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Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 39

Savaitės 
įvykiai

Nors Sov. Sga ir Vietnamas 
labai priešinosi, JT nutarė Kam
bodijos atstovavimą JT palikti 
niekur palankumo dėl žiauraus 
valdymo neįsigijusiai buv. min. 
pirmininko Pol Pot, o ne Viet
namo pastatytai Heng Samarin 
vyriausybei.

Sov. S-gos užs. reik, minis
teris Andrei A. Gromyko JT 
pasakytoj kalboj aplinkiniais žo
džiais paneigė sovietų kautynių 
brigados buvimą Kuboj ir ra
gino JAV šį klausimą užmiršti.

Prez. Carter sudarė 6 asmenų 
buv. gynybos sekr. Clark P. Clif- 
ford pirmininkaujamą komisiją, 
kuri, ištyrusi turimą įrodomąją 
medžiagą, prezidentui patartų 
dėl vyriausybės politikos, spren
džiant sovietų brigados Kuboj 
klausimą.

JAV susitarė su Meksika dėl 
natūralių dujų pardavimo 
JAV.

Dabartinė Rodezijos vyriau
sybė ir patriotinio fronto parti
zanai sutiko su pagrindiniais 
Britanijos vyriausybės siūlymais 
Rodezijos ateičiai tvarkyti. Bū
simame Rodezijos parlamente 
20 proc. jo atstovų bus palikta 
baltiesiem, betjie neturės spren
džiamosios galios tvarkant Ro
dezijos vidaus reikalus.

Britanijos darbo partijoj vyks
ta aštri kova dėl partijos vado
vybės ir jos ateities politikos tarp 
nuosaikiosios partijos grupės, 
kuriai vadovauja buv. min, pir
mininkas James Callaghan, ir jos 
kairiojo sparno, vadovaujamo 
Anthony Wedgwood Benn.

V. Vokietija, negalėdama pati 
gamintis branduolinių ginklų 
dėl jai taikomų tarptautinių 
draudimų, siekia savo kariuome
nę aprūpinti moderniausiais 
ginklais, kad galimo karo su Sov.
S-ga atveju būtų pajėgi priešin
tis.

Pakistano prez. Zia ul-Haq 
griežtai paneigė, kad Pakista
nas ruošiasi gamintis branduo
linius ginklus, ir paprašė JAV 
vėl teikti jam karinę pagalbą, 
kurią prez. Carter šį pavasarį 
buvo nutraukęs.

Kinijos užs. reik. min. pava
duotojas Wang Youping atvyko 
į Maskvą tartis dėl santykių 
pagerinimo.

Izraelio ir Sirijos kovos lėk
tuvai vėl susikovė viršum Liba
no sostinės. Sirija neteko keturių 
MIC-21 lėktuvų. Visi JAV paga
minti F-15 Izraelio lėktuvai grį
žę, nors Sirija tvirtina numušu- 
si du.

Valst. sekr. Cyrus R. Vance 
JT pasakytoj kalboj pa - 
reiškė, kad JAV sieks pastovių 
paliaubų Libane ir visuotinių 
pasitarimų pastoviom aliejaus 
kainom ir jo tiekimui užtikrinti.

Ženevoj vykstančioj 140 
valstybių konferencijoj dėl radi
jo transliacijom bangų paskirs
tymo iškilo aštrūs ginčai tarp va
karų ir atsilikusių valstybių dėl 
informacijos perdavimo. Atsili
kusios valstybės reikalauja pa
stovių ir didelių radijo bangų 
kanalų, kurių 90 proc. šiuo me
tu kontroliuoja vakarų valsty
bės.

Prez. Carter tarėsi su trim 
Nikaragvos juntos nariais dėl 
karinės pagalbos teikimo.

Lietingam sezonui baigian
tis, Vietnamas pradėjo didelio 
masto karinius veiksmus prieš 
Kambodijoj veikiančius buv. 
min. pirmininko Pol Pot par
tizanus. JAV yra dėlto labai su
sirūpinusios ir tarėsi tuo reika
lu su suinteresuotom valstybėm.

P. Afrika suteikė savo juo
diesiem teisę steigti darbo uni
jas, turinčias teisę ginti darbinin
kų reikalus prieš darbdavius.

1978 birželio 16 Kaišiadoryse 
įvyko LKP miestų ir rajonų 
komitetų sekretorių bei kitų 
ideologinės propagandos dar
buotojų pasitarimas, kaip toliau 
“komunistiškai auklėti darbo 
žmones”. Šį kartą daugiausia 
kalbėta apie civilines apeigas ir 
tradicijas, kurios turi pakeisti 
religines apeigas bei tradicijas. 
Dalyvavusių kalbos bei pasi
sakymai buvo išleisti atskira bro
šiūra (“Medžiaga”, sudarytojas 
P. Mišutis, Vilnius, 1979). Bro
šiūra skirta ideologiniams dar
buotojams, viešai neplatinama 
ir išleista labai ribotu tiražu — 
400 egz.

Be abejo, ši brošiūra neatspin
di visos pasitarimo medžia
gos, ji gerokai perredaguota, bet 
vis dėlto leidžianti susidaryti 
vaizdą, kas šiuo metu parūpo CK 
ir kokias direktyvas davė savo 
propagandos vykdytojams.

Kalbėdamas apie civilines 
apeigas, A. Česnavičius, MT pir
mininko pavaduotojas, teigė: 
“Vis platesnis pastarųjų įdiegi
mas turi padėti dar vaisingiau 
spręsti religijos ir bažnyčios įta-

BATUNo surengtos demonstracijos prie Jungtinių Tautų rugsėjo 28, penktadienį. De
monstracijų tikslas — prisiminti Molotovo Ribbentropo pakto 40 metų sukakti ir pa- 
i remti 45 pabaltiečius, kurie Maskvoje tos sukakties proga reikalavo Pabaltijo kraštam laisvės
Nuotr. L. Tamošaičio

Pabaltiečiai Maskvoje pasmerkė 
Hitlerio-Stalino paktą

Reuteris ir kitos Vakarų žinių 
agentūros rugpiūčio 24 paskelbė 
žinią, jog 45 lietuviai, latviai ir 
estai rugpiūčio 23 Maskvoj pa
reikalavo, kad trim Pabaltijo res
publikom būtų leista laisvai ap
sispręsti, nes jos buvo neteisė-

GAJAUSKAS ĮSTOJA 
Į HELSINKIO GRUPĘ 
LAGERY

Possev, Vakarų Vokietijoj lei
džiamas žurnalas rusų kalba, sa
vo birželio mėn. numery prane
šė, kad ypatingo režimo politi
niame lagery Žch-385/1-8 (po- 
siolok Sosnovka, Mordovskaja 
ASSR) susikūrė nauja Helsinkio 
grupė. Į ją įsijungė ir lietuvių 
Helsinkio grupės narys Balys 
Gajauskas. Kiti lagerinės grupės 
nariai yra L. Lukjanenko ir A. 
Tichij, priklausą prie ukrai
niečių Helsinkio grupės, ir B. 
Rezbik. Iki išsiuntimo iš Sovie
tų Sąjungos prie lagerinės gru
pės priklausė ir Aleksandras 
Ginzburgas bei E. Kuznecovas, 
neseniai atvykę į Ameriką.

Grupė paskelbė tris doku
mentus: apie mirties bausmių 
gausumą Sovietų Sąjungoj, kari
nės prievolės panaikinimą ir ti
kinčiųjų persekiojimą lage
riuose. (Elta) 

kos žmogui mažinimo, materia
listinės pasaulėžiūros formavi
mo klausimus . . .” (3 psl.). P. 
Mišutis, susirūpinęs, kad iki šiol 
Lietuvoje tebešvenčiami varda
dieniai, kelia klausimą: “Tad ar 
reikia šią “tradiciją” palaikyti?” 
Ir, be abejo, siūlo: “Gal užtek
tų gimtadienių, kurių minėjimo 
prasmė aiški!” (41 psl.). P. Mi
šutis nori išnaikinti vardadienių 
tradiciją neva tuo pretekstu, kad 
jų “prasmė neaiški”. Tuo tarpu 
truputį anksčiau teigė: “ . . . jis

ŠV. TĖVO VIZITAS LENKIJOJE
1979 birželio 2-10 Šv. Tėvas 

Jonas Paulius II lankėsi Lenki
joje. Nors sovietinė valdžia ne
leido nuvykti į Lenkiją nei Lie
tuvos vyskupams, nei kunigams, 
nei tikintiesiems, tačiau Popie
žiaus vizitą pusė Lietuvos galė
jo stebėti televizijos ekranuose. 
Lietuvos kunigai ragino tikin
čiuosius nors per televiziją 
sekti Šv. Tėvo vizitą Lenkijoje.

Šv. Tėvo viešnagė Lenkijoje 

tai aneksuotos remiantis 1939 
sovietų ir nacių nepuolimo pak
tu. Pabaltiečių grupė, kurioj bu
vo keturi kunigai, išdalino Vaka
rų žurnalistam išsamų pareiški
mą, kurio data sutampa su Mo- 
lotovo-Ribbentropo pakto 40- 
siomis metinėmis. Pareiškimas 
adresuotas Sovietų Sąjungos, 
Vakarų ir Rytų Vokietijos vyriau
sybėm bei Jungtinėm Tautom. 
Jame tvirtinama, kad sovietų ar
mija įsiveržė į Pabaltijo valsty

Clevelande praėjusį savaitgalį įvyko JAV Lietuvių Bend
ruomenės IX-tos Tarybos pirmoji sesija. Registracijoje re
gistruojasi Švietimo Tarybos pirmininkas Bronius Juodelis, 
šalia stovi Ohio LB apygardos pirm. dr. Antanas Butkus. 
Prie registracijos stalo iš k. Nijolė Lenkauskaitė, Kristina 
Rociūnaitė, Sigutė Lenkauskaitė. Nuotr. v. Bacevičiaus

(t.y. vardadienis) turėjo religinį 
atspalvį. Ir švenčiami buvo dau
giausia ir plačiausiai “šventieji” 
vardai, turį “patronus”. Ir dabar 
dažniausia švenčiami Antanai, 
Petrai, Povilai, Juozapai, Kazi
mierai . . .” (41 ąsI.).

Savo ruožtu Panevėžio m. 
LKP komiteto sekretorė T. Biti- 
naitė priversta konstatuoti faktą, 
kuris “ . . .neleidžia nusiraminti, 
nes iš praktikos žinome, jog dar 
nemaža dalis apeigas dvigubina.

(nukelta į 2 psl.)

paliko didelį įspūdį ne tik Lie
tuvos tikintiesiems, bet ir ateis
tams, kurie turėjo progos girdėti 
Popiežių kalbant ir matyti, kaip 
komunistinėje valstybėje vy
riausybė ir milijonai žmonių 
sutiko Katalikų Bažnyčios galvą.

Lietuvos sovietinė spauda 
apie šį Popiežiaus apsilankymą 
Lenkijoje tepranešė vos keletos 
eilučių informacija.

bes, vykdydama pakto slaptų 
protokolų nurodymus. “Molo- 
tovo-Ribbentropo paktas”, ra
šoma pareiškime, “buvo sąmoks
las tarp dviejų didžiųjų istorijos 
tironų — Hitlerio ir Stalino, 
nukreiptas prieš taiką bei žmo
giškumą ir įžiebęs antrąjį pa
saulinį karą.”

Andriejus Sacharovas, Mask
vos Helsinkio grupės nariai ir 
kiti žymūs disidentai išleido 
atskirą pareiškimą, kuriame jie 
pasisakė remią pabaltiečių akci
ją. (Elta) 

TSRS Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininko Pava
duotojui, Lietuvos TSR Aukš
čiausios Tarybos Pirminin
kui Drg. A. Barkauskui

Lietuvos TSR liaudies artisto, 
visasąjunginio ir tarptautinio 
vokalistų konkursų laureato, 
docento V. DAUNORO

PAREIŠKIMAS

Aš gerai įsivaizduoju Jūsų už
imtumą valstybinėse pareigose, 
bet neišvengiamai esu privers
tas Jus trukdyti.

Kaip Jūs žinote, 1978 m. spa
lio 2 d. esu pasiuntęs pareiš
kimą Jūsų vardu dėl išvykimo į 
Italiją. To pareiškimo atgarsiai 
padarė įtakos mano darbui 
konservatorijoje. Nurodysiu tik 
vieną faktą.

1979 metų vasario mėnesyje, 
prasidedant antram mokslo metų 
semestrui, mano perspektyviau
sią IV-to kurso studentą, A. Mar
kauską (baritonas), paskyrė 
tęsti studijas, solinio dainavi
mo specialybėje, iš mano kla
sės į e. doc. p. TSRS l.a. V. 
Noreikos klasę. Šį paskyrimą pa
darė remdamiesi studento pa
reiškimu, kurio esmę sudaro 
vienintelis argumentas — mano 
minėtas pareiškimas.

Kadangi Jums pasiųsto mano 
pareiškimo esmėje ir turinyje 
kriminalinio ar politinio nusi
kaltimo neįžvelgiu, man kelia 
pagrįstą susirūpinimą ne studen
to pareiškime esanti argumen- 
tuotė, bet jos palaikymas bei pri
tarimas.

CLEVELANDE POSĖDŽIAVO
JAV LB IX-OJI TARYBA

Nauju JAV LB Krašto valdybos pirmininku Iš
rinktas Vytautas Kutkus iš Detroito. Tarybos 
prezidiumas perkeliamas į Bostoną.

JAV LB devintosios tarybos, 
išrinktos gegužės mėn., pirmoji 
sesija vyko rugsėjo 29-30 Cle
velande.

Sesiją atidarė aštuntosios ta
rybos pirm. Raimundas Kudukis. 
Po Lietuvos himno ir kun. Kor
nelijaus Bučmio maldos žodžių 
sesiją sveikino LB Ohio apygar
dos pirm. dr. Antanas Butkus 
ir LB Clevelando apylinkės 
pirm. J. Malskis.

Nominacijų komisija suskaitė, 
kad iš galinčių dalyvauti su 
balsavimo teise 66 tarybos na
rių ir apygardų pirmininkų se
sijoj dalyvavo 52.

Vytautas Kamantas, PLB val
dybos pirmininkas, ilgesniame 
pranešime supažindino su PLB 
valdybos pirmųjų metų veikla, 
ateities planais ir lūkesčiais. 
Svėikino ir Kanados LB Krašto 
valdybos pirm. J.R. Simanavi
čius.

Buvusios JAV LB Krašto val
dybos nariai savo pranešimus 
padarė šia eile: pirm. A. Gečys, 
vicepirm. organizaciniam reika
lam B. Raugas, iždininkas F. 
Andriūnas, Švietimo tarybos 
pirm. B. Juodelis, Kultūros t-bos 
pirm. A. Radžius, Visuomeninių 
reikalų tarybos pirm. A. Zerr.

Savo pranešimus pateikė ir 
kiti buvusios tarybos organų 
atstovai: kontrolės komisijos 
pirm. kun. dr. K. Bučmys, gar
bės teismo narys J. Ardys, Lie
tuvių Fondo pirm. dr. A. Raz
ma, Tautinių šokių šventės pirm. 
J. Talandis.

Sulaukus rinkimų laiko, kandi
datuoją į JAV LB Krašto val
dybą pareiškė savo nusistatymą 
dėl ateities veiklos ir atsakinė
jo į tarybos narių klausimus. 
Suskaičius balsus, rezultatai bu
vo tokie: V. Kutkus iš Detroi
to gavo 29 balsus, dr. A. But
kus iš Clevelando — 15, V. Vait
kus iš VVaterburio — 8.

Renkant JAV LB devintosios 
tarybos prezidiumą, kandidatavo

Gerb. Pirmininke, nuo 1978 
m. spalio 2 dienos praėjo beveik 
5 mėnesiai. Pradiniame minė
tame laikotarpyje buvau pa
kviestas trims pokalbiams: pas 
Jūsų asmeniškai įgaliotą H. Za- 
bulį, Lietuvos TSR Kultūros mi
nistrą J. Bielinį ir pas Lietuvos 
TSR Valstybinės Konservatorijos 
rektorių J. Kamavičių. Pokalbiai 
įvyko dalykiškoje abipusio su
pratimo atmosferoje, išsiaiški
nant išvykimo tikslą bei jo lai
kiną trukmę. Laikino išvyki
mo trukmė, ką pabrėžiau mi
nėtuose pokalbiuose, mano ma
nymu, priklauso nuo Jūsų spren
dimo.

Tokiu būdu buvo ir yra logiš
ka dar su didesniu atsidavimu 
dirbti priklausomą man dar
bą konservatorijoje, laukiant at
sakymo į mano pareiškimu pa
reikštą prašymą. Ką ir darau.

Nežiūrint į tai, per minėtą 
laikotarpį susilaukiau įžeidinėji
mų, šmeižtų bei šantažo iš į- 
vairaus rango asmenų. Visa tai, 
palyginus su aukščiau minėtu 
studento atveju, yra nereikšmin
ga. Studento atvejąs, kurį tenka 
pabrėžti, sukėlė manyje toli sie
kiančius samprotavimus, kurių 
šviesoje tampa abejotinos darbo 
perspektyvos konservatorijoje. 
Žlugdančios optimistinį požiū
rį į mano kūrybinio gyvenimo 
ateitį.

Mano giliu įsitikinimu, būtų 
neįkainuojama parama man tai 
Jūsų atsakymas į mano pareiški
mą, kurį išsiunčiau Jūsų vardu
1978 metais spalio 2 dieną.

1979 m. vasario 19 d.
Lietuvos TSR 1. a. V. Daunoras

Bostono ir New Yorko grupės. 
Už Bostoną pasisakė 36, o už 
New Yorką 16. Naujasis prezi
diumas vėliau pareigomis pasi
skirstė taip: pirmininkas Vytau
tas Izbickas, vicepirmininkai: 
Romualdas Veitas, Mykolas 
Drunga, Česlovas Mickūnas ir 
Vaiva Vėbraitė-Gustienė.

Revizijos komisija sudaryta iš 
Chicagos atstovų. Jon įeina Vy
tautas Šoliūnas, Kęstutis Sušins- 
kas ir Jonas Vaznelis.

Garbės teismo 5 teisėjai ir 3 
kandidatai parinkti iš Clevelan
do: R. Bublys (45 balsai), dr. 
E. Lenkauskas (40), R. Kudu
kis (31), A. Širvaitis (31), V. Čy- 
vas (24), V. Ročiūnas (19), dr. V. 
Stankus(19), K. Žieduonis (16).

Sudarytos pastovios darbo ko
misijos, kurios išsirinko savo pir
mininką ir sekretorių, o taip pat 
tarybos plenumui pateikė svars
tyti po keletą nutarimų. Štai tos 
komisijos:a. informacijos ir po
litinių reikalų — pirm. V. Na
kas, sekr. kun. K. Bučmys; b. 
finansų — pirm. dr. F. Kaunas;
c. organizacinių reikalų — pirm. 
K. Laukaitis, sekr. R. Kažemėkai- 
tytė; d. kultūros reikalų — pirm. 
V. Janušonis, sekr. A. Kamienė; 
f. švietimo — pirm. V. Kerely- 
tė, sekr. R. Šoliūnaitė; e. jauni
mo — pirm. dr. A. Butkus.

Šeštadienio vakare buvo ban
ketas, kurio metu apie aktua
liuosius LB rūpesčius kalbėjo 
Bronius Nainys. Pasikeista do
vanomis ir padėkomis. Sekma
dienio ryte tarybos sesijos da
lyviam mišias aukojo kun. Kor
nelijus Bučmys, OFM.

Baigiant sesiją, žodį tarė nau
jasis JAV LB Krašto valdybos 
pirm. V. Kutkus ir naujasis JAV 
LB tarybos prezidiumo pirm. 
V. Izbickas.

Ši JAV LB tarybos sesija 
baigta kun. K. Bučmio maldos 
žodžiais ir Lietuvos himnu.

Čia tik bendras sesijos vaiz
das. Plačiau apie visa tai vėliau 
parašys specialus koresponden
tas. — kbč.
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Salvadoro kairieji užėmė dar
bo ministerijos rūmus ir reikala
vo geresnių darbo sąlygų dar
bininkam ir paleisti politinius 
kalinius. Per susirėmimą su jais 
prie vyriausybės rūmų žuvo 7 
ir buvo sužeista apie 30 žmonių.

JAV saugumo tarybos praneši
mas tvirtina, kad Sov. S-ga net 
11 kartų bandė apeiti 1972 su
darytą strateginių ginklų apribo
jimo sutartį povandeninių laivų 
ir raketų gamybos srityse.

Izraelis vėl grąžino Egiptui 
2.700 kv. mylių Sinajaus pusia
salio plotą.

Iranas įvykdė mirties bausmę 
dviem buvusiem senatoriam ir* 
šacho asmeniniam gydytojui.

Irano kurdai, nepaisant pasku
tiniu metu patirtų pralaimėjimų, 
vykdo partizaninius veiksmus.

Saudi Arabija, siekdama už
tikrinti aliejaus kainų pasto
vumą ir aliejaus tiekimą,, nutarė 
iki š.m. pabaigos gaminti 1 mil. 
statinių aliejaus kasdien dau
giau, kaip anksčiau jai buvo skir
ta.

Britanija ir Prancūzija sutarė 
nutraukti greitesnių už garsą ke
leivinių Concerde lėktuvų ga
mybą.

Centrinės Afrikos imperijos 
imperatorius Bokassa I jo vizito 
Prancūzijoj metu buvo pašalin
tas iš pareigų. Jo pareigas per
ėmė pirmasis valstybės prez. 
David Dacko, pažadėjęs atstatyti 
demokratinę tvarką. Tvarkai pa
laikyti Prancūzija ten pasiuntė 
300 savo karių.

V. Vokietija, susitarusi su ki
tom Europos valstybėm, nustatė 
savo markės naują vertę Euro
pos pinigų sistemoj.

Ganoj nesenai perversmą į- 
vykdęs aviacijos Itn. Jerry Raw- 
ling valdžią perleido teisėtai iš
rinktam civiliniam prezidentui 
Hilla Liman.

Prieš metus pabėgęs sovietų 
pilietis ir JT pasekretoris Ar- 
kadi N. Ševčenko pareiškė, 
kad daug Sov. S-gos šnipų yra 
įsifiltravę į JT sekretoriatą 
ij- kad New Yorkas yra, pasi
daręs svarbiausia sovietų šnipų 
baze, kur dirba apie 300 KGB 
agentų. Jis teigia, kad ir dabar
tinis gen. sekretoriaus padėjėjas 
Viktor M. Leskovski ir Žene
voj dirbantis JT sekretoriato as
meninės dalies vedėjas Geli 
Dneprovski esą sovietų agentai.

Iranas ištrėmė Wall Street 
Journal korespondentą Rama 
Chandra Mohan už spaudos 
nuostatų pažeidimus.

Italijos raudonosios brigados 
teroristai nužudė Fiat firmos 
vyr. planavimo inžinierių Carlo 
Ghiglieno.

Salvadoro teroristai pagrobė 
Amerikos Beckman Instruments 
firmos pareigūnus Dennis Mc 
Donald ir Fausto Bucheli.

Baskų teroristai San Sebastian 
mieste nušovė provincijos karinį 
gubernatorių gen. Lorenzo Gon- 
zalez-Valles Sanchez.

Idtalijos policija sunkiai su
žeidė ir sulaikė raudonosios bri
gados vieną vadų Prospero Gal- 
linari, įsivėlusį į buv. min. pir
mininko Aldo Moro pagrobimą 
ir nužudymą.

Valst. sekr. Cyrus R. Vance 
paskutinis pasitarimas su Sov. S- 
gos užs. reik. min. Andrei Gro- 
myko dėl sovietų brigados Ku
boje pasibaigė reikalo neišspren
dus.

Ginkluoti Argentinos teroris
tai užpuolė ūkinio planavimo 
sekretoriaus Guillermo Walter 
Klein vilą ir ją išsprogdino. 
Žuvo du vilą saugoję pareigū
nai, o pats sekretorius ir jo šei
ma buvo sužeisti.

Izraelio ir Egipto pasitarimai 
dėl palestiniečiam autonomijos 
suteikimo pasibaigė be rezul
tatų. Izraelio užs. reik. min. 
Moshe Dayan pareiškė, kad Iz
raelis sutiktų tartis su Palestinos 
išlaisvinimo org-ja, jei ji atsi
sakytų karinio pobūdžio ir pasi
darytų tik politine organizacija.

JAV kongresas patvirtino 
prez. Carter siūlymą įsteigti at
skirą švietimo departamentą, ku
ris iki šiol buvo įjungtas į svei
katos, švietimo ir gerovės de
partamentą.

(atkelta iš 1 psl.)

Jaunimo tarpe formuojasi ne
sveika mada tuoktis bažnyčioje. 
Prašmatnumo etalonu laikoma 
— tuoktis vakare kažkurioje baž
nyčioje prie Kauno marių. Kar
tais religiniais patarnavimais 
naudojasi ir netikintieji, teigda
mi, kad tuo palaiko nacionali
nes tradicijas” (44 psl.). Toliau 
T. Bitinaitė pažymi: “Susirūpi
nimą kelia didėjantis skaičius 
žmonių, pernelyg susižavinčių 
religinėmis relikvijomis, kolek
cionuojančių jas, puošiančių jo
mis butus, manančių, jog tai 
yra nacionalinės vertybės. Bai
giamos nuniokioti senos kapinai
tės, net bandoma apiplėšti baž
nyčias. Reikėtų girežčiau pakal
bėti apie tokius kolekcionierius. 
Tada gal sumažėtų ir jaunųjų 
su kryželiais ant kaklo skaičius 
santuokų patalpose” (45 psl.).

Čia pirmiausia reikėtų pa
klausti T. Bitinaitės, iš kur ji ži
no, kad tie, kurie “naudojasi re
liginiais patarnavimais”, yra ne
tikintys? Antra, tikra tiesa, kad 
religija saugo mūsų nacionali
nes tradicijas ir kad mes prade
dame vis giliau šią tiesą įsisą
moninti, nors tos religinės tradi
cijos T. Bitinaitės bei kitų pana
šių kolaborantų laikomos “ne
sveika mada”. Taip pat nėra čia 
ir jokio “prašmatnumo etalono”, 
kaip tai norėtų įteigti Bitinaitė,

o tik didesnis atsargumas tų, ku
rie yra bailesni ir nori išvengti 
persekiojimų. Tik tegul nustoja 
persekioję religiją ir varginę 
tikinčiuosius, — ir tokiu “praš
matnumo etalonu” galės di
džiuotis kiekviena Lietuvos baž
nyčia!

Iki neįtikėtino absurdo nusi
šnekėjo T. Bitinaitė, teigdama, 
kad senas kapinaites naikina ko
lekcionieriai. Šiandien Lietu
voje siaučia ideologinis chuliga
nizmas, laiminamas valdžios ir 
skatinamas kaip tik tokių “ideo
loginių darbuotojų”, kaip T. Biti
naitė, turinti drąsos niekšingus 
ateistų darbus suversti kažko
kiems kolekcionieriams ir šitaip 
teisinti brutalią antireliginę 
veiklą, kurios nuolatiniai paly
dovai — smurtas ir jėga.

Kokio reikia įžūlumo ir tei
giant tokį absurdišką kaltinimą, 
kad iš kapinių ir bažnyčių pa
vogtais kryželiais puošiasi jauna
vedžiai, ateidami į santuokų 
rūmus! O vis dėlto tiesa, kad jau
navedžiai (ir ne tik jie!) puošia
si ir, žinoma, ateityje puošis 
kryželiais ir kitokia religine sim
bolika, nežiūrint į tai — patinka 
ar nepatinka T. Bitinaitei. Ne 
visi su kryželiais ant kaklo yra 
giliai tikintys, bet galima, nebi
jant suklysti, sakyti, kad tokie 
jaunuoliai vis dėlto dar nėra ga
lutinai paskendę ateizmo prieta

KAS KALTAS: “RUSIŠKUMAS”

ruose ir kad jie tikrai nedaužys ir 
neniekins religinių relikvijų. 
Galima drąsiai užtikrinti T. Biti- 
naitę ir jos bendraminčius, kad 
ir tuo atveju, jei Lietuvoje šiuo 
metu nebūtų nė vieno kolek
cionieriaus, jaunuoliai puoštųsi 
kryželiais ir nemažiau būtų re
liginių paveikslų bei tautinių 
simbolių tikinčiųjų ar tautinės 
savigarbos nepraradusių žmonių 
butuose!

Pasitarime kai kas siūlė “su
kurti stiprią materialinę bazę”, 
“tuokti iškilmingai” ir tuo atsver
ti “religinę įtaką”. Šiuo klausi
mu įdomus P. Kūrio pastebėji
mas: “Per pastaruosius du de
šimtmečius respublikoje įregist
ruotų santuokų skaičius yra 
daugmaž stabilus — apie 30 
tūkstančių kasmet. Tuo tarpu iš
tuoktų skaičius nuolat didėja, 
nors beveik 90 proc. santuokų 
sudaroma iškilmingai. Jeigu 
1977 m. liaudies teismai ištuokė 
9,428 šeimas, civilinės metrika
cijos organai — 940 šeimų — 
tiesa, jau ne iškilmingoje aplin
koje, — tai 1957 metais respub
likoje užregistruota iš viso 1,678 
ištuokos” (50 psl.). Z. Barkaus
kienė, Anykščių raj. komiteto 
sekretorė, pasitarime kalbėjo: 
“Prieš keletą metų pakartodavo 
santuokas bažnyčioje apie 60 
proc. rajono gyventojų, panašiai 
buvo ir su gimusių vaikų įre
gistravimu. Dabar besituokian
čiųjų bažnyčioje sumažėjo iki 
48 proc.” (56 pssl.).

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
Išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas iš 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Siuntinių bei kitais 
reikalais kreiptis tel. 268-1594, adresas: 69-40 Fleet St., Forest Hills, 
NY 11375.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North 
port, N.Y. 11731. Tel. (516)968-5454, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th SJ., Richmond Hill, IJ.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

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

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

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

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

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven Hill 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai Ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVInter Garden Tavern. 
1863 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227, 821-6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

AR “KOMUNIZMAS”

Kas apsprendžia sovietinio re
žimo elgseną, ypač užsienio 
politikoj: rusų tautos istorinė 
patirtis, ar mažos grupės perimta 
komunistinė ideologija? Ar so
vietinis režimas yra istorinės 
raidos tęstinumo, ar lūžio pavyz
dys? Šiuo klausimu žurnale The 
Russian Review (1979, gegužės 
mėn.) diskutuoja profesoriai 
Richard Pipes ir Wladislaw G. 
Krasnovv. Pasak Pipes tezės, kaip 
ją susumuoja Krasnovvas, “sovie
tų politikos agresyvumą ir klas
tingumą” galima paaiškinti “ru
sų tautinio charakterio veidma- 
niškumu”. Krasnowas kritikuoja 
tokį požiūrį kaip “esmiškai ne
pilną, grubiai kraštutinį ir klai
dinantį”. Sovietų vadai, tvirtina 
Krasnovvas, vadovaujasi “Komu
nistų manifestu”, o ne rusų 
tautos kolektyvine psichologija 
ir istoriniais siekiais.

pe, o taip pat sutinkamas kito
se grupėse. “Kada tik žmonės 
pergyvena savo pasaulio sugriu
vimą”, rašo Pipes, “jiem sunku 
prisipažinti, kad jis galėjo su
griūti dėl vidinių struktūrinių 
trūkumų. Todėl jie ieško atsa
kymų išorinėse priežastyse, ku
rių populiariausia vadinasi ‘pik
tos idėjos’.” Pipes tvirtina, kad 
neprasminga sukrauti visas kan
čias, kurias Sovietija patyrė ir ki
tiem užkrovė nuo 1917 
metų, ant atpirkimo ožio, ant jau 
seniai mirusio vokiečių rašyto
jo (t.y. Karolio Markso). Idėjos, 
rašo jis, nepagimdo stambių po
litinių ir visuomeninių pasikeiti
mų, bet, geriausiu atveju, juos 
paskatina — idėjos yra “veiks
mingos tik ten, kur jom palan
kūs klimatas ir dirva”.

(Elta)

O juk galėjo partijos sekre
torė Barkauskienė, taip “gerai 
žinodama”, kad besituokian
čiųjų bažnyčioje skaičius ma
žėja, pateikti pasitarimui taip 
pat ir ištuokų, abortų, didėjan
čio alkoholizmo duomenis ra
jone. Deja, tokia statistika ne
skelbiama, nes ji išgąsdintų kiek
vieną padoresnį žmogų. O svar
biausia — akivaizdžiai parodytų, 
kaip, proporcingai didinant ate
istų ir indiferentų skaičių, didė
ja ir tos blogybės, kurios ne
ša mūsų mažai tautai tikrą pra
žūtį- (Bus daugiau)

Šiemet sueina jau 64 metai, 
kaip leidžiamas Darbininkas. 
Pradėtas jis leisti 1915 Bostone. 
1951 perkeltas į Brooklyną ir su-

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.

FLORIDA 
REAL B

Rezidencinės ir Komercinės Nuosavybės 
Apartmentai • Kondominiumai • Nuomavimas 

Angelė E. Karnienė 
REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY

T7 |1 A r P17 >701 Gvif Boulevard,5t. Petcr*burg Beach, PI. >^706 
JuO 1 A i L Telefoną* (sD) ^o~244S . vakare (8D) 545-27^8

•.. v .. ------*
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.

jungtas su Brooklyne ėjusia 
Amerika ir Pittsburghe ėjusiom 
Lietuvių Žiniom. Auka prisidėk 
prie šio laikraščio išlaikymo.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM Ir 
7-8 v.v. 97.9 FM. Music of Lithuania, plrmad. 7:30-8:30 vai. vak. WSOU-FM 
89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Mountainslde, N.J. 
07092. Tel. (201) 232-5565.

Savo atsakyme Pipes nurodo, 
jog Krasnowo “ideologinis pa
aiškinimas” yra populiarus kon
servatyviųjų rusų emigrantų tar-

JAV žvalgyba tvirtina, kad 
Sov. S-ga laiko Kurilų salose 
vieną diviziją kariuomenės. Ja
ponija reikalauja tas salas grą
žinti ir protestuoja prieš jų su
karinimą.

NESULYDOMOS 
ETNIŠKOS GRUPĖS

Plačiai skaitomas Bostono 
dienraštis The Christian Science 
Monitor š.m. rugpiūčio 15 iš
spausdino Hinda Gonchor laiš
ką su provokuojančia antrašte— 
“Sulydykim tas nesulydomas et
niškas grupes”.

New Yorke leidžiamas Daily News rugsėjo 27 įsidėjo 
šią karikatūrą. Gromyko Jungtinėse Tautose pasakė, kad So
vietų Sąjunga niekada kitiem negraso ir jų neliečia. Tik
rumoje elgiasi priešingai, — kur tik gali, visus grobia ir paver-

Laiške H. Gonchor tvirtina, 
kad visi festivaliai, iškilmės ir 
minėjimai, kurie ruošiami dvi- ? 
taučiu vardu, kaip Afro-Ameri
can, Greek-American, Lithua- 
nian-American, yra farsas, kurį 
galim palyginti su fasadu tokio 
pastato, kuriame niekas negyve
na. Kadangi, jos nuomone, visi 
į šį kraštą (išskiriant negrus) 
atvyko laisvu noru, šis verži
masis į tautinį separatizmą mum 
kenkia ir nusilpnina.

Į H. Gonchor laišką atsakė 
bostonietis Jurgis Gimbutas. 
Rugpiūčio 30 tame pačiame 
laikrašty J. Gimbutas primena, 
kad “Directory of Ethnic Orga- 
nizations in Massachusetts” 
1976 jubiliejinėj laidoj sumini 
42 etniškas grupes su daugiau 
kaip 1000 organizacijų. Jas suly
dant, Amerikos graikai nustotų 
interpretuoti paveldėtą artistiš
kumą, britai užmirštų Šekspyrą, 
o lietuviai nebemokytų savo vai
kų seniausios indoeuropietiškos 
kalbos. Toliau J. Gimbutas 
klausia, kodėl žmonės susiburia 
kartais labai specifiškais tikslais, 
kad galėtų drauge pasidžiaugti, 
sakykim, atvirukų rinkimu, anti
kiniais automobiliais, medžio
jimu ir kitkuo. Ir, ar tai nėra 
natūralu, kad etniškos grupės 
kultivuoja tokius pagrindinius 
mūsų civilizacijos poreikius, 
kaip muzika, literatūra, kalba ir 
istorija? Iš istorijos žinom, kad
įvairių religijų sulydymas į vie
ną privilegijuotą Bažnyčią ne
buvo sėkmingas, ir Amerikos 
konstitucija tam yra priešinga.

gia. da.

NĖW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N.Y. 11364.Tel. 212229-9134.

KVECAS
JONAS 

19 33 + l 97 6

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR ^NEMOKAMAI 

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

asolino 
MEMORIALS v

66-86 80 ST., M1DDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

M■■

5$

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

- i ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Taikos apaštalas
Šios savaitės ketvirtadienį 

šventėme šv. Pranciškaus, pran
ciškonų ordino įsteigėjo šventę. 
Gyveno jis neilgai (1182-1226), 
bet spėjo pagarsėti kaip taikos 
apaštalas.

Metų skaičius taikai nėra 
reikšmingas. Nuo pat pasaulio 
pradžios nėra buvę dienos nei 
metų, kad kas nors nesiilgtų tai
kos. Didžiai jos pasiilgus vi
siem, Kristaus atėjimas buvo 
apskelbtas angelų žodžiais: Ra
mybė geros valios žmonėm! Ta
čiau nė per porą tūkstančių 
metų dar neįsivyravo žmonėse 
visuotinai toji gera valia, kad 
ateitų ir ramybė bei taika.

Žmonių gyvenimas visą laiką 
teka sudrumstoje taikoje, tarp 
nerimo ir blaškymosi, nes vis 
norima daryti taip, kaip žmonių 
įgeidžiai lenkia, o ne taip, kaip 
yra Kristus mokęs.

Būti tos dangiškos ramybės ir 
taikos nešėju, lyg kokiu Vieš
paties įrankiu, kiekvienas gali 
ir kiekvienas yra tam pašauk
tas, bet ne kiekvienas atsiliepia, 
ryžtasi ir paklūsta.

Šventas Pranciškus, gy
venęs ir veikęs prie septynis 
su puse šimtmečių, pirmiausia 
save patį lenkė dieviškajai tai
kai, šalindamas iš kelio visa, 
kas galėjo drumsti jo sielą. Tai 
nereiškė, kad nebūtų turėjęs kas
dieninių rūpesčių, vargų ir 
skausmo, bet turėjo tokią ty
rą, skaisčią ir angelišką dvasią, 
kad iš džiaugsmo alpo arba him
nus giedojo, kaip jam ramu.

Ir tada jis ramino, guodė žmo
nes, mokydamas pavyzdžiu ir 
žodžiu, kaip reikia taikos siek
ti ir jos melsti.

“Viešpatie, padaryk mane 
savo taikos įrankiu, — maldavo 
šv. Pranciškus Asyžietis. — Ten, 
kur viešpatauja neapykanta, 
leiski man skleisti meilę, ir kur 
yra skriauda — teisingumą, kur 
abejonė — tikėjimą, kur nusi
minimas — viltį, kur tamsa — 
šviesą ir kur liūdesys — džiaugs
mą.

The Lithuanian Weekly Published ' 
by Franciscan Fathers

Editorial Office (212) 827-1352 
Business Office (212) 827-1351

“Dieviškasis Mokytojau, pa
lenki mane kitus raminti, o ne 
sau pačiam suraminimo geisti; 
ne tiek būtų suprastam, kiek 
kitus suprasti, ir ne tiek būti 
mylimam, kiek kitus mylėti, nes 
gauname duodami, atleidimo su
silaukiame atleisdami ir gims
tame amžinam gyvenimui mir
dami.”

Amžino gyvenimo ilgėjimasis 
padarė šv. Pranciškų Asyžietį 
amžiną visiem laikam. Visais lai
kais jis traukė ir tebetraukia į 
save minias žmonių, vesdamas 
juos savo serafišku keliu, kad 
meilė persvertų neapykantą, vil
tis — nusiminimą ir džiaugs
mas — liūdesį.

Gali kam iš šalies atrodyti, 
kad šv. Pranciškaus sekėjai yra 
drumsčiami ir laužomi gyve
nimo rūpesčių, kaip ir visi mir
tingieji, tačiau savo dvasioje jie 
džiaugiasi ramybe, kurios pa
saulis niekada negalėjo ir negali 
duoti. “Aš duodu jums savo ra
mybę” — kalbėjo Kristus. Ir šv. 
Pranciškus Asyžietis, vienintelis 
iš šventųjų pramintas antruoju 
Kristumi, skatina melsti dieviš
kos ramybės ir taikos.

Mūsų dienom, pritvinusiom 
tiek aitrios pagiežos ir neramy
bės, kad daugelį gąsdina ne
tikrumas ir ima baimė, prisi
mintina šv. Pranciškaus malda iš 
pusaštunto šimtmečio gilumos: 
Viešpatie, padaryk mane savo 
taikos įrankiu.

Gi būti tokiu dieviškuoju į- 
rankiu, pirmiausia reiškia būti 
taikoje su Dievu, turėti begalinį 
pasitikėjimą Dievo Apvaizda ir 
paguoda. Ir antra — būti taikos 
skleidėju savo aplinkoje: ne tiek 
būti suprastam, kiek suprasti, ir 
ne tiek mylimam, kiek mylėti.

“Jums ankšta ne mumyse, bet 
pasidarė ankšta jūsų širdyse” — 
yra pastebėjęs apaštalas šv. Po
vilas. Praverti tą širdžių už
tvarą ir yra ieškoti taikos.

Visas XI-asis Lietuvių Katali
kų Mokslo Akademijos suvažia
vimas, įvykęs Chicagoj, Jaunimo 
Centre, Darbo dienos savait
galį (VIII.31-IX.3) buvo skir
tas 400 metų Vilniaus universi
teto sukakčiai paminėti. Beveik 
visos paskaitos vienokiu ar kito
kiu būdu buvo surištos su Vil
niaus universitetu.

Suvažiavimo atidarymas
Suvažiavimas pradėtas mi

šiomis Jėzuitų koplyčioj. Jas au
kojo vysk. A. Deksnys su kitais 
kunigais — LKMA pirm. prof. 
dr. A. Liuima, SJ, prel. dr. V. 
Balčiūnu, prof. St. Yla ir dr. V. 
Gidžiūnu, OFM. Pamoksle vysk. 
A. Deksnys priminė, kad moks
las gali būti naudingas ir žalin
gas, ypač pabrėždamas, kad be 
krikščioniškos išminties žibalo 
jis negali šviesti žmonijai.

Po pamaldų LKMA pirm. prof. 
A. Liuima, SJ, padėjo vainiką 
prie paminklo žuvusiem už Lie
tuvos laisvę ir tarė žodį skati
nantį žuvusiųjų vietoj kovoti už 
Lietuvos laisvę. Po kalbos susi
rinkusieji sugiedojo Lietuvos 
himną.

Suvažiavimo iškilmingas atida
rymas įvyko didžiojoj Jaunimo 
Centro salėj, kurios scena dail. 
A. Valeškos pastangomis buvo 
papuošta Vilniaus universiteto 
ir jo įkūrėjo vysk. V. Protosevi- 
čiaus paveikslais. Suvažiavimą 
atidarė Chicagos LKMA židinio

Šv. Pranciškus, skulptoriaus Vytauto Kašubos kūrinys. Skulp
tūra yra pranciškonų vienuolyne Brooklyne.

L.K.M. AKADEMIJOS SUVAŽIAVIME
pirm. V. Bagdanavičius, MIC. 
Oficialiam atidarymo žodžiui 
tarti buvo pakviestas centro val
dybos pirm. prof. A. Liuima, 
S J. Jis atidarymo kalboj pabrė
žė Viliniaus universiteto svarbą 
mūsų dvasinės kultūros ugdyme 
ir iškėlė naujosios eros auš
tančio rytmečio mūsų uždavi
nius, kad į mus šaukiančiųjų 
brolių šauksmas neliktų be at
garsio. Atsistojimu buvo pagerb
ti mirusieji akademijos nariai, 
pakviestas darbo prezidiumas, 
kuriam pirmininkavo jėzuitų 
provincijolas L. Zaremba, o sek
retoriavo Liulevičienė.

Atidarymo pilnaties posėdy 
pirmąją paskaitą — “Teologija 
Vilniaus universitete” — skaitė 
dr. V. Riirfšelis, MIC. Jis pa
žymėjo, kad viduramžiais visi 
universitetai turėjo filosofijos ir 
teologijos fakultetus. Kiti moks
lai buvo pasiruošimas filosofijai 
ir teologijai. Vilniaus universite
tas, įkurtas 1579, taip pat laikė
si šios sistemos. Toliau paskai
tininkas nagrinėjo teologijos 
mokslo istoriją Vilniaus univer
sitete. Gale padarė išvadą, kad 
Vilniaus teologijos fakultetas 
tiek savo mokslo lygiu, tiek 
parašytomis knygomis buvo pir
maujantis Lietuvos-Lenki
jos valstybėj.

Teologinių ir filosofinių 
mokslų sekcija

Šiai sekcijai pirmininkavo dr. 
V. Rimšelis, MIC. Popietinėj 
sesijoj toji sekcija turėjo dvi pa
skaitas.

Prof. kun. A. Rubšys skaitė 
paskaitą “Archeologija ir 
Šventaraščio istoriškumas”. Jis 
savo paskaitą praturtino skaidrė
mis iš Šv. Žemės. Pabrėžė, kad 
archeologinės iškasenos patvir
tina Šv. Rašto tikrumą ir pade
da ryškiau įžvelgti anų laikų 
gyvenimo būdą.

Antroji paskaita buvo prof. dr. 
A. Maceinos — “Religijos ir tau
tos dialektika”. Ji išklausyta iš 
juostelės. Paskaitininkas pra
džioj apgailestavo, kad Vilniaus 
universitetas, jėzuitų išugdytas, 
dabar tapo ateizmo židiniu. To
liau jis stengėsi nustatyti, kas 
yra krikščionybė tautai ir kas 
tauta krikščionybei. Religija yra 
tikslas savy, aukščiausia verty
bė. Siekimas ją palenkti tauti
nei tarnybai lygiai pavojingas, 
kaip ir tautinis mesianizmas. 
Tauta ir religija yra du simbo
liai, kuriuos reikia kelti, bet ne
purvinti.

Ekonominių mokslų sekcija
Šiai sekcijai pirmininkavo 

ekonomistas Jonas Sakas-Sa- 
kevičius.Paskaitą“Ekonominiai 
mokslai senajame Vilniaus uni
versitete” skaitė prof. dr. F. Pa
lubinskas. Jis priminė, kad Vil
niaus universitetas pirmiausia 
buvo skirtas filosofijai ir teolo
gijai, bet jame nė pradžioj ne
buvo pamiršti praktiškieji moks
lai, plačiau suprantant filosofiją, 
į kurią buvo įjungiami ir socia
liniai ir ekonominiai klausimai. 
Ekonominių mokslų išsivysty
mas Vilniaus universitete ir 
buvo šios paskaitos turinys.

Medicinos sekcija
Šioj sekcijoj buvo vienintelė 

paties sekcijos pirmininko prof. 
dr. J. Meškausko paskaita — 
“Mokslinės medicinos pradžia 
Lietuvoj ir Vilniaus universite
te”. Paskaitininkas atpasakojo 
medicinos mokslo vystymąsi 
Lietuvoj nuo kaimiško gydymo 
žolėmis, barzdaskučių ir kirpėjų 
cechų iki Vilniaus universiteto 
medicinos fakulteto kūrimo 1781, 
kuris iki jo uždarymo 1842 
paruošė 1500 gydytojų.

Dailininko Valiaus 
kūrinių paroda

Penktadienio vakare M. K. 
Čiurlionio galerijoj buvo atida
ryta mirusio dail. T. Valiaus pa

roda. Atidarant parodą, J. Bo-; 
revičius, SJ, V. Bagdanavičius, 
MIC, ir dail. A. Valeška apta
rė T. Valiaus kūrybą, kuri reiš
kėsi laisvėj ir priespaudoj, kuri 
yra žemaitiška savo spalvingu
mu, palinkusi į dramatinę misti
nę kryptį, kuri yra gili ir siekian
ti krikščionybės paslaptis. Paro
dą suruošė dailininko žmona, 
globojant Lietuvių Dailės Insti
tutui, kuriam vadovauja d ail. A. 
Valeška.

Vilnietiška vakaronė
Tą patį vakarą, po parodos 

atidarymo, poetas K. Bradūnas 
pravedė vilnietišką kūrybos va
karonę. Čia buvo paskaityta iš
traukų iš Daukšos Postilės, Sir
vydo Punktai sakymų, Chondz- 
inskio sveikinimas karaliui Vla
dislovui Vazai, kun. K. Slova- 
činskio giesmė apie vestuves 
Galinėjos Kanoj. Ištraukas skaitė 
studentai A. Pemkus ir V. Mu- 
sonytė.

Taip pat buvo perteikta iš 
juostelės senoji daina apie Vil
nių, įdainuota Elenutės ir Jur
gio Bradūnų. Poetė J. Švabaitė, 
mokslus ėjusi Vilniaus universi
tete, paskaitė savo eilėraščius, 
sukurtus Vilniaus temomis. K. 
Bradūnas perskaitė P. Jurkaus 
novelę “Žvaigždę”, kurioj pasa
kojama apie žvaigždžių ieškoji
mą Vilniaus universiteto ob
servatorijoj. Jis paskaitė ir savo 
eilėraščių, sukurtų Vilniuj Vil
niaus temomis. Dar buvo per
skaityta S. Stanevičiaus “Žemai
čių šlovė” ir ištrauka iš Putino 
romano “Sukilėliai”.

Istorijos mokslų sekcija
Šeštadienį prieš pietus di

džiojoj salėj, pirmininkaujant 
prof. dr. P. Rabikauskui, SJ, 
buvo perskaitytos 4 istorijos sek
cijos paskaitos.

Prof. dr. Saulius Sužiedėlis 
savo paskaitoj “Joachimas Lele
velis” iškėlė Vilniaus universi
teto nuopelnus Lietuvos istori
jai. Didelių nuopelnų jai turėjo 
prof. J. Lelevelis, dėstęs istoriją 
3 metus; jo paskaitų klausė 400 
studentų. Paskaitininkas tvirti
no, kad Lelevelis įkvėpė S. Dau
kantui istorijos meilę. Leleve
lis atliko pionieriaus vaidme
nį Lietuvos istorijos moksle.

(Bus daugiau)
T.V. Gidž.

Savo draugams švenčių 
proga užprenumeruok Darbi
ninką!
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Audra laivą buvo nublošku- 

si į Sicilijos pakraščius, netoli 
nuo Mesinos. Juos išgelbėjo tos 
salos žvejai.

Prieš keletą metų į šią apy
linkę buvo atvykę pranciškonai, 
kuriems vienuoliai graikai pado
vanojo namelį. Žvejai, tarp iš
gelbėtųjų išvydę panašius dra
bužius, kokius dėvėjo mažieji 
broliai, nuvedė pas juos brolį 
Antaną su jo draugu. Išvargę 
ir nusikamavę, vienok šlovinda
mi Dievą, abu keleiviai džiaug- 
lamies atsidūrė pranciškonų 
.arpe.

Jų namas buvo pastatytas ant 
kalvų, kaip ir alyvų kalnely 
Portugalijoj. Antanas jautėsi at
gimęs savo brolių pastogėje. Jis 
kukliai jiems pasipasakojo apie 
savo žygį į Maroką, nutylėda
mas ankstesnį savo gyvenimą 
prie mokslų. Jo pasakojimas at
rodė toks nužemintas, kad Mesi
nos broliai nė vaizduote nesi- 
vaizdavo priglaudę tokią didžią 
sielą. Svetima Antano kalba, ku

ria jis pasakojosi, negalėdamas 
su beraščiais broliukais susišne
kėti lotyniškai, dar labiau jam 
padėjo išsislapstyti. Jis vėl troš
ko būti nežinomas, laikomas ne
mokša ir prasčiokėliu.

Gražioje Sicilijos saloje žydė
jo pavasaris. Oras buvo švelnus, 
ir visa kas atrodė taip gaiviai ir 
naujai. Antanas jautė grįžtant jė
gas. Jo kūnas ėjo tvirtyn. Ilgas 
valandas jis išbūdavo miške, 
atsisėdęs po medžiu. Jis džiau
gės tuo neišsakomu malonumu, 
kurį jaučia žmogus po ligos, kada 
jis atsibunda gyvenimui. Tai ta
rytum syvai, kurie pavasarį at- 
kiunta šakose. Jis mąstė apie 
naują kelią, į kurį Apvaizda nu
kreipė jo likimą. Audra, kuri jį 
atvarė į šiuos krantus, jam atro
dė kaip dieviškos valios ženk
las. Nuo dabar jau jo dienos 
prabėgs Italijoj, pasislėpus nuo 
pasaulio. Jam nė į galvą neatė
jo, kad šios salos uostuose galė
tų būti laivų, plaukiančių į Ispa
niją ar Portugaliją. Jam patiko 

skaidri ramybė — paklusnume ir 
užmiršime tarp Dievo rankų.

Sekminių kapitula

Rožėms žydint, atėjo Velykos. 
Tasai mažas būrelis Sicilijoje 
nerimo iš džiaugsmo. Pirmai
siais metais šv. Pranciškus turė
jo paprotį per Velykas ir Myko- 
linėse visus brolius, tiek pasau
liečius, tiek ir kunigus, sušaukti 
į lygumą prie Parciunkulos. 
Tai buvo jų “kapitula”. Jie nesi
rinko kurioj nors gražioj salėj su 
puošniais krėslais, bet atvirame 
ore, ant pievų žolės, po aukštu 
Umbrijos dangaus skliautu. Jie 
ten susibėgdavo iš savo menkų 
namelių, prisiglaudusių kal
nuose prie šlaito arba pasislė
pusių tarp žalių girių. Jie sku
bėdavo, džiūgaudami sieloje, 
trokšdami išvysti spindintį savo 
tėvo Pranciškaus veidą, nekant
raudami išgirsti jo balsą ir pa
buvoti drauge su juo—visiems 
broliams, atkeliavusiems iš tie
kos kraštų, vediniems to paties 
idealo, ištikimiems neturto rite
riams. Pranciškus aiškindavo 
kurią nors vietą iš pamokslo nuo 
kalno arba evangelijos žodžius, 
kuriuos jis buvo gyvente išgy
venęs ir pasiėmęs už regulą: — 
“Kas nori mane sekti, tegul at
sižada savęs, ima savo kryžių 
ir eina. — Kas nori išsaugoti 
savo gyvenimą, tas jį praras. 
— Ar tu nenori ką nors pakel
ti dėl manęs? — Aš atėjau ne 
tam, kad man tarnautų, bet kad 
tarnaučiau”. Buvo tai visas jo 

mokslas, ištvėręs tūkstantį su 
viršum metų. Jo lūpose tie 
žodžiai darydavos gaivūs, pilni 
jaunatvės ir naujos galios. Pana
šiai minios Palestinoje bus gir- 
dėjusios pirmą kartą anuos 
žodžius iš Dievo Sūnaus lūpų.

Spalvingi Pranciškaus žodžiai 
tarpais išsiliedavo giesme, kai ji
sai užtraukdavo “Dorybių pa
sveikinimą” arba štai šiuos pos
mus:

Kur esti išmintis ir teisybė, 
tenai nėra nei baimės nei 
neišmanymo.

Kur esti kantrybė ir nusiže
minimas, tenai nėra jokių 
rūpesčių.

Kur esti neturtas ir džiaugs
mas, tenai nėra godumo nė 
šykštumo.

Ramybėje ir apmąstymuose 
nėra nei nerimo nei pakly
dimo.

Jei prie tavo vartų budi Dievo 
baimė, priešininkas tenai 
neįžengs.

Kur esti gailestingumas ir ap
dairumas, tenai nėra nei 
pertekliaus nei užkietėjimo.

Paskui jisai skirstydavo pro
vincijas. Broliai, nulenkę gal
vas palaiminimui, maldingai su
tikdavo jo meilės žodžius. “Ma
no brangieji sūnūs, mano lai
minamieji sūnūs, — jis byloda
vo jiesiems, — mano broliai! 
Ašai, Pranciškus, nužemintas jū
sų tarnas, laiminu jus visomis sa
vo galiomis”.

Pilni džiaugsmo jie skirstyda- 
vosi po du, eidavo į kelius ir 
vieškelius, iš jų tyčiojantis ne

išmanėliams ir juos persekiojant 
puslaukinėms tautoms arba ne
tikėliams.

Artinosi 1221 metų Sekminės. 
Antanas, girdėdamas tos vietos 
brolius kalbant apie aną susibū
rimą, panūdo keliauti su jais, ne
žiūrint silpnos sveikatos. Jisai 
troško išvysti savo tėvą Pranciš
kų. Apie tai pagalvojus, jam da
rėsi taip gera, kad nė žodžiais 
to neišsakysi. Jis norėjo prisiar
tinti prie vyro, kuris jį užvedė 
ant naujo evangelijos kelio ir ku
ris jį ištraukė iš turtingos abati
jos, suteikdamas nužeminto pa
prastumo ir neturto džiaugsmą 
meilėje. Gal Pranciškus pra
tars jam žodį ir iš jo akių 
išskaitys jo sielos istoriją? Gal 
jam nurodys, kuriuo keliu eiti?

Pagaliau jie išvyko. Pėsti jie 
perėjo pusę Italijos, belsdamiesi 
į žemas kaimiečių duris ir į 
aukštus abatijų vartus, elge
taudami sau duonos ir atsiger- 
dami iš šaltinių. Taip keliauda
vo mažesnieji broliai, patenkin
ti, kad juos palaiko elgetomis ir 
piligrimais. Naktigulto juos pri
glausdavo gailestingi anų gady
nių krikščionys. Artėdami prie 
Umbrijos, jie susidurdavo su ki
tais broliais, kuriuos gaivino tas 
pat džiugus lūkestis. Su tuo 
džiaugsmu pynėsi nerimas, ka
dangi buvo pasklidę piktų gandų 
apie Pranciškaus likimą. Vieni 
skelbė jį esant saracėnų nelais
vėje, — pas juos jisai buvo nu
vykęs tą pačią vasarą, kada misi- 

Jonieriai išplaukė į Maroką. Kiti 
vėl teigė jį norėjus skelbti evan

geliją Saldanui ir žuvus nuo ka
lavijo. Tačiau kiti broliai sakė, 
kad ir jisai keliaująs į Parciun- 
kulą, tą menką pastogę Ange
lų Karalienės bažnytėlės šešė
lyje.

Studijų kapitula
Galų gale jie išvydo Asyžių, 

prisiglaudusį kalno šlaituose. 
Aukštai ant uolos, kur raudo
navo stogai, riogsojo pilies griu
vėsiai. Pilį tik prieš kelerius me
tus suardė įšėlusi liaudis. Apa
čioje, kiek tik akys siekė, 
buvo didžiulė lyguma, kurioje 
gelto šienas ir javai. Alyvų me
džiai, žali ir sidabrinės spalvos, 
ilgomis voromis kopė į kalvų 
viršūnes. Brolis Antanas, turėjęs 
poeto sielą, be abejo, buvo pa
gautas šio gražaus reginio: tų 
skaidrių aukštumų, žydinčių 
laukų, viso šio giedraus krašto, 
kuris buvo tartum kokia meilės 
giesmė Aukščiausiajam.

Aplinkui bažnytėlę, kurią at
naujino pranciškonų rankos, 
tarp medžių buvo matyti keista 
stovykla: išsibarsčiusių padang
čių, pavienių ar daiktan susime
tusių, nukrėstų iš molio, lendrių 
ir meldų. Jos priminė tas kai
miečių šėtras, kurias jie pasi
stato nuo vasaros karščių ir liū
čių. Tarp tų trobikių knibždė
te knibždėjo ištisa minia rudai 
apsirengusių brolių, kurie čia 
iš visur atvyko.

(Bus daugiau)
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Literatūros ir Meno savait
raštyje išspausdintas įdomus Al
donos Žemaitytis straipsnis, at
skleidžiąs Biržų pilies istoriją 
ir pastangas dabar pilį ir rūmus 
atstatyti pirmykštėje didybėje ir 
grožyje. Rašoma, kad Biržų pilį 
pradėjo statyti Kristupas Radvi
la Perkūnas 1580 metais. Tada 
buvo užtvenktos Agluonos ir 
Apaščios upės ir sukurtas 400 
ha plotą užimąs Širvėnos eže
ras, vandens pripildęs ir apie Pilį 
iškastus kanalus. Buvo supilti 
pylimai ir pastatyti gynybos 
bokštai, dviaukštis vartų pasta
tas, pakeliamas tiltas. Jau tada 
buvo pastatytos kareivinės, gink
lų sandėliai, bažnyčia, pradėti 
statyti gyvenamieji rūmai. Po 
Radvilos Perkūno mirties staty
bas tęsė jojsūnus Kritupas Rad
vila II. Bet 1625 m. didžiulė 
švedų kariuomenė pilį sudegino 
ir sugriovė. Ją beveik atstatė 
Kristupo II-ojo sūnus Jonušas 
Radvila. Bet 1655-57 m. švedai 
vėl pilį sugriovė. Ją iš naujo 
atstatė Jonušo pusbrolis Bogus
lavas Radvila. Dar nebuvo baig
tos statybos, kai 1701-04 m. šve
dai vėl puolė Biržus ir minomis 
išsprogdino visą architektūrinį 
ansamblį. Tuos griuvėsius per 
270 metų naikino laikas, bet vis 
dėlto jie išliko iki mūsų laikų. 
Kai kurios rūmų detalės yra visai 
gerai išsilaikiusios. Pagal jas ir 
pagal archyvuose išlikusią gau
sią ikonografiją bei pagal rene
sanso architektūros literatūrą esą 
įmanoma atkurti beveik visas se
nąsias Biržų pilies architektū
rines formas, įskaitant ir turtingą 
inteijerą. Su archeologų E. Skar
džiaus, A. Urbšto, K. Meko talka 
inžinierius N. Kitkauskas paruo
šė restauravimo projektą (1969- 
70 m.). Tačiau Lietuvos kultū
ros ministerija ryžosi pilį ir rū
mus pilnai atstatyti. Atstatymo 
projektą paruošė architektas 
Evaldas Purlys (1975-76 m.). Da
bar jau vyksta pilies atstatymas. 
Darbas eina lėtai, nes neturima 
pakankamai kvalifikuotų darbi
ninkų.

Atstatytuose trijų aukštų rū
muose būsiąs įkurtas etnografi
nis muziejus, rajoninė bibliote
ka, skaityklos, parodų salės, ves
tibiuliai, bufetas, drabužinės, 
administracinės įstaigos ir kt. 
Rašoma, kad pilis esanti vie
nintelė tokio tipo Lietuvoje. Dėl 
to ji turinti ne tik kultūrinę, 
bet ir istorinę reikšmę. Atstaty
toji pilis būsianti Biržų miesto 
karūna.

— Tarp 1979 m. Lietuvoje iš
leistų gerų knygų reikia paminė
ti Ovidijaus “Metamorfozių” 
vertimą. Ovidijus greta Vergili
jaus ir Horacijaus yra vienas žy
miausių romėnų poetų. Pirmiau
sia jis pagarsėjo kaip meilės ir 
lengvo gyvenimo džiaugsmo 
dainius (Ars amandi, Remedia 
amoris). Pats žymiausias jo kū

rinys yra epopėja “Metamorfo
zės” (Pasikeitimai), poetiškai 
vaizduojąs pasaulį nuo jo pra
džios iki imperatoriaus Augusto 
galybės ir garbės. Istorinė tikro
vė ir graikų bei romėnų le
gendos poemoje supinamos į 
nuoseklią ir darnią visumą. Vaiz
duojami keturi pasaulio amžiai, 
visuotinis tvanas, naujos žmonių 
giminės atsiradimas, Trojos ka
ras ir kiti mitai, pinasi sužmo
gintų dievų ir žmonių pasauliai. 
Ovidijaus eiles nagrinėjome ir 
mokėmės atmintinai per lotynų
k. pamokas Lietuvos gimnazijo
se. Šiandien vis mažėja žmonių, 
galinčių skaityti kūrinius, rašy
tus lotynų kalba. Tai tų kūri
nių vertimai darosi dar vertin
gesni. Daugiausia mokyklos rei
kalams Ovidijų yra vertę į lie
tuvių kalbą Motiejus Gustaitis, 
Jurgis Narjauskas, V. Kuliešis, 
A. Churginas’. Dabar štai po ran
ka turime visą “Metamorfozių” 
knygą, išverstą Antano Dam
brausko. Vertėjas yra gimnazijos 
mokytojas, gimęs 1913 m., Kau
no universitete studijavęs lo
tynų ir graikų kalbas (nuo 1932 
m.). Be Ovidijaus, yra išvertęs 
Aristofano komediją “Plutas”, 
redagavo “Iliados” ir “Odisėjos” 
vertimus. “Metamorfozių” ver
timas yra sklandus. Knygos ver
tę padidina paties vertėjo para

šyti platūs? atskirų giesmių pa
aiškinimai, taip pat geografinių 
ir mitologinių vardų žodynėlis. 
Duota ir Ovidijaus biografija. 
Vaga knygą išleido 14,000 egz. 
tiražu.

— Pagal komunistų partijos 
planą dailininkų kūrybinės sto
vyklos pradėtos ruošti ir kol
chozuose. Šių metų liepos 
pabaigoje 10 dienų jau
nųjų dailininkų stovykla dir
bo Ukmergės rajono Butkūnų 
kolchoze. Stovyklai vadovavo ta
pytojas Raimundas Sližys. Gru
pėje buvo 9 tapytojai ir viena 
grafikė. Dailininkai tapė žemės 
ūkio darbus, žmonių portretus, 
peizažus, natiurmortus. Po vieną 
paveikslą dailininkai paliko kol
chozo kultūros namams. Uk
mergės kultūros rūmuose buvo 
stovyklos užbaigtu vės — visų 
sukurtų paveikslų paroda.

— 1963 m. okupuotoje Lietu
voje miręs žymusis teatro reži
sierius Romualdas Juknevičius 
1934-36 metais kaip valstybės 
stipendininkas, A. Olekos-'Žilins- 
ko rekomendacija, buvo pasiųs
tas į Maskvą studijuoti režisū
ros. Jį globojo, supažindino su 
žymiausiais rusų teatralais Lie
tuvos atstovas Jurgis Baltrušaitis.
R. Juknevičius režisūros mokė
si pas garsiuosius režisierius K. 
Stanislavskį, V. Mejerholdą ir J. 
Vachtangovą. Kai kurį laiką V. 
Mejerholdo teatre buvo režisie
rium praktikantu. Dabar Alek
sandras Guobys, R. J ukenvičiaus 
žmonai aktorei Onai Knapkytei 
leidus, Literatūros ir Meno laik
raštyje (Nr. 35 ir 36) paskelbė
R. Juknevičiaus to laikotarpio 
laiškų ištraukas, iš kurių maty
ti, kaip busimasis režisierius 
kukliai gyveno viename Mask
vos viešbutyje, kokius dramų 
pastatymus lankė, kuo 
žavėjosi, kuo nusivylė, kaip 
visa savo gaivališka prigimtim 
pasinėrė į teatro meno paslap
tis.

— Lietuvos dailės muziejaus 
direktorius dail. Pranas Gudy- 
nas spaudai duotame pasikalbė
jime pranešė, kad muziejaus 
centriniuose rūmuose vykstan
čioje parodoje yra ikitarybinio 
laikotarpio dailininkų — V. Du- 
beneckio, J. Šileikos, K. Ši
monio, J. Mackevičiaus, V. Di
džioko, J. Buračo — darbų gau
sus rinkinys. Į atskirą rinkinį 
yra grupuojami užsienyje gy
venančių lietuvių dailininkų do
vanoti ar įsigyti darbai. Kazi
mieras Žoromskis muziejui do
vanojo 140 savo paveikslų. Vik
toras Vizgirda, kelis kartus lan
kydamasis Lietuvoje, vis atvežė 
po kelis paveikslus. Savo kū
rinių atsiuntė E. Urbaitytė. Mu
ziejus turi P. Augiaus grafikos 
darbų didelę kolekciją. Taip pat 
yra gauta A. Vaičaičio, P. Puzi- 
no, A. Galdiko,]. Rimšos, V. Ra- 
to-Rataiskio kūrinių. Kauno pa
veikslų galerijoje daug Vak. Eu
ropos dailininkų kūrinių yra My
kolo Žilinsko padovanotoje ko
lekcijoje. Dailės galerija yra į- 
steigta Klaipėdoje. Gausus mi
niatiūrų muziejus veikia Juod
krantėje. Klaipėdoje neseniai 
atidarytas laikrodžių muziejus, 
jau turįs per 300 įvairios me

ninės vertės laikrodžių.
— Dailininko Jono Mikėno 

aštuoniasdešimtasis gimtadienis 
pagerbtas jo keramikos kūrinių 
paroda, vykstančia Kauno pa
veikslų galerijoje. Kartu išstaty
tos ir jo sūnaus architekto Al
gio Mikėno akvarelės.

— Kauno muzikinis teatras 
sezoną pradėjo rusų autorių V 
Lukašovo ir V. Iljino operete 
‘Kaip susigrąžinti vyrą”. Ir reži
sierius yra rusas v. Buturlėnas is 
Leningrado, ir dailininkas rusas 
V. Kravcevas. Tik dirigentas lie
tuvis S. Domarkas

— Pavergtos Lietuvos spaudo
je kukliai paminėta peizažisto 
ir portretisto dail. Stepono Va- 
rašiaus 85 metų amžiaus sukak
tis. Gimęs 1894 Tytuvėnuose, 
Raseinių aps. Meno dalykus stu
dijavo Kauno meno mokykloje ir 
Paryžiuje. Yra sukūręs J. Gruo
džio, P. Vaičiūno, savo paties 
portretus. Kūrė ir bendrinių 
portretų (Motina, Senis).

Rugsėjo 9 Clevelande kultūriniuose darželiuose įvyko 34-toji tradicinė “Vieno pasaulio 
diena”. Pagrindinę kalbą pasakė senatorius J. Glenn, o didžiausią programos dalį 
atliko Čiurlionio ansamblis, vadovaujamas muziko Alfonso Mikulskio. Nuotraukoje — sena
torius J. Glenn su žmona čiurlioniečių tarpe. Nuotr. J. Garlos

STUDIJŲ SAVAITĖ VOKIETIJOJ
įspūdžiai iš IV pasaulio lietuvių jaunimo kongreso (10)

VIDA ŠLAPELYTĖ

Pasiekus Ostendą, jaunimas 
rinkosi skirtingus atutobusus. 
Vieni vyko į ekskursiją po Eu
ropą, kiti į studijų savaitę. Kaip 
rinkta atstovė, vykau į studiiu 
savaitę Altenberge.

Rašydama apie visas pa
skaitas, svarstymus ir nutarimus, 
galėčiau prirašyti visą knygą, 
bet čia bandysiu perduoti tik 
bendrą vaizdą.

Kelionė į Altenbergą buvo be 
jokių ypatingų įvykių. Visi buvo 
labai išvargę ir dauguma snau
dė autobusuose. Į Altenbergą 
nuvažiavome daug vėliau negu 
buvo numatyta. Tad dienos pro
grama kiek susiardė, ir teko kai 
kuriuos dalykus pakeisti.

Išlipę iš autobusų, pamatėm 
labai gražią vietą, kurioj ži
nojom praleisią visą ateinančią 
savaitę. Apsistojom vietoj, kur 
seniau buvo senas vienuolynas. 
Ten buvo ir labai sena ir žymi 
bažnyčia, kuri dabar pritrau
kia daug vokiečių ir kitų tautų 
turistų. Tuoj mus nuvedė į val
gyklą, nes pietūs jau seniai bu
vo parimsti. Pavalgėm ir ėjom

Jaunimo kongreso būrelis klauso pranešimo.

Jaunimo kongreso delegatai balsuoja savo dienotvarkę. (Nuo
traukos paimtos iš Europos Lietuvio)

— Neseniai išleista V. Lands
bergio paruošta žymaus senes
niosios kartos lietuvių muziko 
Česlovo Sasnausko bibliografija. 
Iki 1916 metų išleisti kūriniai 
visi yra patekę į šią rodyklę. 
Vėlesni leidiniai suregistruoti iš 
atsitiktinių šaltinių. Rodyklė 
apima ne tik muzikos kūrinius, 
bet ir straipsnius, laiškus.

— Molėtų rajone veikia astro
nomijos observatorija. Čia vyks
ta net tarptautiniai astronomų 
suvažiavimai. Rugpiūčio pabai
goje Lietuvos astronomų drau
gijos suvažiavime buvo apžvelg

susirasti savo kambarių. Po ilgos 
kelionės galėjom keletą va
landų pailsėti.

Po to susirinkom į kitą salę, 
kuri buvo didelė ir graži. Ji bu
vo paruošta posėdžiui. Šiame 
posėdy baigėm stovykloj pradė
tus darbus, kad iš ryto galėtu
me tikrai pradėti studijų savai
tės programą.

Liepos 20, penktadienis

Studijų savaitės darbai buvo 
paskirstyti į tris sritis: politinę, 
kultūrinę ir visuomeninę. Šian
dien po pusryčių pradėjom nag
rinėti politinę sritį.

Rinkomės į posėdžių salę 
klausyti dr. K. J. Čeginsko pa
skaitos apie lietuviškos politinės 
sąmonės pagrindus. Dr. K. J. 
Čeginskas yra iš Miuncheno. Jis 
pirmiausia mus supažindino su 
bendrais tautos politinės sąmo
nės pagrindais, o po to — su 
lietuviškosios politinės sąmonės 
pagrindais. Prelegentas mum iš
aiškino, kas yra politinis sąmo
ningumas ir kodėl svarbu jį tu
rėti.

ti Lietuvos astronomų darbai 
tarp 1976 ir 1979 metų.

— Iš spaudai duoto pasikalbė
jimo matyti, kad Kompozitorių 
sąjungos pirmininkas Vytau
tas Laurušas (gim. 1930) baigia 
kurti operą “Mindaugas”, dvy
likos preliudų ir fugų ciklą. At
skiros kūrinio dalys turi spalvų 
pavadinimus. Kuria ir sonatas 
smuikui. Kompozitorius prisipa
žįsta, kad jis esąs ilgai studija
vęs D. Šostakovičiaus ir R. Šce- 
drino muziką ir iš jos daug ko 
išmokęs. Daug smulkesnių kūri
nių yra sukomponavęs pagal E. 
Mieželaičio eilėraščių tekstus.

Pr.N.

Tuoj po dr. K. J. Čeginsko 
paskaitos klausėm St. Lozorai
čio Jr. paskaitos apie politi
nio sąmoningumo reiškimąsi 
lietuviškoj išeivijoj. St. Lozorai
tis Jr. yra Lietuvos atstovas 
prie Švento Sosto Vatikane. Jis 
kalbėjo apie mūsų ateitį, rūpes
čius ir skirtingas padėtis. Jis 
taip pat priminė ir išeivijos or
ganizacijas — Vliką, Altą ir Lie
tuvių Bendruomenę.

Po paskaitų buvo politinės sri
ties simpoziumas ir diskusi
jos. Simpoziume dalyvavo ir abu 
šios dienos paskaitininkai. Taip 
pat dalyvavo Linas Kojelis 
(JAV), kuris kalbėjo apie užsie
nio lietuvių jaunimo santykius 
su Lietuva. Viktoras Nakas 
(JAV) mum daugiau papasako- 
ko apie lietuvių jaunimo daly
vavimą politinėj veikloj. Jonas 
Mackūnas (Australija) kalbėjo 
apie pasaulinį žmogaus teisių są
jūdį ir lietuvių vaidmenį jame. 
Simpoziumui vadovavo Petras 
Nevulis (Vokietija).

Šis simpoziumas buvo geras 
būdas užbaigti ryto darbą, nes 
galėjom daugiau išgirsti iš mūsų 
pačių atstovų, išdiskutuoti gir
dėtas mintis, o taip pat klausti 
klausimus. Kai baigėme diskusi
jas, ėjom į valgyklą pietauti.

Po pietų išsiskirstėm į politi
nės srities darbo būrelius. Buvo 
devyni būreliai, ir kiekvienam 
buvo numatyta tema, kurią rei
kėjo išnagrinėti, padiskutuoti, ir 
pagaliau padaryti nutarimus. Aš 
buvau trečiame būrely, ir mū
sų tema buvo politiniai veiks
niai. Turėjom vieną vadovę, ku
ri buvo iš anksto įsigilinus 
į šią temą. Ji bandė mus visus 
įtraukti į bendrą pokalbį. Deta
liau susipažinom su pagrindi
nėm lietuvių politinėm organi
zacijom, kaip Vlikas, Altą, Lie
tuvių Bendruomenė, ir daugiau 
sužinojom apie jų veiklą.

Po vakarienės pertraukos vėl 
grįžom į darbo būrelius, kol bu
vo laikas užbaigti antrąją studi
jų savaitės dieną.

(Bus daugiau)

MASKVOS
ORKESTRO 
NEIŠLEIDO

Iš Maskvos į JAV turėjo at
vykti simfoninis orkestras kelių 
savaičių gastrolėm. Padaugėjus 
įvairiem pabėgimam, Sovietų 
valdžia orkestro neišleido. Taip 
visi gastrolių koncertai atšaukti.

Ta proga Daily News New 
Yorke rugsėjo 27 gražiai pasišai
pė, — Maskva bijojo, kad iš di
delio simfoninio orkestro gali 
sugrįžti tik styginis kvartetas, at
seit, orkestro didesnė dalis gali 
pasilikti laisvės krašte — Ameri
koje.

į ATSIŲSTA
PAMINĖTI

Stasys Maziliauskas — MER
KELIS GIEDRAITIS. Žemaičių 
vyskupas, kunigaikštis, Vilniaus 
akademijos protektorius ir jo 
ypatingieji laikai. Keturių šim
tų metų Vilniaus universiteto ju
biliejui. Amberland Publishing 
Co., 1813Larchwood Ave.,Troy, 
M i. 48084. Spausdino Pranciško
nų spaustuvė, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 216 psl.

Ši knyga mus domina ne tik 
asmeniu, kurį ji aprašo, bet 
ir autorium. Knygoj apra
šoma istorinė asmenybė. 
Autorių prisimenam kaip lietu
vių spaudoj šmaikščiai besireiš- 
kusį, bet paskutiniais dešimtme
čiais lyg ir nutilusį žurnalistą. 
Ir štai jis mum dabar pateikia 
net visą knygą, surasdamas jai 
gerą progą — Vilniaus universi
teto jubiliejų.

Knygos pavadinimas gali skai
tytoją suklaidinti. Gali atrodyti, 
jog tai istorinė studija. Bet iš tie
sų tai yra beletristinis praeities 
pavaizdavimas. Knyga artimesnė 
grožinei literatūrai, parašyta įdo
miai.

Tomas Venclova — LITHUA- 
NIAN LITERATURE. A Survey.
1979. Išleido Tautos Fondas. 
16 psl.

Ši trumpa lietuvių literatūros 
apžvalga, išleista anglų kalba, 
buvo dalinama Rio de Jane iro, 
Brazilijoj, liepos 15-21 vykusio 
PEN klubo kongreso dalyviam. 
Plačiau apie ją rašoma Eltos pra
nešime, išspausdintame Darbi
ninko š.m. rugsėjo 14 dienos nu
mery, 2-ame puslapy (“Tomas 
Venclova apie lietuvių literatū
rą”).

J. Burkus — ARTI TIKSLO. 
1979. “Sūduvos” leidinys: Hot 
Springs, AR, Los Angeles, 
C A. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė, Chicago, IL. 256 psl. Už
sisakoma autoriaus adresu: 809 
Ramble St., Hot Springs, AR 
71901.

Knygos pradžioj (“Pratarmėj”) 
autorius rašo:

“Plačiai gvildenau “Du dvasi
nių būtybių pasauliai” knygo
je geruosius angelus ir gerąsias 
žmonių vėles, kurie džiaugiasi 
danguje, ir tuos angelus bei 
žmones, kurie nėra geri ir dėl to 
kenčia pragare. — Bet dar yra 
besiskaidrinančių vėlių pereina
moji stovykla pakelyje į dangų 
— skaistykla. Ją trumpai užsimi
niau “Teresės Neumannaitės” ir 
“Konnersreutho Teresės” kny
gose . . .”

Pasisako ir apie naująją 
knygą:

“Šioje knygoje kalbu apie 
skaistyklą, joje kenčiančias šven
tas vėles ir jų kentėjimus, jų 
gelbėjimą ir kaip mums patiems 
jo išvengti, remdamasis ne tik 
viešu apreiškimu, Katalikų 
Bendrijos oficialiu mokymu ir 
jos tėvų bei teologų nuomonė
mis, bet ir šventiesiems duotais 
apreiškimais, šventų mistikų bei 
šventų vėlių patirtimi ir jų 
liudijimais.”

Tokiu būdu šioj knygoj rašo
ma, kaip nurodyta jos turiny, 
apie šventųjų bendravimą, as
meninį teismą ir gyvųjų nuotai
kas, skaistyklos vardą, supratimą, 
reikalingumą, pagalbą skaistyk
los vėlėm ir t.t.

VAKARŲ EUROPOS LIETU
VIŲ SIELOVADOS KUNIGŲ 
IR PASAULIEČIŲ SUVAŽIA
VIMO PORA PASKAITŲ. 1979. 
Išleido Vakarų Europos Lietu
vių Sielovados Centras. Spaus
dino Saleziečių spaustuvė. 32 
psl.

Pirmoji šioj knygutėj išspaus
dinta paskaita — Dievas, Lieti?1 
va ir mes. Jos autorius pre 
Ladas Tulaba prasmingai remii v 
si poetų Maironio, Brazdžionio 
ir Žalvarnio posmais.

Antroji paskaita — Palaimintų
jų ir šventųjų skelbimas. Jos 
autorius — J. Vaišnora, 
MIC. Pažymėtina, tariant 
jo žodžiais, kad palaimin
tųjų ir šventųjų skelbimo proce
sas nėra toks paprastas, kaip 
daugeliui atrodo.
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ŽINIOS IŠ JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Philadelphijoj reziduojanti 
JAV LB krašto valdyba ruošiasi 
pareigų perdavimui Clevelande 
š.m. rugsėjo 29-30 LB tarybos 
sesijoj išrinktam naujam krašto 
valdybos pirmininkui. Po trijų 
krašto valdybos kadencijų ir de- 
vynerių aktyvios veiklos metų 
baigiasi iš Philadelphijos ir jos 
apylinkių kilusių “pirmininkų 
dinastija”, ir valdžios centras 
atiteks kitai kolonijai. Tačiau 
nors ir ruošiamasi pareigų 
perdavimui ir raštai yra segami į 
bylas, veikla sustoti negali, 
sprendimai turi būti daromi ir 
ateities darbai planuojami.

Parama Pennsylvanijos 
“angliakasių Lietuvai”

Krašto valdybos pirmininkui 
Alg. Gečiui rugpiū?io vidury 
teko keletą dienų praleisti Penn
sylvanijos anglių kasyklų rajone. 
Nors jo buvo vykta kalbėti Penn
sylvanijos Lietuvių dienoj, susi
darė galimybė artimiau pažinti 
šią lietuvišką salą, kurią prieš 
kelerius metus atrado ir mūsų 
visuomenei pristatė fotografas 
kun. Alg. Kezys, žurnalistas VI. 
Būtėnas ir etnografė Elenutė 
Bradūnaitė. A. Gečys grįžo su
žavėtas ten gyvenančių nuošir
džiu lietuviškumu. Krašto val
dybos posėdy buvo svarstyta, 
kaip šiai lietuvių gyvenvietei 
padėti, kad šimtmečio pradžioj 
ten klėstėjusi lietuvybė dar tvir
čiau atbustų.

Paskutiniame savo oficialiame 
posėdy krašto valdyba paskyrė 
$1000 paramą lietuviškai radijo 
programai Pennsylvanijos “ang
liakasių Lietuvoj” įkurti. Lietu
vos vyčių 144 kuopa, kuriai pir
mininkauja Anna Klizas Wargo, 
sutiko rūpintis tos programos į- 
kūrimu ir jos paruošimu. Vyčių 
pirmininkė informuoja, kad dar 
prieš Kalėdas bus perduotas pir
masis radijo pusvalandis. Tiki
masi, kad programa prigis, su- 
fe.. . ! ....... ..... .....

DETROITO LIETUVIUOSE

Gražūs Lietuvių 
Bendruomenės užmojai

Kaip beveik visur Šiaurės 
Amerikoj, Detroito lietuvių kul
tūrinė veikla vasaros metu visiš
kai užgęsta. Tiesa, kultūrine- 
politine programa pamuštas 
būna birželio įvykių minėjimas, 
rengiamas kartu su estais ir lat
viais. Bet tai šermeninės nuo
taikos renginys. O keletas ge
gužinių gamtoj, iš kurių orga
nizacijos siekią daugiau ar ma
žiau pelno, teikia tik fizinę at
vangą. Kultūrinė bei kultūrai ar
timesnė veikla paprastai prasi
deda su rugsėju ir baigiasi daž
niausiai balandy, nes gegužėj 
jau sunku publiką į sales besu- 
kviesti.

Per paskutinius kelerius me
tus LB Detroito apylinkė su
rengė vertingų kultūrinių pobū
vių, vakaronių. Tik, atrodo, tie 
renginiai būdavo spontaniški; 
vienam praėjus, kitas teplanuo- 
jamas. Bent jau visų metų ren
ginių plano man niekada nete
ko matyti. Taip buvo anksčiau. 
O šiemetinė valdyba pabandė 
susiplanuoti visiem metam, 
tai yra visam rudenio-žiemos- 
pavasario sezonui. Tai atlikti pa
vedė kultūros vadovei Liudai 
Rugienienei. Per “tuščius” va
saros mėnesius ji rašinėjo laiš
kus, skambino, susitikinėjo as
meniškai. Atsirado 14-kos rengi
nių planas, kurį valdyba patvir
tino ir leidžia skelbti viešai. 
Štai tie renginiai, numatyti įvyk
dyti Dievo Apvaizdos parapijos 
kultūros centre:

1. Tautos šventės minėjimas— 
rugsėjo 16 (jis jau įvyko ir ge
rai pasisekė; kalbą pasakė cleve- 
landietis visuomenininkas dr. 
Antanas Butkus; meninę progra
mą atliko solistė Danutė Petro
nienė, pianistas Vidas Neve
rauskas ir deklamatorė Dalia 
Navasaitienė). 2. Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukaktuvinė 
paroda — spalio 13-14 (Draugo 
redaktoriaus Broniaus Kviklio 
eksponatai). 3. Vilniaus univer
siteto 400 metų sukakties minė
jimas — spalio 14, 12 vai. (Bro
niaus Kviklio paskaita). 4. Vil
niaus universiteto 400 metų su

lauks verslininkų paramos ir il
gus metus skleis lietuvybę šiai 
gausiai lietuvių salai.

Besilankant teko patirti ir apie 
vakarais veikiančius lietuvių 
kalbos kursus Shenandoah. Juos 
lanko apie 50 lietuvių amerikie
čių, o mokytojauja trys lietuviai 
klebonai — prel. J. Neverauskas, 
kun. Alg. Bartkus ir kun. Mat. 
Jarašiūnas. Vyčių vadovybei su
teikus žinias, švietimo taryba ža
da mokyklą paremti mokomąja 
medžiaga ir atliekamu doleriu. 
Džiugu, kad plannuojama pana
šius lituanistinius kursus įsteigti 
ir kitoj Schulkill apskrities vie
tovėj.

Planuojami ir kultūriniai mai
nai. Kun. Alg. Bartkui pareiš
kus pageidavimą, kad būtų 
naudinga turėti tautinių šokių 
ekspertę vietos šokių vadovam 
patobulinti, JAV LB krašto val
dyba, tarpininkaujant Tautinių 
Šokių Instituto pirmininkei Ga
linai Gobienei, kelerių savaičių 
laikotarpy nusiųs buv. Philadel
phijos Aušrinės tautinių šokių 
mokytoją Marytę Radikienę ke
liem savaitgaliam į “angliakasių 
Lietuvą” tautinių šokių pamo
kyti. Tikimasi, kad Vl-ojoj tau
tinių šokių šventėj pirmą kartą 
turėsim šokėjus iš “angliakasių 
Lietuvos”.

JAV LB leidinių reikalai
Dabartinė LB krašto valdy

ba savo kadencijos metu užpla
navo išleidimą eilės veikalų sve
timomis kalbomis. Tačiau už
planuoti yra viena, o įvykdyti 
jau kita. Vis dėlto judama į 
priekį, ir planai realizuojami 
žymiai geriau, kaip pas sovietus. 
Tikimasi, kad Clevelande įvyk
siančioj tarybos sesijoj galima 
bus pristatyti jau septintą doku
mentinį leidinį “Violations of 
Human Rights in Soviet Oc- 
cupied Lithuania — a Report for 
1978”. Šį veikalą šiais metais 

kakties minėjimas amerikie
čiam — spalio 25 (šis minė
jimas ne viešas, tik su kvietimais, 
tad ir jo pradžios laikas ne
skelbiamas). 5. Vakaronė su det- 
roitiečiu rašytoju Vytautu Alan
tu — lapkričio 10 (pradžios va
landa bus paskelbta vėliau). 6. 
Marijos Gaižutienės keramikos 
darbų paroda — gruodžio 8-9.
7. Iranas skaidrėse, arba archi
tekto Rimanto Griškelio kelionių 
po Iraną skaidrės — guodžio 9.8. 
Naujųjų Metų sutikimo balius 
(vienintelis pramoginis-socia- 
linis renginys, LB Detroito apyl. 
v-bos rengiamas bene dvidešim
tį metų). 9. Poezijos ir dainos 
popietė — 1980 sausio 13, 12 
vai. (programos dalyviai bus pa
skelbti vėliau). 10. Politinė va
karonė — vasario 2 (dalyviai bus 
paskelbti vėliau). 11. Du meni
niai vienetai iš Pietų Ameri
kos: ansamblis Ąžuolynas iš Uru
gvajaus ir Žibutės iš Argenti
nos — kovo 1. 12. Zitos So- 
deikienės meno darbų paroda
— kovo 1-2. 13. Aktoriaus Jo
no Kelečiaus rečitalis — kovo 
22. Popietė su chicagiete rašy
toja Nijole Jankute-Užubaliene
— balandžio 20, 12 vai.

Iš pateikto plano matom, kad 
daugelio renginių dalyviai ne 
vietiniai, o iš kitų miestų, ne
kalbant jau apie P. Amerikos 
ansamblius. Galima įsivaizduoti, 
kiek reikėjo kultūros vadovei 
pastangų, kad su jais sutartų 
rengimo datą ir net nustatytų 
valandas, juoba, kad kai kurie 
pakviestieji yra nuolat angažuo
ti kitur. Lieka viltis, kad nė vie
nas iš numatytų renginių neiš- 
kris, kad viskas bus įvykdyta. 
Publikai patartina šią programą 
iš skaitomų laikraščių išsikirpti 
ir pasidėti prie savo kalendo
rių.

Ta pačia proga tenka priminti, 
kad LB valdyba pelno tesitiki 
tik iš N. Metų sutikimo. Iš 
kultūrinių popiečių bei vakaro
nių pelno beveik niekada nelie
ka ir net ne visada išeinama ly
giomis. LB vadovybė jas rengia, 
kad neužgestų mūsų tautinė gy
vybė. Kad ne vien stiklelius 
kilnodami, valgydami ir šokdami 

redagavo dr. T. Remeikis ir 
inž. Br. Nainys. Rezistenci
nius leidinius į anglų kalbą ver
čiant, talkino eilė mūsų jauni
mo.

Dr. Broniaus Kaslo ruošiamas 
ir LB finansuojamas dokumen
tinis veikalas prancūzų kalba 
apie Lietuvą galutinai paruoš
tas spausdinti. Taip pat baigia
mas ir dr. Tomo Remeikio veika
las “Dissent in Lithuania”, di
desnę dalį šio veikalo rinkimo 
darbo jau anksčiau atlikus.

Amerikietis lietuvis dr. R. 
Krickus yra užbaigęs LB užsaky
tą studiją apie lietuvius politi
nius kalinius ir ją pateikęs ame
rikiečių spaudai. Doktorantas 
Alg. Tamašiūnas, kaip informuo
ja Kento univ. prof. J. Cadzow, 
baigia rašyti LB užsakytą stu
diją apie lietuvių-žydų santy
kius vokiečių okupacijos metais.

Ginami politiniai kaliniai
JAV LB visuomeninių reikalų 

tarybos pastangomis suorgani
zuota “Koalicija išlaisvinti Pet
kui ir Gajauskui” baigia komp
lektuoti garbės komitetą. Jos iš
ėjimas į viešumą įvyko Sacharo
vo komiteto apklausinėjimų me
tu Washingtone š.m. rugsėjo 26. 
Koalicija, kuriai pirmininkauja 
amerikietis Charles Zerr, yra ar
timame kontakte su Sacharovo 
komitetu, jam talkina ir su juo 
bendradarbiauja lietuvių poli
tinių kalinių gelbėjimo tikslais.

SAg (LB Inf.)

VVORCESTER, 
MASS.

Uršulė Daukantienė, A.L.R.K. 
Moterų S-gos įkūrėja, buvo su
sirgusi ir gulėjo Šv, Vincento 
ligoninėj. Dabar sveiksta ir stip
rėja namuose.

Steponas Valinskas Sr. buvo 
susirgęs ir paguldytas ligoni
nėn. Dabar jau namuose. St. Va
linskas priklauso prie Šv. Kazi
miero parapijos ir uoliai talkina 
visuose darbuose, dalyvauja 
chore.

Albertas Mateika ir Grabaus
kas, šauliai iš Floridos, rugsėjo 
pradžioj lankėsi Worcestery. A. 
Mateika prieš keletą metų gyve
no Worcestery ir buvo Šv. Ka
zimiero parapijos vargonininkas 
ir choro vadovas. Jis įsteigė Dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopą ir 
buvo pirmasis jos pirmininkas.

Šv. Kazimiero parapijos mo
kykla rugsėjo 5 pradėjo mokslo 
metus. Mokyklai nuo jos įsteigi
mo vadovauja Šv. Kazimiero 
seselės.

Lituanistinė mokykla mokslo 
metus pradėjo rugsėjo 15 Šv. 
Kazimiero parapijos mokyklos 
patalpose. Pamokos vyksta kiek
vieną šeštadienį 9-12 vai. ryto. 
Mokykloj dirba mokytojos Joana 
Dabrilienė ir Nijolė Prancke- 
vičienė. Tėvų komitetas, mo
kytojos ir LB apylinkės valdyba 
prašo tėvų, turinčių mokyklinio 
amžiaus vaikų, atvežti juos į 
mokyklą. Informacijas teikia 
mokytojos: J. Dabrilienė 755- 
9486, N. Pranckevičienė 735- 
5981.

Juozas ir Janina Miliauskai 
šiais metais švenčia vedybi
nio gyvenimo 25 metų sukaktį. 
Rugsėjo 16 jie dalyvavo Family 
Life Ministry suorganizuotoj 
šventėj. Visų parapijų asmenys, 
švenčių vedybinio gyvenimo 25 
ar 50 metų sukaktis Šv. Povilo 
katedroj dalyvavo bendrose mi
šiose. Po mišių vyko vaišės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos salėj. Mišiose ir vaišė
se dalyvavo vysk. B. Flanagan, 
vysk. T. Harrington, eilė kuni

gų ir daug svečiu.

bendrautume, bet kad retkar
čiais sustotume ir prie tokių 
vertybių, kurios ilgiau pasilieka 
galvoj bei širdy. Jeigu numaty
tose ir čia paskelbtose popie
tėse bei vakaronėse gausiai da
lyvaus im, ateinančių metų valdy
bos bus paakstintos dar dides
niam planam bei įvairesniem 
renginiam.

Alfonsas Nakas

Clevelande po Tautos šventės iškilmių organizacijų vėlia
vos nešamos iš bažnyčios. Vadovauja A. Jonaitis. Nuotr. v.
Bacevičiaus

Romuvos skautų stovyklavietė Huntsville, Canada, atšventė 
savo 17 metų gyvavimo sukaktį. Iš k. stovi stovyklos virši
ninkė ps. S. Kaziliavičiūtė ir s. kun. S. Kulbis, Sj, kuris 
jau 17 metų stovykloje kapelionauja. Nuotr. V. Bacevičiaus

40 valandų atlaidai Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj vyks 
spalio 7-9.

A.L.R.K. Moterų s-gos susirin
kimas vyks spalio 7.

Šv. Kazimiero parapijos vyrų 
choras, vadovaujamas muz. Z. 
Snarskio, akomponuojant para
pijos vargonininkei Olgai Keršy- 
tei, spalio 13, šeštadienį, 6:30 
vai. vak. Maironio Parke rengia 
rudeninį koncertą su vakariene 
ir šokiais.

Koncertą su paroda spalio 14 
sekmadienį, 1 vai. popiet rengia 
Marijos Nekalto Prasidėjimo — 
Putnamo seselių Šv. Kazimiero 
parapijos rėmėjų skyrius. Iškil
mės vyks Maironio Parko že- 
mutinėj salėj su pietumis. Me
ninę dalį atliks solistas Norber
tas Lingertaitis. Jam akompo- 
nuos Aldona Lingertaitienė. 
Abu iš Bostono. Jie turės ir gin

WATERBURY, 
CONN.

Ketvirtis šimtmečio lietuvių 
moterų veikloj

Waterburio lietuvės moterys, 
po karo išblokštos iš gimtojo 
krašto, giliai pergyvendamos 
Lietuvos kančias, po varginan
čių darbų įmonėse bei šeimo
se nenuleido rankų laisvalai
kiais. Mokytojos ir skautininkės 
Onos Saulaitienės sukviestos, 
1954 įsteigė LMKF Waterburio 
klubą, kad, sujungtos bendrais 
siekiais, galėtų padėti savo tau
tai, pasireikšdamos tautine bei 
kultūrine veikla.

Per tą 25 metų laikotarpį 
klubas rėmė ir palaikė skau
tų ir sporto organizacijas, jauni
mo kongresus, Vasario 16 gim
naziją, Alkos muziejų, lietuviš
ką spaudą ir mokyklą, dalyvau
davo tautybių pasirodymuose su 
tautiniu menu, kepiniais ir dai
lės parodomis. Siuntiniais ir au
komis rėmė Sibiro kalinius, Su
valkų trikampį ir lietuvius disi
dentus. Lietuvių Fondui įteikė 
$1000, Tautos Fondui $500 ir 
Kento universiteto lituanistikos 
skyriui $100. Anksčiau ir dabar 
yra rašomi laiškai Amerikos 
prezidentam, senatoriam ir 
kongresmonam dėl žmogaus 
teisių ir Sovietuose kalinamų 
Petkaus, Gajausko, Sadūnaitės ir 
kitų lietuvių.

Kartkarčiais ruošiami klubo 
baliai ir piknikai iždui papildy
ti bei padėti asmenim, rei
kalingiem pagalbos.

Klubas palaiko ryšius su New 
Haveno ir Hartfordo lietuvių 

taro dirbinių parodėlę. Visos šio 
renginio pajamos skiriamos pra
dėtam statyti seselių vienuoly
nui. Seselės atsiveš lietuviškų 
knygų, plokštelių, juodos duo
nos ir natūralaus medaus.

Lietuvių radijo valandos veik
los penkerių metų sukakties mi
nėjimas vyks spalio 20, šeštadie
nį, 7 vai. vak. Maironio Parke 
su programa, vakariene ir šo
kiais. Programoj pasirodys jau
nimas 12-21 m. amžiaus su savo 
talentais. Dalyvaujantiem kon
kurse bus skiriamos premijos. 
Šiai kultūrinei ir patriotinei ra
dijo programai vadovauja E. Mei
lus, Jr. Programa girdima du kar
tus savaitėj.

Lietuvių Moterų Socialinis 
Klubas Šv. Kazimiero parapijos 
salėj spalio 20-21 rengia baza- 
rą. Veiks virtuvė su lietuvišku 
maistu. J»M.

moterų klubais, pagal galimybę 
lankydamos vienos kitų paren
gimus.

Klubui vadovavo šios pirmi
ninkės: M. Taruškienė, O. Ton- 
kūnienė, E. Bražėnienė, V. 
Liaudinskienė, G. Valiulienė,
I. Končienė, a.a. J. Šlapkū- 
nienė. Šiuo laiku vadovauja D. 
Venclauskaitė su šia valdyba: 
K. Čampienė — sekretorė, J. 
Bajorienė — iždininkė, A. Paliu- 
lienė — narė. Revisijos komisija: 
A. Gylienė ir M. Kudirkienė.

Spalio 20, šeštadienį, 8 vai. 
vakaro Šv. Juozapo lietuvių pa
rapijos salėj, 29 John S Ji, 
Waterbury, klubas ruošia jubi- 
liejinįkoncertą-balių, pakviesda
mas lietuvių ir amerikiečių tar
pe kylančią žvaigždę, iš balsin
gos šeimos kilusį jauną Kanados 
operos solistą Vytautą Paulionį, 
kuris pobūvio dalyviam atskleis 
arijų ir lietuviškų dainų grožį. 
Po koncerto bus vaišės namie 
gamintais valgiais. Bus ir šokiai, 
grojant geram orkestrui.

Tikėtina, kad Waterburio 
ir apylinkių lietuviai savo atsi
lankymu duos ryžto klubo na
rėm nepavargti ir ateity sutarti
nai darbuotis lietuvybės baruo
se. kč

— Juozas ir Kazimiera Snieč- 
kai, Cleveland, Ohio, artimųjų 
ir draugų tarpe rugsėjo 16 at
šventė 50 metų vedybinę sukak
tį. Minėjimo pokylį suruošė jų 
vaikai: Ramutė Aidienė, Vytau
tas ir Gintas.

— Dail. Vandos Aleknienės 
meno paroda įvyks spalio 12- 
20 Chicagoj, Jaunimo Centro 
Čiurlionio galerijoj. Parodą ren
gia LSS Seserijos vadija.

— Petras Plumpa buvo įsi
jungęs į politinių kalinių strei
ką Permės lageryje No. 35. 
Kaliniai reikalavo, kad užsienio 
korespondentam ir Jungtinių 
Tautų atstovam būtų leista susi
pažinti su lagerių sąlygomis (Po- 
sev, 1979 birželio nr.). (E)

— Balfo 35 metų sukakties 
minėjimas — balius Clevelan
do Lietuvių Namuose įvyks 
spalio 6.

— Solistės Ginos Čapkaus- 
kienės koncertas Chicagoj, Jau
nimo Centro didžiojoj salėj, 
įvyks spalio 7.

— Rytų Vokietijos garsioji 
plaukimo čempijonė Renate Vo- 
gel-Heinrich rugsėjo pradžioj 
pasitraukė į Vakarus. Žymioji 
sportininkė, pasinaudodama ke
lione į Vengriją, pakeliui su
stojo Vakarų Vokietijoj ir pasi
prašė politinio prieglobsčio, ku
ris jai buvo suteiktas. Renate 
Vogel-Heinrich 1971-74 metų 
laikotarpy tarptautinėse varžy
bose yra laimėjusi penkis aukso 
medalius ir vieną sidabro me
dalį.

— Juris Kalninš, latvis jūri
ninkas, birželio 18 iš sovietinio 
laivo pabėgo į Švediją, kur jis 
gavo politinį prieglobstį. Jis ne
pastebėtas iššoko į jūrą, kai dau
guma jūreivių žiūrėjo televizijos 
filmą. Jau visai nusikamavusį 
Kalninšą ištraukė švedų švejai. 
(E) '

— P. Maldeikis, Tėvynės 
Sargo redaktorius, sulaukęs 
75 m. amžiaus, buvo pagerbtas 
Lietuvių Krikščionių Demokratų 
tarybos suvažiavime, kuris įvyko 
rugsėjo 15-16 Clevelande.

— Lietuvių gydytojų suvažia
vime Toronte rugsėjo 1-3 išrink
ta nauja Pasaulio Lietuvių Gy
dytojų Sąjungos centro valdyba: 
pirm. dr. Domas Giedraitis, 
vicepirm. dr. Alicija Ruibienė, 
sekr. ir ižd. dr. J. Daugirdas. 
Visi iš Chicagos. Medicinos žur
nalo redaktorium paliktas dr. 
Danielius Degėsys iš Cleve
lando.

— Jonas Narbutas, knygos 
“Sportas Nepriklausomoje Lie
tuvoje” autorius, mirė rugsėjo 20 
Montrealyje, Kanadoj.

— Prof. Juozas Žilevičius, 
Muzikologijos archyvo Jaunimo 
Centre vedėjas, Chicagoj išbu
vęs septyniolika metų lietuvių 
jėzuitų globoj, išvyko gyventi 
dukters šeimoj Baltimore, Md.

— Tėviškės Žiburių, Toronte 
leidžiamo Kanados lietuvių sa
vaitraščio, 30-ties metų sukaktis 
bus atžymėta gruodžio 9 Anapi
lyje su akademija ir koncertu bei 
banketu.

— Europos lietuviškųjų stu
dijų 27-oji savaitė įvyks 1980 
rugpiūčio 9-16 Austrijoj, Inns- 
brucke. Savaitę moderuos dir. V. 
Natkevičius, Romuva, ir dr. J. 
Norkaitis, Stuttgart. Organizaci
nę komisiją sudaro I. Joerg-Nau- 
džiūnaitė, Wenns, Tirolis, dr. 
A. Kušlys, Bem, ir A. Gri
nienė, Muenchen. Š. m. spalio 
mėnesį Innsbrucke įvyks 27- 
osios studijų savaitės rengėjų 
posėdis programai ir techniš
kiem klausimam aptarti.

— Kennebunkport, Maine, 
lietuvių pranciškonų vienuoly
nui reikalingas virėjas arba virė
ja. Informacijom rašyti arba 
skambinti: Franciscan Monaste- 
ry, Kennebunkport, Maine 
04046. Tel. 207 967-2011.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: L. Malinauskas, Putnam, 
Conn., N. Lingertaitis, Dorches
ter, Mass., J. Kantanavičius, La- 
keland, Fla., Užsakė kitiem: G. 
Šlapelienė, Commack, N.Y. —V. 
Šlapelytei, Manhattan Beach, 
Calif.; vietoj mirusioj. Garunkš- 
čio skaito V. Garankštis, W. Ger
many. Sveikinam naujus skaity
tojus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem metam 
tik 10 dol. Atnaujinant — visiem 
13 dol. metam.
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TAUTOS ŠVENTĖ BROCKTONE
Rugsėjo 9, sekmadienį, vado

vaujant Martyno Jankaus šaulių 
kuopai, Brocktone iškilmingai 
atšvęsta Tautos šventė.

Iškilmės prasidėjo 10 vai. Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioj. Dalyvavo unifor
muoti šauliai: Dr. Vinco Kudir
kos Worcesterio kuopa ir Jono 
Vanagaičio Bostono kuopa su 
kuopų vėliavomis, Martyno Jan
kaus Brocktono kuopa su Ame
rikos, Lietuvos ir kuopos vėlia
vomis. Lietuvių Katalikių Mo
terų S-gos 15 kuopos moterys, 
pasipuošusios tautiniais drabu
žiais, atlydėjo savo vėliavą. M. 
Jankaus šaulių kuopos pirminin
ko P. Šaulio vadovaujamą eise
ną prie bažnyčios durų pasi
tiko ir prie altoriaus atvedė iš
kilmėse dalyvavę kunigai: dr. 
Antanas Jurgelaitis, Jonas Prū
saitis ir Jonas Longas.

Mišias, užprašytas M. Jankaus 
šaulių kuopos, už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės aukojo ir pa
triotinį pamokslą pasakė kun. A. 
Jurgelaitis, OP. Šv. Kazimiero 
parapijos choras iškilmingai gie
dojo komp. J. Gaidelio mišias ir 
kitas giesmes. Pamaldos baigtos 
visų dalyvių sugiedotu Lietuvos 
himnu.

Po pamaldų salėj vyko vaišės.
3 vai. popiet parapijos salėj 

įvyko Tautos šventės minėjimas 
su programa ir vaišėmis. Minė
jimą atidarė M. Jankaus šaulių 
kuopos pirm. Petras Šaulys. Pa
sveikinęs susirinkusius, pa
kvietė sunešti vėliavas.

Šventės programai vadovavo 
buv. ilgametis M. Jankaus kuo
pos pirm. Romualdas Bielkevi- 
čius. Sugiedojus Amerikos ir 
Lietuvos himnus, invokaciją su
kalbėjo kun. dr. Antanas Jurge
laitis, OP.

Pagrindinę kalbą pasakė Nau
josios Anglijos rinktinės pirm. 
Algirdas Zenkus. Jis priminė 
šios šventės įsteigimą, apibūdi
no Vytauto Didžiojo laikus, o 
taip pat pabrėžė ir savos kalbos 
svarbą.

Po paskaitos nusipelniusiem
M. Jankaus kuopos šauliam 
buvo įteikti žymenys. R. Biel- 
kevičius perskaitė Šaulių Sąjun
gos centro valdybos aplinkraš
tį, pagal kurį skiriami apdova
nojimai. Kuopos pirm. P. Šaulys 
pakvietė žymenis įteikti J. 
Vanagaičio kuopos pirm. J. Sta
šaitį ir M. Jankaus kuopos sekr. 
St. Gofensienę.

PRIEŠŠVENTINIS PRIMINIMAS!
BRANGŪS KLIJENTAI!

Pagal praėjusių metų patyrimą, daugelis iš Jūsų, ar
tėjant šventėms, norės pasiųsti savo giminėms dovaną- 
siuntinį. Dovana, pasiųsta šventėms, bus daiktinis įrody
mas Jūsų meilės ir pagarbos savo artimiesiems.

Paprastai šiuo prieššventiniu laikotarpiu paštas būna 
perkrautas. Tai kartais sutrukdo siuntinių įteikimą savu 
laiku. Todėl, norint išvengti panašių atsitikimų, geriau iš 
anksto pasiųsti Jūsų šventinius siuntinius.

Kaip ir praėjusių metų sezone, firma
COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION, 

užsiimanti iicenzijuotų siuntinių siuntimu į Estiją, Latviją, 
Lietuvą, Ukrainą ir į visus Tarybų Sąjungos gyvenamus 
rajonus, visada pasiruošusi Jums patarnauti, siunčiant 
šventinius siuntinius Jūsų artimiesiems. Tad paskubėkite 
— padarykite savo giminėms malonią dovaną šventėms.

Reikalaukite mūsų katalogų šiuo adresu:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION 
488 MADISON AVENUE, 21 st FLOOR 
(BETWEEN 51 st AND 52nd STREETS) 

NEW YORK, N.Y. 10022
TEL. (212) 758-1150, 758-1151

L ž
Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 pages, price 8 dol.)

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery“ už 8 dol. Persiuntlmas- 
Postage 50 c.

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

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

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

Tylos minute buvo pagerbta 
a.a. sesė Edita Pulminskienė, 
nesulaukusi šių Tautos šven
tės iškilmių. Jai skirtas Šaulių 
Žvaigždės medalis buvo per
duotas šermeninėj jos vyrui rug
piūčio 25.

Po liūdesio minutės Šaulių 
Žvaigždės medaliai įteikti Petrui 
Pulminskui, Bronei ir Edvardui 
Martišiam ir Šaulių Žvaigždės 
ordinas —Vladui Jakimavičiui.

Meninėj daly Julija Šaulienė 
paskaitė patriotinių eilėraščių. 
Julija ir Petras Šauliai gražiai pa
dainavo keletą duetų. Jiem 
akomponavo komp. J. Gaidelis. 
Po to sesė Julija suorganizavo 
bendrą visų dalyvių dainavimą, 
kuo visi buvo sužavėti. Minė
jimas baigtas Marija, Marija 
giesme.

Išnešus vėliavas, vyko puikios 
vaišės, kurias subsidijavo žyme
nis gavusieji: Petras Pulmins- 
kas bei Edvardas ir Bronė Mar
tišiai. Vaišes puošniai ir skaniai 
paruošė šaulės St. Gofensienė, 
Br. Martišienė su nuoširdžiom 
talkininkėm.

Pagarba ir padėka šaulių ir
L.K. Moterų Sąjungom, kurios 
netyli, bet parodo, kad lietuvių 
tauta tebėra gyva. Gražu, kad iš
eivijos lietuviai jungiasi į orga
nizacijas, skelbia pasauliui mū
sų tautos troškimą būti laisvais.

E. Ribokienė

BALTIMORĖS 
ŽINIOS

Lietuvių Posto 154 ir jų padė
jėjų naujų valdybų supažindini
mo iškilmės įvyko rugsėjo 30 
Lietuvių Svetainės didžiojoj sa
lėj. Dalyvavo Marylando ir Bal
timorės Amerikos legionierių or
ganizacijos viršininkai. Lietuvių 
Postas mažas, bet posto nariai 
smarkiai veikia įvairiuose le
gionierių parengimuose. Naują 
valdybą sudaro: komendantas 
Kazys Sarpalis, vicekomendan- 
tas Edmundas Bartas, adjutantas 
Jonas Stefura, kapelionas kun. 
Antanas Dranginis, ižd. Algirdas 
Bucevičius, maršalka Vemon 
Pfeifer, patarėjų komiteto nariai 
Alfonsas Adomaitis, Robert 
Denman ir Robert Jenkins. Pa
dėjėjų valdybą sudaro: pirmi
ninkė Eugenija Pazneikienė, 
vicepirmininkė Mary Byme, 
sekr. Elena Mazz, ižd. Shirley 
Colley, kapel. Lilė Walsh, mar-

Mirtis yra labai nemiela ir ne
laukiama viešnia. Dažniausiai 
esame pratę matyti ją, kada ji 
aplanko jau gerokai vyresnio 
amžiaus ir net bebaigiančius sa
vo amžių. Bet ir tada ji palie
ka daug skausmo ir liūdesio 
artimiesiem ir draugam. Tačiau 
ji yra labai baisi ir neapsakomo 
skausmo nešėja, kada ji aplanko 
jaunus, vos pražydusius gyveni- 
nimui. Taip ji padarė ir rugsė
jo 13. Tą dieną staigiai mirė 
Arvydas Vaičjurgis, kuris buvo 
bebaigąąs 35-tuosius savo gyve
nimo metus. Jo tėvam Valeri
jai ir inž. Juozui Vaičjurgiams, o 
taip pat sesutei Birutei Šležie
nei buvo lyg baisaus plėšiko 
įsiveržimas į jų namus, kuris nu
sinešė jų sūnaus ir brolio gy
vybę.

šalka Jo Ann Jenkins, vėliavų 
sargybai Evelyn Smith ir Cathe- 
rine Smith.

Madų paroda, kurią spalio 3 
surengė Šv. Alfonso parapijos 
sodalietės, susilaukė didelės 
sėkmės. Gražioj La Fontaine 
Bleu salėj moterim patiko nau
jausių madų drabužiai. Daug kas 
laimėjo gražių premijų. Eugenija 
Pazneikienė padėkojo visom, 
kurios taip sunkiai dirba, kad 
paroda pavyktų, ir padėkojo vi
siem už dalyvavimą.

Baltimoriečiai lietuviai daly
vaus mišiose, kurias aukos Šven
tas Tėvas Jonas Paulius II Wash- 
ingtone sekmadienį, spalio 7, 
trečią valandą popiet National 
Mali.

Lietuvių Posto 154 legio
nieriai kviečia visus į jautienos 
kepsnių balių sekmadienį, spa
lio 21, Eastem Center salėj 
Eastem Avenue. Be jautienos 
bus ir kitų valgių bei gėrimų. 
Balius prasidės 1 vai. popiet ir 
tęsis iki 6 vai. vak. Bus ir lote
rija su įvairiais laimėjimais. Šo
kiam gros geras orkestras. Bilie
tus galima gauti pas legionierius. 
Visi maloniai kviečiami daly
vauti.

Jonas Obelinis

|| SPORTAS

RSA lauko teniso pirmenybės
Rytų apygardos turnyras šie

met įvyko rugsėjo 8 gražiose 
Woodbridge Racąuet Club, New 
Jersey, patalpose. Dalyvių buvo 
daug mažiau, nei kitais metais, 
ir aiškią persvarą parodė jauni
mas. Vyrų meisteriu tapo Pau
lius Gvildys, baigmėje 
įveikęs Rolandą Grybauską 6-4, 
4-6, 7-6. Moterų grupėj staigme
ną padarė 13 metų Rima Jasai- 
tytė, laimėjusi prieš Vandą Ve 
beliūnienę 6-4, 6-4. Tuo pačiu 
jai atiteko ir mergaičių meisterės 
titulas. Dėl mergaičių antros 
vietos susitiko Rama Gvildytė ir 
Rima Vebeliūnaitė, kur pastaroji 
laimėjo 7-6, 1-6, 6-3. Mišraus 
dvejeto laimėtojai dar nepaaiš
kėjo, nes V. Vebeliūnienės ir R. 
Grybausko baigmės susitikimas 
prieš Paulių ir Ramą Gvildžius 
negalėjo tą dieną įvykti. Iš aukš
čiau minėtų pasekmių ir čia bus 
galima tikėtis jaunimo pergalės.

Pirmenybes tvarkingai ir ma
lonioj nuotaikoj pravedė Ta
das Jasaitis. Pasigesta daugiau 
dalyvių, ypač Baltimorės kontin
gento, brolių Ivaškų iš Bostono 
ir Aleksandravičienės bei Kubi
liaus iš Hartfordo. Gerą įspūdį 
padarė tenisininkų prieauglis, 
ypatingai Rima Jasaitytė, naujo
ji moterų ir mergaičių meisterė. 
Lauko tenisui plačiai išpopulia
rėjus, kitą kartą tikimasi pamaty
ti daugiau jaunimo ir iš kitų 
Rytų pakraščio vietovių.

Arvydas Vaičjurgis gimė 1944 
lapkričio 14 Vokietijoj, II-jo pa
saulinio karo sūkuriuose, kada jo 
tėveliai, palikę savo tėvynę, kaip 
ir tūkstančiai kitų lietuvių, trau
kėsi į vakarus nuo artėjančių 
raudonojų gaujų, tikėdamiesi 
karui pasibaigus vėl sugrįžti į 
gimtuosius namus. Viltys neišsi
pildė ir teko ilgesnį laiką pasi
likti Vokietijoj. Kada karui pasi
baigus prasidėjo didžioji emi
gracija iš DP stovyklų į visus pa
saulio kraštus, Vaičjurgiai emi
gravo į Ameriką. Kartu su jais 
atvyko ir mažytis Arvydas. Po 
kelių gyvenimo metų Bosto
ne Arvydas pradėjo lankyti Šv. 
Petro lietuvių parapijos mokyk
lą, kurią baigęs stojo į Bostono 
Technikos aukštesniąją mokyk
lą, o ją baigęs, į Northeastem 
universitetą. Jame studijavo me-- 
chaninę inžineęją ir gavo inži
nerijos mokslo laipsnį. Būda
mas jaunuoliu, Arvydas priklau
sė prie jaunimo organizacijų, 
šoko tautinius šokius ir buvo 
veiklus skautų eilėse.

Veik dvyliką metų Arvydas 
dirbo didžiojoj Raytheon bend
rovėj, ilgesnį laiką tos b-vės 
Missile Systems Division. 
Bendrovės viršininkų pastebė
tas kaip gabus ir labai darbš
tus, buvo pasiųstas į specialius 
kompiuterių kursus, kuriuos bai
gęs, ten savo įgytas žinias pri
taikė inžinerijos projektavimo 
darbam. Taip pat tos bendrovės 
buvo pasiųstas ir kurį laiką dirbo 
Tennessee valstijoj prie ypa
tingų projektų.

Arvydas Vaičjurgis labai mė
go savo profesiją, net ir daug 
laisvalaikio valandų praleisda
mas moksliniam-technologi- 
niam projektam ir bandymam. 
Buvo labai mėgiamas savo bend
radarbių ir viršininkų. Užtat ir 
jo šermenyse bei laidotuvėse 
dalyvavo nemažas skaičius tos 
bendrovės tarnautojų ir net vir
šininkų. Raytheon b-vės tarnau
tojai jo šermenų metu sudėjo 
75 dol. Lietuvių Fondui. Ir sa
vo tėveliam Arvydas buvo labai 
paslaugus. Bet kokie namų apy
vokos darbai, kur buvo reikalin
gi pataisymo ar pagerinimo., jo 
mielai buvo atliekami.

Arvydas labai mėgo skaityti 
knygas ir laikraščius. Dar pačioj 
vaikystėj jis perskaitė 100 su vir
šum lietuviškų knygų, kurios 
buvo jo tėvų bibliotekoj. Užtat 
jo tėvai paskyrė, šalia aukų į- 
vairiem lietuviškiem fondam, ir 
lietuviškiem laikraščiam: dien
raščiui Draugui 30 dol., o sa
vaitraščiam Darbininkui ir Dir
vai po 20 dol. Tai prasmingos 
aukos.! Tiesa, prieš 14 metų 
Arvydo sveikata buvo sušluba
vusi. Tada jam buvo padaryta 
širdies operacija. Iš jos pagijęs, 
jis jautėsi visai gerai. Nei jo tė
vai, nei sesutė nepastebėjo jo
kių jo negalavimų. Jis daug dir
bo ir gyveno normalų gyvenimą. 
Be to, jo filosofija buvo — ne
siskųsti ir savo rūpesčių bei 
vargų nekrauti kitiem. Nepaisant 
jo filosofijos, jis visą laiką dir
bo ir jautėsi gerai, todėl ir ne
buvo reikalo skųstis. Bet rug-

PATIKSLINIMAS
Darbininko rugsėjo 14 gra

žiame aprašyme “Lietuvos 
Diena New Yorko pasaulinėj 
parodoj prieš 40 metų” ketvir
tam puslapy, kalbant apie Lietu
vos paviljoną, paminėta, kad kon
sulas Jonas Budrys buvo pavil
jono generalinis komisaras.

Ne Jonas Budrys, bet Mag
dalena Avietėnaitė buvo visą 
laiką Lietuvių parodos New Yor
ke generalinis komisaras, ką įro
do “Lithuanian Day New York 
World’s Fair”, September 10, 
1939 leidinys.

Magdalena Avietėnaitė at
vyko į New Yorką 1939 kovo 
mėnesį ir su vietos lietuvių pa
sišventimu bei pagalba įrengė 
paviljoną. Paroda buvo atidaryta 
gegužės 14.

Birželio mėnesį M. Avietėnai
tė turėjo grįžti į Lietuvą. Pavil
jono vedėju buvo Juozas Lauč- 
ka. Jis tas pareigas kuo pui
kiausiai atliko. Panelei M. Avie- 
tėnaitei išvykus ,į Lietuvą, Jo
nas Budrys buvo paskirtas gene
ralinio komisaro pavaduotoju.

S.A.

sėjo 12 d. 3 vai. p.p. Arvydas 
pasijuto blogai. Jo motina sku
biai iškvietė greitąją pagelbą ir 
nuvežė į St. Elizabeth ligoninę, 
o kitos dienos rytą jis mirė. 
Mirties metrikoje pažymėta, jog 
mirė rugsėjo 13 d. 7:20 vai. ry
to. Ir koks nesuprantamas suta
pimas. Arvydas namuose ant sa
vo rašomojo stalo turėjo elektri
nį digital laikrodį. Kai po jo mir
ties jo mama įėjo į jo kambarį, 
tas jo laikrodis rodė 7:27 vai. ir 
buvo sustojęs, nors buvo įjung
tas ir švietė. Taip jis\ šviečia 
ir rodo 7:27, bet nebeina.

Arvydo Vaičjurgio šermenyse 
ir laidotuvėse dalyvavo jo gimi
nės, atvykę iš kitų valstijų, o 
taip pat daug jo draugų bei bi
čiulių. Jo karstą į bažnyčią, iš 
bažnyčios ir kapinėse nešė jo 
draugai. Palaidotas iš Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčios po 
mišių, kurias aukojo kun. klebo
nas Albertas Kontautas, rugsėjo 
15 Forest Hills kapinėse, į kur 
jį palydėjo gausi automobilių 
vilkstinė. Kapinėse švietė 
skaiti saulė, pūtė žvarbus vėjas. 
Kun. Kontautui atkalbėjus pas
kutines maldas, visi skirstėsi, o 
Arvydas Vaičjurgis pasiliko šia
me mirusiųjų mieste ilsėtis am
žinai. Visi, atlydėję Arvydą į 
šią amžino poilsio vietą, senu 
lietuvišku papročiu, buvo pa
kviesti į Vaičjurgių namus už
kandžiam.

Nuliūdime pasiliko Arvydo 
tėvai Valerija ir Juozas Vaič
jurgiai, sesuo Birutė Šležienė, 
močiutė Veronika Liaubienė ir 
daug kitų giminių, draugų bei 
bičiulių.

Ilsėkis, Arvydai, Viešpaties 
ramybėj.

Arvydo Vaičjurgio šermenų 
metų aukojo: Lietuviškosios 
skautybės fondui: Jūrų Budžių 
būrelis 30 dol., po 25 dol. —
R. ir R. Bričkai, Biknaičių šei
ma, po 20 dol. — Laima ir 
Michael Cahoon, D.M.D., J. ir 
V. Vaičjurgiai, po 10 dol. — 
A. ir O. Andriulioniai, J. Špa- 
kevičius, I. ir K. Nenortai, Č. 
Mickūnas, A. Dabrila, L. ir Č. 
Kiliuliai, I.E. Manomaičiai, O. ir 
A. Ščiukos, S. Šmitienė ir 2 
dol. — E.A. Spinelli; Lietuvių 
Fondui: 50 dol. — Raytheon 
Company Fellow Employees, 
Dept. 7164, 30 dol. — O. ir A. 
Šležai, po 25 dol. — B. ir R. 
Šležai ir Raytheon Co., po 20 
dol. — L. ir V. Senutos, A. ir K. 
Šimėnai, A. ir J. Dačiai, B. Ado
mavičiūtė, K. ir O. Adomavi
čiai, R. ir R. Veitai, B. ir I. Vel
tai, J. Leščinskienė, J. ir S. Gim
butai, F. ir V. Izbickai, A. ir V. 
Gimiai, V. ir A. Liaubai, V. ir J. 
Vaičjurgiai, po 10 dol. — A. ir J. 
Matjoškos, A. Mažiulis, B. ir G. 
Mickevičiai, B. ir L Galiniai, G. 
ir B. Vaičaičiai, O. Vileniškienė, 
T. ir L Janukėnai, Lapšių šei
ma, Č. Mickūnas, J. ir R. Ra
siai, A. ir S. Baltušiai, A. And- 
riušienė, 15 dol.—J. ir V. Vaič
jurgiai, 10 dol. — P. ir A. Žič- 
kai, 5 dol. — P. Jakutienė. Iš viso 
visiem fondam ir spaudai suau
kota 907 dol.

Bostone susidarė jau tradicija, 

JŪRATĖ IR KASTYTIS, paveikslas Siuvinėjimui (Needle- 
point) pagal dail. J. Sodaičio eskizą. Komplektas kai
nuoja $6.75, jį sudaro 16x20 Inch canvas (No. 10) su 
piešiniu, siuvinėjimo instrukcijos, reikalingų siūlų apskai
čiavimas ir siūlų pavyzdžiai. Baigtas paveikslas yra pri
taikytas prie standartinio dydžio rėmų 14x18 inch. Taip 
pat gaunami ir kiti liet, motyvais paveikslai ar pagalvė
lės siuvinėjimui.

Užsakymą su čekiu ar Money Order siųsti:
J. Sodaitis
123 Ocean Aire Terr. So. 
Ormond Beach, FL 32074

kad šermenų metų vietoje gėlių 
daug kas aukoja įvairiem lietu
viškiem fondam. Gėlės greitai 
nuvysta, o čia įamžinamos miru
siųjų pavardės.

P.Ž.

Iš Lietuvių Dienos
Maironio Parke, Shrewsbury, 

rugsėjo 23 įvyko LB Bostono 
apygardos suruošta tradicinė 8-ji 
Lietuvių Diena. Į ją suva
žiavo lietuviai iš įvairių apylin
kių ir labai gausiai. Vyko dail. 
Jono Rūtenio tapybos ir lietuvių 
pritaikomojo meno darbų paro
da. Šia proga buvo paminėta ir 
75 metų sukaktis nuo spaudos 
draudimo panaikinimo. Apie su
kaktį kalbėjo redaktorius ir spau
dos bendradarbis Vytautas Sir
vydas iš Nashua, N.H. Sirvydui 
jau suėjo 81 metai, o spaudoje 
dirba nuo 1917. Jis yra dar žva
lus, nemeta plunksnos darbo ir 
dabar, o be to, turi ir gerą at
mintį. Jis minėjo, kaip lietuviai 
išeiviai Amerikoj kovojo už 
spaudos laisvę, leisdami laikraš
čius ir knygas, kas buvo uždraus
ta jų tėvynėj.

Buvo suvaidintos ištraukos iš
K. Inčiūros dramos “Vincas 
Kudirka”. Vaidino Bostono lie
tuvių dramos sambūrio nariai, 
vadovaujant režisorei-aktorei 
Aleksandrai Gustaitienei. Jiem 
talkino ir rašytojas Antanas Gus
taitis. Grimavo rašytojas Stasys 
Santvaras. Vaidino: Danielius 
Averka, Vladas Bajerčius, Kazys 
Barūnas, Andrius Dilba, Marija 
Gineitienė, Jurgis Jašinskas, Ro
zalija Petronienė, Angelė Va- 
kauzienė.

Šis vaidinimas ne vienam žiū
rovui išspaudė ašarą, nes akto
riai pavaizdavo tą kovą už lietu
višką rašytą žodį, kuris ir dabar 
pavergtoj tėvynėj bandomas nu
slopinti. Miela pažymėti naują

(nukelta į 7 psl.)

^ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis—=====-----

Rygos tarpzoninis turnyras 
vyksta rygiečiui buvusiam pa
saulio meisteriui M. Taliui pir
maujant. Jis įpusėjo šį turnyrą 
pirmuoju, turėdamas 7.5 taško 
po 9 ratų, tačiau įkandin sekė 
danas B. Larsenas su rumunu 
Gheorgiu, abu tik pustaškiu atsi
likę (po 7), L. Polugajevskis— 
6.5, Z. Ribli — 5.5, A. Ador- 
jan (abu vengrai) — 5 su 
dviem nebaigtom, toliau jaunas 
JAV dm J. Taijan — 5, anglas 
A. Mails — 4.5, jugoslavas Lju- 
bojevič su sovietų Kuzminu — 
po 4 tš. Kitas JAV dalyvis tm 
E. Mednis, pasiųstas vieton ne
galėjusio dalyvauti dm L. Ka- 
valeko, varėsi nekaip. Jis teturė
jo 2.5 taško ir 1 nebaigtą. Po 
11 ratų lentelė neduoda pilno 
vaizdo, nes daug neužbaigtų 
partijų. Tebepirmavo M. Ta
lis — 8.5 tš. su 1 nebaigta, 
Larsenas ir Polugajevskis turėjo 
po 7.5 tš., Gheorgiu — 7(1), 
Ribli 6.5(1), amerikietis Taijanas 
— 5(1), o E. Mednis — 2.5(1).
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Toronto Volungės koncertuos Laisvės Varpo parengime spalio 7 Bostone.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kad š. m. rugsėjo 24 Eugenijaus Igno 
namuose Clevelande įvyko gaisras. Nelaimėje 
amžinai užmigo:

duktė RENEE, 14 metų, 
teta ONA IGNATAVIČIŪTĖ-MIČIULIENĖ, 75 

metų.
Rugsėjo 26 ligoninėj mirė

MONIKA IGNATAVIČIENĖ-IGNIENĖ, 
mūsų motina ir močiutė, 76 metų.

Palaidoti Visų Sielų kapinėse Clevelande 
rugsėjo 29.

Nuliūdę sūnūs Eugenijus irVy tautas, 
jų šeimos ir anūkai

A.A.
DAIL. HENRIKUI ŠALKAUSKUI

Australijoje mirus, jo motinai ir visiems artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia

N.Y. Lietuvių Dailininkų Sąjunga

A.A. 
VIKTORUI IGNAIČIUI

Anglijoje mirus, brolius Andrių su šeima, Vincentą 
Kanadoje su šeima bei kitus šeimos artimuosius čia ir 
ok. Lietuvoje giliai užjaučia

Kazimieras Bačauskas

■■-—■-■■■•■■■Į-----—--—-■

A.A. 
BARBORAI ŽEMEIKIENEI

mirus, sūnums kunigams Petrui ir Alfredui Žemeikiams, 
dukrai Dorotėjai Balanovvski su šeima reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Teta Bronė su vyru Juozu

BOSTON, MASS.
(atkelta iš 6 psl.)

to sambūrio dalyvį Andrių Dil
bą, kuris yra tik vienuolikos me
tų, bet puikiai jungėsi prie kitų 
ir vaidyba ir lietuvių kalba. Jis 
yra Bostono lituanistinės mo
kyklos mokinys.

Ši Lietuvių Diena Maironio 
Parke vispusiškai pasisekė. Pui
ki dienos programa, pietūs ir pa
roda visus maloniai nuteikė. Pa
dėka jos organizatoriam, o taip 
pat Maironio Parko vadovybei, 
kuri be mokesčio duoda tokias 
puikias patalpas.

Kultūrinis Subatvakaris
Pirmas sezono Kultūrinis Su

batvakaris įvyko rugsėjo 22 Tau
tinės S-gos namuose, So. Bosto
ne. Jį pradėjo pirm. inž. Ed. Ci
bas, pristatydamas vakaro prele
gentą Edvardą Meilų iš Worces- 
terio. Meilus esąs baigęs Wor- 
cesterio Politechnikos Institutą 
Magna cum Įaudė pažymiu, o 
dabar tęsia studijas daktaro laips
niu. Yra labai veiklus lietuviš
kame gyvenime. Worcestery ve
da lietuvių radijo valandėlę, kuri 
yra perduodama du kartu savai
tėj ir jau veikia penkeri me
tai. Šiais metais jis buvo IV PLJ 
kongreso dalyvis. Dalyvavo ir 
III-me PLJ kongrese Pietų Ame
rikoj.

Prelegentas Meilus supa
žindino su jaunimo kongreso 
darbais, rūpesčiais, tikslais ir 
veikimo ateities gairėmis. Pa
skaitė gerą dalį priimtų rezoliu
cijų. Tos rezoliucijos yra taip 
puikiai paruoštos, kuriose sielo- 
jamasi visais lietuviškos veiklos 
darbais.

A.A.
EDVARDUI JUŠKEVIČIUI,

lietuvių pranciškonų dideliam geradariui, staiga mirus, liū
dinčiai žmonai Eleonorai, dukrai Reginai, sūnui Vytautui 
su žmona Dalia reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 
Velioniui prisiminti skiriame gregorines mišias.

Lietuviai pranciškonai 
(T. Petras Baniūnas, OFM)

Prelegentas buvo jaunimo at
stovas, buvo kalbama apie jauni
mo veiklą, bet į šį subatvakarį, 
be poros jų atstovų, daugiau ne
simatė jaunimo. Dalyvavo, kaip 
ir visada, vyresni.

Po geros paskaitos prelegen
tas parodė daug skaidrių iš 
kongreso darbų ir vietovių, 
kuriose vyko tas kongresas, o 
taip pat ir kitų istorinių vieto
vių, kaip Anglijoj, taip ir Vokie
tijoj.

MIRĖ MUZIKAS ANTANAS VISMINAS

Mielai mamytei
A.A. ALOYZAI MIKALONIENEI

mirus, Kavaliūnų šeimai reiškiame gilią užuojautą.
Antanina Eidukevičienė

Brangiai sesutei
A.A. ALOYZAI MIKALONIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą liūdinčiai sesutei Onai 
Jasaitienei ir dukrai Nijolei bei visiems artimiesiems.

Stefanija Čekavičienė

Rugsėjo 24 ligoninėje mirė 
Antanas Visminas, 85 metų, bu
vęs ilgametis Maspetho lietuvių 
parapijos vargonininkas, pasku
tiniu laiku gyvenęs Woodside,
N.Y. Buvo pašarvotas Kodžio lai
dojimo koplyčioje Maspethe. Pa
laidotas rugsėjo 27 Šv. Jono ka
pinėse po iškilmingų mišių 
Viešpaties Atsimainymo bažny
čioje. Nuliūdime liko žmona 
Teklė, sūnus Kazimieras su šei
ma, Antanas su šeima ir duktė 
Danutė su šeima.

-o-

Velionis buvo gimęs 1894 rug
sėjo 17 Viekšniuose, Mažeikių 
apskrityje. 1910-12 mokėsi J. 
Naujalio vargonininkų mokyklo
je Kaune ir tuo pačiu metu lan
kė Saulės mokytojų kursus.

Į Ameriką atvyko 1914 gegu
žės 12 ir pradėjo vargoninin
kauti Aušros Vartų lietuvių pa
rapijoje New Yorke. 1925 mo
kėsi Pijaus X muzikos institute 
ir dainavimo pas M. Petrauską.

Vargonininkavo Homstead, 
Pa., Clevelande, Ohio, Worces- 
ter, Mass., Waterbury, Conn.,

Atskrenda Volungės
Kasmet pavasarį ir rudenį 

Laisvės Varpas suruošia du kul
tūrinius renginius, kuriuose 
programai atlikti pakviečia vis 
naujus, dar negirdėtus daini
ninkus, instrumentalistus, akto
rius ar chorus. Laukiame šių 
metų rudens koncerto, kuris 
įvyks spalio 7, sekmadienį, 3 
vai. popiet. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos salėj. Koncerto 
programai atlikti iš Kanados at
skrenda Volungės. Volungė yra 
moterų ansamblis iš Toronto.

Volungės IV PL jaunimo 
kongrese atidarymo proga kon
certavo Londone, o uždaryme — 
Koenigsteine, Vokietijoj. Visur 
buvo maloniai sutiktos.

Universiteto minėjimas
Vilniaus universiteto 400 

metų sukakties iškilmingas mi
nėjimas — akademija įvyks spa
lio 14, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Casson Hali (pagrindiėnėj salėj) 
Boston College, 140 Common- 
wealth Avė., Chestnut Hill, Bos
ton, Mass. Žodį tars Bostono 
kolegijos prezidentas kun. J. Do- 
nald Monan, SJ. Tėv. dr. Anta
nas Jurgelaitis, OP, kalbės te
ma “1597-1773 metų Vilniaus 
universiteto veiklos laikotarpis”. 
Bostono universiteto prof. dr. 
Stasys Goštautas kalbės tema 
“Vilniaus universitetas nuo 1773
m. iki mūsų laikų”. Bus rodo
mos skaidrės apie Vilniaus uni
versitetą su inž. Romo Brič- 
kaus komentarais. Po iškilmių 
bus priėmimas dalyviam ir sve
čiam. Minėjimas bus reprezen
tacinio pobūdžio ir vyks anglų 
kalba. Dedamos pastangos šį mi
nėjimą išgarsinti amerikiečių 
mokslo sluoksniuose ir tarp stu
dentų. Minėjimą rengia Lie
tuvių Bendruomenės Bostono 
apygardos valdyba.

Bostono 
parengimų 

_____kalendorius 
Stepono Dariaus legionierių 

posto moterų pagelbininkių 
banketas įvyks rugsėjo 30.

Laisvės Varpo rudens koncer
tas įvyks Lietuvių Piliečių Dr- 
jos salėj So. Bostone spalio 7. 
Programą atliks merginų an
samblis Volungė iš Toronto, Ka
nados.

Šiaudinukų kursus ruošia 
vyr. skaučių Židinys spalio 6, 
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet, 
Lietuvių Piliečių Klubo skautų 
būkle.

Tautinių šokių sambūrio šo
kių vakaras Lietuvių Piliečių 
Klube So. Bostone įvyks spaliė 
13.

V. Veselkos drožinių ir J. Ja- 
siūno audinių iš Detroito paro
dą spalio 13-14 rengia Lietuvių 
Tautodailės Institutas Lietuvių 
Piliečių dr-jos namų 4-to aukšto 
salėj.

Vilniaus universiteto 400 me
tų sukakties minėjimas, rengia
mas Lietuvių Bendruomenės 
Bostono apygardos, įvyks spalio 
14 BC—Bostono kolegijoj.

Antanas Visminas, buvęs il
gametis Maspetho lietuvių 
parapijos vargonininkas, mi
ręs rugsėjo 24.

Amsterdame, N.Y., Elizabeth, 
N.J., Brooklyne, N.Y., Philadel- 
phijoje, Pa. Lawrence, Mass.

Visose parapijose vadovavo 
choram, ruošė vaidinimus, kon
certus, organizavo vyčių chorus, 
statė operetes. Ypač daug dė
mesio skyrė bažnytiniam 
koncertam, daug kartų atliko Th.

Vasaros Garsų trio iš Ontario, Kanados, dalyvaus Bostono 
lietuvių tautinių šokių sambūrio koncerte spalio 13, Liet. 
Piliečių draugijos salėje. Trio sudaro Dida ir Aida Dovy- 
daitės ir akordeonistė Aldona Biskytė.

Bostono lituanistinės mokyk
los metinis banketas įvyks spalio 
20 So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos salėj.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos Šurum-burum įvyks spa
lio 21. Pradžia 2 vai. popiet.

Balfo Bostono skyriaus 35 
metų sukakties minėjimas įvyks 
spalio 28 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos salėj.

Dr. Vytenio Vasyliūno vargo
nų koncertas įvyks lapkričio 11.

Martyno Jankaus šaulių kuo
pos ruošiamas banketas įvyks 
lapkričio 17, šeštadienį, 6 vai. 
vak. Sandaros salėj, Brocktone.

Lietuvos kariuomenės sukak
ties minėjimas įvyks lapkričio 
18.

Naujosios Anglijos šaulių 
rinktinės suvažiavimas įvyks 
lapkričio 24 Maironio Parke, 
Shrewsbury, Mass.

Kalėdinė vakaronė su progra
ma vyks gruodžio 15, 4 vai. 
popiet Tautinės S-gos namuose. 
Rengia M.K. Federacijos Bosto
no klubas.

Vasyliūnų sonatų vakaras vyks 
kovo 9, 3 vai. popiet First & 
Second Church.

LAISVĖS VARPAS Sekmadieniais 
11:30-12:00 vai. 1430 banga Iš WWEL 
12:10-1:00 vai. 1460. banga iš WBET 
Vedėjas Petras Viščinis 
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.

Dubois kantatą “Septyni pas
kutinieji Kristaus žodžiai”.

Plačiai jis reiškėsi ir visuo
meninėje veikloje. Atvykęs į 
Ameriką, tuoj įstojo į Vargoni
ninkų sąjungą ir joje plačiai reiš
kėsi, 1932-34 buvo centro val
dybos pirmininku, 1934 suorga
nizavo vargonininkų ekskursiją į 
Lietuvą ir jai vadovavo.

Maspetho Viešpaties Atsi
mainymo lietuvių parapijoje 
vargonininku buvo 31 metus. 
Čia įsijungė į Balfo veiklą, reiš
kėsi ir Lietuvių Bendruomenės 
veikloje. Prisidėjo prie pasauli
nių parodų organizavimo, kai 
ten buvo rengiami lietuvių pa
sirodymai. Jis buvo muzikinės 
komisijos narys, rengiant Lietu
vių dienas 1939 metų ir 1964 
metų parodose. Organizavo ir 
dainų šventes lietuvių tarpe — 
1936 Lawrence, Mass., 1952 — 
Maspethe.

Išleido solo dainų su fortepi
jono pritarimu — O tai dė
kui močiutei. Rankraščiuose 
liko giesmių ir dainų choram. 
Dirbdamas su vaidintojais ir 
statydamas veikalus, parašė 
šaržą — Mulkinyčią.

KULTŪROS 
ŽIDINYJE

Lietuvių Kultūros Fondo me
tinis susirinkimas įvyks spalio 
13, šeštadienį, 10 vai. ryto Kul
tūros Židinyje. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti į šį svarbų ir 
istorinį susirinkimą. Programoje 
bus sutarties dėl Kultūros Ži
dinio administracijos pasirašy
mas ir trijų LK Fondo tary
bos narių rinkimas. Visų narių 
registracija prasidės nuo 9 vai. 
ryto. Prašoma nesivėluoti.

Visi Židinio rėmėjai kviečia
mi įsirašyti nariais į Lietuvių 
Kultūros Fondą. Pilnateisis na
rys turi būti K. Židiniui paau
kojęs bent 100 dolerių. Šią są
lygą galima išpildyti dalimis ar
ba kasmet mokant LK Fondo 
korporacijos mokestį. Atvykus į 
spalio 13 susirinkimą, bus gali
ma įsirašyti į LK Fondo narius.

Kultūros Židinio išlaikymo lė
šų didžiausias šaltinis yra pran
ciškonų rėmėjų ir Lietuvių At
letų Klubo vedami bingo žaidi
mai. Be bingo pajamų Kultūros 
Židinio išlaikymas būtų kritiš
koj padėty. Abiem bingo 
grupėm vis labiau ima trūkti 
žmonių pravesti žaidimus. Pran
ciškonų rėmėjų būrelio bingo 
vyksta penktadieniais dienos 
metu, o LA Klubo — ketvirta
dienio vakarais. Kas gali bent 
retkarčiais pagelbėti bingo dar
buotojam, prašomi ateiti į 
Richmond Hill Bingo Hali aukš
čiau minėtomis dienomis. Bin
go salė yra ant Hillside Avė., 
prie pat Lefferts Blvd., Jamaica 
Avė. ir Myrtle Avė. san
kryžos. Visi kviečiami prisidėti, 
bet ypatingai pageidaujama jau
nimo pagalbos.

Lietuvių Kultūros Fondo ir 
Lietuvių Atletų Klubo atstovai 
turėjo pasitarimą dėl tolimesnių 
pastangų remti Kultūros Židinį. 
LA Klubas iki šiol uoliausiai dir
bo dėl Kultūros Židinio staty
bos bei išlaikymo. Tikimasi, kad 
tiek LA Klubas, tiek kitos or
ganizacijos su gera valia ir pa
galba ir toliau prisidės prie K. 
Židinio išlaikymo

Pagerbimas ir atsisveikinimas 
su Tėvu Paulium Baltakiu, 
OFM, buvusiu Brooklyno vie
nuolyno viršininku, abiejų 
bingo grupių organizatorium, 
Židinio statybos svarbiausiu 
vykdytoju ir visų gerbiamu bei 
mylimu globėju, įvyks spalio 13, 
7 vai. vakaro Kultūros Židinyje. 
Kaip ir pridera, šį pagerbimą 
naujajam provincijolui rengia 
jungtinis organizacijų komitetas. 
Galima spėti, kad Tėvo Pau
liaus svarbiausias linkėjimas 
būtų ir toliau matyti vieningų 
pastangų dėka gyvuojantį lietu
vių Kultūros Židinį.
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Prel. Ladas Tulaba, P.A., 
grįždamas iš Chicagos į Romą, 
kur jis yra Šv. Kazimiero kole
gijos rektorius, buvo sustojęs 
New Yorke ir, kun. L. Budrec- 
ko palydėtas, lankėsi Darbinin
ko redakcijoje ir pranciškonų 
spaustuvėje bei vienuolyne. Į 
Romą išskrido spalio 1.

Spaudos atgavimo 75 metų su
kaktis minima spalio 14, sekma
dienį, 4 v. popiet Kultūros Ži
dinyje. Paskaitą skaitys poetas 
Stasys Santvaras iš Bostono. Dai
liojo žodžio programoje dalyvaus 
Vytautas Valiukas ir Irena Veb- 
laitienė. Minėjimą rengia LMK 
Federacijos valdyba.

N.Y. vyrų choro Perkūnas su
sirinkimas bus ne sekmadienį, 
bet penktadienį, spalio 5, kada 
choras renkasi repeticijom. Bus 
renkama nauja valdyba.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas bus spalio 
10, trečiadienį, 7:30 v.v. Congre
gational bažnyčios salėje, 85-27 
91st St., Woodhavene, N.Y. Vi
sos narės kviečiamos susirinki
me dalyvauti.

Liet. Religinės Šalpos koncer
tas bus spalio 20, šeštadienį, 
Kultūros Židiny. Programą atliks 
Philadelphijos lietuvių choras 
Viltis, solistė Ona Šalčiūnienė ir 
Philadelphijos tautinių šokių 
grupė Aušrinė. Po programos šo
kiai, kuriem gros Kazio orkest
ras.

Neo Lithuania korporacijos 
New Yorko padalinio susirin
kimas — sueiga bus spalio 6, 
šeštadienį, 6 v.v. Kultūros Ži
dinyje. Bus renkama nauja 
valdyba. Visi nariai prašomi da
lyvauti.

Juozas Audėnas, išvykęs į Los 
Angeles, Calif., Darbininkui at
siuntė sveikinimus.

Ieškomas vienam dirbančiam 
asmeniui nedidelis butas Wood- 
havene ar Richmond Hill lietu
vių gyvenamame rajone. Skam
binti darbo metu 647-2434.

Redakcija ....... (212) 827-1352
Administr.......... (212) 827-1351
Spaustuvė .....(212) 827-1350
Vienuolynas .. (212) 235-5962
K. Ž. salė ..... 212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Tėv. dr. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, spalio 1 išskrido į Za- 
ragoza, Ispaniją, kur vyks tarp
tautinis mariologijos kongresas. 
Tėv. Gidžiūnas šiame kongrese 
skaitys paskaitą tema “Marijos 
garbinimas Lietuvoje šešiolikta
me amžiuje”.

Naujų Metų sutikime, kurį 
ruošia New Yorko Lietuvių 
Bendruomenė, gros visiem žino
mas ir mėgstamas Joe Thomas 
orkestras. Naujų Metų sutikimas 
vyks Kultūros Židinio didžiojoj 
salėj.

Kultūros Židinyje rastas kry
želis su grandinėle. Kas pametė, 
prašom skambinti telefonu 847- 
1681.

New Yorko Lietuvių Bendruo
menės apygardos balsuotojai 
gali būti patenkinti savo išrink
tais kandidatais, nes iš šešių iš
rinktų apygardos kandidatų JAV 
devintos LB tarybos pirmojoj se
sijoj pereitą savaitgalį Clevelan- 
^e, Ohio, dalyvavo net penki 

(alfabeto tvarka): Kornelijus 
Bučmys, OFM, Romas Kezys, 
Kęstutis Miklas, Vladas Sidas ir 
Aleksandras Vakselis. Sesijoj 
New Yorko atstovai veikliai reiš
kėsi ir dalyvavo įvairiose komi
sijose.

Bronė Oniūnienė, išbuvusi 
New Yorke keletą savaičių ir 
aplankiusi draugus, spalio 1 
pirmadienį, išvyko namo į Juno 
Beach, Fla.

Vytautas Česnavičius, gyvenąs 
Richmond Hill, N.Y., 10 dienų 
išgulėjo Šv. Jono ligoninėje, 
Elmhurst, N.Y. Po sėkmingos 
operacijos, grįžęs į namus, 
sveiksta.

Stella Licata, minėdama savo 
motinos mirties dvyliktąsias me
tines, užprašė eilę mišių, kurios 
spalio 5 bus aukojamos lietuvių 
pranciškonų koplyčiose Brook
lyne ir Kennebunkport, Maine, o 
taip pat Assumption parapijos 
bažnyčioj. Draugai ir pažįstami 
prašomi už velionę pasimelsti.

Laisvės Žiburio radijo pro
gramai, kuriai vadovauja Romas 
Kezys, gresia pavojus, nes sa
vininkai nori radijo stotį parduo
ti ispanam. Tada iš stoties būtų 
transliuojama tik ispaniška pro
grama. Visos tautinės progra
mos, kurių ten yra nemaža, bū
tų nubrauktos. Dabar lietuvių 
tarpe renkami parašai, kad stotis 
būtų neparduota ir kad galėtų 
veikti Laisvės Žiburio ir kitų 
tautų radijo programos.

Dail. Česlovo Janušo spalvo
tas paveikslas yra įdėtas į Dar
bininko 1980 metų kalendorių. 
Paveikslas vaizduoja beržynėlį, 
rugių gubas, kaimo namus. Ka
lendorius pradėtas susegti ir 
rengiamas siuntinėjimui.

Philadelphijoje spalio 20 ren
giama dail. Česlovo Janušo pa
roda. Rengia Tautinės Sąjun
gos vietos skyrius, kuriam pir
mininkauja Vincentas Gruzdys. 
Atidarant parodą, kalbės Paulius 
Jurkus. Drauge bus prisimintas 
ir pagerbtas miręs šimtametis 
dailininkas Adomas Varnas. Bus 
parodytas spalvotas filmas, kaip 
dail. Č. Janušas ir dail. A. Varnas 
tapo gamtoje.

F. Ignaitienė užsakė mišiolą 
lietuvių kalba Miežiškių parapi
jai. Tam tikslui davė 100 dol. 
Mišiolas jau rengiamas spaudai. 
Kas norėtų mišiolą užsakyti savo 
gimtinės parapijai okupuotoj 
Lietuvoj, prašomi kreiptis į savo 
parapijos kunigus čia.

Už a.a. dr. Vytautą Slavinską 
gregorines mišias lietuvių pran
ciškonų vienuolyne Brooklyne 
užprašė Viktorija ir J uozas Gruo
džiai.

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJA 

kviečia visus atsilankyti į 

SPAUDOS ATGAVIMO 
75 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMĄ 

ruošiamą 1979 spalio 14, sekmadienį, 4 vai. popiet 
Kultūros Židinyje, didžiojoje salėje.

Programoje: Rašytojo STASIO SANTVARO paskaita, 
Aktorių VYTAUTO VALIUKO Ir 
IRENOS VEBLAITIENĖS dailusis žodis, 
Pianistės ALDONOS KEPALAITĖS 
muzikinė dalis.

Įėjimas 5 dol., Įskaitant gerus pačių rengėjų gamintus 
užkandžius ir kavą su priedais.

SOLISTĖ ONA ŠALČIŪNIENĖ 
PHILADELPHIJOS TAUT. ŠOKIŲ GRUPĖ 

“AUŠRINĖ”

ŠOKIAM GROS KAZLO ORKESTRAS
VEIKS BUFETAS VYKS LOTERIJA

AUKA PRIE ĮĖJIMO SUAUGUSIEMS 6 DOL., JAUNIMUI 
IKI 18 M. —3 DOL.

PAREMKITE KILNŲ ŠALPOS DARBA!

KOMPOZITORIAUS,

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS RADIJOFONŲ, 

VILNIAUS VALSTYBINĖS FILHARMONIJOS IR OPEROS DIRIGENTO, 

BARKLEE MUZIKOS KOLEGIJOS BOSTONE PROFESORIAUS,

JERONIMO KAČINSKO

KORINIŲ

KONCERTAS
ĮVYKS 1979 SPALIO 27, ŠEŠTADIENĮ, 7:30 V.V.

KULTŪROS ŽIDINYJE, 361 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y.

PROGRAMĄ ATLIKS:
1. BARKLEE MUZIKOS KOLEGIJOS 60 ASMENŲ CHORAS, KURIS 

DAINUOS LIETUVIŠKAI;
2. MUZIKOS KOLEGIJOS INSTRUMENTALISTAI;
3. DAINININKĖ ANGELĖ KIAUŠAITĖ;
4. BUS PRISTATYTAS JAUNAS PIANISTAS VYTAUTAS 

BAKŠYS, LAIMĖJĘS EILĘ KONCERTŲ.

PO PROGRAMOS — ATGAIVA IR PABENDRAVIMAS.

KVIEČIAMI VISI GAUSIAI ATSILANKYTI.

N.Y. Filatelistų draugija iš
leido savo biuletenio rugsėjo 
numerį. Pradžioje pateikiama ži
nių iš draugijos narių veiklos, 
bendrų filatelijos žinių, rašo apie 
Klaipėdą, išverstas dr. Jono Pu- 
zino straipsnis apie aukštąjį 
mokslą Lietuvoje, prisimenama 
Vilniaus universiteto sukaktis, 
supažindinama su Lietuvos paš
to ženklais. Biuletenį redaguoja 
Walter E. Norton, redaktoriaus 
pavaduotoju New Yorke yra Ka
zys Matuzas. Per metus išeina 
4 biuletenio numeriai.

Į Laisvę žurnalo rugsėjo mėn. 
numeris atspausdintas pranciš
konų spaustuvėje ir siunčiamas 
skaitytojam. Numery rašo: Ber
nardas Brazdžionis — Tėvo Ga- 
rucko pamokslas, Vytautas Vai
tiekūnas — Vatikano rytų po
litika, Juot’bė — Paslaptis ne
palaidota (aprašoma, kodėl buvo 
sušaudyti keturi komūnarai Kau
ne), Z.V. Rekašius — Lietuvos 
perspektyvos, Vilius Bražėnas 
— Keistina politinės veiklos 
kryptis, LKB Kronikos sukaktis, 
Stasys Barzdukas — Iš atsimini
mų ir mąstymų, Vt. V. — Po 
JAV IX tarybos rinkimų, J. Kj.— 
Lietuviškuose veiksniuose, Vik
toras Nakas — Jaunimo organi
zacijų būklė, A. Šilainis — Mū
sų priešo priešas — mūsų drau
gas, Jonas Butkus — Prašvis 
laisvės pavasaris, Vytautas Sei- 
rijis — Turinys, žmonės ir va
sara. Žurnalą redaguoja Juozas 
Kojelis.

Antanas Janušonis, Wood- 
haven, NY, a.a. Broniaus Labuc- 
ko atminimui paaukojo 10 dol. 
Kultūros Židiniui. Nuoširdus 
ačiū.

A. a. Antaninai Kropienei mi
rus, Tautos Fondui paremti au
kojo: 10 dol. — Eugene Mano- 
maitis, po 5 dol. — Alexander 
Lapšys, M. Vaitkevičienė.

Tautos Fondas aukotojam 
nuoširdžiai dėkoja.

VVaterburio “Ramovės” sky
riaus nariui, savanoriui-kūrėjui, 
pulkininkui Itn. Jonui Išlins- 
kui 1979.VI.22 mirus, velionies 
atminimą pagerbdami, Tautos 
Fondui aukojo: 25 dol. — dr. 
Jonas Medeikis, 10 dol. — My
kolas Nagurskis, po 5 dol. — 
Benė Budzinskienė, Antanina 
Gylienė, Magdelena Kudir
kienė, JJ. Puodžiukaičiai.

Tautos Fondas aukotojam
nuoširdžiai dėkoja.

Ekskursija į Holland, Pa., me
tinį Seselių Kazimieriečių 
pikniką bus spalio 7. Autobusas 
išvyksta 7:30 vai. ryto nuo Sha- 
lins Funeral Home, 84-02 Jamai
ca Avė., VVoodhaven, N.Y., su
stoja Kultūros Židiny, kur bus 
sekmadienio mišios. Po jų vyks
tama į Holland, Pa. Grįžtama 5 
vai. vak. Kelionės reikalais 
skambinti Marytei Šalinskienei 
tel. 296-2244 arba T. Petrui 
827-1351. Kelionė ten ir atgal tik 
10 dol.

Auka paremk lietuvišką 
spaudą, ypač Darbininką.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RELIGINĖS ŠALPOS

VAKARAS
KULTŪROS ŽIDINY, 
341 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y. 
1979 SPALIO 20, ŠEŠTADIENĮ, 7 VAL. VAK.

PROGRAMĄ ATLIKS:
PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ CHORAS 

‘VILTI S”

GAISRAS 
CLEVELANDE

Rugsėjo 24 Eugenijaus Igno 
namuose Clevelande kilo gais
ras, kuriame žuvo trys žmonės: 
jo duktė Renee, 14 metų, teta 
Ona Ignatavičiūtė-Mičiulienė, 
75 metų. Monika Ignatavičienė- 
Ignienė, Eugenijaus ir dailinin
ko Vytauto Ignų motina, 76 
metų, gaisre stipriai apdegė. Nu
vežta į ligoninę, mirė rugsėjo 
26.

Visi palaidoti rugsėjo 29 Visų 
Sielų kapinėse Clevelande.

TLB VVoodhaveno apylinkės 
valdyba primena visiem šios 
apylinkės lietuviam, kad rugsė
jis yra Lietuvių Bendruomenės 
mėnuo. Kiekvieno lietuvio pa
reiga sumokėti solidarumo mo
kestį, nelaukiant atskiro para
ginimo. Šis mokestis yra toks: 
dirbančiai šeimai — 5 dol., dir
bančiam nevedusiam — 3 dol., 
pensininkui — 1 dol. Prašoma 
pridėti auką LB kultūrinei veik
lai paremti, užsiprenumeruokite 
“Pasaulio Lietuvį”, mėnesinį 
žurnalą, kurio kaina metam 6 
dol. Čekius siųsti LB VVoodha
veno apylinkės išdininkui Vla
dui Jasinskui, 85-75 87th Street, 
VVoodhaven, N.Y. 11421.

Duok Darbininką paskaityti 
savo kaimynui ir paragink užsi
prenumeruoti.

KULTŪROS ŽIDINIUI REMTI 
LIETUVIŲ KULTŪROS FONDO 

KORPORACIJA
ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 13, 10 VAL. RYTO ŠAUKIA METINĮ 

KORPORACIJOS NARIŲ

SUSIRINKIMĄ
PROGRAMOJE K. ŽIDINIO ADMINISTRACIJOS SUTARTIES

PASIRAŠYMAS

IR NAUJŲ TARYBOS NARIŲ RINKIMAS

VISI KULTŪROS ŽIDINIO RĖMĖJAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

TĖVO PAULIAUS BALTAKIO, OFM,
PAGERBIMO IR IŠLEISTUVIŲ

VAKARAS

ĮVYKS ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 13, 7 VAL. VAKARO 
KULTŪROS ŽIDINYJE

STALUS IKI SPALIO 8 UŽSISAKYTI PAS: 
MALVINĄ KLIVEČKIENĘ (212) 296-0406 
GIEDRĘ KULPIENĘ (212) 846-1056 
APOLONIJĄ RADZIVANIENĘ (212) 441-9720

SVEČIAI BUS VAIŠINAMI ŠILTA VAKARIENE IR GĖRIMAIS

ĮĖJIMAS 15 DOL. ŠEIMAI, 7.50 DOL. ASMENIUI

VZSUS NUOŠZRDŽZAZ KVZEČZA DALYVAUTI
JUNGTINIS ORGANIZACIJŲ KOMITETAS
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