bendras vaizdas 
yra didingas, o detalės — be 
galo įdomios. Kur sekama Tvė
rėjo sukurta tvarka, ir vadina
mojoj negyvojoj gamtoj, ir aug
menijoj, ir gyvūnijoj, ir žmogaus 
prigimty yra prasminga harmo
nija. Ta prigimties tvarka žmogų 
visada tiek žavėjo, kad jis net 
garbindavo negyvus ir gyvus 
daiktus.

Žmogus turi savęs ir savo pri
gimties sąmonės privilegiją. Gy
vendamas sąmoningai, jis patiria 
iš savo gyvenimo daug sėkmės, 
daug džiaugsmo. Turim prisipa
žinti ir prisiminti, kad žmogus 
dar nepasiekė tiek, kad savo 
prigimty viską suprastų savo 
protu. Tenka pasigelbėti Dievo 
pamokymais — apreiškimu.

Ką žmogus praranda nesirū
pindamas suprasti Tvėrėjo nu
statytos tvarkos? Per tą klaidą jis 
pasiekia savo sieloj to paties, ko 
ir gamtoj. Gamtoj žmogus nieko 
nesukūrė, nepagerino, o 
tik ja naudojasi. Kas įvyksta, 
jei naudojasi neišmintingai? 
Naudingų ir gražių miškų plotai 
paverčiami nenaudingais tyrais, 
anglies ir metalų kasyklų plo
tai taip nuniokojami, kad žmo
gus pats nedrįsta net kėsintis ten 
atkurti tvarką. Praeis daug laiko, 
kol gamta pati kai kur atitaisys 
žmogaus padarytos netvarkos 
pėdsakus, o daug kur vietoj 
buvusios gražios turtingos gam
tos gal ir liks amžini tyrai. Vie
tomis, kur buvo tikri gamtos mu
ziejai, kur smulkių gyvūnų ir 
augmenų nei gamtininkai, nei 
vietos gyventojai net vardais 
visų nepavadino, žmogus pada
rė kultūrines pievas — vietoj tos 
turtingos gamtos pasėjo vienos 
rūšies šiurkščią žolę jam tarnau- 
jantiem gyvuliam pašerti.
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Panašiai vyksta žmoguje ir jo 
gyvenime. Nepaisydamas Tvė
rėjo sukurtos tvarkos ir savo tik
rosios paskirties, gyvena, kaip 
jam atrodo, labai praktiškai: ne
vargina galvos aukštesniais da
lykais, įsigyja šiek tiek medžia
ginių menkniekių, šiek tiek pa
tenkina kūniškus polinkius. Ta
čiau toks žmogus neturi net nuo
vokos, kiek jis netenka kito
kių, dvasinių, išgyvenimų, ma
lonumų. Iš tokio gyvenimo lieka 
tik tiek, kaip iš žmogaus sa
vanaudiškai nualintos gamtos.

Visi žinom, kad žmogus ne
gimsta viską žinąs, viską mo
kąs. Žinom, kad įvairių dalykų 
reikia mokytis. Reikia mokytis ir 
save pažinti, suprasti tikros lai
mės turinį, kelius, jos siekti. Kal
bant apie pasaulinius malonu
mus ir vidinius išgyvenimus, 
yra įdomi daugelio jaunų žmo
nių patirtis. Tokių ir panašių 
jaunuolių, kaip Amerikos buvu
sio valstybės sekretoriaus John 
Foster Dulles, nekataliko, sū
nus, tapęs kunigu jėzuitu, galė
tume suminėti daug; jie, turė
dami atvirus kelius į pasaulinę 
karjerą, padorų ir patogų gy
venimą pasauly, pasigedo pil
nesnės laimės ir ją rado pa
tenkindami ne kūno, o sielos 
siekimus. Gyvenimo tikrą pras
mę ir džiaugsmą galima rasti 
visokiame luome, visokiose pro
fesijose, jei žmogus supranta 
Dievo sukurtą tvarką ir ja gyvena 
ne vienpusiškai, o atitinkamai 
žmogaus pilnai paskirčiai.

Kristaus Valdovo šventė yra 
ne kitu tikslu ir prasme, o mum 
priminti, ko turim paisyti savo 
gyvenime, prie ko derintis, siek
dami prasmingo laimingo gyve
nimo. Kai žmogus to paiso, tai 
net ir tada, kai lieka jau tik 
fizinės kančios ir vargas, jo dva
siniai išgyvenimai nesibaigia. 
Jie neapleidžia žmogaus iki mir
ties, o tikim, kad bus dar pilnes
nį kitame gyvenime. Daug kitų, 
bet ir šios mintys telpa Kristaus 
karalystės sąvokoj.

Vysk. V. Brizgys

Kaip kitose, taip ir šioje stu
dijų savaitėje gana svarbią vietą 
užėmė pranešimai iš lituanisti
nių mokyklų, tik su tuo skirtu
mu, kad čia jie nesiribojo vien 
tik lit. mokyklomis iš JAV ir Ka
nados, bet prie jų prisidėjo ir kiti 
kraštai, ko anksčiau tokiu mastu 
niekada nėra buvę. Čia gyvu žo
džiu išgirdome pranešimus iš 
Argentinos (M. Barzdžiūtė), Bra
zilijos (prel. P. Ragažinskas), Ko
lumbijos (Slotkienė), Venecue- 
los (J. Kukanauza), Anglijos (Z. 
Juras), Vokietijos (Rainis Valiū
nas) ir Australijos (Algis Milvy
das).

Visiems tiems pranešimams, 
nors jie buvo ir įdomūs, čia ap
rašyti reikėtų per daug vietos. 
Todėl JAV ir Kanados mokytojų 
pranešimus visai išleisime, ka
dangi lit. švietimo padėtis šiuo
se kraštuose mums yra gana ge
rai žinoma iš spaudos, o kitų 
kraštų pranešimų turinio irgi ne
minėsime, tik pakomentuosime 
jų pasekmėje susidariusias išva
das.

III pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso ir asmeninių kontaktų 

poveikis Pietų Amerikoje

Iš Pietų Amerikos mokytojų 
ir atstovų, dalyvavusių studijų 
savaitėje, pranešimų, paaiškėjo, 
kad dėka minėto jaunimo kong

Kristus iš Nazareto. Nežinomo autoriaus lietuvių liaudies 
sku Iptūra.

XII MOKYTOJŲ STUDIJŲ
SAVAITE PRISIMENANT
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reso, įvykusio P. Amerikoje, ir 
vėliau su juo susijusios, PLB 
remiamos, kai kurių asmenų 
ir grupių “ambasadorinės” veik
los įvyko nemažas lūžis P. Ame
rikos jaunimo sąmonėje, pagy
vėjo tautinė veikla, atgijo litua
nistinės mokyklos, pradėjo veik
ti mokytojų konferencijos, jau
nimo studijų savaitės, vasaros li
tuanistiniai kursai, užsimezgė 
glaudesnis bendradarbiavimas 
ir, apskritai, atsirado glaudesni 
ryšiai ne tik tarp jaunimo, bet 
ir vyresnės kartos veikėjų Pietų 
ir Šiaurės Amerikoje.

Kas buvo ta “ambasadorinė” 
veikla? Mat, nesant P. Ameriko
je pakankamo skaičiaus jaunimo, 
daugiau įgudusio organizacinia
me darbe, reikėjo pasiųsti pa
galbon kongresui suorganizuoti 
jaunų jėgų iš JAV. Todėl 1975 
buvo pasiųsta tokiomis pagalbi
ninkėmis Rasa Šoliūnaitė, Dai
va Vaitkevičiūtė ir seselė Ignė 
Marijošiūtė. Nesiribota vien tik 
atskirais asmenimis. Puoselėjant 

jaunimo kongreso idėją, 1974 
buvo ten nuvykęs Aušros kvar
tetas, o 1975 muzikai ir daini
ninkai R. Apeikytė, N. Linkevi
čiūtė ir B. Prapuolenis.

PLB valdybos viltys pasiteisi
no. Jaunimo kongresas buvo 
puikiai suorganizuotas ir gražiai 
praėjo, sukėlęs P. Amerikos jau
nimo nepaprastą entuziazmą. 
Buvo prašoma atsiųsti į P. Ame
riką daugiau tokių “ambasado
rių”, kad tas entuziazmas ne- 
atslūgtų, bet vis būtų iš naujo 
pakurstomas, ypač kad būtų 
suorganizuotas pastovesnis 
jaunimo lituanistinis švietimas. 
Be PLB valdybos pirmininko, 
kuris lankė P. Ameriką net tris 
kartus, 1976 J. Kavaliūnas, 
PLB v-bos vicepirm. švietimo 
reikalams, ir prof. dr. A. Kli
mas 1977 taip pat apkeliavo vi
sas didesnes kolonijas, organi
zuodami, skaitydami paskaitas, 
patardami. Švietimo darbe pa
talkinti vasaromis ten dar lankė
si Rasa Šoliūnaitė, Rasa Luko- 
ševičiūtė, Marytė Dambriūnaitė. 
Jų visų apsilankymas P. Ameri
koje buvo ten gyvenančių lietu
vių labai nuoširdžiai sutiktas ir 
įvertintas.

XII mokytojų studijų savaitėje 
visi minėti lankytojai buvo pri
siminti P. Amerikos mokytojų 
ir atstovų su dideliu dėkingumu, 
nes tų jų apsilankymų pasek
mėje atgijo užsidariusios mo
kyklos (Buenos Aires mieste net 
trys su 82 mokiniais), atsidarė 
naujos (Montevideo mieste su 
60 mokinių), pagyvėjo buvusių 
mokyklų veikla, kaip Sao Paulo, 
Brazilijoje, ir organizacinėje sta
dijoje yra dar dvi mokyklos, 
Kolumbijoje ir Venecueloje. Šią 
praėjusią vasarą dar lankėsi Ar
gentinoje, Urugvajuje ir Kolum
bijoje dr. D. Tamulionytė, kuri 
ten vedė jaunimui lietuvių kal
bos kursus ir mokytojų konfe
rencijas.

Buvo ir daugiau individualių 
ir grupinių lankymųsi P. Ameri
koje, bet aš suminėjau tik tuos, 
kurie yra labiau susiję su litua
nistiniu švietimu.

Iš jų pusės irgi užsimezgė 
kontaktai su mumis. Padedant 
PLB valdybai, kas metai atvyks
ta iš ten arba mokytojai, arba 
jaunimas įsigyti daugiau patyri
mo mokytojų studijų savaitėse, 
lituanistiniuose kursuose ir jau
nimo stovyklose. Žodžiu, įdėta 
finansinė parama ir visi asme
niški kontaktai su P. Amerikos 
lietuviais duoda labai gerą divi
dendą.

Čia buvo sustota kiek ilgėliau 
prie III jaunimo kongreso, kad 
būtų kartu atkreiptas visuo
menės dėmesys ir į dabar jau 
organizuojamą IV kongresą, 
įvyksiantį Europoje. Dėl visų 
aukščiau nurodytų III kongreso 
rezultatų, reikėtų mums visiems 
efektyviai paremti ir šį IV-ąjį, 
kad ir jis sukeltų dar daugiau 
jaunimo entuziazmą, kur jo 
kiek stokojama.

D. Britanijos lietuvių sąjungos 
vicepirm. Z. Juras, darydamas 
studijų savaitėje pranešimą apie 
Anglijos lietuvių jaunimo švieti
mą, pastebėjo, kad ten esą apie 
500 gero jaunimo, nors dalies 
jau nemokančio lietuviškai, bet 
labai noriai prisidedančio prie 
lietuviškos veiklos, dalyvaujan
čio šokių ansambliuose, skau
tuose, jaunimo stovyklose, de
monstracijose ir kitur. Kadangi 
lituanistinių mokyklų Anglijoje 
nesą, tai toks ir ten neformalus 
jaunimo švietimas. Tikėkimės, 
kad ir Anglijoje bus jaunimo 
kongreso poveikis toks pat, kaip 
ir P. Amerikoje.

Australijoje, nors ir taip toli
moje, irgi yra lankęsi ir pavie
niai asmenys, ir grupės, kaip 

sportininkai ir skautai. Užtat 
ten gyva ir veikli lietuviška dva
sia, tų kontaktų palaikoma ir pa
keliama. Kaip Algis Milvydas 
pranešė, lietuviai turi ten 4 mo
kyklas, po vieną Sydnėjuje ir 
Melbourne dar yra prie 
universiteto lietuvių
kalbos kursai lietuviams ir aust
ralams, pradedantiems ir pažen
gusiems, už kuriuos universite
tas duoda įskaitas. Kad lietuviai 
ten išsiaugina susipratusio jau
nimo, buvo matyti iš jų tokio 
gausaus būrio sportininkų ir 
choristų, atvykusių į Pasaulio 
Lietuvių Dienas.

Reikia manyti, kad IV jauni
mo kongresas nepraeis be dides
nių pėdsakų ir Vokietijoje. Da
bar ten kitų lit. mokyklų, be Va
sario 16-osios gimnazijos, nėra, 
galbūt esamoje padėtyje su ne
dideliu ir visur išsimėčiusiu lie
tuvių skaičiumi ir negali būti, 
bet, kaip jaunas pranešėjas, Va
sario 16-osios gimnazijos abitu
rientas, Rainis Valiūnas pranešė, 
gali būti Vokietijoje suorgani
zuoti Europos lietuvių jaunimui 
vasariniai lituanistiniai kursai 
ar studijų savaitės. Jo manymu, 
tokiems kursams klausytojų iš 
visos Europos netrūktų, ypač 
būsimo kongreso poveikyje.

(nukelta į 4 psl.)

TIK ASILAS IŠ KELIONĖS
ARKLIU NEGRĮŽTA
Kelionės įspūdžiai

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

Vienas bruožas itin krinta į 
širdį: mečetėj dingsta rasės, tau
tybės ir profesijos skirtumai. 
Musulmonas, palikęs savo san
dalus arba batus prie mečetės 
slenksčio, yra kviečiamas pagy
venti lygybės ir meilės broliui 
musulmonui nuotaika. Prieš 
Allah, Kūrėją, jis stovi su broliu 
musulmonu kartu.

Stovėti prieš Allah reiškia par
pulti prieš Allah. Prieš jį gal
va žemę liečia ir karalius kartu 
su skarmaluotu pavaldiniu, ir 
prezidentas kartu su analfabetu 
piliečiu, ir turtuolis su elgeta, 
ir baltasis su negru . . .

Tik moters ši lygybės ir mei
lės nuotaika dar nepaliečia. Ji 
vis dar lieka vyro nuosavybe, 
o jos grožis ir meilė — tik jos 
vyro turtas. Vyras gali vesti bent 
keturias moteris. Tai jam leidžia 
Koranas. Tačiau daugpatystė jau 
ir pas musulmonus retas dalykas.

Islamas yra atsidavimas Allah 
valiai. Allah akivaizdoj visi ly
gūs; jo tarnyboj visi broliai. Anot 
neturtingo Kairouan gimnazisto, 
prezidento Habib Bourguiba 

galva kartą maldos metu buvo 
prie jo kojų . . .

Kairouan randi keliolika mara
bout, arba musulmonų šventųjų 
kapų. Jie papuošti keturkampiu 
pastatėliu ir akis patraukiančia 
kupolą. Baltai nudažyti. Balti ka
pai geltono smėlio lygumoj. Ma- 
rabout kapais yra nusėti šiau
riniai ir rytiniai miesto pamū- 
riai. Vienas jų net mečete va
dinamas. Tai Kirpėjo mečetė.

Iš tikrųjų Kirpėjas tai Abu 
Zamaa EI Balaui, vienas iš pačių 
pirmųjų Mahometo sekėjų. Tai 
žymiausias marabout Kairouan 
mieste. Mat, jis iš pagarbos 
Pranašui nešiojosi tris plaukus iš 
jo barzdos. Be to, jis buvo pir
mūnas arabų karuose ir mirė 
vos įkurtame Kairouan. Jo kapas 
pasidarė “Pranašo draugo vie
nuolynu”.

Be kapo, dabar čia yra mokad- 
dem (vienuolyno viršininko, 
arba abato) butas, kambariai 
maldininkam, medersa (Korano 
mokykla) ir minaretas. Visa iš
puošta arabeskomis — ornamen

tais iš lapų, gėlių, geometrinių 
figūrų, kurios alsuoja tikėjimo 
aistra ir mįslingu įmantrumu.

Kirpėjas ir jo mečetė mane la
bai sudomino. Pasirodo, kad kir
pėjas, kaip toks, turi svarbų 
vaidmenį musulmonų visuome
nėj. Šeima turi savo kirpėją! 
Panašiai, kaip mūsuose šeima 
turi savo daktarą. Šeimos kirpė
jas yra ne tik plaukam apkirp
ti, bet ir berniukam apipjaustyti.

Berniuko apipiaustymas — 
musulmonų krikštas. Tunizijoj 
jis švenčiamas labai triukšmin
gai. Tėvas ant geriausio arklio 
neša metus ar porą pasiekusį sū
nų pas šeimos kirpėją. Visa šei
ma, visas kaimas arba miestelis 
palydi pėsčiomis išdidžiai su sū
num jojantį tėvą. Pilna būgnų, 
alaso, smilkalų . . . Krikštynos 
prasideda kelione pas kirpėją!

Kairouan — miestas smėlio jū
roj. Atlaso kalnų pašlaitės vos tik 
dunkso pietvakariuose. Čia 
pabuvus, imi stebėtis ir save 
klausti: “Iš kur žmonės ima van
denį?” Nūdien valdžia seka ro
mėnų pavyzdžiu ir stato vanden
tiekius. Arabai gi taupė lietaus 
vandenį milžiniškose talpyklose 

(cisternose) arba baseinuose. 
Vienas baseinų ir dabar stebina 
turistus: turi 128 metrų skers
menį ir 48 šonus! Kitas — ma
žesnis: tik 17 metrų skersmuo, 
ir nėra toks daugiašonis. Tai 
aglabitų emirų bandymas miestą 
aprūpinti vandeniu. Šiuo metu 
vandens atsargos juose tarnauja 
tik laukų bei daržų laistymui.

Kelionę į Kairouan baigėm 
pietumis vietos restorane. Me
niu dviem kalbom: arabiškai ir 
prancūziškai. Atrodo, kad turis
tai čia dažni svečiai. Paprašėm 
kuskūs (couscous) patiekalo. Tai 
tuniziečių tautinis valgis. Pana
šiai, kaip dešros, kopūstai, cepe
linai mum. Su prel. Jatuliu rami- 
nom vienas kitą. Reikia drąsos 
Tunizijoj valgyti, kaip tunizie- 
čiai kad valgo! Ar nepritrūk- 
sim jos? Tuo tarpu geriam pirk
tą ir iš Prancūzijos importuotą 
vandenį ir Tunizijos vyną.

Kuskūs yra “troškintas” viš
čiukas arba avienos gabalas. 
Mum pasitaikė viščiukas. “Troš
kintas” arba, geriau pasakius, tu- 
šintas įvairiose daržovėse su ra
zinomis ir prieskonių gausa. 
“Troškinimą” baigia viščiuką 
pakasdami stambiose ir apysau
sėse manų kruopose su aštriu, 
aštriu padažalu. Prie stalo atneša 
visą dubenį, garuojantį ir nosį 
kutenantį.

Užmiršom visas baimes. Mat, 
buvom išalkę. Be to, buvo gar
du. O prel. Jatulis priminė, kad 
ir Kari May nuotykiuose taip 
buvo . . .

Turim Hanibalo telefoną ...
Paskutinė diena Tunizijoj. 

Kaip ją praleisti? Prel. Jatulis, 
būdamas nuolat išradingas, turė
jo ir čia pasiūlymą. Sako: “Tu
riu Hanibalo telefoną . . . Pašau
kiu)!” Kas atsispirs progai pasi
žmonėti pas Hanibalą . . .

Jaučiamės diplomuoti turistai. 
Pažįstam ne tik senutę Kartagi

ną, bet ir savitą Tunizijos vei
dą. Iš savo viešbučio kasdien 
matom šaunų ir baltutėlį mies
čiuką šiaurėj. Ant kelio yra ir 
kelrodis su “Sidi Abou Said 3 
km”. Tai Tunizijos Portofino ar
ba Saint Tropez. Ten nuolat pil
na vasarotojų ir literatų bei in
telektualų, tikrų ir tariamų. 
Mudviem nuvažiuoti į ten leng
va. Tik viena stotis traukiniu.

Dvi vietos patraukė mūsų dė
mesį: kavinė vardu “Cafe dės 
Nattes” ir Sidi Abou Said kapas.

Kavinė kone pajūrio pakrantės 
viršūnėj. Iškilūs laiptai, kuriais į 
ją lipama, primena labiau meče
tę negu kavinę. Ji nedidukė. Vi
duj vietoj staliukų yra “nattes”, 
arba plaušiniai kilimėliai. Prie 
pypkės, arbatos, alaus, vyno čia 
nesėdima, o gulima arba rymo- 
ma ant rankų. Kavinės sienos gi
riasi įrašais ir fotografijomis. Ka
daise čia tyloj rymojo Bema- 
nos ir Gide.

Marabout Sidi Abou Said am
žino poilsio vieta yra pačiame 
miestelio centre. Nors ir už
siėmęs amžinu poilsiu, bet jis 
daug kalba. Tai liudija lankytojų 
skaičius. Kapai visur daug pasa
ko. Keturios kupolos puošia Si
di Abou Said kapą, o gajus 
eukaliptų gojelis aplink kviečia 
ne tik pasiklausyti, bet ir atsi
gaivinti.

Čia savo dienas baigė ir aš
tuntojo Kryžiaus karo vadas šv. 
Liudvikas IX (1270). Ne kaip 
arabų svečias, bet kaip jų be
laisvis. Jo vardu vadinama ka

tedra stovi netolimoj Carthage. 
Tik vardas beliko, nes ji yra mu
sulmonų nusavinta. Netrukus 
čia bus muziejus.

Pas Hanibalą užsukom tik po
pietėj. Tai restoranas Hanibalo 
vardu.

Traukiniu vėl pravažiavom 
pro Carthage - Amilcar, 
Carthage Hannibal,
Carthage-President. . . Čia nuo
lat gyvena Tunizijos preziden
tas Habib Bourguiba. Matėm 
dvejopą sargybą: iškilmių ir ap
saugos. Tik pora iškilmingųjų 
sargų iškiliais žingsniais vaikšto 
prie didžiųjų vartų. Apsauginių 
sargų labai daug. Ne tik prie 
didžiųjų vartų, bet ir palei rū
mus bei sodus supančius mūrus. 
Pėsti ir džypuose, su automati
niais šautuvais ir kulkosvai
džiais. Atokiau nuo kelio, pa
ūksmėj, tūno ir tankas.

Restoranas Hanibal yra pa
čiame pajūry, prie pat seno
sios Kartaginos uosto. Savo var
du jis patraukė ne tik mudu, 
bet ir daug kitų. Tačiau Hani
balo dvasios maža. Tik marga 
pajūrio valgykla.

-o-
Kelionė yra gyvenimo simbo

lis. Žmogus — keleivis, keleivis 
pakeleivių tarpe.

(Bus daugiau)
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PABALTIEČIŲ ŽYGIO APYSKAITOS
Darbas laisvės baruose nėra 

lengvas. Jos netekę, lietuviai vi
same pasauly jau ilgus metus ko
voja, kad nebūtų užmiršti, kad 
pasaulio sąžinė nerimtų, kol 
okupantas gniaužia jų tėvynę.

Šiaurės Amerikos kontinento 
jaunimas 1977 rugsėjo 24 paro
dė, kad jis ne tik turi jėgos ir 
ryžto, bet moka ir susiorganizuo
ti, ir sutelkti pinigą, ir sutraukti 
dalyvius į plačią ir prasmingą 
demonstraciją, kuri iš naujo už
degė žmogaus dvasią.

Pabaltiečių žygio už žmogaus 
teises lėšų telkimo komiteto na
riai džiaugiasi turėję garbę daly
vauti šioj didžiai pasisekusioj 
demonstracijoj. Jų darbas prasi
dėjo 1977 birželio antroj pusėj, 
vos trys mėnesiai prieš pačią 
demonstraciją. Jų uždavinys bu
vo sutelkti 10,000 (vėliau kiekis 
buvo kiek pakeltas). Daugeliui 
lietuvių išvykus atostogų, dr. Jo
nas Valaitis sušaukė posėdį, ku
riame komiteto nariai sudarė 
planą vajui pradėti ir toliau tęsti.

Čia detalės nėra labai svar
bios, nes tokiame darbe skai- 
čiuojasi tik vaisiai. O juos su- 
skaičiavom, kaip nurodyta čia 
pateikiamoj apyskaitoj.

Lietuvių lėšų telkimo komi
teto pilnutinė ir galutinė apy
skaita:

sidėjusiem savo finansine jėga 
prie šio žygio pasisekimo. Rei
kia paminėti ir mūsų lietuviš
kąsias organizacijas, nes be jų 
mes niekur nebūtume nuėję. 
Beveik 42% surinktų aukų atėjo 
per organizacijas: per Vliką ir 
Altą, bet žymiausiai per Lietuvių 
Bendruomenę ir jos padalinius 
— apygardas ir apylinkes, 
kurių įnašas buvo 38% viso įna
šo (90% organizacijų įnašo).

Dr. Jono Valaičio, dr. Antano 
Razmos, Jono Talandžio, Ofeli
jos Barškėtytės, Grasildos Rei- 
nvtės ir savo vardu nuoširdžiai 
dėkoju visiem už pagalbą, už pa
ramą, už šiltus žodžius.

Nors kelias į Lietuvos laisvės 
aušrą nėra rūtomis ir lelijomis 
klotas —

. . ir šviesa, ir tiesa mūs 
žingsnius telydi!”

Juozas Ivanauskas, iždininkas 
-o-

Vykdomojo komiteto galutinė 
finansinė apyskaita

Pajamos: estų finansų komite
tas sutelkė — 1,742.71 dol., lat
vių finansų komitetas sutelkė — 
1,742.71 dol., lietuvių finansų 
komitetas sutelkė — 7,500 dol. Iš 
viso pajamų — 10,985.42 dol.

Išlaidos: primokėjimai už če

kius—25.89 dol., xeroxišlaidos— 
287.45 dol., estų išlaidos — 200 
dol., maistas kongresmanų priė
mime — 736.95 dol., gėlės kong
resmanų priėmime — 53 dol., 
viešbutis — 415.40 dol., inkor
poravimas — 170 dol., latvių iš
laidos — 425.23 dol., smulkios 
išlaidos — 72.42 dol., fotogra
favimas — 218.48 dol., plakatai
— 192.74 dol., paštas — 402.89 
dol., garsiakalbių nuoma — 462 
dol., spauda — 1,470.13 dol., už
tvarų nuoma — 72.45 dol., tele
fonas — 853.28 dol., kelionės
— 1,858.70 dol., raštinė — 
133.36 dol. Iš viso išlaidų
— 8,050.35. Likutis — 2,935.07 
dol.

Pastaba. 1978 vasario 11 lietu
vių, latvių ir estų finansų ko
mitetų atstovai posėdžiavo su 
PŽŽT vykdomuoju komitetu. 
Tuomet išlaidų suma buvo 
7,970.84 dol.

Susirinkime dalyvavę nu
sprendė iš bendrų žygio išlaidų 
išskirti 1000 dol., kaip išlaidas 
grynai lietuviškiem reikalam. 
Likusi išlaidų suma — 6,970.84 
dol. paskirstyta: lietuviam (50 
proc.) — 3,485.42 dol., latviam 
(25 proc.) — 1,742.71 dol., estam 
(25 proc.) — 1,742.71 dol.

Viktoras Nakas

VIENO KALAKUTO ISTORIJA
Ne taip seniai Darbininko re

dakcija gavo laišką iš Mr. Antho- 
ny Maladra, kuris gyvena Cher- 
ry Hill, N.J. Laiškas buvo sto
rokas, tai sakė, kad viduje slypi 
kas nors ypatingo.

Atidarius voką, pasirodė Dar
bininko laikraščio viduriniai 
puslapiai, kurie buvo gavę la
bai mažai dažų ir atrodė lyg 
balti. Tačiau viršuje buvo gali
ma įžiūrėti numerio metriką. 
Tai buvo lapkričio 3 dienos — 
numeris 43. Numerio puslapiai 
buvo 5, 6, 7, 8.

Kai pradeda mašinos suktis, 
taip gali atsitikti, kad dažų vo
lai gauna mažai dažų, ir pusla
piai išeina beveik balti. Maši
nos yra ilgos, sudėtingos, ir 
sunkiai pastebima, kad puslapiai 
išeina baltoki. Paprastai dažai 
greitai išsilygina, ir numeris 
tvarkingai spausdinamas.

Ir šiame 43 numeryje pasitai
kė tie viduriniai puslapiai balti. 
Skaitytojas kairiniame (6) pusla
py įrašė laiškutį. Raštas gražus, 
tai rodo, kad rašiusiojo ranka 
turėjo daug rašyti. Laiške buvo 
lyg priekaištas, kad štai negi už 
tokį laikraštį reikia mokėti 13 
dol. prenumeratą. Ir buvo pridė
tas prenumeratos čekis. Pridėta 
ir auka.

Dešinėje, septintame pusla
pyje, buvo nupieštas didžiulis 
kalakutas. Nupieštas “flair” ra- 
šykle, paspal vintas akvarele. 
Darbas padarytas puikiai — 
laisvai, įgudusia ranka. Pasira-

šyta M.I. Gal tai jo žmonos — 
Irenos — inicialai? Piešęs turi 
aiškų talentą ir yra šioje srityje 
nemaža dirbęs.

Kampe buvo įrašyta “versti”. 
Kitoje lapo pusėje buvo įrašyta 
“Laimingas kalakutas”, pridėta 
ir data — lapkričio 5, 1978.

Darbininko redakcija dėkoja

skaitytojui už tokį atsiliepimą ir 
reikalo supratimą. Tokių baltų 
puslapių visada gali pasitaikyti, 
ir redakcija nėra visai kalta, kad 
jie prasprunka nepastebėti. Re
dakcija dėkoja už laišką, prenu
meratą, auką, už Padėkos dienos 
linkėjimus ir už gražų piešinį 
— kalakutą. Kartu nori paragin
ti, jei yra sąlygos, ir daugiau 
piešti, dalyvauti lietuvių dai
lininkų parodose.

SMITHSONIAN INSTITUTUI 
REIKIA DARIAUS IR GIRĖNO 

NUOTRAUKŲ

Smithsonian Institutas sutin
ka greta kitų žymiausių pasaulio 
lakūnų išstatyti pagrindinius 
duomenis apie Lituanica. Prieš 
tai darant, jiems reikia Dariaus 
ir Girėno nuotraukų, jei galima 
— prie lėktuvo Lituanica.

Nuotraukas siųsti Algirdui 
Gustaičiui, į Los Angeles, Ca- 
lif., kuris tą reikalą išrūpino, 
arba Lietuvos Atstovybei į Wa-

shington, D.C. Norintieji gali 
nuotraukas su duomenimis pa
siųsti ir tiesiai Smithsonian 
Institutui adresu: National Air 
and Space Museum, Smith
sonian Institution, Washington, 
D.C. 20560.

AIDAI — vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj. Ar 
juos prenumeruoji? Metuose 
išeina 10 didelių numerių. Pre
numerata tik 15 dol. metam. 
Adresas: 361 Highiand Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Surinkta: per organizacijas, 
laiškus, asmeniškus prašymus, 
skelbimus ir kt. — 21,965.24 
dol., likučiai, gauti iš egzeku- 
tyvinio komiteto, gauta iš estų 
ir latvių komitetų — 2,665.37 
dol. Iš viso surinkta 24,630.31 
dol.

Išleista: egzekutyviniam ko
mitetui pasiųsta — 7,500 dol., 
inkorporavimo išlaidos, leidimai 
— 853.05 dol., žygio išlaidos — 
1,983.98 dol., parama kelionėm 
į žygį — 3,381 dol., skelbi
mai, spauda ir paštas — 4,304.03 
dol., administracinės išlaidos — 
533.14 dol., žygio leidinėlis — 
588 dol. Iš viso išleista 19,143.20 
dol.

Išdalinta: IV pasaulio jaunimo 
kongresui — 2,743.55 dol., Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gai — 1,219.36 dol., Lietuvos 
pasiuntinybės Washingtone re
montui — 609.68 dol., JAV Lie
tuvių Jaunimo Sąjungai — 
914.52 dol. Iš viso išdalinta 
5,487.11 dol. Iš viso išleista ir 
išdalinta 24,630.31 dol.

Ta pačia proga šio žygio eg- 
zekutyvinio komiteto pirmi
ninkas Viktoras Nakas prašė kar
tu įtraukti ir jo komiteto visuo
tinę apyskaitą.

Lietuvių lėšų telkimo komite
tas savo darbą baigia. Labai 
dėkojam visiem lietuviam, pri-

WORCESTER, MASS.

Atvyksta Toronto vyrų choras

Lietuvių Labdaros Draugija 
lapkričio 25, šeštadienį, 6 v.v. 
Maironio Parke rengia koncertą, 
kurio programą atliks Toronto 
vyrų choras, vadovaujamas solis
to Vaclovo Verikaičio.

Choras susiorganizavo tik 
prieš metus laiko. Sumanus ir 
energingas dirigentas jau taip 
chorą parengė, kad jis du kartus 
koncertavo — Tillsonburge ir 
Toronte. Tikime, kad ir mūsų 
kolonijoje bus toks pat sėkmin
gas koncertas. Solistas V. Veri- 
kaitis čia yra pažįstamas. Čia jis 
lankėsi su mergaičių choru Ai
das, kuriam vadovavo keliolika 
metų.

Po koncerto bus vakarienė, šo
kiai, grojant geram orkestrui. 
Rengėjai kviečia visus apylinkių 
kolonijų lietuvius atsilankyti. 
Ypač laukiamas jaunimas.

Šventinamas paminklas
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 

kuopos pastangomis Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčios šven
toriuje statomas paminklas žu

vusioms už Lietuvos laisvę. Pa
minklas šventinamas lapkričio 
26. Drauge tai bus ir Lietuvos 
kariuomenės šventė.

Pamaldos Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje — 10 vai. Skau
tai ir šauliai dalyvauja su vė
liavomis ir uniformuoti. Gieda 
parapijos choras, kuriam vado
vauja muzikas Z. Snarskis. Var
gonais palydi parapijos vargoni
ninkė O. Keršytė. Po mišių 
šventoriuje šventinamas pa
minklas, padedamas vainikas.

Pietūs Maironio Parke 12:30 
v. Pietų auka — 4 dol. Bus ir 
programa. Dainuos Šv. Kazimie
ro parapijos choras, kuriam va
dovauja muzikas Z. Snarskis. 
Akomponuoja O. Keršytė.

Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimas — 4 v. popiet. 
Minėjimą rengia Dr. Vinco Ku
dirkos šaulių kuopa ir abiejų 
tuntų skautai ir skautės. Paskai
tą skaitys šaulys inž. J. Stašai
tis. Skautai ir skautės atliks pro
gramą.

Visi kviečiami atsilankyti, pri
siminti ir pagerbti žuvusius bei 
kenčiančius dėl Lietuvos laisvės.

J. M.

Įstaigos prezidento 
prof. dr. Jokūbo Stuko

LIETUVIŲ TAUPOMOJI IR SKOLINAMOJI ĮSTAIGA
SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

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

TURTAS (ASSETS) $15,000,000.00

įsidėmėtini žodžiai

XII MOKYTOJŲ 
STUDIJŲ 
SAVAITĘ 
PRISIMENANT
(atkelta iš 3 psl.)

Pora pastabų dėl Vokietijos 
atstovų, dalyvavusių studijų sa
vaitėje. Buvo džiugu matyti visą 
laiką stropiai dalyvaujančius 
paskaitose ir diskusijose Vasario 
16-osios gimnazijos abiturientus 
Romą Žaliuką, Kęstutį Ivinskį, 
dabar Bonos universiteto stu
dentą, ir Rainį Valiūną. Pastara
sis padarė ilgoką pranešimą apie 
lituanistinį švietimą Vokietijoje, 
ypač apie Vasario 16-osios gim
naziją, gražia , sklandžia, kad ir 
su šiokiu tokiu akcentu, žodin
ga lietuvių kalba. Užtat jo prane
šimas buvo palydėtas didžiausiu 
plojimu.

(Bus daugiau)

• Labiausiai kylančios ir visų didžiausios pozicijos — 
tai narių taupymo sąskaita ir duodamos paskolos namams 
Įsigyti bei taisyti.
• Ši milijoninė finansinė įstaiga — visų lietuvių pasidi

džiavimas.
• Remkite ją savo indėliais ir, reikalui esant, imkite 

paskolas.
• Mokami aukšti, įstatymų leidžiami dividendai.

8 1/2% 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
8 metams

5 1/4% 
Indėliams 

be termino

6 1/2% 
Taupymo Lakštams 

nuo $2,500.00 
2 metams

7 1/2% 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
4 metams

7 3/4% 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
6 metams

Turtas (Assets), pavaizduotas skaičiais, 
rodo, kokia buvo pradžia, kaip ji kilo ir koks 
dabartinis finansinis įstaigos būvis.

1924 m. pradžia veiklos
1934 m. lapkr. 30 d. $84,685,00
1944 m. lapkr. 30 d. $184,006.00
1954 m. gruodžio 31 d. $947,541.00
1964 m. gruodžio 31 d., $4,802, 116.00
1974 m. gruodžio 31 d. $9,672,873.00
1977 m. gruodžio 31 d. $14,505,751.00
1978 m. rugsėjo 30 d. $15,000,000.00

Lietuvių finansinės įstaigos Schuyler Savings and Loand 
Association, Kearny, N.J,, pastatas

Netermininiams indėliams dividendai mokami nuo 
įdėjimo ligi išėmimo dienos.

Atliemamas visų rūšių bankinis patarnavimas, vartojant 
anglų, lietuvių ir kitas kalbas. 
Bankiniai reikalai sutvarkomi ir prie specialiai įrengto 
langelio, privažiuojant automobiliu. 

Vieta automobiliams pastatyti.

Darbo valandos:
Pirmadieniais — ketvirtadieniais nuo 9 v.r. iki 3 v.v.
Penktadieniais nuo 9 v. ryto iki 6 v. vak.
Šeštadieniais nuo 9 v. ryto iki 1 v. popiet.

Automobiliams langelis veikia:
Pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. ryto iki 6 v.v.
Šeštadieniais nuo 9 v. ryto iki 1 v. popiet.

SAVI PAS SAVUOSIUS!

VEIKIA TAUPYMO KLUBAI 
KALĖDOM IR ATOSTOGOM
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KULTŪROS ŽIDINIO RUDENS BALIUJ 
PAMINĖTA PENKERIŲ METŲ SUKAKTIS

Padėta daug darbo ir įtraukta 
daug žmonių, kol surengta šis 
Kultūros Židinio 5 metų minėji
mas bei rudens vakaras. Jis buvo 
lapkričio 11 Kultūros Židiny 
Brooklyne. Žmonių atsilankė 
apie 400. Svečių buvo net iš 
Floridos, iš Rochesterio ir kitų 
tolimų vietų. Nemaža buvo iš 
Connecticuto valstybės.

Žemutinėje salėje 7 vai. buvo 
kokteiliai. 8 valandą visi persi
kėlė į didžiąją salę koncertui.

KUN. LADO BUDRECKO 
KUNIGYSTĖS ŠVENTĖJE

Kun. Ladas Budreckas lapkri
čio 12 paminėjo savo kunigys
tės 50 metų sukaktį. Iškilmės 
turėjo dvi dalis — pamaldas Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje ir 
vaišes Dantės restorane.

Iškilmės Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje

Iškilmingos padėkos mišios 
buvo 11 vai. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje. Žmonių prisirin
ko artipilnė bažnyčia. Viškose 
buvo tos parapijos ir Perkūno 
vyrų chorai.

Iš klebonijos atėjo iškilminga 
procesija. Joje buvo du vysku
pai — Brooklyno vyskupas 
Francis Muga ve ro su savo sek
retoriumi prel. John B. Lavin, 
vysk. Vincentas Brizgys. Toliau
— prel. J. Balkonas, prel. L. Tu- 
laba, eilė kunigų bei vienuolių 
ir koncelebrantai: kun. L. Bud
reckas, kun. J. Ruokis, kun. J. 
Gasiūnas, kun. A. Stašys — visi 
vieno kurso draugai, šiemet 
švenčią tą pačią kunigystės su
kaktį, ir parapijos klebonas kun. 
Jonas Pakalniškis.

Visom ceremonijom vadovavo 
kun. Antanas Račkauskas, evan
gelijos aklamaciją ir tikinčiųjų 
maldą giedojo Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM, skaitymus at
liko Aloyzas Balsys.

Pamokslą pasakė prel. L. Tu- 
laba, Šv. Kazimiero kolegijos 
rektorius Romoje. Jis kalbėjo 
apie kunigystės pašaukimą ir su
kaktuvininką.

Specialūs giedojimai
Kadangi kun. L. Budreckas 

yra muzikas ir kompozitorius, tai 
Apreiškimo parapijos choras 
drauge su N.Y. vyrų choru atliko 
plačią giedojimo programą. Gie
dojo chorai atskirai ir drauge 
abu. Kai kur įsijungė ir žmo
nės bažnyčioje.

Pradžioje, procesijai ateinant, 
parapijos choras sugiedojo Fr. 
Wirtto — Ecce sacerdos, toliau 
tas pats choras giedojo J. Nau
jalio Kyrie iš mišių Vulnerum 
Christi. Evangelijos aklama
cijas, parašytas kun. L. Budrec- 
ko, giedojo chorai ir bažnyčia, 
vadovavo kun. V. Gidžiūnas, 
OFM. Perkūno vyrų choras, va
dovaujamas V. Daugirdo, sugie
dojo kun. L. Budrecko sukurtą 
Sanctificabis.

Toliau chorai ir bažnyčia gie
dojo St. Šimkaus — Prieš tavo 
altorių, parapijos choras J. Nau
jalio — Sanctus; chorai ir 
bažnyčia kun. L. Budrecko ak
lamaciją — Mes skelbiame, 
Viešpatie; parapijos choras J. 
Naujalio — Benedictus chorai 
ir bažnyčia kun. L. Budrecko — 
Didįjį amen; vyrų choras J. 
Gruodžio — Tėve mūsų. Komu
nijos metu parapijos choras gie
dojo kun. L. Budrecko Christus 
vincit, abu chorai ir bažny
čia J. Naujalio — Jėzau pas ma
ne ateiki.

Pabaigoje visa bažnyčia ir 
chorai sugiedojo Marija Marija
— Č. Sasnausko.

Išeinant procesijai iš bažny
čios, chorai giedojo kun. L. Bud
recko — Garbė Viešpačiui.

Po mišių prieš išeinant žodį 
tarė Brooklyno vyskupas Fran
cis Mugavero, pasidžiaugdamas 
gražia lietuvių veikla, jų tradici
jomis pasveikindamas jubilia
tą ir baigdamas Ad multos an- 
nos!

Vaišės chorams
Parapijos žemutinėje salėje 

buvo parengtos vaišės abiejų 
chorų nariam. Buvo pietūs su 

Čia nebuvo įprastinių kėdžių, 
sustatytų eilėmis. Visi sėdėjo 
prie stalų, o salės vidury buvo 
palikta vieta šokiams.

-o-
Programai vadovavo Rasa 

Bobelytė. Ji nupasakojo, kur ir 
kaip reiškėsi šio vakaro daini
ninkai — Bernardas Prapuolenis 
ir Nerija Linkevičiūtė. Solistai 
yra apkeliavę Amerikos ir Ka
nados lietuvių kolonijas. Aplan
kė ir Pietų Ameriką, Australiją.

šokių muzika. Atsilankė ir su
kaktuvininkas, padėkodamas 
choram už gražų giedojimą. Iš 
savo pusės abu chorai pasveiki
no sukaktuvininką ir sugiedojo 
ilgiausių metų.

Dantės restorane
Sukaktuvininkas kun. L. Bud

reckas surengė gražias vaišes 
Dante Caterers restorane, Jack- 
son Heights, N.Y. Susirinko per 
150 žmonių.

Pirmą valandą buvo koktei
liai, o antrą valandą — pietūs. 
Pradėjo kun. J. Pakalniškis, pa
kviesdamas vysk. V. Brizgį su
kalbėti maldą. Visam banketui 
vadovauti pakvietė prel. J. Bal
koną.

Pradžioje sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos himnai. Tuoj pra
sidėjo vaišių pietūs. Tuoj sugro
jo ir puikus Kazio vadovaujamas 
orkestras. Prasidėjo ir nuotaikin
gi šokiai.

Viršum garbės stalo buvo pa
kabintas įrašas — Džiūgaukite, 
Viešpačiui teikdami šlovę. — 
Rejoyce in the Lord!

Sveikinimo kalbos
Pirmąją sveikinimo kalbą pa

sakė vadovavęs banketui prel.
J. Balkūnas. Jis prisiminė, kad 
anksčiau Brooklyne buvo 32 lie
tuviai kunigai. O dabar kas be
liko?

Sveikino ir vysk. V. Brizgys, 
prisimindamas Kauno laikus, 
linkėdamas sėkmės ateičiai.

Perskaitytas popiežiaus pa
laiminimas. Būdinga, kad palai
minimą suteikė jau šis naujas 
popiežius Jonas Paulius II.

Angliškai sveikino Brooklyno 
vyskupijos kancleris prel. Bevil- 
acqua. Toliau sveikino Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis, A. Ei- 
dukevičienė įteikė lietuvišką 
juostą, LB apygardos pirminin
kas A. Vakselis, Kunigų Vieny
bės vardu— kun. J. Gurinskas.

Gauta visa eilė sveikinimų 
raštu. Juos perskaitė prel. J. Bal
konas. Iš sveikinimų paminėti
ni — vysk. A. Deksnio, muzikų 
J. Žilevičiaus, A. Mikulskio ir 
kitų. Gauta sveikinimų ir tele
gramomis.

Toliau kalbėio tojpaties kurso 
draugai: kun. J. Ruokis, kun. J. 
Gasiūnas, kun. A. Stašys. Jie pri
siminė, kad dar be jų Lietuvoje 
yra likę trys kunigai iš jų lai
dos. O toje laidoje buvo 20 ku
nigų.

Prel. J. Balkonas pristatė visus 
garbės svečius, kurių čia buvo 
atvykę net iš Chicagos ir iš apy
linkės miestų, miestelių.

Pabaigoje kalbėjo pats su
kaktuvininkas. Pradžioje angliš
kai, paskui lietuviškai, padė
kodamas visiem už sveikinimus, 
linkėjimus, dovanas, už visas 
Dievo palaimas, kurias jis paty
rė savo kunigystės metais.

Pasibaigus vaišėm, visi dar tu
rėjo progos pasišnekučiuoti, pa
draugauti, pasikalbėti ir su sve
čiais, su sukaktuvininku.

Visi palinkėjo gražių kūrybin
gų metų ir sveikatos. Ad multos 
annos! (p.j.)

— Inž. Kostas Astravas, dirbąs 
Irano sostinėj Teherane, susi
tuokė Toronte su Suvalkų tri
kampio lietuvaite Anele Savic
kaite. Abu išvyksta j Teheraną.
K. Astravas jau daug metų dir
ba pasaulinio masto alyvos 
bendrovėse Kanadoj, JAV, Af
rikoj ir Azijoj.

Šiemet sėkmingai gastroliavo 
Anglijoje. Iš ten sugrįžę ir vos 
apšilę, turėjo rengtis šiai išvy
kai.

Tiek apkeliavę, jie yra susi
dainavę ir savo profesinį darbą 
gerai pažįsta. Tad jų koncertai 
yra mielai klausomi, susilaukia 
jautraus priėmimo ir ilgų plo
jimų.

Pakeitė programą
Savo repertuare turi visą eilę 

estradinių dainų, lietuvių kom
pozitorių kūrinių, ištraukų iš 
tarptautinių arijų. Koncertam 
dažniausiai sudaro mišrią pro
gramą — paima iš visur po tru
putį. Patys labiau mėgsta estra
dinę dainą. Norėdami ją arčiau 
perduoti žmonėm, ieško glau
desnio kontakto su publika. 
Taip jie nulipa nuo scenos ir 
dainuoja vaikščiodami toje aikš
telėje, kuri skirta publikos šo
kiams.

Buvo kalbama, kad dainuos 
scenoje, bet solistai persitvarkė 
— perėjo dainuoti į salę. Gal 
dėl tos priežasties pakeitė ir 
programą. Būtų geriau, kad 
programos nebūtų keičiamos, 
nes publikai lengviau jas sekti. 
Besirengiant koncertui ir jį ap- 
galvojant, galima jį sukurti be 
pakeitimų jau programos metu.

Kontaktas su publika
Kai solistai vaikščiojo aikšte

lėje, tai savaime atsirado glau
desnis kontaktas su publika, bet 
tai buvo tik dalinis kontaktas. 
Prieš kuriuos solistai stovėjo 
veidu, tiem buvo geriau — ge
riau matė, girdėjo ir suprato. 
Kurie sėdėjo arčiau scenos, so
listų užpakaly, girdėjo silpniau. 
Kartais net žodžių nebuvo gali
ma suprasti. Tiem ir pianinas 
buvo arčiau. Ir jie labiau girdė
jo pianino palydos muziką, nei 
solistus. Akomponavo Dalia 
Sakaitė, kuri savo darbą puikiai 
žino ir nusimano, ką daro.

BALTIC 
TOURS

1979 KELIONĖS j LIETUVĄ, 
RYTŲ IR VAKARŲ EUROPĄ

Iš Bostono, New Yorko ir Chicagos

Nuo devynių iki penkiolikos dienų

9 dienos — Lietuva ir Rusija:
5 naktys Vilniuj, 2 Maskvoj
gegužės 3-11 ...........................  $849.00
gegužės 10-18 ....................... $849.00
rugsėjo 20-28 ......................... $849.00
rugsėjo 27 —- spalio 5 ........ $849.00

10 dienų — Lietuva, Rusija ir 
Danija: 3 naktys Vilniuj, 2 Maskvoj, 
2 Kopenhagoj
birželio 14-23 ......................... $899.00

11 dienų — Lietuva ir Lenkija:
6 naktys Vilniuj, 2 Varšuvoj
kovo 8-18 ................................ $779.00
balandžio 19-29 ..................... $849.00
gegužės 19-29 ....................... $849.00
rugsėjo 6-16 ........................... $849.00
spalio 11-21 ........................... $779.00

12 dienų — Lietuva ir Lenkija: 
6 naktys Vilniuj, 3 Varšuvoj
liepos 12-23 ........................... $959.00
rugpiūčio 9-20 ....................... $959.00

Visose kelionėse: * Išvykstama iš Bostono, New Yorko ir 
Chicagos British Airways ir Lot Polish 
Airlines oro linijomis

* Visos dienos ekskursija į Kauną, pusė 
dienos - į Trakus

* Vietovaizdžių stebėjimo kelionės
> Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų 

patarnavimai

DĖL TOLIMESNIŲ INFORMACIJŲ IR REZERVACIJŲ PRAŠOMA
KREIPTIS:

Lietuvių Fondo metiniame baliuje spalio 28 Marriott vieš
butyje Chicagoje iš k. dr. G. Batukas — tarybos pirmi
ninkas, Lietuvos gen. konsule J. Daužvardienė, dr. A. Razma 
— valdybos pirmininkas, svečias senatorius Charles Percy. 
Nuotr. V. Noreikos

Jei dainininkai būtų pasilikę 
scenoje, būtų buvęs geresnis 
balansas visai salei.

Pirmoji koncerto dalis
Pradžioje abu padainavo: G. 

Gudauskienės — Svajonės, J. 
Tallat-Kelpšos — Oi berneli 
vientury, S. Šimkaus — Plaukia 
sau laivelis, viena pati Nerija 
Linkevičiūtė solo padainavo Oi 
nepyk — C. Zeller, toliau abu — 
Kur tas šaltinėlis, Čibi ribi ožys 
— A; Račiūno.

Prisiminta sukaktis
Šiai K. Židinio penkerių metų 

sukakties prisiminimui vado
vavo Aleksandras Vakselis. Jis 
pabrėžė, kad Kultūros Židinys 
turi tarnauti visiems lietuviams.

Penkerių metų Kultūros Židi
nio apžvalgą padarė Tėv. Pau
lius Baltakis, OFM. Jis pažymė-

(nukelta [ 7 psl.)

BALTIC TOURS
8 WHITE OAK ROAD 
NEWTON , MA 02168 
TELEPHONE: (617) 969-1190

NEWARK, N.J.
Balfo vajus

Newarko 35-oji Balfo sky
riaus rudens vajus jau yra prasi
dėjęs ir tęsis ligi gruodžio 31. 
Praeitais metais buvo surinkta 
ir pasiųsta į centrą $275. Nuo
širdžiai dėkojam visiem tiem 
nuolatiniam aukotojam, kurie 
metai po metų remia Balfo 
veiklą.

Aukos yra renkamos per iš
siuntinėtus laiškus. Ne visus ga
lima laiškais pasiekti, bet norin
tieji prisidėti su savo auka, ma
ža ar didesne, galia ją siųsti: 
United Lithuanian Relief Fund 
of America, c/o 207 Adams St., 
Newark, New Jersey 07105. Au
kas galima nurašyti nuo mo
kesčių.

Balfo globojamas Vasario 16- 
osios gimnazijos būrelis turi 14 
narių; praeitais metais buvo su
aukota $168. Prašomi ir kiti 
įsirašyti į būrelį nariais. Nario 
mokestis metam — $12.

V.A.

15 dienų — Lietuva ir Lenkija:
6 naktys Vilniuj, 5 Varšuvoj, 2 Krokuvoj 
liepos 12-26 ........................ $1,219.00
rugpiūčio 9-23 .................... $1,219.00

15 dienų — Lietuva, Rusija ir 
Italija: 5 naktys Vilniuj, 3 Maskvoj, 
5 Romoj
birželio 14-28 ..........   $1,249.00
birželio 25 - rugpiūčio 7....... $1,249.00

15 dienų — Lietuva, Rusija ir 
Anglija: 5 naktys Vilniuj, 3 Maskvoj, 
5 Londone 
birželio 14-28 ...................... $1.359.00

15 dienų — Lietuva, Rusija, Veng
rija ir Čekoslovakija: 5 naktys Vil
niuj, 3 Maskvoj, 2 Budapešte, 2 Prahoj, 
1 Londone 
birželio 14-28 .......................... $1,359.00

— Chicago, III., Jaunimo 
Centre, lapkričio 26 bus minima 
nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės atsikūrimo 60 metų 
sukaktis. Paskaitą skaitys inž. 
Valdas Adamkus. Meninę pro
gramos dalį atliks Lietuvių ope
ros choras, vadovaujamas A. Ge
čo, ir Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Jūratės Jasaity- 
tės.

— Lietuvių dailininkių kūri
nių paroda vyksta nuo lapkri
čio 12 iki gruodžio 28 Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje, 
Chicagoje. Parodoje dalyvauja 
18 dailininkių su 34 darbais.

— Lietuvių Studentų Sąjun
gos suvažiavimas šiemet vyks 
Detroite, Radisson Cadillac 
viešbuty, lapkričio 23-25.

— Aktorius Jonas Kelečius 
iš Chicagos gruodžio 10 Cleve- 
land, Ohio, Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapijos 
didžiojoj salėj atliks Becketto, 
Binkio ir Andriušio kūrinius.

— Cheryl Toboll, Baltimorės 
vyrų choro Dainos ir moterų 
choro vadovė, gruodžio 10, sek
madienį, 2 vai. popiet Lietuvių 
Svetainės Klevų kambary duos 
piano rečitalį. Programoj Beet- 
hoveno, Chopino, Debussy, 
Scarlatti, Strausso, Čiurlionio, 
Jakubėno, Naujalio ir Budriūno 
kūriniai. Koncertą rengia vyrų ir 
moterų chorai. Įėjimas nemoka
mas.

— Filmą apie lietuvius kul
tūrininkus gruodžio 16 Detroite, 
Kultūros Centre, demonstruos 
kun. A. Kezys. Apie knygas kal
bės Elenutė Bradūnaitė.

— Prieškalėdinis susikaupi
mas Prisikėlimo parapijoj To
ronte įvyks gruodžio 19-21. Su
sikaupimo dienom vadovaus T. 
Juozapas Bacevičius, OFM.

— Australijos imigracijos mi
nisterija, tvarkanti ir etninių 
grupių reikalus, ruošiasi išleisti 
tautinių pasakų rinkinį anglų 
kalba. Jo paruošijai paprašė 

Į etnines grupes atsiųsti po 
tris būdingiausias pasakas. A. 
Saudargienė minėtam rinkiniui 
pasiuntė tris lietuviškas pasakas 
— “Eglę žalčių karalienę”, “Si
gutę” ir “Gedimino sapną”. Iš 
ministerijos gautas atsakymas, 
kad jos bus įtrauktos į rinkinį.

— Europos lietuvių studijų 
savaitėj tartasi su IV pasau

lio lietuvių jaunimo kongreso 
kultūrine komisija. Pasitarime 
dalyvavo Andrius ir Marytė Šmi
tai, Kristina Pauliukevičiūtė, 
Violeta Hermanaitė, Alfredas ir 
Diana Hermanai.

— Los Angeles lietuvių teat
ras ateinančių metų gegužės 
mėnesį ruošiasi gastrolėm į 
Australiją su dviem veikalais. 
Grupę kviečia LB Melbourno 
apylinkės valdyba. Ta proga Los 
Angeles lietuviai artistai aplan
kys ir kitas lietuvių kolonijas.

— Ketvirtojo jaunimo kongre
so plakato ir įvairių ženkliukų 
projektus paruošė Baronaitė iš 
Muencheno ir R. Kynas iš 
Muensterio. Plakatai bus at
spausdinti lapkričio mėnesį.

— Norį vykti į IV Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą Eu
ropoj kviečiami užsiregistruoti 
registracijos ir kelionės komisi- 

| joj adresu: IV PLJK, 5620 S. 
j, Claremont Avė., Chicago, III. 
| 60636 arba skambinti 6-9 vai. 
| pirmadieniais-ketvirtadieniais 
j telef. 312 778-2200 arba 312 778- 
| 2201.
į
5 — Nauji Darbininko prenu-
• meratoriai: K. Gasparėnas, Del- 
: ran, N.J., P. Šidlauskas, Delran, 
; N.J. Užsakė kitiem: V. Bajer- 
š čiui, So. Boston, Mass. —J. Sta- 
i šaitis, Dorchester, Mass. Sveiki- 
= nam naujus prenumeratorius ir 
? dėkojam užsakytojam. Naujiem 

skaitytojam Darbininko prenu- 
| merata pirmiem metam tik 10 
; -dol. Atnaujinant prenumerata 
j visiem 13 dol. metam.
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PASIDAIRIUS PO MEKSIKĄ
REGINA GAIDYTĖ

(tąsa iš praeito nr.)

Sako, kad nuo antrojo pasauli
nio karo pabaigos čia jų padau
gėjo bent dešimt kartų. Ir jų yra 
visokių. Vieni atvyksta tik “pa
gyventi”, kiti pamatyti ir sužino
ti, o treti ir vienam, ir kitam. 
Pamatyti čia tikrai yra ko. Kad 
ir tokia didžiulė katedra Zoko- 
lo aikštėj, pastatyta pačiam vidu
ry aztekų sostinės Tenochtitlano 
griuvėsių. Tokia nežmoniškai 
sunki, taip perkrauta auksu, kad, 
rodos, ir žemė nebeišlaiko to jos 
sunkumo: ji grimzta ir jau smar
kiai pakrypusi į vieną šoną. 
Nors ir žinojau, kodėl ji grimzta, 
vis tiek paklausiau čia pat pasi
maišiusį meksikietį. Jis labai 
trumpai atsakė: “Montezumos 
prakeikimas”.

Šeštadienio vakarais čia ren
kasi marijačiai. Tai įvairaus tipo 
meksikiečių muzikinės grupės. 
Jų čia susirenka daugybė, gal 
net šimtai. Visi groja, o nakti
niai klubai juos renkasi ir sam
do. Tai panašu į kažin kokią 
milžinišką audiciją.

Vieną vakarą sužinojau, kad 
operos teatre bus Mexicana 
Folklorica. Nelabai norėjau eiti, 
nes, kai važinėjau Ispanijoj, tie 
ispaniški šokiai Madride, Barce- 
lonoj, Tolede labai įgriso. Kur 
tik eini, vis tas pats vienodumas, 
trankymas kojom, laukinis šū
kavimas. Tikėjausi tą patį pa
matyti ir čia. Ir nuėjau tik to
dėl, kad tą vakarą nieko patrauk
lesnio nepasimaišė. Ir kaip nu
stebau: lėtas žingsnis, spalvingi 
drabužiai, daugybė įvairumo. Iš
raiškos šokiai eina nuo pat az
tekų per visą Meksikos istoriją. 
Ir moterų gražumas! Jeigu kam 
teks būti Mexico City, kiekvie
nam patariu pamatyti tą Mexica- 
na Folklorica.

Apskritai čia turguose ir aikš
tėse vyrauja ramybė, nė lyginti 
negalima su Švento Petro aikš
tę Romoj, kur pardavėjai viena 
ranka siūlo pirkti rožančių, o 
kita vikriai ištraukia piniginę. 
Čia, žinoma, irgi kermošius, pil
na ir valgyti, ir gerti, visokių 
rankdarbių, net sidabrinių ir 
auksinių dirbinių, gausybė viso
kių daržovių, vaisių, daugybė 
gėlių, įvairiausių spalvų gvazdi
kų (camation) didžiulės puokš
tės, nes gvazdikas yra Meksikos 
gėlė. Daugybė visko, bet niekas 
nelenda į akis. Net ir ispanų kal
ba kitokia, labai švelni, gal čia 
yra senosios navvaht’l kalbos įta
ka. Kai prieš keletą metų bu
vau Puerto Rico, man pasakojo, 

BALTIC HOLIDAYS
COME TO LITHUANIA IN 1979

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES

COST

DEPART RETURN GROUP ;10 G.I.T. CITIES AND NIGHTS

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

March 5 March 15 $779.00 $849.00 Vilnius 5, Warsaw 2
March 22 March 31 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
April 12 April 21 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
April 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 04 July 19 $1199.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3, 

Moscovv 2, Copenhagen 1
July 24 Aug. 07 $1249.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Rome 5, Moscovv 3
Aug. 08 Aug. 24 $1199.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3, 

Moscovv 2, Copenhagen 1
Aug. 21 Sept. 05 $1249.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3, 

Copenhagen 1
Sept. 06 Sept. 15 $849.00 (Group 30 fare) Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen
Sept. 20 Sept 29 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen
Oct. 15 Oct. 25 $779.00 $849.00 Vilnius 5, Warsaw 2

TOURSINCLUDE FULL DAY EXCURSION TO KAUNAS AND HALF DAYTRIPTO TRAKAI

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

New York, N.Y. 10017
212 697 7257

Group 30 fare mušt have 30 or more participants

kad Meksikoj žmonės nekalba, 
bet dainuoja.

Čia iš tikrųjų yra daugybė 
įdomių dalykų, prie kurių gali
ma ir gal verta ilgiau su
stoti, bet mane nuo seno labai 
traukė ir tebetraukia senoji 
Meksikos kultūra, kuri savo lai
ku buvo be pasigailėjimo naiki
nama, o dabar atkasinėjama, at- 
pūkštoma, kaip didžiausia bran
genybė.

Kai žvilgteli į senuosius 
Meksikos žemėlapius, matai, 
kad anais laikais kraštas buvo 
tuštokai gyvenamas, o dabar iš
likę tik senųjų miestų ir gy
venviečių likučiai. Tokių seno
vės miestaviečių priskaitoma net 
apie keturis šimtus. Pokolum- 
biniu metu visas kraštas pateko 
krikščionių ispanų valdžion, o 
tada, patys iš savo istorijos ge
rai žinom, krikščionybė buvo 
platinama kardu ir ugnim, ir vis
kas, kas platintojam atrodė ne
krikščioniška, buvo naikinama. 
Ir sunaikinta. Vėliau griuvėsius 
užtikę poetai, rašytojai apgaubė 
juos legendomis ir paslaptimis. 
Taip atsirado knygos apie mote
rų salas, apie jų imperijas, vėliau 
iš to sukurti filmai.

Tų paslapčių kūrimas teve- 
vyksta net ir šiandien. Kad ir ne 
taip seniai išėjusi knyga “Cha- 
riots of the Gods”. Tokios pasa
kos į žmonių galvas ateina ne 
taip sau. Jos ateina todėl, kad 
likučiai liudija čia buvus gana 
aukštą kultūrą ir civilizaciją. Tik 
kaip ji toj vietoj atsirado, ir šian
dien niekas tikrai pasakyti nega
li. Ją galėjo išugdyti ir to kraš
to gyventojai savo pačių išmany
mu ir kruopštumu, galėjo būti 
atnešta ir iš kitur. Norvegas 
Thor Heiderdahl mėgino įrodyti 
savo nendriniu laivu, kad toji 
kultūra galėjo būti perplukdyta 
iš Egipto.

Kaip ten bebūtų buvę, bet 
šiuo metu Meksikos džiunglėse 
ir kitur Centrinėj Amerikoj aug
menijos užgožti slypi sunkiai su
skaitomi ir dar sunkiau randami 
griuvėsiai miestų ir piramidžių. 
Net piramidės ant piramidžių. 
Iš to, kas jau žinoma, spėjama, 
kad dar daug yra nesurastų. Ir 
visos statytos nežinomų statyto
jų, nežinomu laiku, dėl nežino
mų priežasčių, nežinomose ap
linkybėse. Jose tikriausiai dar 
tebeglūdi daugybė hieroglifinių 
raštų, matematinių formulių, 
geometrinių formų, iš kurių bū
ti) galima atkurti sunaikintą ir 
palaidotą civilizaciją bei kultūrą.

Kai bent dalis tos kultūros 
palengva iškilo į paviršių, sunku 
buvo net tikėti, kad tada čia 

žmonių buvo tiek pasiekta. La
bai panašiai, kaip ir pirmiesiem 
egiptologam buvo sunku tikėti, 
kad egiptiečių galėjo būti tiek 
pasiekta. Bet ir majai, ir azte- 
kai turėjo labai tikslų kalen
dorių, o kai kurios piramidės 
buvo dangaus kūnų observatori
jos. Gal šių dienų archeologijos 
mokslininkai vėl po gabaliuką 
sudėlios, vėl atkurs tą, ką aniem 
žmonėm truko amžius sukurti, 
bet atėjūnų buvo lengvai ir grei
tai sunaikinta.

Meksikos kraštas yra pilnas 
kontrastų. Čia neperžengiami 
kalnai ir šalia jų derlingi slė
niai; čia pat žiema, pavasaris ir 
amžina vasara; čia karščiausios 
dykumos ir tropikinės džiung
lės. Viskas šalia vienas kito, 
ir viskas tuo pat laiku. Gal dėl to 
čia ankstyvasis žmogus apsigy
veno ir išvystė kultūrą, kuri 
klestėjo ligi ispanų užėjimo.

Ir kas buvo tie pirmieji gy
ventojai, kurių žymės čia palik
tos maždaug nuo tūkstančio me
tų prieš Kristaus gimimą?

(Bus daugiau)

ŠALFASS 
RINKIMAI

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos garbės teismas, vadovau
damasis Sąjungos statutu, skel
bia jos centro valdybos ir revi
zijos komisijos rinkimus. Rin
kimų nuostatai ir smulkesnė in
formacija yra išsiuntinėjama vi
siem Sąjungos vienetam.

Garbės teismas ragina visus 
vienetų vadovus aktyviai daly
vauti kandidatų į centro valdy
bą ir į revizijos komisiją parin
kime. Jų sąrašus reikia išsiųsti 
garbės teismo pirm. Algiui Ru
gieniu!, 30717 Lund Dr., War- 
ren, Mich. 48093, ne vėliau kaip 
lapkričio 27. Bus dar galima są
rašus įteikti ir gruodžio 2 Cleve- 
lande, prieš oficialų suvažiavi
mo atidarymą.

Kandidatų sąrašai bus prista
tyti ŠALFASS atstovų visuoti
niam suvažiavimui Clevelande 
gruodžio 2. Jame bus pravesti ir 
patys rinkimai.

ŠALFASS Garbės Teismas

77-01 JAMAICA AVENUE

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.

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

WE DELTVER 
TELEF. 296-4130

Philadelphijoj
Paminėta sukaktis

Balandžio 11 suėjo 25 metai 
kaip Philadelphijoj veikia naujų
jų emigrantų įsteigta Bendruo
menės Baoso radijo valandėlė, 
daug prisidėjusi prie koloni
jos gyvenimo pagyvinimo bei 
kultūrinio lygio kėlimo.

Dėl įvairių aplinkybių šios 
reikšmingos sukakties minėji
mas nukeltas į rudenį. Tai gra
žiai atšvęsta spalio 21 Lietuvių 
Namuose iškiliu koncertu.

Minėjimą pradėjo Juozas Lu
kas, Philadelphijos LB apylin
kės pirmininkas. Pagrindinį 
žodį tarė Vytautas Volertas, Piet. 
New Jersey LB apylinkės pirmi
ninkas, Jis pastebėjo, kad nepra
eina nei vienas mūsų kolonijos 
svarbesnis įvykis (parengimai, 
mirtys, sukaktys, vedybos, mi
nėjimai), kuris nebūtų pa
garsintas radijo programose. Nu
rodė, kad Bendruomenės Bal
so radijo programų iniciato
rius buvo kun. Stasys Raila. 
Jis radijo steigimo mintį gana il
gai propagavo. Jo rūpesčiu 1953 
balandžio 11 įvyko ano meto 
mūsų judriųjų visuomenininkų 
— prof. Antano Salio, prof. Jono 
Puzino, dr. Kosto Ostrausko, Vy
tauto Volerto, Adolfo Gaigalo ir 
Balio Raugo — pasitarimas, ku
rio metu buvo nutarta pradėti 
Bendruomenės Balso radijo pro
gramas. Per 25 metus prie radijo 
egzistencijos prisidėjo nemažai 
žmonių. Daugiausia sielos ir dar
bo į radiją įdėjo Henrikas Sa
vickas. Pradžioj 8 metus jis dir
bo kaip reikalų vedėjas, o nuo 
1963 kaip radijo programų tvar
kytojas. Tokiu būdu H. Savic
kas radijo reikalam yra atidavęs 
23 metus. Gediminas Dragūnas 
jau 15 metų kruopščiai tvarko fi
nansinius radijo reikalus. V. Vo
lertas apgailestavo, kad šiuo 
metu radijo valandėlė išgyvena 
finansinius sunkumus, ir prašė ją 
paremti finansiškai.

J. Lukas radijo klausytojų var
du H. Savickui įteikė žymenį 
su įdomiu įrašu. H. Savickas 
trumpame žody padėkojo už do
vaną ir pareiškė, kad mes visi 
turime kur nors padirbėti.

Lietuviškos knygos ir plokšte
lės gaunamos Darbininko ad
ministracijoje.

NAUJOS KNYGOS
Petras Klimas, A. Geručio 

10.00
Išeivės keliu, M. Aukštaitės 

5.50
Rudenys ir pavasariai, III da

lis, A. Baranausko 8.00
Jurgis Matulaitis, S. Ylos 7.00
Jurgio Matulaičio užrašai, 

2.50
Ir nebepasimatėm, J. Jankaus 

7.00
Laiškas jaunystei, A. Rūtos 

5.00
Gen. P. Plechavičius, P. Jur- 

gėlos ir P. Jurkaus 10.00
Sportas nepriklausomoj Lie

tuvoj, J. Narbuto 10.00
Sudiev — Good-bye, by Eve 

Bates 10.00
Manyland Presents Their 

Best, by S. Zobarskas 6.00
Selected Post-War Lithuanian 

Poetry 12.00
Šios bei kitos lietuviškos kny

gos ir muzikos plokštelės gau
namos Darbininko administraci
joj, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

Persiuntimui pridedama 50 c., 
užsisakant daugiau — 1.00.

NAUJOS PLOKŠTELĖS

Jūros paslaptys, 12 lengvos 
muzikos dainų, solistų įdainuota 
su orkestro palyda. 7 dol.

Nerija, lietuvaičių studenčių 
vokalinio vieneto 14 lietuviškų 
dainų. 7 dol.

Vaidilų kanklės, lietuvių tau
tinio meno ansamblio “Čiurlio
nis” kanklininkai atlieka 10 lie
tuviškų dainų. 6 dol.

Persiuntimui pridedama 1 dol.
Šios ir kitos lietuviškos muzi

kos plokštelės bei naujausios 
lietuviškos knygos gaunamos 
Darbininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Antroj programos daly pasiro
dė trys mielos solistės: Ona 
Šalčiūnienė, Genė Ugianskienė 
ir Ona Pliuškonienė. Šiame kon
certe jos atliko tik mūsų kom
pozitorių kūrinius bei liaudies 
dainas.

Šalčiūnienė su Pliuškoniene 
padainavo: Šlama šilko vėjas — 
K. Žižiūno, Rudens melodija — 
M. Petrausko ir Linelį raunu ne 
viena — J. Švedo.

Toliau klausėmės O. Šalčiū- 
nienės solo: Ar negaila, seserėle
— J. Gaubo, Laukiu tavęs — 
J. Stankūno ir Išauš pavasaris —
B. Budriūno.

Ugianskienė ir Pliuškonienė 
klausytojus džiugino duetais: 
Dainuok man dainą — A. Vana
gaičio, Nemunėli, Nemunėli — 
A. Bražinsko, Tyli naktis — J. 
Stankūno.

Po to Ugianskienė solo padai
navo: Pienė bei Prisiminimai
— M. Vaitkevičiaus ir Mylėkite 
motiną brangią — B. Gurbuls- 
kio.

Pabaigoj visos solistės kartu 
padainavo: Vaidilutės — M. Pet
rausko, Mane močiutė barė — 
J. Bertulio.

Dainas pianinu palydėjo Gla- 
dys Leigh.

Koncerto programa buvo ne
perkrauta, įvairi. Solistės vakaro 
dalyvių nuolat buvo lydimos šil
tais plojimais. Dainos mėgėjai 
juto didelį pasitenkinimą. Solis
tės apdovanotos gėlėmis.

V. Volertas, dėkodamas solis
tėm už gražų programos atliki
mą, pastebėjo, kad jos sėkmin
gai galėtų pasirodyti ir televi
zijoj.

Netolimoj ateity Genė Ugians
kienė duos lietuviškų dainų 
koncertą amerikiečiam, o Ona 
Pliuškonienė gruodžio 2 koncer
tuos Los Angeles, Calif., Lietu
vių Fronto Bičiulių literatūros ir 
dainos vakare. Linkėtina abiem 
solistėm gražios sėkmės. b.v.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1979 metam

Vardas ir pavardė ..................................................................

Adresas ............................................. ..........■............................

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus tik 
$10.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $13.00. 
Siunčiu už prenumeratą $.........
Už kalendorių $.........
Spaudai paremti $.........

Anglų kalba nėuja virimo knyga

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

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

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 7 dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

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

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

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

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.

Laukiam Jūsų talkos ir iš anksto dėkojam.

T. Petras Baniūnas, OFM 
Darbininko administratorius

PREMIJA 
JAUNIMUI

Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 
liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetinę Eugenijaus Kriauče- 
liūno premiją.

Čia pateikiamos premijai skir
ti sąlygos.

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba) ar veikla, 
arba jaunimo vienetui (sambū
riui, tautinių šokių grupei, jau
nimo chorui, sporto būreliui), 
geriausiai reprezentavusiam lie
tuvius ir Lietuvą vienerių metų 
laikotarpy.

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus pasiūlo jaunimo orga
nizacijų vadovybės, jaunimo 
grupės, vyresniųjų organizacijos 
ar pašiūri asmenys iki kiekvie- 
nerių metų gruodžio 31 (pašto 
antspaudas).

3. Premijuotino asmens ar jau
nimo vieneto tinkamumui įver
tinti sudaroma komisija, kurion 
po vieną atstovą skiria Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vado
vas jaunimo reikalam. Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos val
dyba ir JAV Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, o du atstovus paskiria 
Kriaučeliūnų šeima.

4. Vertinimo komisija, aptaru
si asmens ar vieneto tinkamu
mą premijai, ją skiria balsų dau
guma iki ateinančių metų vasa
rio 15 ir susitaria su Kriauče
liūnų šeima dėl premijos įteiki
mo laiko ir pobūdžio.

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, tiksliai nuro
dant tinkamumo premijai moty
vus. Pasiūlymai siunčiami šiuo 
adresu: Eugenijaus Kriaučeliū
no Premijos Komisija, 12500 
Pavvnee Road, Palos Park, III. 
60464.
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KULTŪROS 
ŽIDINIO
BALIUJ
(atkelta iš 5 psl.)

jo, kad per tą laiką įsigyti pagrin
diniai įrengimai ir išmokėtos vi
sos skolos. Suminėjo tuos po
piečių darbininkus-talkininkus, 
kurie ilgiausiai ir uoliausiai tal
kino telkiant Židiniui lėšas.

A. Vakselis pakvietė pranciš
konam sugiedoti ilgiausių metų. 
Sveikinimo kalbą pasakė Lietu
vos gen. konsulas Anicetas Si
mutis, kviesdamas visus prisi
dėti prie Židinio išlaikymo.

Antroji koncerto dalis
Antroji koncerto dalis buvo 

tęsiama be pertraukos. Solistai 
padainavo: Lauksiu tavęs atei
nant — A. Raudonikio, G. Gu
dauskienės — Ar ateisi, Tu my
lėki, Prisiminki, Br. Budriūno 
— Iš rytų šalelės, Svoteli pripy
liok. Aš įsivilkčiau čigono rūbą.

Bisuojami tris kartus padaina
vo: Lauksiu tavęs ateinant, Tė
viškėlė, tėviškėlė — B. Budriū
no, Untela.

-o-
. Solistai, pianistė, pranešėja 

apdovanoti gėlėmis. Rengėjų 
vardu visiem padėkojo Aloyzas 
Balsys.

Salės papuošimai
Niekas nepasakė, kas papuošė 

salę. Neparašyta nei programoje. 
Sienose buvo iškabinti didoki

Kultūros Židinio 5 metų sukaktuviniame koncerte lapkričio 
11 Kultūros Židinio scenoje solistai: Nerija Linkevičiūtė, 
Bernardas Prapuolenis ir pianistė Dalia Sakaitė, juos paly
dėjusi pianu. Nuotr. L. Tamošaičio

Lituanistinės enciklopedijos 
pabaigtuvės rengiamos gruo
džio 3, sekmadienį, 3 v. po
piet Liet. Piliečių draugijos II- 
ro ir III-čio aukšto salėse. Pa
baigtuves rengia Bostono lietu
viškųjų organizacijų sudarytas 
komitetas. Paskaitą skaitys prof. 
dr. A. Klimas, pritaikytą lietuvių 
autorių kūrybą skaitys dramos 
akt. Henrikas Kačinskas. Bus 
parodytas garsinis dokumentinis 
filmas apie lietuvių enciklopedi
jos leidimą. Filmavo Algiman
tas Kezys, SJ, redagavo Paulius 
Jasiukonis. Taip pat bus nufil
muoti iškilmių dalyviai. Vaka
rienė, sveikinimai, šokiai. Ren
gėjai kviečia visus atsilankyti į 
šį renginį. Stalus galima užsisa
kyti: inž. J. Dačys, tel. 769- 
4362, inž. J. Stašaitis, tel. 436- 
6075, ir L. Lendraitis, tel. 268- 
0578.

Juozas Valickas, savanoris kū
rėjas, mirė lapkričio 4. Buvo pa
šarvotas Lubino koplyčioje. At
sisveikinimas buvo lapkričio 7. 
Savanorių kūrėjų vardu atsisvei
kino Stasys Santvaras, ramovėnų 
— Jonas Vizbaras, LB apylinkės 
vardu — Bronius Paliulis ir šau
lių vardu — Juozas Stašaitis. 
Po mišių Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje palaidotas 
Naujosios Kalvarijos kapinėse. 
Velionis buvo labai mielas, pa-

Studentė Daiva Veitaitė-Vei- 
tas parašė Bostono dienraščiui 
The Boston Globė laišką, kuris 
tilpo lapkričio 16 laidoje. Laiške 
rašo, kad, gyvendama kolegijos 
bendrabuty, apie popiežiaus 
mirtį sužinojo tik kitą dieną, ta
čiau tą pačią dieną ji žinojusi 
visus futbolo BC žaidimo taš
kus. Lapkričio 5, sekmadienį, 
ji labai mažai rado apie pasau
linius politinius įvykius. Daiva 
pastebi, kad laikraštis turėtų auk
lėti žmones, kad pasaulis nėra 
tik Amerika, Bostonas ar Bosto
no kolegija. Džiugu, kad jauna 
studentė pastebėjo ir parašė 
laikraščiui. Amerikos laikraščiai

taip nuo seno formavo amerikie
tį, kad jis domėtųsi tik sportu 
ir kinu, o visi kiti reikalai būtų 
vienos mažumos rankose.

Šv. Petro parapija spalio 12 
surengė bazarą. Žmonės savo 
parapiją remia, suaukojo daug 
vertingų įvairių dalykų ir pačia
me bazare dalyvavo daug žmo
nių.

Kun. Antanas Baltrušunas 
buvo susirgęs, net buvo pa
guldytas ligoninėje. Dabar jis 
yra pasveikęs ir sugrįžęs į Šv. 
Petro lietuvių parapijos kleboni
ją-

BnnKBvmnu 
Pastoge pairi both uiays 

Fast, Eonuenient.privtrte, snfejree! 
That's uihat BHIlRinE-BV-mnilis 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings

Bank būdu. Ar jums reiki** oinigus padėti į ban
ką ar juos atsiimti, tai g»’!ie atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj į- 
? traukia sumą j sąskaitą. Prisideda ir užtlkrini- 

mas, kad jūsų pinigai pelno aukščiausius
procentus, ~ / lL <ESPn leidžiamus įstatymų. • » 

Dėl lengvo taupymo bū 

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500 

arba rašykit paduotais adresais.

dekoratyvūs paveikslai. Paimta 
tamsi medžiaga ir ant jos iš
klijuota įvairūs lietuviškų temų 
motyvai.

Scenoje buvo padarytas Gele
žinis vilkas su įrašytais metais. 
Kažkodėl buvo paimtas Geleži
nio vilko motyvas, juk Kultūros 
Židinys nieko bendro neturi 
nei su Gediminu, nei jo sapnu. 
Geležinis vilkas yra vieno sąjū
džio emblema — Lietuvos at-
gimimo sąjūdžio. Argi šiuo pie- Anicetas
šiniu norėta rekomenduoti šis 
sąjūdis, kai Kultūros Židinys yra 
visų namai?

-o-
Po programos vyko šokiai, vai

šės. Valgiai buvo išdėstyti bufe
to stiliumi. Buvo visko gerai 
pavalgyti. Šokiam grojo puikus 
Joe Thomas orkestras. Vakaras 
praėjo linksmoje nuotaikoje.
(p.j.).

New Yorke
Plakatų su šūkiais, nukreiptais 

prieš sovietinę okupaciją ir rei
kalaujančiais laisvės Lietuvai, 
galima gauti L. K. Religinės Šal
pos įstaigoj arba Darbininke. 
Plakatus bus galima panaudoti 
demonstracijose šį sekmadienį, 
lapkričio 26, reiškiant protestą 
prie sovietų ambasados New 
Yorke.

Simutis, Lietuvos
generalinis konsulas, lapkričio 
17 su žmona dalyvavo Oman 
ambasadoriaus prie Jungtinių 

Tautų suruoštame priėmime ir 
tą pačią dieną Latvių Tarybos 
suruoštame Latvijos nepriklau
somybės 60 metų sukakties mi
nėjime ir priėmime. Čia taip pat 
dalyvavo Vliko pirmininkas dr. 
J. K. Valiūnas, Jurgis Valaitis ir 
Algis Vedeckas.

Mūsų brangaus vyro ir tėvo

A. A. dipl. inž. KAZIMIERO KRULIKO 
mirties vienerių metų paminėjimui Šv. Mišios už jo sielą bus 
aukojamos gruodžio 6 d., 9 vai. ryto lietuvių pranciškonų 
koplyčioje, St Petersburg, Fla. Prašome jį prisiminti savo 
maldose.

Liūdintieji žmona Aldona 
ir sūnus Ričardas

MM

EDUARDUI PLIUPELIUI-PILIUI
iškeliavus amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai 
Leokadijai, dukrai Jūratei, sūnui Kastyčiui, Lietuvoje tė
vam, broliui, seserim ir jų šeimom.

Antanas ir dr. Irena Mačioniai
S t. Petersburg Beach, Florida

A.A. 
MOTIEJUI SIMONAIČIUI

staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Vitą, dukrą 
Giną, sūnų Arūną ir kitus artimuosius.

Jurgis ir Vitalija Sližiai

Ketveri metai nuo prof. Juo
zo Brazaičio mirties sueina lap
kričio 28. Jis mirė 1974. Palai
dotas Putnamo seselių vienuoly
no kapinėse. Lietuvių Fronto 
Bičiuliai organizuoja išleisti jo 
raštų rinkinį ir monografiją, ku
rią rašo dr. Juozas Girnius.

Kario žurnalo lapkričio mėn. 
numeris atspausdintas pranciš

konų spaustuvėje Brooklyne. 
Viršelį puošia gražus gen. P. 
Plechavičiaus portretas, kurį 
piešė dail. Vladas Žilius. Nu
meryje rašo: J. V. Sūduvas — 
Marienburgas, Artileristas rašo 
apie Sedos kautynes, M. Ka- 
raša tęsia — Vakarų Sibiro plo
tuose. Daug vietos skiriama gen. 
P. Plechavičiaus monografijos 
sutikimui, kuris buvo Kultūros 
Židiny Brooklyne, O. Žadvy
das rašo — Iš vergijos į laisvę. 
Spausdinama Andriaus Norimo 
novelė — Šunų tvarkytojas. 
Jai vinjetę nupiešė dail. Vladas 
Žilius. Tremties trimitas su gau
sia medžiaga. Spausdinama Ba
lio Gražulio ilgesnis eilėraštis 
— Auksiniai metai. Įprastiniai 
žurnalo skyriai — karinės žinios, 
lietuviai kariai pasaulyje. Nu
meris gausiai iliustruotas. Reda
guoja Zigmas Raulinaitis, admi
nistruoja Leonas Bileris. Kario 
žurnalas nuo Naujųjų Metų pa
kelia prenumeratą. Metams bus 
11 dol., pusei metų 6 dol.

Lietuvos Atsiminimų radijo 
klubas Rūta išleidžia dvi ilgo 
grojimo stereofonines plokšte
les, kuriose yra įdainuotos 27 
dainos. Albumas pavadintas 
“Kur tas šaltinėlis”. Įdainavo 
Edmundas Kuodis ir Jonas Giri- 
jotas. Abiejų plokštelių albumo 
kaina 13.95 dol. Persiuntimo iš
laidom pridedama 1 dol. Lietu
vos Atsiminimų radijo valandai 
ir Rūtos klubui vadovauja prof. 
Jokūbas Stukas.

Kalėdinių atvirukų jau galima 
įsigyti Darbininko administraci
joj. Tautiniais-religiniais moty
vais 12 atvirukų dėžutė 2 dol. 
Tautiniais ar religiniais motyvais 
3 atvirukai už 1 dol. Taip pat 
gaunami gimtadienio ir vardinių 
atvirukai — 3 už 1 dol. Užsi
sakant daugiau, pridedama 50 c. 
ar 1 dol. persiuntimui. Kreiptis: 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

slaugus ir labai nuoširdus žmo
gus. Nuliūdime liko dukterys: 
Aldona Vilutienė su vyru, Biru
tė Šakenienė su vyru, Laimė 
Kontautienė suvyru ir Angelė.

Bostono lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas spalio 28 
Liet. Piliečių draugijos salėje 
surengė savo vakarą su vaidini
mu. Buvo suvaidinta Algirdo 
Landsbergio “Sudiev, mano ka
raliau”. Režisavo Beatričė Klei- 
zaitė-Vasaris, vaidino Birutė 
Vaičjurgytė-Sležienė ir Kazys 
Barūnas. Po vaidinimo buvo šo
kiai. Salė buvo pilna. Daugumą 
sudarė jaunoji karta, kurios vai
kai lankė šią mokyklą. Šių metų 
tėvų komitetas: pirm. Reda Vei- 
tienė, ižd. Giedrė Budreckienė, 
sekr. Olga Jauniškienė, narė Te
resė Kazlienė.

Smuik. Izidorius Vasyliūnas 
ir pianistas Vytenis Vasyliūnas 
kiekvieną rudenį surengia du 
koncertus: vieną Carnegie
Recital Hali, New Yorke, o kitą 
Jordan Hali Bostone. Spalio 28 
koncertavo New Yorke, o 
spalio 29 Bostone. Jie atliko: 
Johannes Brahms sonatą in G 
major, opus 78, Juliaus Gaidelio 

sonatą in E minor, Edvardo 
Griego sonatą in G major, opus 
13.

LMK Federacijos Bostono 
klubas gruodžio 17 rengia kalė
dinę vakaronę.

Patiksliname. Praeitame Dar
bininko numery Bostono žinio
se, aprašant A. Galdiko parodą, 
buvo parašyta, kad inž. J. Rasys 
pirko paveikslų už 500 dol. Jis 
pirko už 1,500 dol. Šią žinią 
Darbininkui perdavė ne nuolati
nis mūsų korespondentas Bosto
ne. Ji iš kitų šaltinių.

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

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

ALFRED W ARCHIBALD PRESIDENT

South Boston 
Savings Bank

THE LEADER’

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
VIENOS SAVAITĖS — KAINA NUO $725.-

kovo 19 
balandžio 11 
balandžio 25 
gegužės 2

gegužės 9 
birželio 7 
liepos 12 
rugpiūčio 2

rugpiūčio 8 
rugsėjo 19 
rugsėjo 26 
spalio 10

DVIEJŲ SAVAIČIŲ — KAINA NUO $1045.-

birželio 7 Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas, Heidelbergas 
birželio 20 Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva
liepos 12 Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas, Heidelbergas 
rugpiūčio 2 Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas Heidelbergas 
rugpiūčio 8 Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva 
gruodžio 19 Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA 
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadvvay, P.O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsienio kelionių 
agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę 
ekskursijų į LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS

Prices are based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Government approval.

LITO BENDROVĖ PARDUODA

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

MOTIEJUI SIMONAIČIUI
mirus, sūnų Arūną ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Lietuvių Atletų Klubas

LAISVĖS VARPAS 
Sekmadieniais 
11:3 0-12:00 vai. 1430 banga iš WWEL 
12:10—1:00val. 1460 banga iš WBET 
Vedėjas Petras Višeinis 
173 Arthur St., Brockton, MA 02402 
Telef. (617) 586-7209

BOSTON, MASS. — WNSR 1360 
bangos sekm. nuo 1 iki 1:30 vai. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. Telef. 
268-0489. Parduodamas Darbinin
kas. Didelis lietuviškų knygų pasirinki
mas.

Roma 
Miunchenas 
Baden-Baden 
Bernas 
Leningradas 
Ryga 
Briuselis

Paryžius 
Lucerna 
Ciurichas 
Ženeva 
Maskva 
Helsinkis 
Kopenhaga

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

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

RICHMOND HILL, N.Y. 11418
(212) 441-6799
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Vienuolynas .. (212) 
K. Ž. salė- .... 212)

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
lapkričio 26, sekmadienį, 4 v. 
popiet Kristaus Karaliaus šven
tės akademija Kultūros Židinio 
mažojoje salėje. Paskaitą skaito 
rašytojas Vytautas Volertas.

Kristaus Karaliaus šventės 
akademijoje, kuri įvyks lapkri
čio 26, sekmadienį, 4 vai. po 
pietų Kultūros Židinyje, kalbės 
Vytautas Volertas, o programos 
dalį atliks vaikai — skautai ir 
ateitininkai jaunučiai. A.L.R.K. 
Federacija prašo visus dalyvauti 
lietuvių parapijose pamaldose 
11 vai. ir akademijoje Kultūros 
Židinyje 4 vai. po pietų.

Kalėdinį apsipirkimą rengia 
LMK Federacijos New Yorko 
klubas. Jis bus gruodžio 10, 
sekmadienį, Kultūros Židiny. 
Pradžia 12 vai. Kas turėtų par
duoti lietuviškų audinių, rank- < 
darbių, medžio drožinių, gintaro 
arba norėtų šiame apsipirkime 
dalyvauti ir turėti savo stalą, pra
šomi skambinti klubo narėm: 
S. Kačinskienei — (212)
497-5340 arba M. Klivečkienei
— (212) 296-0406. Apsipirkimo
— mugės metu bus galima gauti 
lietuviškus pietus, taip pat veiks 
įvairūs laimėjimai.

KRISTAUS VALDOVO ŠVENTĖJE
LAPKRIČIO 26, SEKMADIENI, 11 VAL. RYTO 

PAMALDOS VISOSE LIETUVIŲ PARAPIJŲ 
BAŽNYČIOSE

AKADEMIJA
KULTŪROS ŽIDINYJE 

4 VAL. PO PIETŲ

Kalbės VYTAUTAS VOLERTAS iš Philadelphijos
Programos dalį atliks skautai ir ateitininkai jaunučiai

ALRK FEDERACIJA VISUS KVIEČIA DALYVAUTI 
PAMALDOSE IR AKADEMIJOJE

GEDIMINO STULPAI
Tautinis ženklas dekoratyvinėj formoj yra tinkama do

vana įvairiom progom. Stulpai yra pagaminti iš 14 ir 10 
karatų aukso ir iš gryno sidabro. Iš kairės: moterų špil- 
kutė, vyram ir moterim kaklo papuošalas ir kaklaraiš
čiam špilka. Kainos $98.00-$35.00. Stulpus galima įsigyti 
pas šiuos atstovus:

Chicagoj: J. Vaznelio parduotuvėj, Gifts International, 
2501 W. 71 St., telef. 313 471-1424.

Clevelande: Patria parduotuvėj, telef. 216 531-6720 arba 
pas dr. V. Stankų, telef. 216 531-9587.

New Yorke: Dalia Ringą Ąžuolienė, 7712 Ridge Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11209, telef. 212 238-0128.

Los Angeles: Rimas Aneliauskas, telef. 213 663-5506*.
Detroite: Edmundas Kasputis, telef. 313 779-2632.

Toronte: Rimas Kuliava, telef. 416 766-2996.
Bostone: Trendcraft Co., Box 133, Westwood, Mass. 

02090, telef. 617 329-9334.

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas bus lapkričio 
29, trečiadienį, 7:30 v.v. pas klu
bo narę Vandą Sutkuvienę, 84- 
25 109 Street, Richmond Hill, 
N.Y. Daiva Kazienė kalbės apie 
pastangas išgelbėti Balį Gajaus
ką. Visos narės kviečiamos da
lyvauti.

Vyr. skaučių židinio Vilija 
sueiga bus lapkričio 30, ketvir
tadienį, 7:30 v.v. pas židinio na
rę Gražiną Šimukonienę, 100-09 
89th Avė., Richmond Hill, N.Y.

Jaunimo pamaldos bus gruo
džio 10 d. 12 v. Socialine ir 
sportine programa rūpinasi At
letų Klubas. Nuoširdi padėka 
muzikei Daliai Sakaitei ir jos 
jauniesiems choristams, pasiry- 
žusiems susiorganizuoti į pasto
vų vienetą. Taip pat ačiū jauni
mo organizacijoms už nuoširdų 
kooperavimą.

Prof. Juozo Brazaičio ir Julijo
no Būtėno bičiuliai, gerbėjai ir 
pažįstami juodviejų atminimui 
pagerbti lapkričio 26, sekmadie
nį, 10:30 vai. ryto dalyvauja mi
šiose lietuvių pranciškonų kop
lyčioje, 361 Highland Blvd.,. 
Brooklyn, N.Y.

N. Y. JAUNIMO 
ANSAMBLIS SUTARTINĖ 

KVIEČIA
Po ilgesnės pertraukos New 

Yorko jaunimo ansamblis Sutar
tinė pradeda savo veiklą. An
samblio vadovei Jūratei Veb- 
laitytei-Litchfield išvykus iš 
New Yorko apylinkės, ansamb
liui vadovaus Dalia Sakaitė. Nu
matoma pastatyti muzikinį vai
dinimą, kurį režisuoti sutiko 
Arūnas Ciuberkis, neseniai at
sikėlęs iš Clevelando. Muziką 
paruoš Dalia Sakaitė, talkinant 
Viktorui Raliui.

Pirma repeticija bus gruodžio 
4, pirmadienį, 7:30 v.v. Kultū
ros Židiny. Ansamblio vadovai 
kviečia dalyvauti ne tik Sutarti
nės narius, bet ir visą gimna
zijos ir kolegijos amžiaus jauni
mą.

New Yorko žinių dar yra ir 7 
pusi.

Religinė Šalpa ir Religinės 
Šalpos rėmėjai praneša, kad dr. 
V. Vardžio naujos knygos anglų 
kalba — “The Catholic Church, 
Dissent and Nationality in So- 
viet Lithuania” — pristatymas 
bus gruodžio 3, sekmadienį, 4 
v. popiet Kultūros Židinio mažo
joje salėje. Apie naująją knygą 
lietuviškai kalbės Vytautas Vai
tiekūnas, angliškai — prof. Tho- 
mas Bird iš Queens kolegijos. 
Po pristatymo bus kavutė. Visi 
mielai kviečiami.

N. Y. Altos susirinkimas įvyko 
lapkričio 10 Kultūros Židiny. Iš
rinkta nauja valdyba: pirmi
ninkas Vacys Steponis, atstovau
jąs Lietuvių Tautinę Sandarą, 
vicepirmininkai—Juozas Bagdo
nas, Peter Wytenus, sekretorius 
Česlovas Janušas, iždininkas 
Vytautas Kulpa, finansų sekreto
rius Apolinaras Vebeliūnas, val
dybos narė Bronė Spūdienė. Re
vizijos komisijon išrinkta: Mari
ja Žukauskienė ir dr. Anastazi
ja Goeldnerienė. Informacijos 
reikalam: Helen Kulber ir Pet
ras Ąžuolas. Altą sudaro organi
zacijų atstovai. Be minėtos val
dybos, Altoj dar yra: Bronius Bo
belis, dr. Vaclovas Čekas, Vla
das Sidas, Jonas Valaitis, dr. Jo
kūbas Stukas, Jonas Ivašauskas, 
Jane Gerdvilienė, Alfonsas Kon- 
cė, Steponas Briedis. Dėl ligos 
iš Altos pasitraukė ilgametis iž
dininkas Ignas Gasiliūnas.

Halina Bagdonienė, iš Chica
gos, buvo atvykusi pasisvečiuo
ti į New Yorką ir, palydėta Jo
no Šileikio, lankėsi Darbininko 
redakcijoje. Iš čia atostogų iš
skrido į Floridą.

A. a. Motiejaus Simonaičio 
atminimui Kultūros Židiniui au
kojo:

Po 25 dol. — Marytė Šalins- 
kienė, Aloyzas Balsys, Antanas 
Diškėnas.

Po 20 dol. — Elena ir Kazi
mieras Vainiai, Rasa ir Antanas 
Razgaičiai, Alina ir Edvardas 
Stakniai.

15 dol. — dr. Antanas ir 
Ona Revukas.

10 dol. — Emma ir Marie 
Rachis.

5 dol. — Šeibų šeima.
Velionio šeimai reiškiame 

nuoširdžią užuojautą, o aukoto
jams — lietuviškas ačiū.

Darbininko kalendorius 1979 
metam jau išsiųstas visiem Dar
bininko skaitytojam. Viršelį 
puošia penki spalvoti Vil
niaus vaizdeliai ir šv. Kazimiero 
portretas. Skaitytojai kviečiami 
prisidėti auka prie kalendoriaus 
spausdinimo išlaidų sumažini
mo. Taip pat skaitytojai, dar ne- 

, atsilyginę už laikraščio siuntimą 
per šiuos metus, kviečiami tai 

i nedelsiant padaryti.

Paieškomas Gediminas Gra- 
i bauskas, gimęs 1925 Vilkavišky- 
Į je. Ieško jo brolis Bronius. Kas 
Į žinotų, prašom pranešti: Vi. Ja- 
| sinskas, 85-75 69th St., Woodha-

Motina su dukra paieško 3 
! kambarių buto Woodhavene ar 

Richmond Hill rajone. Skam- 
i binti 341-3790.
' Išnuomojamas 4 kambarių bu- 
I tas trečiame aukšte Woodha- 
i vene, netoli parko. Pageidauja- 
Į ma suaugę žmonės. Skambinti: 
j trečiadieniais ir ketvirtadieniais 

iš ryto iki 2 v. popiet, kitom 
L dienom vakare — 441-0932.

Pianisto Vytauto Smetonos 
piano rečitalis bus lapkričio 26, 
sekmadienį, 5:30 v. popiet Car- 
negie Recital salėje. Tai ne pir
mas jo koncertas New Yorke. 
Praeitų metų koncertą labai pa
lankiai įvertino New Yorko 
spauda.

Naujųjų Metų sutikimą rengia 
LB apygardos valdyba su LB 
apylinkėmis. Sutikimas bus 
gruodžio 31 Kultūros Židiny.

Aktoriaus Henriko Kačinsko 
pagerbimas ryšium su jo 75 metų 
sukaktimi buvo lapkričio 19, 
sekmadienį, 6 v.v. Kultūros Ži
dinio mažojoje salėje. Buvo pie
tūs, kuriuose dalyvavo apie 70 
žmonių. Rengė Vaižganto Kultū
ros klubas. Platesnis aprašymas 
bus vėliau.

Laisvės Žiburio koncertas lap
kričio 18 Kultūros Židiny pra
ėjo su gražiu pasisekimu. Sve
čiavosi Baltimorės tautinių šo
kių ansamblis Kalvelis, kuriam 
vadovauja Algimantas Vitkaus
kas. Drauge buvo ir kitų tautų 
šokių vienetai. Platesnis aprašy
mas kitame Darbininko nume
ryje.

LB Queens apylinkės susirin
kimas bus gruodžio 3, sekmadie
nį, Elenos Legeckienės namuo
se. Susirinkimo kultūrinėje 
programoje bus prisimintas Jo
nas Biliūnas, nuo kurio gimimo 
1979 sueina 100 metų. Apie jį 
kalbės rašytojas Paulius Jurkus. 
Ištraukas iš jo raštų skaitys Eu
genija Donohue. LB Queens 
apylinkei dabar pirmininkauja 
P. Ališauskas.

DEMONSTRACIJA PRIEŠ SOVIETUS
I

Visi lietuviai kviečiami prisidėti prie Trečiojo Pasaulio Ukrainiečių Kongreso 
organizuojamos masinės demonstracijos prieš Sovietų kolonializmą. Demonstracijoj 
dalyvaus ukrainiečiai, lietuviai, latviai, estai, baltgudžiai ir kitos prijaučiančios tautos.

Demonstracija vyks lapkričio 26, sekmadienį. Dalyviai renkasi 1:30 vai. popiet 
prie Americana viešbučio 52 St. ir 7 Avė. Iš ten bus eisena į Sovietų ambasadą prie 
JT, 67 St. ir Lexington Avė.

Demonstracijos metu kalbės PLB valdybos pirm. Vytautas Kamantas, Simas Kudir
ka, ukrainiečių disidentas generolas Grigorenko ir kiti.

Plakatus dalyviai pasigamina patys. Pageidautina išreikšti Lietuvos okupaciją.

New Yorko vyrų choras PERKŪNAS rengia

PIRMĄJĮ BALIŲ —
RUDENS SERENADA 

I ‘

Balius bus gruodžio 9, šeštadienį, Kultūros Židiny, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y.

Linksma programėlė:
1. Sol. GENĖ UGIANSKIENĖ pirmą kartą New Yorke atliks savo naują estradinės

muzikos repertuarą, kuris turėjo didelį pasisekimą kaimynėse valstijose
2. Bernų subatvakaris — Perkūno choras
3. Perkūniečių teismas — satyrinis vaizdelis
<4. Kirpėjų išdaigos — kvartetas

• Šokiai papuoštoje salėje. Groja populiarus orkestras AMOUR
• Dainuoja JUOZAS NAKAS
• ŠVEDIŠKAS STALAS su lietuviškais, namie gamintais šiltais, šaltais valgiais
• ANT KIEKVIENO STALO — “kilnaus gėrimo ragas ”
• BUFETAS — apatiniame aukšte
• GALIMOS staigmenos ...

Kokteilis bufete 7 v.v. Programos pradžia 8 v.v. punktualiai. Šokių — 9 v.v.

Įėjimo auka 13.50 dol.

Visi maloniai kviečiami ir laukiami!
Bilietus platina perkūniečiai. Bus galima gauti ir prie įėjimo. Stalus užsisakyti galima pas:

Alice’s Florist Shop — 846-5454/9527, vakare 835-4149
Litas Investing Co. 441-6799
Shalins Funeral Home — 296-2244
Z. Jurį -441-7831
J. Naką —(516) 421-2327
L. Drangauską — 296-5655 ir 591-1784

Mažojoje salėje

RUDENS ŠOKIAI JAUNIMUI

Rock/Disco muzika

Disc Jockey — JONAS LANDSBERGIS
Muz. sistema — JONAS DAUGIRDAS 

Užkandžiai ant stalo. Veiks bufetas
Įėjimo auka — 3 dol. Pradžia 7 v.v.

Mielai kviečiame jaunimą apsilankyti
New Yorko vyrų choras

PERKŪNAS

Pianistas Vytautas Smetona. Jo rečitalis bus lapkričio 26, sek
madienį, 5:30 v. popiet Camegie Recital salėje. Praeitais me
tais jo koncertas New Yorke susilaukė gražaus spaudos įver
tinimo.

Prof. dr. Pranas Zundė, kuris 
profesoriauja Atlanta, Georgia, 
buvo atvykęs į New Yorką ir da
lyvavo kompiuterių mokslininkų 
konvencijoje. Jis taip pat apsi
lankė ir Darbininko redakcijoje, 
apžiūrėjo dail. A. Galdiko vardo 
galeriją, spaustuvę, Kultūros Ži
dinį. Iš New Yorko išvyko lap
kričio 16. Atlantoje jis profeso
riauja jau ilgesnį laiką ir dėsto 
modernų ir pažangų mokslą — 
kompiuterius, jų teoriją bei pri
taikymą praktikoje.

LEIDYKLŲ IR 
AUTORIŲ DĖMESIUI

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premijai 1978 metų literatūrines 
knygas draugijos valdyba prašo 
atsiųsti iki šių metų gruodžio 
31 d. Reikalinga 5 egzemplio
riai. Adresas: Lithuanian 
Writers’ Association, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Iki 1978 m. gruodžio 
31 d. neišėjusios knygos, nors su 
1978 m. data, bus vertinamos 
1980 m.
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