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Šventasis Tėvas Jonas Paulius 
antrasis, lankydamasis Chicagoj, 
spalio 5 Grant parke aukojo mi
šias. Čia buvo labai miela vi
siem lietuviam, kai, milijoninei 
miniai klausant, popiežius pra
bilo lietuviškai.

Jonas Paulius antrasis dešim
čia kalbų išreiškė katalikišką pa
sveikinimą “Garbė Jėzui Kris
tui!’’ Tačiau kreipdamasis į lie
tuvius, neapsiribojo tais keliais 
žodžiais. Lietuviam popiežius

gražiai suprantama lietuvių kal
ba pasakė:

“Mano nuoširdus sveikinimas 
Amerikos lietuviams. Likite iš
tikimi Kristui ir Bažnyčiai. Bran
ginkite kilnias jūsų tautos tradi
cijas. Tegu globoja jus Dievo 
Motina Marija. Garbė Jėzui 
Kristui!”

Iš milijoninės minios tarpo 
gana aiškiai nuskambėjo ir gau
siai dalyvavusių lietuvių atsaky
mas “Per amžius!”

Popiežius Jonas Paulius II 
pirmą kartą įžengė į Baltuosius 
Rūmus ir tarėsi su prez. Car-
ten Jis pareiškė, kad pasitarimų 
tikslas yra patarnauti pasaulio 
taikai ir tarptautiniam susiprati
mui ir skleisti visur visuo
tinę pagarbą žmogaus teisėm.

Atvykęs į R. Vokietiją, Sov. S- 
gos prez. Brežnevas pareiškė, 
kad Sov. S-ga per ateinančius 
12 mėn. atitrauks iš R. Vo
kietijos 20,000 karių, 1,000 
tankų ir tam tikrą skaičių kitų 
ginklų. Be to, pažadėjo suma
žinti vidutinės tolinašos raketų 
skaičių Sov. S-goj, jei JAV atsi
sakys išdėstyti naujas raketas V. 
Europoj. Valst. departamentas 
mano, kad toks Brežnevo pa
siūlymas turi tikslą paveikti JAV 
ir V. Europos valstybes neaprū
pinti V. Europos 572 naujom 
vidutinės tolinašos branduoli
nėm raketom, nukreiptom į Sov. 
S-gos taikinius. Kartu buvo nu
rodyta, kad JAV ėmėsi šio žygio 
tik tada, kai Sov. S-ga padidi
no naujų branduolinių raketų 
gamybą ir pradėjo senas mažes
nio pajėgumo raketas pakeisti 
naujom.

Prez. Carter, atsakydamas į 
Brežnevo pasiūlymą, pareiškė, 
kad Nato valstybės pirma turėtų 
apsirūpinti moderniom raketom 
ir tik paskui tartis su Sov. S- 
ga dėl balansuoto kariuomenės 
ir ginklų sumažinimo.

Varšuvos pakto valstybės Eu
ropoj laiko 71 diviziją ir apie 
2,800 karo lėktuvų, o Nato vals
tybės — 27 divizijas ir apie 
1,765 lėktuvus. Sov. S-gai ati
traukus 20 divizijų iŠ R. Vokie
tijos į Lenkiją ar Vengriją, 
dabartinis jėgų balansas nepasi
keistų.

V. Vokietijos kancleris Hel- 
mut Schmidt palankiai sutiko 
Sov. S-gos prez. Brežnevo paža
dą atitraukti iš R. Vokietijos 
20,000 karių, bet pareiškė, kad 
jo pažadas nedidinti prieš V. 
Europą nukreiptų raketų yra 
nepakankamas, nes senosios ra
ketos, turinčios tik po vieną 
sviedinį, yra keičiamos naujom, 
galinčiom tuo pat metu paleisti 
3 sviedinius.

Japonijos parlamento rinki
mus laimėjo iki šiol Japoniją 
valdžiusi min. pirmininko Ma- 
sayoshi Ohira vadovaujama li
beralų partija, nors ji išrinko tik 
248 atstovus. Su šią partiją re
miančiais 10 nepriklausomųjų 
atstovų liberalai sudarys parla
mento daugumą.

JAV Federal Reserve Board, 
norėdama apvaldyti infliaciją ir 
paremt tarptautinėj rinkoj smun-
kančią dolerio vertę, pakėlė ban
kam duodamų paskolų procen
tus iki 12 proc. ir nusprendė 
imtis kitų priemonių pinigų apy-
vartai sumažinti.

Kubos prez. Fidel Castro at
vyko į JAV dalyvauti JT posė
džiuose. Jo gyvybei apsaugoti 
Nevv Yorke buvo imtasi nepa
prastų saugumo priemonių.

Londone vykstanti konferen
cija dėl Rodezijos ateities buvo 
atidėta neribotam laikui, nes 
Rodezijos partizanų vadai atsisa
kė priimti Britanijos pasiūlytą 
Rodezijos konstitucijos pro
jektą.

Prez. Carter, reaguoda
mas į sovietų karinės brigados 
laikymą Kuboj, pasiuntė į Ku
boj esančią Gvantanamo bazę 
tris karo laivus su 1,800 jūri
ninkų ir 1,700 jūros pėstininkų, 
kurie ten per visą mėnesį atliks 
karo pratimus.

Kinijos komunistų partija pri
pažino, kad Mao Zedong valdy
mo metu milijonai kiniečių bu
vo alkani dėl vyriausybės klai
dų ir politinio nepastovumo.

(tųsa iš praeito nr.)

Vienuoliaujančių, kitais žo
džiais, parazituojančių, pogrin
dis. Jo aktyvumas. Turime ži
noti! Kad pogrindžio nebūtų! 
O jeigu jau žinome, jo, galima 
sakyti, nebėra” (75 psl.).

Vadinasi — sekti, šnipinėti; 
o svarbiausia — susekti pogrin
dį. O susekti, KUOLELIO žo
džiais tariant, tai tas pat, kaip 
likviduoti! O kaip likviduojama, 
visi gerai žinome. Ar ne dėl šių 
tikslų į Kauno Kunigų semina
riją verbuojami agentai, mokyk
lose veisiami šnipeliai, darbo
vietėse pilna seklių? Ar ne dėl 
tos pačios priežasties sugalvoja
mi ' nauji Religinių susivieniji
mų nuostatai, kur religijos reika
luose gali turėti svarbiausią 
vaidmenį KGB agentai, apsi
metę tikinčiaisiais? Iš visos J. 
KUOLELIO kalbos, kuria jis 
išreiškė Maskvos valią, neabejo
tinas vienas dalykas — atėjo 
laikas griauti Bažnyčią iš vidaus. 
Kadangi ir šioje srityje Mask
va turi didžiulę patirtį, tai ne
dovanotinas dalykas, kad Lietu
voje dar nematyti norimų rezul
tatų, nors, kaip pažymi KUO
LELIS, “atliekamas tam tikras 
darbas ir su dvasininkija” (74 
psl.).

Kaip ir buvo galima laukti, 
niekas iš pasitarimo dalyvių ne
prisiminė nei Konstitucijos, nei 
Helsinkio Baigiamojo akto. Pasi
tarime dalyvavo tie, kurie turė
jo vadovauti tikinčiųjų engimui.

Pasitarime buvo puolamos Va
tikano radijo laidos. Faktai, ro

Pasirašo Kultūros Židinio perdavimo aktus. Iš k. stovi — Tėv. Leonardas Andriekus, 
Vladas Sidas, Vytautas Alksninis, Aloyzas Balsys, Lilė Milukienė, Apolonija Radzi
vanienė, Tėv. Paulius Baltakis, OFM, Aleksandras Vakselis, dr. Vytautas Vygantas.
Nuotr. L. Tamošaičio

ISTORINIS KULTŪROS ŽIDINIO 
RĖMĖJŲ SUSIRINKIMAS

Po trejų metų darbo ir pasi
ruošimo lietuvių visuomenei sta
tyto Nevv Yorko Kultūros Židi
nio išlaikymas tapo tos pačios vi
suomenės atsakomybė.

Kultūros Židiniui remti bei 
išlaikyti įkurta aukotojų ir rėmė
jų korporacija spalio 13 pasira
šė su Tėvais pranciškonais Ži
dinio administracijos perėmimo 
sutartį. Pagal tą sutartį lietuviai 
pranciškonai pasilieka Židinio 
pastatų savininkais, o Lietuvių 
Kultūros Fondas tampa viešųjų 
Židinio pastatų šeimininkais. 
Sutartis pasirašyta bandoma
jam 3 metų laikotarpiui, su ga
limybe ją pratęsti ilgesniam lai
kui.

dantys, kaip persekiojama Kata
likų Bažnyčia Lietuvoje, aišku, 
buvo kvalifikuojami kaip šmeiž-
tas. Dar daugiau — bet kokį 
nurodymą, kad pažeidžiamos 
elementariausios tikinčiųjų tei
sės ir tuo būdu grubiausiai pa
žeidžiami Helsinkio susitarimai 
bei jų pačių išleisti įstatymai, 
traktavo kaip “kišimąsi į mūsų 
vidaus reikalus” (77 psl.).

KUOLELIO žodžiais tariant, 
ne tarybinė valdžia, o dvasinin
kai “pažeidžia kulto įstatymus”. 
Ir kaip pavyzdį nurodo, kad 
dvasininkai “atlieka apeigas vi
sai kitose parapijose, remontuo
ja maldos namus be rajono vyk
domojo komiteto žinios . . .” 
(78 psl.). Ir pagaliau daroma 
išvada: “Prieš šią antivisuome
ninę reakcingą dvasininkų, at
skirų sektantų veiklą būtina pa
naudoti ne tik įstatymo jėgą, 
bet ir profilaktines priemones, 
atskleisti tikintiesiems tikruo
sius jų kėslus” (78 psl.).

Ką gi, aiškiai pasakyta! Kuni
gas, suteikęs mirštančiajam Šv. 
Sakramentus kitoje parapijoje, 
kur galbūt jau nėra kunigo, jau 
yra “pažeidęs įstatymus”; ku
nigas, paraginęs parapiečius 
uždengti kiaurą bažnyčios stogą, 
taip pat nusikaltėlis! Čia kaip 
tik ir glūdi kunigų “tikrieji jų 
kėslai”, t.y. apsaugoti bažnyčios 
pastatą nuo sugriuvimo. Tokia 
kunigų veikla traktuojama kaip 
“antivisuomeninė”, nes lengva 
suprasti, kad neremontuojamas 
bažnyčios pastatas greitai su
grius. O štai kunigas ėmė ir su
kliudė. Štai už ką reikia bausti 
kunigus, panaudojant “visą įsta-

Šitoks susitarimas pasaulietiš
kos visuomenės ir bažnytinio or
dino bendradarbiavimo plotmėj, 
bent lietuvių tarpe, yra pirmas 
istorijoj. Panašaus žygio ruošiasi 
imtis ir Chicagos lietuvių Jau
nimo Centras, iki šiol esąs pil
noj lietuvių jėzuitų priežiūroj. 
Šiem įvykiam sąlygas diktuoja 
retėjančios lietuvių vienuolijos 
eilės ir pilnesnis dvasiškuos bei 
visuomenės bendravimas abiem 
pusėm rūpimais klausimais.

Nevv Yorko visuomenė, nors 
šiek tiek abejinga šiam žings
niui, per savo išrinktus atstovus 
Kultūros Židinio išlaikymo at
sakomybę perėmė be jokio di
delio prieštaravimo. Tėvai pran

tymų jėgą”. Aiškiau nė būti 
negali.

Maskvą, KUOLELĮ ir jo bend
raminčius erzina tikinčiųjų drąsi 
laikysena, jų pareiškimai, rei
kalavimai savo teisių. Nors ti
kintieji į savo skundus atsakymų 

beveik negauna, tačiau nenulei
džia rankų — vėl rašo skundus 
dar aukštesnėms instancijoms. 
Dažnai atsitinka ir taip, kad šitie 
pareiškimai patenka į užsienio 
spaudą ir radijo bangomis pa
sklinda po visą pasaulį. Štai tada 
tokie skundai ir virsta “šmeiž
tu”. KUOLELIS ragina panau
doti visus kovos būdus, kad to
kiais skundais nebūtų tikima, ir, 
matyt, norėtų susidoroti su visais 
besiskundžiančiais, bet čia vėl 
užburtas ratas: apie susidoroji
mą irgi sužinoma plačiame pa
saulyje.

Žodžiu, pasitarimas vyko 
“aukštu idėjiniu lygiu”. Direkty
vos, suredaguotos Maskvoje, 
buvo kaip reikiant perduotos per 
savo patikėtinius — kolaboran
tus ir dabar “diegiamos į gyve
nimą”. Religinis persekiojimas 
stiprėja, aktyvinamas griovimas 
iš vidaus. Bet yra ir kita meda
lio pusė: tikintieji nesiliauja ko
voję už savo elementariausias 
teises, vis daugiau ir daugiau 
peržengia baimės ir abejingumo 
barjerą. Gal ir lėtai, bet Lietu
voje vyksta religinis atgimimas. 
Ateistų brutalus elgesys ir per
sekiojimai neša nelauktų vaisių: 
tikintieji tampa stipresni savo 
tiesa ir pasiryžimu.

ciškonai parodė nepaprastą pasi
šventimą ir pasitikėjimą, dalin
damiesi daugumoj jų pačių pa
stangomis ir lėšomis pastatyto 
lietuvių centro administravimu. 
Reikia tikėtis, kad visuomenė 
jų neapvils ir, pilnai pajutusi 
atsakomybės jausmą, vieningai 
rems Kultūros Židinio išlaikymo 
pareigom apsiėmųsį Lietuvių 
Kultūros Fondą.

LKF Informacija

Amnesty International kreipė
si į Sov. S-gos prezidentą Brež
nevą, revoliucijos sukaktuvių 
proga prašydama paleisti visus 
sąžinės kalinius ir nenaudoti po
litiniam tikslam psichiatrijos.

PABALTIEČIAI MASKVOJE 
PASMERKĖ GĖDOS DIENĄ

Kaip jau anksčiau pakartotinai 
Darbininke buvo rašyta, Mask
voje rugpiūčio 23 d. 37 lietu
viai, 4 latviai ir 4 estai de
monstravo ir reikalavo, kad So
vietų Sąjunga atšauktų savo 
susitarimą su Hitleriu ir pasi
trauktų iš okupuotų Pabaltijo 
kraštų. Demonstracijos vyko ry
šium su Molotovo-Ribbentropo 
sutarties 40-ties metų sukaktimi.

Eltos Informacijų biulete
nis specialioj laidoj atspausdino 
pilną 45 drąsiųjų pabaltiečių 
tekstą lietuvių kalba. Originalas 
buvo įteiktas rusų kalba.

-o-

SSSR Vyriausybei,
Vokietijos Federalinės Res

publikos Vyriausybei,
Vokietijos Demokratinės Res

publikos Vyriausybei,
Vyriausybėm kraštų, pasira

šiusių Atlanto Chartą,
Jungtinių Tautų Organizaci

jos Gen. Sekr. Kurt Waldheimui,

Sovietų teisės moksle tautinio 
suverenumo terminas reiškia, 
kad tauta turi visas teises, turi 
politinę laisvę, turi pilną galimy
bę spręsti savo likimą ir pir
moj eilėj turi galimybę apsi
spręsti, įskaitartt atsiskyrimą ir 
sukūrimą savo nepriklausomos 
valstybės. Tautinis suverenumas 
reiškia savą politinę, teritorinę, 
kultūrinę ir kalbinę tautos ne
priklausomybę, kuri pasireiškia 
visomis suverenumo teisėmis 
leidžiant įstatymus visuose so
cialinio gyvenimo reikaluose 
ir juos vykdant, kai visos teisės 
gali būti pilnai realizuotos.

Tautinis suverenumas negali 
būti duotas ar panaikintas, jis 
gali būti tik pažeistas arba at
statytas.

Jau 1919 Leninas pripažino 
de facto egzistavimą Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos, kurios at
siskyrė nuo Rusijos imperijos. 
Sovietų Rusija 1920 sudarė tai
kos sutartis su tomis valstybė
mis, suteikdama Baltijos valsty
bėm ir de jure pripažinimą. 
Sovietų valdžios vardu Leninas 
visiem laikam atsižadėjo suvere
numo teisių į Estiją, Latviją ir 
Lietuvą. Tačiau po 19 metų Sta
linas ir Hitleris padarė sąmoks
lą prieš tų valstybių suvere
numą. Šių metų rugpiūčio 23 
sukako 40 metų, kai buvo pasi
rašytas vadinamas Molotovo- 
Ribbentropo paktas, kurio vyk
dymas reiškė Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos nepriklausomybės 
galą.

Vokietija ir Sovietų Sąjunga 
1939 rugpiūčio 23 sudarė nepuo
limo sutartį. Prie jos buvo pri
dėtas griežtai slaptas Papildo
mas protokolas, pagal kurį Rytų 
Europa buvo padalinta į vadina
mąsias įtakos sferas. To slapto 
susitarimo objektas tarp SSSR 
užsienių reikalų komisaro V.M. 
Molotovo ir Vokietijos užsienių 
reikalų ministerio J. Ribbentro- 
po buvo Suomija, Estija, Latvi
ja, Lietuva, Lenkija, Besarabija 
ir šiaurinė Bukovina. To slapto 
protokolo turinys buvo toks, kad 
Suomija, Estija ir Latvija atiteks 
SSSR, o Lietuva Vokietijos Rei
chui.

Naujas draugystės ir sienos 
nustatymo susitarimas tarp SSSR 
ir Vokietijos įvyko 1939 rugsė
jo 28. Tas susitarimas pakeitė 
rugpiūčio 23 Papildomąjį proto
kolą ta prasme, kad Lietuva 
“patikėta” Sovietų Sąjungai, iš
skyrus teritoriją kairėje Šešupės 

pusėje, kuri bus vykdant “spe
cialias priemones” vokiečių ar
mijos okupuota.

1940 birželio 15-17 SSSR val
džios įsakymu raudonoji armija 
pavartojo “specialias priemo
nes” Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos teritorijose. Prijungta buvo ir 
ta Lietuvos teritorija, kuri pagal 
Stalino ir Hitlerio susitarimą 
turėjo būti prijungta prie Vokie
tijos.

1941 sausio 10 buvo pasirašy
tas Vokietijos ambasadoriaus dr. 
von Schulenburgo ir SSSR komi
sarų tarybos pirmininko Moloto
vo naujas slaptas protokolas, 
kurio objektu buvo paminėta 
Lietuvos teritorija. Vokietijos 
vyriausybė atsisakė SSSR naudai 
tos teritorijos į vakarus nuo Še
šupės už piniginę kompensa
ciją, kurios suma buvo 7.5 mili
jonų aukso dolerių, arba 31.5 
milijonų reichsmarkių.

Molotovo-Ribbentropo paktas 
buvo dviejų didžiausių istorijai 
žinomų tironų, Stalino ir Hit
lerio sąmokslas, nukreiptas prieš 
taiką ir žmoniškumą, kuris davė 
pradžią antrajam pasauli
niam karui. Todėl mes laikom, 
kad rugpiūčio 23 yra gėdos die
na.

1941 rugpiūčio 14 JAV prezi
dentas F. D. Roose veltas ir 
Didž. Britanijos premjeras W. 
Churchillis pasirašė vadinamąją 
Atlanto Chartą, susidedančią iš 
6 punktų. Tos chartos antras 
punktas sako, kad JAV ir Ang
lija “nesutiks su jokiais teritori
niais pakeitimais, kurie nesutaps 
su tomis teritorijomis suintere
suotų gyventojų laisvai pareikš
tais norais . (Bus daugiau)

SUMUŠTAS
SOLISTAS 
ANTANAS 
KUČINGIS

Okupuotoje Lietuvoje Kaune 
rugsėjo 1 vakare buvo gatvėje 
užpultas ir sumuštas operos so
listas Antanas Kučingis. Sumuši
mas labai stiprus. Paguldytas li
goninėje. Kas jį sumušė: ar plė
šikai, ar chuliganai, ar enkave
distai? Vilniuje ir Kaune labiau
siai kalbama, kad tai sovietinio 
saugumo darbas.

Antanas Kučingis yra gimęs 
1899 rugsėjo 18 Mauručiuose, 
Marijampolės apskrityje. Buvo 
baigęs Veiverių mokytojų semi
nariją. Stojo į Lietuvos kariuo
menę ir baigė vieną iš pirmųjų 
karo mokyklos laidų. Beveik 
visą laiką dirbo karo topografi
jos skyriuje. 1937 išėjo atsargon, 
pakeltas į majorus.

Tarnaudamas kariuomenėje, 
lankė Kauno konservatoriją. 
Valstybiniame teatre pradėjo 
dirbti nuo 1928. Pirmą kartą su 
dideliu pasisekipm valstybi
niame teatre dainavo 1933-1934. 
Dainavo Gounod Fausto operoje 
Mefisto vaidmenį ir kitus boso 
vaidmenis.

Antrojo pasaulinio karo metu 
liko Lietuvoje ir 1948 buvo nu
teistas 25 metam sunkiųjų dar
bų ir ištremtas į Sibirą. Pa
leistas iš Sibiro, 1956 grįžo į 
Lietuvą ir vėl buvo priimtas į 
Vilniaus akademinį operos 
teatrą. Dainavo nuo 1957 iki 
1961.
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Švedijos koalicinį ministerių 
kabinetą sudaryti pavesta centro 
partijos vadui Thorbjom Falldin. 
Parlamento rinkimuose dau
giausia atstovų išrinkusi konser
vatyvi partija atsisakė remti savo 
partijos kandidatą į min. pirmi
ninkus Ola Ullstein ir nutarė 
remti Falldin kandidatūrą.

Pakistano radijas, pakarto
damas Afganistano radijo prane
šimą, pskelbė, kad buv. Afga
nistano min. pirmininkas Noor 
Mohammed Taraki yra žuvęs per 
susišaudymą su dabartinio min. 
pirm. Hafizullah Amin šalinin
kais.

Prezidento patarėjas saugumo 
reikalam Zbigniew Brzezinski 
paragino Nato valstybes pri
imti JAV siūlymą ir išdėstyti 
savose teritorijose vidutinės to- 
linašos raketas prieš Sov. S-gos 
taikinius, nes kitaip Sov. S-ga 
bus pajėgi išvystyti politinį 
spaudimą, o gal net ir pradėti 
karą prieš vakarus.

Nors R. Vokietijos pragyve
nimo lygis yra aukščiausias už 
visų komunistinių valstybių, ta
čiau, nežiūrint įvairių kliūčių 
ir sunkumų, iš ten į vakarus kas 
savaitę pabėga 6 žmonės. Tei
giama, kad vienam pavykusiam 
pabėgimui tenka 7 ar 8 nepa
vykę bandymai.

Kairiosios Karibų jūros valsty
bės — Jamaica, St. Lucia, Guy- 
ana ir Grenada — pareiškė susi
rūpinimą dėl prez. Carter nu
sistatymo sustiprinti saugumą 
Karibų jūros srity, nes ta sritis 
nesanti dominuojama bet ku
rios didžiosios valstybės.

Izraelio min. kabinetas pa
tvirtino JAV, Egipto ir Izraelio 
sutartą planą bendrom pajėgom 
sekti Izraelio pasitraukimą iš Si
najaus pusiasalio.

Baskų teroristų org-ja ETA, 
reaguodama į šį mėne sį Jį spanįj,r 
joj įvyksiantį gyventojų atsiklau- 
simą dėl baskam autonomijos 
suteikimo, pagyvino teroristinę 
veiklą. Per š.m. baskų teroris
tai nužudė 114 žmonių.

Afganistano partizanai puolė 
Piktia provincijos sostinę Gar- 
dez ir išlaisvino 750 politinių 
kalinių.

2000 Kinijos studentų su
rengė Pekingo mieste demon
stracijas, reikalaudami, kad ka
riuomenės įgula pasitrauktų iš 
universiteto patalpų.

Indonezija paleido iš kalėjimo 
2,000 politinių kalinių.

JAV pažadėjo parūpinti 7 mil. 
dol. tarptautinėm pastangom ba- 
daujantiem Kambodijos gyven
tojam paremti.

Vietnamui pradėjus puolimus 
prieš buv. min. pirmininko Pol 
Pot partizanus, į Tailandą atbėgo 
15,000 kambodiečių.

Irano kurdai iš pasalų sunai
kino revoliucijos sargų vorą ne
toli Irako sienos ir sunaikino pa
sienio įgulų būstines Hanigar- 
meleh ir Dezevar miestuose

Nors prez. Carter 1977 buvo 
pažadėjęs sukurti 100,000 vyrų 
karinę pajėgą, kuri galėtų sku
biai reaguoti į įvairius netikėtu
mus Persijos įlankoj, Afrikoj ar P. 
Amerikoj, tačiau iki šiol tuo rei
kalu labai maža padaryta, nes 
skubiam jos perkėlimui trūksta 
ir transporto lėktuvų, ir karo lai
vų.

Argentinos kariuomenės armi
jos korpo vadas gen. Luciano 
Menendez buvo pareikalavęs, 
kad prez. Jorge Videla atsistaty
dintų už tai, kad jam nevyksta 
sustabdyti kairiųjų partizanų 
veiklos. Parašiutininkam apsu
pus korpo štabą, korpo vadas bu
vo priverstas atsistatydinti.

JAV, Britanija, Kanada, Pran
cūzija ir V. Vokietija pasiūlė P. 
Afrikai naują planą pietvakarių 
Afrikos, arba Namibijos, ateičiai 
tvarkyti. Pagal šį planą par
tizanai turėtų būti sutelkti į nu
rodytas bazes, o Angolos ir Zam
bijos pasieniuose būtų įsteigta 
30 mylių gilumo demilitarizuota 
zona, kurią saugotų vietinės pa
jėgos ir 7,500 dydžio JT karinė 
pajėga. P. Afrikai suteikiama tei
sė laikyti per 3 mėn. Namibi
joj 5 karines bazes, o Namibi
jos partizanam — 4 bazes An
goloj ir 1 Zambijoj.

JAV sutiko parduoti Sov. S- 
gai per 12 mėnesių 25 mil. tonų 
kviečių ir kukurūzų, bet atsisakė 
parduoti jai labai reikalingus 
kompiuterius.

Rodezijos kariuomenė įsi
veržė į Mozambiko teritoriją ir 
per 5 dienas sunaikino požemy 
įrengtą partizanų tiekimo bazę 
ir šimtus partizanų.

Nikaragvos juntos narys pa
reiškė, kad buv. prezidento So- 
moza laikais gauta iš užsienio 
600 mil. dol. paskola nebus grą
žinta.

Bolivijos kariuomenės divizi
jos vadas pik. Walter Selame 
sukilo prieš neseniai sudarytą 
civilinę vyriausybę ir pareika
lavo paleisti kongresą ir vėl grą
žinti karinę valdžią

JAV svarsto, kaip padėti Maro
ko karaliui Hassan II kovoti su 
Alžiro ir Libijos remiamais Po- 
lisario partizanais, siekiančiais 
nepriklausomybės vakarų Sa- 
harai.

Kambodijos princas Norodom 
Šihanouk pareiškė, kad Vietna
mui sunaikinus buv. Kambodi
jos min. pirmininko Pol Pot par
tizanus, susidarysianti proga vi- 
siėm egziląiĮi susijungti ir suda
ryti princo vadovaujamą Kam
bodijos vyriausybę.

Palestinos išlaisvinimo orga
nizacija atidarė savo įstaigą 
Turkijoj.

Sov. S-ga įspėjo Norvegiją 
neleisti naudoti savo teritorijos 
Nato karinių pajėgų reikalam, 
nes Sov. S-ga neturinti jokių 
agresyvių tikslų prieš Norvegiją.

Buv. Nikaragvos prez. Somo- 
za pusbrolio sūnus Noel Pallais 
Debayle, dalyvavęs sandinista 
partizanų veikloj, buvo nužudy
tas Managva mieste.

Šveicarijos keleivinis lėktuvas 
su 154 keleiviais, pakeliui į Ka- 
niją nusileisdamas Atėnų aero
drome, užsidegė. 14 keleivių 
žuvo ir 10 buvo sužeista. 
Graikijos prokuroras lėktuvo la
kūnui iškėlė teisme bylą už 
apsileidimą.

Čekoslovakijos rašytojas ir di
sidentas Pavel Kohout buvo 1 
metam išleistas į Austriją, bet, 
atėjus grįžimo metui, iš jo buvo 
atimta pilietybė ir neleista jam 
grįžti. Esą jis palaikęs santykius 
su emigrantais ir padaręs prie
šiškų pareiškimų prieš Čekoslo
vakiją.

Į vakarus pabėgusio sovietų 
šachmatų meisterio Viktor Korč- 
noj sūnus Igor, padavęs prašymą 
emigruoti, buvo pašauktas į ka
riuomenę, bet spėjo pasislėpti.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Rugsėjo 19-22 Vilniuje vy
ko pagrindinis Vilniaus univer
siteto 400 metų sukakties mi
nėjimas. Sovietijoje nieko neda
roma be komunistinės propa
gandos. Tos banalios propa
gandos apstu buvo ir sukakties 
minėjimo renginiuose. Primyg
tinai skelbiamas prasimanymas, 
kad 1919 kovo mėnesį Vilniaus 
universitetą atkūrė V. Kapsukas. 
Tiesa, jis tada dekretą pasirašė, 
kad kuriamas darbininkų uni
versitetas jungtinei Lietuvos- 
Gudijos respublikai, tačiau tas 
dekretas faktiškai universiteto 
neatkūrė. Nieko bendro su Vil
niaus universitetu neturi ir prie 
naujųjų universiteto rūmų An
takalnyje, Saulėtekio alėjoje, pa
statytas ir iškilmingai minėjimo 
proga atidengtas dail. K. Bog
dano griozdiškas skulptūrų “V. 
Leninas ir V. Kapsukas” an
samblis. Rugsėjo 19 naujuosiuo
se universiteto rūmuose vyko 
“mokslinė” konferencija, kurio
je, vadovaujant L. Šepečiui, keli 
kalbėtojai mėgino įrodyti, kad 
Vilniaus universitete jau nuo 
seno klestėjo “pažangi” mate
rialistinė idėja. Nieko gero uni
versitetui nežada ir išniekintoje 
Šv. Jono bažnyčioje iškilmingai 
atidaryta “pažangiosios mokslo 
minties biblioteka ir muziejus”. 
Marksistinė pažangumo sampra
ta yra seniai sukompromituota 
ir reiškia didžiausią atsilikimą 
nuo pažangos, o ne pažangą. 
Marksistai pažanga vadina pro
letariato revoliucijos kibirkštis, 
ugdymą luomų neapykantos, de
mokratinės visuomeninės san
tvarkos griovimą ir materialisti
nės pasaulėžiūros ugdymą. Šių 
laikų pasaulio viltys yra demo
kratinės, humanistinės san
tvarkos kūrime, o ne marksisti
nėse atgyvenose. Tai ir “pažan
giosios minties muziejus” tebus 
tik tuščias sovietinės propagan
dos burbulas. Propagandos ne
išvengta ir jubiliejinėje univer
siteto parodoje. Tačiau greta ne
išvengiamos tuščiavidurės pro
pagandos buvo ir gerų jubilie
jinių renginių. Minėjimo atida
ryme Didžiajame kieme buvo 
daug iškilmingumo, pasidi
džiavimo universitetu. Iškilmin
gas buvo ir mokslinės konferen
cijos plenumo posėdis didžio
joje iškilmių salėje-auloje 
(rugsėjo 22). Iškilmingas minėji
mas su gausiomis kalbomis 
rugsėjo 21 buvo akademiniame 
Operos ir baleto teatre. Uni
versiteto centriniuose rūmuose 
buvo du geri koncertai, kuriuos 
atliko Lietuvos kamerinis or
kestras ir Konservatorijos stu
dentų kamerinis orkestras. Va
dovavo Saulius Sondeckis. Pa
veikslų galerijoje gerą koncertą 
suruošė Vilniaus universiteto 
mišrus akademinis choras, va
dovaujamas Povilo Gylio ir tal-

Vladas Būtėnas kalba apie Amerikos Balso lietuviškąją pro
gramą vakaronės metu rugsėjo 14 Chicagos Jaunimo Cent
re. V. Būtėnas anksčiau gyveno Chicagoje, dabar 10 mė
nesių darbuojasi Amerikos Balse Washingtone. Šalia jo 
Margučio radijo programos vedėjas Petras Petrutis, kuris buvo 
šios vakaronės moderatorius. Nuotr. Ed. Šulaičio

Sovietų laivyno inžinerijos 
studentas Igor A. Ponomarenko 
Floridoj nušoko nuo sovietų lai
vo ir pasiprašė politinio pabėgė
lio teisių.

NYT dienraščiui dirbusiam 
Kambodijos žurnalistui Dith 
Pran, per 4 metus sugebėjusiam 
nuslėpti savo profesiją, pavyko 
atbėgti į Tailandą. Jis pareiškė, 
kad visi užsienio žinių agentū
rom dirbę kambodiečiai buvo 
likviduoti ir kad visa jo šeima 
taip pat buvo sunaikinta, o jam 
tik per plauką pavykę savo gyvy
bę išgelbėti.

R. Vokietija savo gyvavimo 
30 m. sukakties proga paleido iš 
kalėjimo ilgom bausmėm nuteis
tus politinius kalinius Rolf Bah- 
ro ir Nico Huebner.

Fiziologijos Nobelio premija 
buvo paskirta Tufts universiteto 
fizikui Allan McLeod Carmack 
ir Britanijos elektronikos inž. 
Godfrey Newbold Hounsfield 
už jų darbus, įgalinančius pada
ryti sluoksninius žmogaus kūno 
peršvietimus rentgeno spindu
liais.

JT įstaigos tarnautoja, Lenki
jos pilietė Alicja Weselowska, 
perkelta tolimesniam darbui į 
Mongoliją, nutarė pakeliui su
stoti Lenkijoj ir aplankyti savo 
motiną, bet ten buvo areštuota ir 
apkaltinta šnipinėjimu.

kinamas solistų Aušros Stasiū
naitės, Jolantos Čiurilaitės ir 
Grigorijaus Gordono. Prie tei
giamų jubiliejaus dalykų skirti
na ir gausi universiteto istorijai 
skirta literatūra: minėjimo iš
vakarėse Mokslo leidykla išlei
do Vilniaus universiteto istori
jos trečią tomą, neseniai Vagos 
leidykla išleido gerą knygą apie 
universiteto rūmus. Minėtini ir 
kiti leidiniai: “Vilniaus akade
mija ir universitetas”, “Vilniaus 
akademijos spaustuvės leidiniai 
1576-1805”. Režisierius A. Digi- 
mas susuko filmą, rodantį uni
versiteto praeitį ir dabartį. 
Universiteto sukaktis yra di
delis įvykis pavergtos Lietuvos 
gyvenime. Atmetus tuščiavidu
rės propagandos burbulus, yra 
kuo nuoširdžiai lietuviams pa
sididžiuoti savo ilgaamže moks
lo ir kultūros institucija.

Rugsėjo 14 Lietuvoje mirė 
dailininkas Pranas Gudynas. 
Buvo gimęs 1919 gruodžio 27 
Žasliuose, Kaišiadorių apskr. 
Kapitono Pr. Gudyno įsūnytas 
ir globojamas, tapo aktyviu dai
lininku: 1946 baigė Vilniaus dai
lės institutą, Maskvoje įsigijo ta
pybos restauratoriaus specia
lybę. Nuo 1953 buvo Vilniaus 
dailės muziejaus direktorius. 
1963 Palangoje įsteigė Gintaro 
muziejų. Nuo 1962 buvo pa
skirtas Dailininkų Sąjungos at
sakinguoju sekretoriumi, reiš
kėsi spaudoje ir visuomeninėje 
veikloje. Minėtinos Pr. Gudyno 
parašytos monografijos: Petras 
Kalpokas, Vytautas Mackevičius, 
Algirdas Petrulis, A. Kučas, “Kai 
prabyla medis” ir kt.

— Vertingą kultūros istorijos 
straipsnį išspausdino Mokslo ir 
Gyvenimo žurnalas, Nr. 9. 
Straipsnį parašė Vilniaus univer
siteto lietuvių literatūros aspi
rantė Irena Tumavičiūtė. 
Straipsnis pavadintas “Litaui- 
sche literarische Gesellschaft 
šimtmetis”. Jame išsamiai at
skleidžiama 1879 Tilžėje įkurtos 
Lietuvių literatūros draugijos 
istorija. Vokiečių kultūrininkai 
tuo metu susirūpino nykstančia 
lietuvių kultūra. Straipsnyje kal
bama apie žymesniuosius drau
gijos narius-mokslininkus ir lie
tuvių bičiulius, apie draugijos 
periodinius leidinius ir apie tuo
se leidiniuose išspausdintus tau
tosakos ir kitus lituanistinius da
lykus.

— Vilniuje lankėsi vokiečių 
kompozitorius Reiner Kunad, 
anksčiau parašęs operą apie K. 
Donelaitį — pagal J. Babrovskio 
romaną “Lietuviški fortepijo
nai”. Operą pastatė Dresdeno 
teatras. Dabar kompozitorius su
kūrė kantatą “Metai” — pagal 
Donelaičio poemos tekstus, 
verstus H. Btidensiego. Kantata 
parašyta tenoro partijai ir dviem 
vaikų chorams. Ją atliks Dres
deno teatras 1980 gegužės 24- 
25. Kompozitorius pareiškė, kad 
K. Donelaitis jį pririšo poetiniu 
naivumu ir kalbos meno sinteze, 
giliu humaniškumu.

— Dailininko A. Samuolio 80 
metų amžiaus sukaktis paminėta 
apžvalgine paroda Kaune, M.K. 
Čiurlionio dailės muziejuje. Pa
rodoje sutelkta per 50 dailės dar
bų. Apie dailininko gyvenimą 
ir kūrybą atidarymo žodyje 
kalbėjo menotyrininkas M. Saka
lauskas.

— Palanga užteršta dar vienu 
sovietiniu paminklu. Dail. A. 
Vertulienė sukūrė simbolinę 
mergaitės figūrą II-ojo pasauli
nio karo pradžioje pionierių sto
vykloje žuvusiems pionieriams 
atminti. Į stovyklą pataikė pir
mieji vokiečių artilerijos svie
diniai.

— Sąjunginiame estradinės 
muzikos festivalyje Liepojoje 
antrą vietą laimėjo A. Panemu
nės kultūros namų instrumenti
nis ansamblis Versmė. Šventės 
laureate pripažinta ansamblio 
solistė Birutė Petrikytė.

— Vilniaus universiteto su
kakčiai yra skirta ir fotografi
jos paroda, suruošta Fotografijos 
draugijos parodų salone. Paroda 
vaizduoja universiteto studen
tų šventes, darbą auditorijose, 
poilsio pramogas, rūmų ir kiemų 
restauravimo darbus. Pr. N.

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, 
N Y 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, L'.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. 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 veikia 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 klijentais.

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 polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

FLORIDA
PFAT 03 Angelė E. Karnienė
AI'AJZA.JLJ HEALTOR • • • BROKER • • ■ NOTARY

Rezidencinės ir Komercinės Nuosavybės 
Apartmentai • Kondominiumai • Nuomavimas

REALTOR ••• BROKER ••• NOTARY

T7 I1 Ą r 3701 boulevardftt. Petenburg Beach, PI. W706 
JCjO A ZjL A Ui Telefoną* (813) )60-2448. Vakare (813) 345-273S

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

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

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

KVECAS
JONAS 

19 33 +197 6

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEYIR CONNECTICUTVALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

asolino 
NENORIAIS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

1 LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Perduodant Kultūros Židinio
administravimą

Prieš 25 metus daug buvo kal
bėta, kad New Yorkui reikia vi
sus vienijančių kultūros namų. 
Buvo daromi susirinkimai, sako
mos kalbos, raginama, kad lietu
vių visuomenė imtųsi iniciaty
vos tokius namus pastatyti.

Kalbos liko tik kalbom. Kul
tūros namai liko tik svajonė. 
Niekas netikėjo, kad tokius na
mus gali pastatyti kokia pasau
liečių organizacija.

Pagaliau 1964 metais Lietuvių 
Bendruomenė kreipėsi į lietu
vius pranciškonus, prašydama, 
kad jie imtųsi iniciatyvos. Ir tai 
nebuvo lengva. Tą bendrą pesi
mistinę dvasią labai charakterin
gai išreiškė viena jauna studen
tė, dalyvavusi tame organizaci
niame susirinkime: “Tie kultū
ros namai nebus pastatyti nė 
mano vaikų vestuvėm!” Tačiau 
šį kartą ėjosi geriau. Ta mer
gaitė dabar jau ištekėjusi, ir jos 
vaikai, skautukai, jau 6 metai 
naudojasi Kultūros Židi
niu.

Lietuvos pranciškonam per
ėmus vadovavimą, Židinio klau
simas pajudėjo. Buvo daug pa
siūlymų, kiek tai liečia Židinio 
vietą ir jo patalpas, kol apsi
spręsta už dabartinį projektą. 
Konkrečiam darbui visuomenė 
gan dosniai aukojo, tiek New 
Yorko apylinkės, tiek visos Ame
rikos lietuviai. Aukas rinko patys 
vienuoliai. Darbas buvo sunkus, 
bet jie ištesėjo.

Didelė suma pinigų Židinio 
statybai buvo sutelkta suorgani
zuotų dviejų bingų pagalba. 
Vienam iš jų vadovavo patys lie
tuviai pranciškonai, kitam Lie
tuvių Atletų Klubas, talkinant 
entuziastingiem Židinio rėmė
jam.

Statybos darbam vadovavo 
Tėv. Paulius Baltakis, OFM. Su 
statyba jis susidūrė būdamas 
Prisikėlimo parapijoj Toronte. 
Pagaliau patys pranciškonai be
veik nuolat ką nors statė: Ken
nebunkporte, Toronte ir kitur.

Taigi turėjo statybos praktikos, 
sugebėjo prieiti prie visuome
nės, rinkti aukas, sutelkti fon
dus.

Kultūros Židinys, vadovaujant 
lietuviam pranciškonam ir nuo
širdžiai talkinant lietuviškom or
ganizacijom ir pavieniam asme
nim, buvo pastatytas ir jau šeše- 
ri metai tarnauja lietuvių visuo
menei.

Nuo pat Židinio statybos pla
navimo pirmųjų dienų buvo ke
liamas klausimas, kaip jis bus 
administruojamas; reiškiamas 
nuogąstavimas, kad, lietuviam 
pranciškonam dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių išsikėlus iš 
New Yorko, lietuvių visuomenė 
neliktų vėl be savo pastogės ir 
pats Židinys neatitektų kitatau
čiam.

Lietuviai pranciškonai, norė
dami užtikrinti, kad lietuviai vi
suomet liktų Židinio šeiminin
kais ir kad jo turtas neatitektų 
kitataučiam, bei vadovaudamie
si Vatikano II susirinkimo direk
tyvomis, skatinančiomis glau
desnį bendradarbiavimą su vi
suomene, ypač administracijos 
darbuose, š.m. spalio 13 pasi
rašė teisinę sutartį, kuria Židi
nio administracija ir jo išlaiky
mas yra perduodami Kultūros 

. Židinio rėmėjų korporacijai, 
LietuviųKultūros Fondui, Ine.,

Naujiesiem Kultūros Židinio 
administratoriam, Lietuvių Kul
tūros Fondo korporacijai, nebus 
tai lengvas darbas. Židinys, kaip
ir kiekviena kultūrinė įstaiga, 
pats iš savęs negalės išsilaikyti. 
Prie už patalpų nuomą gauna
mų pajamų reikės dar iš kur 
nors gauti 30,000-40,000 dol.
metiniam biudžeto subalansavi
mui.

Amerikos lietuviai daug pri
statė bažnyčių, vienuolynų, mo
kyklų. Tai sudarė tautoj tradici
ją, kad reikia statybą remti, nes 
ji ateina iš Bažnyčios. Žmonės

(nukelta [ 4 psl.)

Popiežius Jonas Paulius II-sis, 
lankydamasis Airijoj ir Ame
rikoj, išjudino ne tik minėtų, 
bet ir kitų, kraštų žmones. Pa
juto apie tas keliones ir popie
žiaus pareikštas mintis mili
joninėm žmonių miniom ir bro
liai bei sesės už geležinės už
dangos.

Kiekvieną popiežiaus paju
dėjimą stebėjo 14,000 su viršum 
reporterių bei fotografų, suva
žiavusių iš įvairių kraštų. Gau
tos žinios įvairiais kanalais — 
per televiziją, radiją ir spaudą 
— greitai buvo skleidžiamos 
įvairiuose kontinentuose.

Vieni veržėsi prie popiežiaus 
smalsumo vedami, kiti norėjo iš
klausyti jo aukojamas mišias bei 
gauti apaštališkąjį palaiminimą. 
Apskaičiuojama, kad Airijoj po
piežių asmeniškai matė apie 
pustrečio milijono žmonių, t.y. 
daugiau negu pusė viso krašto 
gyventojų. JAV-bėse popiežių 
asmeniškai matė apie 8 milijo
nai žmonių, o kiek sekė jo ke
liones per televiziją — sunku su
skaičiuoti.

Per trumpą laiką popiežius 
pasidarė labai populiarus, kai 
kas jį vadino visų žmonių po
piežium, o kiti “John Paul Super 
Star”.

Washingtone prie vienos baž
nyčios susirinkę studentai pa
kartotinai šaukė: “Jonai Pauliau 
antrasis, mes mylime Tave, mes 
norime Tave pamatyti!” Popie
žius, nors ir gerokai vėluodamas 
su savo dienotvarke (tuoj turė
jo vykti į Baltuosius Rūmus), 
išėjęs iš bažnyčios, jaunuoliam 
pasakė: “Popiežius Jonas Pau
lius antrasis myli jus”. Dar pri
dūrė: “Nuėjęs pas JAV prezi-

Lietuvių Kultūros Fondo senoji valdyba ir taryba. I-oje eilėje iš k. — Apolonija 
Radzivanienė, Tėv. Leonardas Andriekus, OFM, Tėv. Paulius Baltakis, OFM, Aleksandras 
Vakselis — valdybos pirmininkas, Lilė Milukienė; II-oje eilėje Aloyzas Balsys, Da
nutė Bobelienė, Vytautas Alksninis, dr. Vytautas Vygantas — tarybos pirmininkas, 
Algis Šilbajoris, Antanas Razgaitis. Nuotr. L. Tamošaičio

JONAS PAULIUS II SUSITIKO SU 
LIETUVIAIS BALTUOSIUOSE 
RŪMUOSE
dentą pasakysiu, kad pavėlavau 
dėl jūsų kaltės”.

Popiežiaus kalbas galima su
traukti į dvi grupes: vienose jis 
stipriai akcentavo taiką, socialinį 
teisingumą, žmogaus ir valstybių 
teises, materialinių gėrybių pa
skirstymą, o kitose — moralinius 
klausimus. Šv. Tėvas griežtai pa
smerkė skyrybas, abortus, dirb
tinę gimimų kontrolę, homo
seksualizmą, priešvedybinius 
lytinius santykius. Neabejotinai 
užtvirtino kunigų celibatą ir at
metė moterų bei seserų vienuo
lių norus gauti kunigystės šven
timus.

Labai svarbiu įvykiu laiko
mas popiežiaus atsilankymas 
Baltuosiuose Rūmuose. Jonas 
Paulius antrasis buvo pirmas 
popiežius istorijoj, kuris peržen
gė JAV prezidentūros slenkstį. 
Prieš keturiolika metų Ameri
koj lankėsi popiežius Paulius VI, 
bet jis buvo sustojęs tik Jung
tinių Tautų rūmuose.

Prezidentas J. Carter, pasiti
kęs Šv. Tėvą su žmona Rosalynn, 
tarė: “Aš kviečiu Jus į Baltuo
sius Rūmus, kurie yra simboli
niai namai visų mūsų žmonių”. 
Jonas Paulius antrasis pareiškė: 
“Man yra didelis džiaugsmas 
būti pirmuoju popiežium istori
joje, galinčiu lankytis šios tau
tos sostinėj. Aš dėkoju Dievui už 
šią malonę.”

Spalio 6, šeštadienį, popie
žiui lankantis Baltuosiuose Rū

muose, buvo suruošti du priėmi
mai: pirmajame Šv. Tėvas susi
tiko su kongresmanais, senato
riais, vyriausio teismo teisėjais 
ir kitais aukštais federalinės val
džios pareigūnais. Antrame pri
ėmime buvo mišri publika: Baž
nyčios dignitoriai, žymūs artistai, 
prezidentui palankūs politikai, 
prez. Carterio kviesti svečiai.

Vietosbuvo ribotos, ir į priėmi
mą patekti buvo sunku. Tarpi
ninkaujant Rimui Česoniui, JAV 
Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdybos vicepirmininkui, keli 
kvietimai buvo gauti ir lietu
viam. Šia proga norisi pastebėti, 
kad Rimas Česonis turi gerų 
pažinčių su Baltųjų Rūmų 
aukštais pareigūnais. Kažkas 
juokaudamas yra net pasakęs, 
kad Česonis turi Baltųjų Rūmų 
raktus.

Amerikos Lietuvių Bendruo
menei ir visuomenei Baltuosiuo
se Rūmuose susitikime su po
piežium Jonu Paulium antruoju 
atstovavo: kun. Kazimieras Pu- 
vičius, Lietuvių Katalikų Tarny
bos ir Religinės Šalpos vado
vas, Algimantas Gečys, JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkas, su 
žmona Terese, Rimas Česonis 
su žmona Roma, Feliksas Andriū- 
nas, JAV LB Krašto valdybos 
vicepirmininkas,. Bronius Vaš- 
kaitis, JAV LB Krašto valdybos 
narys informacijai, Romualdas 
Bublys, JAV LB tarybos garbės 

teismo narys, su žmona Ingrida, 
dr. Leonas Kriaučeliūnas, PLB 
Kultūrinės talkos komisijos 
pirmininkas, su žmona Irena, 
Philip Skabeikis, Lietuvos vyčių 
centro valdybos pirmininkas, su ' 
žmona Marian.

Nuostabiai gražiai šviečiant 
ankstyvo rudens saulei, šiure
nant šaltokam vėjeliui, prie Bal
tųjų Rūmų vartų rinkosi kvies
tiniai svečiai. Vartam atsidarius, 
susirinkusieji prezidentūros 
sode stengėsi užimti geresnes 
vietas. Simfoninio orkestro gar- ’ 
sam aidint, tarp spalvas pradė
jusių keisti Baltųjų Rūmų sodo 
medžių jautėsi savotiška įtampa.

Prezidentūros rūmų durim at- ‘ 
sidarius, pasirodė Šv. Tėvas Jo
nas Paulius II, lydimas JAV 
prezidento J. Carter ir žmonos 
Rosalynn. Jie buvo sutikti triukš
mingais plojimais. Pirmas į su
sirinkusius prabilo JAV prezi- 
dentas J. Carteris. Po to kalbė
jo popiežius apie 17 minučių. 
Šv. Tėvas, baigęs kalbėti, tarė: * 
“Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentui leidus, aš noriu jum 
suteikti palaiminimą”. Palaimi- " 
nimas buvo suteiktas lotynų kal
ba.

Po to popiežius, JAV prezi
dento J. Carter lydimas, sveiki- „ 
nosi bei teikė asmeninį palaimi
nimą pirmose eilėse sėdėjusiem 
svečiam. Padavus jam ranką In
gridai Bublienei, ši iš didelio -
džiaugsmo prabilo lietuviškai: 
“Garbė Jėzui Kristui!” Popie
žius nustebęs paklausė: “Tai jūs 
lietuvaitė?” Tuo tarpu ištyso ir 
šalia sėdėjusio dr. L. Kriauče- > 
liūno ranka. Šventasis Tėvas, 
laikydamas abiejų rankas, kiek . 
stabtelėjo. Dr. L. Kriaučeliūnas 
angliškai paprašė: “Jūsų Švente
nybe, malonėkite nepamiršti pa
vergtos Lietuvos”. Jonas Paulius ' 
antrasis atsakė: “Lietuvių ir 
lenkų akys krypsta į tą pačią 
pusę”. Popiežius gal būtų ir il
giau pasikalbėjęs, bet, prezi
dentui J. Carteriui švelniai stu- 
miant, slinko pirmyn prie kitų 
svečių.

Tarptautinei ir Metropolitan 
operos solistei Leontyne Price ? < 
sugiedojus The Lord’s Prayer, > 
svečiai šaukė: “Long live the 
Pope!”

Šie Baltųjų Rūmų įvykiai tuoj 
per Amerikos Balso radiją buvo . * 
perduoti komunistų okupuotoj 
Lietuvoj kenčiantiem lietuviam.

B. Vaškaitis •>
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Jisai Eliją truktelėjo už 

drabužio. Šisai pasilenkė, paskui 
atsitiesė ir prabilo labai garsiu 
balsu: “Broliai! Brolis (Pranciš
kus norėjo, kad jį taip vadintų) 
man liepia pasakyti, kad yra toli
ma karalystė, Vokietija, kur 
gyvena gerų ir dievotų krikš
čionių. Dažnai juos regite mūsų 
krašte, su ilga keleivio lazda 
rankoje ir su odiniu maišu gė
rimui. Eidami jie gieda, liaup
sindami Dievą ir Jo šventuo
sius, suprakaitavę ir dulkėti. Tai 
piligrimai, vykstą prie apaštalų 
kape Prieš kurį laiką ten siųs
tieji oliai buvo sumušti ir pri
vers grįžti atgalios. Į tą kraštą 
broL nieko neverčia eiti. Bet
gi jei kuris jūsų, degdamas 
Dievo ir sielų meile, norėtų te
nai keliauti, jisai pasirengęs 
jiems suteikti tuos pačius įgalio
jimus, o gal dar ir didesnius kaip 
tiems, kurie vyksta į užmarį”.

Artimo meile degdami, be
maž devyniasdešimt brolių pa
kilo, ryždamiesi stoti mirčiai į 

akis. Brolis Antanas prie jų ne
prisidėjo. Per anas ilgas dienas, 
kada sirgo mažame Maroko na
melyje, jis suprato, kad Viešpats 
jo neskyrė kankinio vainikui, 
kurio jisai taip troško. Jam buvo 
nužymėtas paprastesnis ir 
kuklesnis gyvenimas kurios nors 
vienuolių trobelės vienatvėje. 
Antra vertus, jis dar jautėsi toksai 
silpnas, kad jam kėlė baimės il
ga kelionė anapus Alpių kalnų. 
Įsimaišęs minioje, jis susijaudi
nęs stebėjo tuos brolius, kuriems 
Dievas gal teiksis duoti kanki
nio garbę.

Pranciškonų gyvenimas sykiu 
buvo ir kilnus ir linksmas. Bu
vo ten toks ypatingas brolis, ku
ris graudenos nepažinęs penkių 
Maroko kankinių, kad paskui ka
pitulose ir vienuolynuose galėtų 
pasakotis savo akimis regėjęs 
kankinius. Pašaukus Elijui, kada 
naujieji misijonieriai išėjo iš ki
tų tarpo, anam broliui dingtelė
jo, kad iškeliaujantieji į Vokieti
ją gal tapsią kankiniais. Jis pa

kilo ir prisiartino prie jų, kiek
vieno teiraudamasis: “Kas tu- 
jen esi? Iš kurio kaimo?” Jis 
jau vaizdavosi sau tą malonu
mą, kada galėsiąs pasigirti, kai 
jie žus nuo smūgių Vokietijoje: 
“Aš patsai pažinojau šiuos 
garsius ir šventus vyrus”. Tačiau 
vienas jų, gimęs Apulėjoje, kur 
žmonės mėgsta juokus, pagriebė 
jį už rankovės ir tarė: “Tu 
priklausai mums ir vyksi su mu
mis”. Brolis Giordano de Cia
no, — taip jisai vadinosi, — bai
siai bijojosi vokiečių ir stengėsi 
pasprukti atgal prie savo draugų, 
ant žolės sėdinčių. Vienok jam 
nepasisekė ištrūkti ir taip jis iš
keliavo su naujais misijonieriais. 
Kankinio mirties jisai nesusi
laukė: žygis baigėsi laimingai, ir 
brolis Giordano jį vaizdžiai atžy
mėjo kronikoje.

Mokyto vyro nusižeminimas

Provincijos buvo paskirs
tytos ir broliai pavesti vyresnie
siems. Jie, rimti, ėmė sklaidytis į 
savo paskirties kraštus. Jų širdys 
buvo pilnos džiaugsmo ir vilties. 
Aikštė prie Parciunkulos netru
kus vėl skendės ramybėje ir ty
loje. Tuo laiku vienas mažas 
brolis, panašus į naujoką ir 
kuris per visą kapitulą išbuvo 
vienišas ir tylus, prisiartino prie 
brolio Gracijono, kuris rūpinosi 
Romanos provincija. Tas tylus 
pranciškonas buvo likęs vienas 
iš paskutiniųjų. Jokis viršinin
kas, kuris ieškosi naudingų val
dinių savo provincijoms, neat

kreipė į jį akies. Jis pats nė kiek 
nesistengė. Ilgas valandas buvo 
šaukiami vardai ir duodami suti
kimai, o jisai nė nepasijudino. 
Jo širdį spaudė skausmas, bet 
sykiu jį užplūdo ir didelis 
džiaugsmas. Jisai, Portugalijos 
didžiūnas, mokytas pranciško
nas, buvo palaikytas paskuti
niuoju tarp tūkstančio kaimiečių 
ir bemokslių. Jisai, seniau buvęs, 
garsaus vienuolyno narys, ta
po menkiausiu tarp tos daugy
bės skurdeivų, kurie sau duonos 
elgetaudavosi nuo durų ligi 
durų. Jis pajuto kažką mirštant 
savyje, vienok iš draskomos jo 
širdies tryško tyresnės laimės 
šaltinis. Betgi keletą kar - 
tų Pranciškaus žvilgsnis buvo 
kritęs ant šio sunykusio svetim
šalio. O tasai nevieną kartą pa
juto vilionę — išeiti iš brolių 
minios, apskelbti savo kraujo kil
mingumą, ilgus budėjimus prie 
rankraščių abatijoje, savo garbin
gą žygį į Maroką .. . Jisai būtų 
galėjęs atkreipti Pranciškaus dė
mesį, prisiartinti prie jo, išsipa
sakoti jam visa, ką jis paliko dėl 
jo. Būtų galėjęs pulti į jo ko
jas ir klausytis tų švelnių žodžių, 
to palaiminimo, kurie visą gyve
nimą nešė garbę ir džiaugsmą 
jo mokiniams. Tačiau jisai at
stūmė šią pagundą, kilusią iš 
gudrių ir piktų daigų, kurių bu
vo nepastebėjus budri jo akis. 
Donas Femandezas buvo ir no
rėjo pasilikti pats mažiausias 
tarp brolių. Ir jam buvo skirta 
nugrimzti į dar tamsesnę be
dugnę.

Per visą kapitulos laiką brolis 
Antanas pasiliko tylus, kukliai 
įsimaišęs tarp kitų, ir niekas ne- 
nuspėjo, koks mokytas ir kokios 
aukštos kilmės buvo tasai sve
timšalis, iš pažiūros toksai nevy
kęs.

Nuleidęs galvą po gaubtuvu, 
pusiau pasislėpęs, Antanas pa
prašė brolį Gracijoną, kad pa
siimtų jį su savimi, jeigu leis 
brolis Elijas, ir nušviestų jam 
sielos mokslų pagrindą. Jis pra
šėsi su tokia meile, kad po ke
lių klausimų Romanos provinci
jolas sutiko. Gracijonas pasitei
ravo, ar jis esąs kunigas, o bro
lis Antanas tiek tepasakė: 
“Taip”. Anuomet ordine reta 
buvo kunigų, ir Gracijonas buvo 
patenkintas galįs gauti vieną 
savo provincijai, nors tasai ne
atrodė nei mokytas nei stiprus. 
Jis*lengvai gavo generalinio vi
karo leidimą pasiimti Antaną.

Ta proga portugalų kunigas, 
iš taip toli atkeliavęs tikriausiai 
buvo pristatytas generaliniam 
vikarui broliui Elijui, šalia kurio 
stovėjo Pranciškus. Šisai buvo 
pratęs po kapitulos pasilikti ir 
visu savo nuostabiu gerumu pa
dėti broliams. Pranciškus var
dais pažinojo kiekvieną savo 
avelę. Todėl negalima abejoti, 
kad žvali jo akis būtų nepaste
bėjusi Antano ir būtų nepama
čiusi, kas iš tikrųjų yra šisai vy
ras, iš pažiūros toksai nežymus. 
Ir jeigu jisai nebuvo to girdė
jęs, jis turėjo žinoti, kad šis ku- 

- nigas bus provincijolo malda

vęs nusiunčiamas tenai, kur di
džioje dvasios ramybėje jis gale- 
tų lavintis pirmutinėse, pačiose 
mažiausiose dvasinės discipli- ' 
nos pareigose.

Keletas Pranciškaus žodžių, 
lietusių mokslo vyrą, kuris, Šv. * 
Dvasios pažadintas, pas jį atke- ' - 
liavo, tiksliai nupiešia Antano 
paveikslą. Pranciškus tarė: 
“Norėčiau, kad mokslo vyras □ 
pirmų pirmiausia į mane 
kreiptųsi šia malda: — Mano 
broli, ilgai esu gyvenęs pašau- 
lyje ir kaip reikiant nepažinau / 
savo Dievo. Maldauju tavo ma- 
lonės pasitraukti nuo žemės 
triukšmo į nuošalią vietą, kad te- • t 
nai sielvartuose galėčiau per- r, 
tvarkyti praėjusį gyvenimą, susi
telkti savo širdyje ir kaip ga- y 
lint geriau pasitaisyti pagal tai, 
ką Dievas panorės iš manęs pa
daryti. Vėliau toksai vyras galės 
pasišvęsti pamokslams, kadangi 
jisai galės parodyti, kas jame yra X 
gražiausio”. Tie žodžiai iš tik- $£ 
rųjų pavaizduoja brolio Antano X 
gyvenimą.

Brolis Antanas su savo nauju x? 
viršininku leidos į kelionę, da- £* 
bar jau į Ravenos pusę. Jie žen- 
gė tylėdami, džiaugdamiesi to- 
mis dienomis, kada jie gyveno *3 
tikru pranciškonų gyvenimu ir •>* 
regėjo Pranciškaus veidą. Jie C* 
atsidūrė nuošaliame namelyje *• 
kažkur kalnų viršūnėse. Jisai te
nai jautėsi tikrai laimingas, ga
lėdamas būti paskutinis brolių 
akyse, pats nežymiausias tarp šių 
elgetaujančių vienuolių.

(Bus daugiau)
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Architektūros ir meno sekcija
Šioj sekcijoj, kalbėdamas apie 

lietuvių architektūrą, prof. A. 
Tamašauskas ilgiausiai sustojo 
prie Stuokos-Gucevičiaus ir jo 
kūrinių, kuriuos parodė skaidrė
se. Stuoka architektūrą studijavo 
Vilniuj, o vėliau Romoj ir Pa
ryžiuj, dėl to jo projektuose at
sispindi tuometinis neoklasiciz- 
mas. Žymiausi Stuokos darbai 
— Vilniaus rotušės pastatas ir 
Vilniaus katedra. Paskaitininkas 
supažindino klausytojus ir su ki
tais architektūros profesoriais.

Dail. A. Veleška kalbėjo apie 
Vilniaus universiteto reikšmę 
meno plėtotėj. Priminė ir 
skaidrėmis parodė, kad Lietuvos 
menas artimesnis Vakarų Euro
pos menui, ypač italų ir prancū
zų, ir skirtingas nuo slavų.

Viduramžinė misterija
Šeštadienio vakare buvo pasta

tyta religinė viduramžinė miste
rija “Mimmegeno Marytė” — 
mergaitė pardavusi sielą velniui. 
Misterijos autorius yra olandas 
(pavardė nežinoma). Veikalą iš
vertė V. Bagdanavičius, scenai 
paruošė A. Kairys, drabužius ir 
apšvietimą pritaikė Z. Numgau- 
daitė, kuri buvo ir viso veikalo 
pranešėja. Ši misterija paprastai 
yra vaidinama, bet rengėjai pasi
rinko skaitymo būdą. Aktoriai, 
išsirikiavę vienoj eilėj, gana ge
rai atliko savo vaidmenis. Žiū
rovai atidžiai sekė vaidinimą, 
plojo ir įvairiai vertino.

Sekmadienio mišios
Paskutinė suvažiavimo diena, 

sekmadienis, prasidėjo mi
šiomis 11 vai. didžiojoj Jaunimo 
Centro salėj. Mišias aukojo vysk. 
V. Brizgys kartu su kitais kuni
gais — prel. L. Tulaba, prel. A. 
Bačkiu, L. Zaremba, Pr. Račiū
nu, A. Liuima, Pr. Gaida ir V. 
Gidžiūnu. Pamoksle vysk. V. 
Brizgys išryškino mokslo svarbą 
ir reikalą domėtis mokslu. Mišių 
metu dalyviai darniai įsijungė į 
liturgines maldas ir skambiomis 
lietuviškomis giesmėmis gar
bino Dievą.

JAV LIETUVIU KUNIGU VIENYBĖ 
70-TIES METŲ PERSPEKTYVOJE
KUN. VYTAUTAS PIKTURNA 

(tąsa iš praeito nr.)

1940 Rusijai okupavus Lietu
vą, išleista informacinė knygelė 
“Present Situation of the Catho- 
lic Church in Lithuania”.

Kai po paskutiniojo karo iš 
Vokietijos į šį kraštą atvažiavo 
arti 200 lietuvių kunigų, K.V. 
1951 pradėjo leisti kunigam skir
tą žurnalą Lux Christi. Pirmuo
ju redaktorium buvo prof. kun. 
Stasys Yla, o pamokslų skyrių 
redagavo kun. Vytautas Pik
turna. Paskutinis šio žurnalo nu
meris (66) išėjo 1973 liepos mėn. 
Labai gaila, kad jis nustojo būti 
leidžiamas.

Sustojus žurnalui Lux Christi, 
kunigai pageidavo lietuviškai 
paruoštų pamokslų. K.V. pa
kviestas, kun. V. Pikturna sure
dagavo 12 sąsiuvinių, kur at
spausti pamokslai trejiem me
tam. Be to, to paties kunigo rū
pesčiu paruošti ir atspausti dar 
du sąsiuviniai: pamokslai laido
tuvėm ir pamokslai metinėm 
šventėm.

Kunigų Vienybės įprašytas, 
kun. Vytautas Zakaras jau eilę 
metų redaguoja (pradžioj pade
damas prl. V. Balčiūno) mėne
sinius mišiolėlius, kurie naudo
jami visose lietuvių parapijose. 
Tas pats kun. V. Zakaras su
redagavo Sacramentarium ir 
Lekcionarą, kur sudėti trejų me
tų skaitymai, naudojami sekma
dieniais ir šventėse. Tos mišių 
knygos jau ruošiamos išspaus
dinti.

Švietimas
Kunigų Vienybės darbų pir

moj eilėj buvo religinis ka
talikų švietimas. Pačioj pirmoj

Baigiamasis suvažiavimo 
posėdis

Po pietų įvyko baigiamasis iš
kilmingas suvažiavimo ir 400 
metų Vilniaus universiteto su
kakties minėjimo posėdis, ku
riam pirmininkavo jėzuitų pro
vincijolas L. Zaremba. Pakvies
tas tarti žodį Lietuvos atstovas, 
akademijos atgaivinimo inicia
torius ir garbės narys, dr. St. 
Bačkis priminė, kad akademijos 
pareiga yra ne tik savy užsida
rius veikti, bet ir plačiau pri
minti pasauliui, prieš kokius pa
vojus jis yra atsidūręs. Akademi
ja turi krikščionybės idealus 
skleisti mokslo ir meno priemo
nėmis.

Pakviestas kalbėti Lojolos 
universiteto prezidentas Ray- 
mond C. Baumhard, SJ, pasi
džiaugė, kad Vilniaus universi
tetas beveik keturis kartus se
nesnis už Lojolos universitetą, 
kuris turi 110 metų.

Šio iškilmingo posėdžio gar
bės prezidiume buvo vysk. V. 
Brizgys, vysk. A. Deksnys, Lie
tuvos atstovas St. Bačkis, prel. A. 
Bačkis, prof. A. Liuima, SJ, prof. 
J. Pikūnas, prel. L. Tulaba, prof. 
P. Rabikauskas, SJ, inž. A. Rudis 
ir Lojolos universiteto preziden
tas R. C. Baumhard, SJ.

Lietuviškumo apraiškos 
Vilniaus universitete

Šios baigiamosios iškilmingos 
sesijos turinį sudarė prof. dr. P. 
Rabikausko, SJ, paskaita “Lietu
viškumo apraiškos Vioniaus uni
versitete”. Paskaitininkas pa
brėžė, kad mum didelė garbė 
minėti sukaktį Vilniaus univer
siteto, kuris per 400 metų ug
dė mūsų tautos mokslą, meną 
ir kitas kultūrines vertybes. Vil
niaus universiteto lietuviškumą 
yra pabrėžęs pats jo įkūrėjas 
vysk. V. Protosevičius. Tiesa, 
anų laikų papročiu universitete 
visi dalykai buvo dėstomi loty
niškai. Dauguma universiteto 
rektorių ir profesorių buvo lie
tuviai. Dėstymas lotynų kalba 
lietuviam buvo naudingas, nes 
prilaikė lenkų kalbos dominavi
mą. Prie Vilniaus universiteto 
atsirado ir pirmosios lietuviškos 
knygos, maldaknygės, giesmynai

Kunigų Sąjungos konstituci
joj, suredaguotoj kun. A. Staniu- 
kyno, buvo stipriai pabrėžtas 
reikalas organizuoti lietuviškas 
mokyklas. Mokyklų vedimui 
buvo ruošiamos lietuvaitės Šv. 
Kazimiero seserys. Tai kongre
gacijai palaikyti lietuviai kuni
gai skyrė metinę duoklę ir kar
tą per metus parapijose darė 
rinkliavas.

Parapijų mokyklom kazi- 
mieriečių seselių mokytojų ne
užteko, todėl pradėta rūpintis 
steigti antrą lietuvaičių vienuo
lių kongregaciją. 1922 Pitts- 
burghe buvo įsteigta Seselių 
Pranciškiečių Kongregacija. Ku
nigų materialinės ir moralinės 
paramos dėka įsikūrė ir gražiai 
veikia dar dvi naujos lietuvai
čių kongregacijos: Nukryžiuo
tojo Jėzaus ir Švč. Mergelės Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo.

Kunigų Vienybė į šį kraštą 
pasikvietė eilę garbingų asme
nų, kad jų įtaka būtų sustiprin
tas tikėjimas ir lietuvybė JA Val
stybėse. 1926 čia lankėsi arki
vysk. Jurgis Matulaitis, 1936 — 
vysk. Teofilius Matulionis, 1937 
— vysk. Mečislovas Reinys. Jie 
aplankė beveik visas lietuvių pa
rapijas. Jų prakalbos ir pamoks
lai pakėlė žmonių nuotaikas ir 
sustiprino patriotinius jausmus.

Ir daugelio kitų lietuvių vei
kėjų misijos Amerikoj būtų bu
vusios be didesnių vaisių, jei 
nebūtų jų rėmusi Kunigų Vie
nybė.

Šalpa
Įsteigta daug savišalpinių 

draugijų parapijose. Motinėlės 
Draugija, davusi stipendijas ga- 
besniem studentam lietuviam 
Amerikos ir Europos universi

ir žodynai. Tais leidiniais nau
dojosi ano meto dvasiškija ir vie
nuolijos.

LKMA pirmininkas prof. A. 
Liuima, SJ, baigiamajame žody 
išreiškė padėką visiem rengėjam, 
paskaitininkam, aktoriam, solis
tam ir dalyviam ir, pasakęs “iki 
pasimatymo XII-me akademijos 
suvažiavime 1982”, užbaigė iš
kilmingą posėdį.

Baigiamasis koncertas ir 
banketas

Užbaigus iškilmingą posėdį, 
po pertraukos įvyko Lietuvių 
muzikos ansamblio, muz. F. 
Srolios vadovaujamo, koncertas. 
Ansamblis gražiai pagrojo Le- 
clair, Haydno, Mozarto, Nau
jalio, Jurgučio, Čiurlionio, 
Oginskio, Budrevičiaus ir F. 
Strolios kompozicijas.

Baigiamasis suvažiavimo ban
ketas Lietuvių Tautiniuose Na
muose buvo jaukus ir malonus. 
Jame meninę programą atliko 
akt. V. Žukauskas, sol. Dana 
Stankaitytė ir muz. A. Vasaitis.

Pirmadienio rytą Jaunimo 
Centro valgykloj dar įvyko 
LKMA organizacinis susirinki
mas, kuriam pirmininkavo V. 
Gidžiūnas, OFM, ir sekretoriavo 
A. Rūgytė. Čia buvo pasidalin
ta suvažiavimo įspūdžiais ir ap
tarti akademijos organizaci
niai reikalai. Išaiškinta Alkos 
archyvo ir muziejaus perėmi
mo procedūra ir jos patalpų sta
tyba. Nutarta, kad JAV tarp aka
demijos židinių ir pavienių na
rių ryšius palaikys vienas iš 
centro valdybos paskirtų židi
nių.

Suvažiavimą galima laikyti 
pasisekusiu. Narių ir svečių bu
vo suvažiavusių net iš tolimų 
vietų. Jame gausiai dalyvavo ir 
vietiniai chicagiškiai. Suvažiavi
me gražiai paminėta 400 metų 
Vilniaus universiteto sukaktis. 
Beveik visos paskaitos vienokiu 
ar kitokiu atžvilgiu buvo su
sietos su Vilniaus universitetu. 
Jų klausiusięji galėjo susidaryti 
pilną vaizdą apie senąjį mūsų 
sostinės universitetą, jo įnašą 
Lietuvos kultūrai ir gyvenimui.

T.V. Gidž.

tetuose, buvo įsteigta kunigų 
iniciatyva. 1914 A. Staniukyno ir 
kun. Kemėšio pastangomis buvo 
įsteigta Liettuvių R.K. Labdarin
goji Sąjunga, kuri Chicagoj pa
statė pirmąją lietuvių Švento 
Kryžiaus ligoninę. Vėliau prie 
Chicagos toji sąjunga įsigijo di
delį žemės sklypą ir pastatė se
nelių prieglaudą.

Pirmojo pasaulinio karo metu 
Kunigų Vienybė d aug pasidar
bavo teikdama pagalbą nuo karo 
nukentėjus iem lietuviam tė
vynėj.

(Bus daugiau)

Perduodant Kultūros Židinio 
administravimą
(atkelta iš 3 psl.)

aukojo ir aukoja kunigam, vie
nuoliam, bet pasauliečiam' jie 
abejoja aukoti. Su ta tradicija rei
kės Kultūros Židinio korporaci
jai skaitytis. Žmonės yra neran
gūs. Reikės tam tikro persiauk
lėjimo ir visuomeninio bei tau
tinio susipratimo, kad Kultūros 
Židinys galėtų subalansuoti savo 
metinį biudžetą.

Ukrainiečiai turi savo namus 
Manhattane, prie 5 Avė. ir 68 
St. Buvusią ambasadą nupirko 
vienas turtingas ukrainietis. Na
mus dabar išlaiko 50 pajėgesnių 
ukrainiečių gydytojų ir inžinie
rių. Jie kiekvienas kasmet tam 
tikslui duoda po 1000 dolerių.

Naujoji Kultūros Židinio ad
ministracijos korporacija, Lietu
vių Kultūros Fondas, Ine., gal
būt nesitiki surasti 50 lietuvių, 
kurie kasmet aukotų po 1000 
dol., bet ji galvoja, kad ne

Dail. Česlovas Janušas prie jam būdingų paveikslų, prie jūros ir Žemaitijos. Jo kū
rinių paroda vyksta spalio 20-21, šį savaitgalį, Lietuvių Namuose Philadelphijoje. Bus 
išstatyta apie 90 darbų. Paveikslų tematika daugiausia lietuviška — pajūrio vaizdai. 
Parodą rengia LTS Philadelphijos skyrius.

STUDIJŲ SAVAITĖ BAIGIASI
Įspūdžiai iš IV pasaulio lietuvių jaunimo kongreso d2)

VIDA ŠLAPELYTĖ

Liepos 25, trečiadienis
Po pusryčių pradėjom kultū

ros srities svarstybas su paskai
tomis. Tomas Venclova (JAV) 
pradėjo su įdomia paskaita: “Ar 
įmanoma kurti lietuvišką kul
tūrą už Lietuvos ribų?” Marytė 
Stankuvienė-Saulaitytė iš Vo
kietijos toliau mus apšvietė savo 
paskaita “Kalba ir lietuviškos 
kultūros kūrimas”.

Po to vyko simpoziumas ir 
diskusijos. Simpoziume dalyva
vo Tomas Venclova, Marija Stan
kuvienė-Saulaitytė, Emilija Sa- 
kadolskienė (JAV) ir Aleksand
ras Valavičius (Brazilija). 
E. Sakadolskienė kalbėjo apie 
lietuviškos kūrybos skatinimą ir 
skleidimo būdus. A. Valavičiaus 
tema buvo kultūrinio bendra
darbiavimo tarp kraštų užduotis. 
Simpoziumui vadovavo Eglė 
Juodvalkytė iš Vokietijos.

Po pietų pradėjom kultūros 
srities darbo būrelius. Buvo įdo
mios ir nelengvos temos. Buvo 
sunku nutarti, kas yra tikra 
lietuviška kultūra. Darbo ne
trūko, kol sugrupavom savo idė
jas ir paruošėm gerus siūlymus.

Vakare trumpai galėjom savo 
darbus pamiršti, nes buvo links- 
mavakaris. Viši susirinkom ir 
laukėm, nes žinojom, kad buvo 
suplanuoti įvairūs žaidimai. 
Kiekvienas stalas buvo viena ko
manda. Buvo visokių įdomių 
problemų. Turėjom žinoti Lie
tuvos istoriją, lietuviškus laik
raščius, visokius žodžius, ir net 
turėjom išlaisvinti Lietuvą. Su
kūrėm dainų, pasakų ir tikrai 
gerai pasilinksminom. Po 
žaidimų — muzika, šokiai ir 
daug, daug gražių dainų!

truks tautiškai ir visuomeniškai 
susipratusių lietuvių, kurie pa
gal savo išgales rūpinsis Židi
nio išlaikymu ir išsaugojimu 
nepriklausomai Lietuvai.

Šalia aukų, testamentinių pa
likimų ir metinio korporacijos 
nario mokesčio veiksmingiausia 
pagalba, kurią visuomenė Kultū
ros Židiniui šiuo metu gali su
teikti, yra talkinimas bingo žai
dimų vedime. Kol tiek lietuvių 
pranciškonų (penktadienio die
na), tiek Lietuvių Atletų Klubo 
(ketvirtadienio vakaras) vado
vaujami bingai turės užtenkamai 
pasišventusių talkininkų, tol Ži
dinys neturės didesnių admi
nistracinių problemų.

Linkim naujajai Kultūros Ži
dinio korporacijai, glaudžiai 
bendradarbiaujant su lietuviais 
pranciškonais, sėkmingai vado
vauti Kultūros Židinio išlaiky
mui ir jo išsaugojimui nepri
klausomai Lietuvai.

Liepos 26, ketvirtadienis
Jau paskutinė studijų savaitės 

diena. Šiandien visi savaitės 
darbai užbaigti, bet liks dar pats 
svarbiausias uždavinys: nuta
rimų įvykdymas ateinančiuose 
metuose.

Iš ryto tuoj užbaigėm kul
tūros srities darbo būrelių siūly
mus ir rinkomės į salę, kur teks 
praleisti visą dieną. Darbas 
slinko be ypatingų kliūčių. Jau 
buvom visą savaitę kartu, bu
vom išmokę kartu bendradar
biauti, o procedūrą jau žinojom 
mintinai.

Užbaigę balsavimus visuome
ninėj srity, ėjom prie kultūros 
srities. Dirbom iki vidurnakčio, 
bet viską užbaigėm ir tikrai ga
lėjom pasakyti, kad per šią sa
vaitę buvom daug išmokę ir 
daug nuveikę. Taip pat daug su
žinojom apie vienas kitą.

Kai oficialiai uždarėm studijų 
savaitę, buvo geras jausmas, kad 
viskas buvo atlikta. Iš kitos pu
sės buvo ir liūdna, kad viskas
baigiasi, nes toks bendradarbia
vimas visus paveikė teigiamai. 
Žinojom, kad niekad šios savai
tės nepamiršim. Atstovų buvo iš 
trylikos kraštų, bet visi dirbom 
kartu kaip vienas.

Liepos 27, penktadienis
Anksti reikėjo keltis ir atsi

sveikinti su Altenbergu. Auto
busais išvažiavom į Koenigstei- 
ną, kur vyks iškilmingas jauni
mo kongreso uždarymas. Kana
dos atstovai išvažiavo atskiru au
tobusu. Jie dar vyko į Bonną 
aplankyti Kanados ambasados.

Netrukus atvažiavome į naują 
ir paskutinę šio kongreso vietą. 
Turistai dar nebuvo atvažiavę, 
tai kartu turėjom laiko paben
drauti ir pakalbėti apie savaitės 
įvykius. Nors studijų savaitės 
darbai buvo baigti, bet visokios 
diskusijos dar vyko. Buvo sun
ku taip greitai atsisakyti visos 
savaitės galvosenos.

Pamažu pradėjo atvažiuoti tu
ristų autobusai, ir pamatėm sa
vo draugus iš stovyklos. Labai 
greitai viskas pasikeitė. Pasiro
dė masės žmonių, ir tik tada pa
jutom keistą jausmą, kad viskas 
jau eina prie galo. Tiek žmonių, 
tiek klausimų! Kaip ekskursijos? 
Kaip studijų savaitė? Buvo 
sunku pradėti aiškinti. Diena 
greit prabėgo, o vakare buvo di
delis talentų vakaras.

Jaunimas turėjo daug įvairių 
talentų ir labai gražiai pasirodė. 
Vakaras greit praskrido, ir turė
jom dar laiko kartu pabendrauti.

Liepos 28, šeštadienis
Po pusryčių vyko oficialus 

kongreso uždarymas. Susirin
kom į salę ir prieky pamatėm 
savo kongreso prezidiumą. Buvo 
kalbos ir dovanų įteikimai. Daug 
žmonių buvo paaukoję daug lai
ko suruošti šį jaunimo kongresą, 
ir mum buvo smagu jiem padė
koti. Gabija Juozapavičiūtė per
davė jaunimo sąjungos pir- 
mininkystę Gintarui Aukštuo
liui. Taip pat su visais stsi-

Vida Šlapelytė, New Yorko 
jaunimo atstovė IV PLJ 
kongrese, šių paskutinių 
penkių reportažų autorė, da
bar gyvenanti Califomijoj ir 
dirbanti kaip elektros inži
nierė Hughes Aircraft bend
rovėj, Los Angeles, Calif.

sveikino ir šio kongreso pirmi
ninkas Andrius Šmitas.

Po pietų vyko didysis kon
certas. Vėl masės žmonių susi
rinko salėn. Dainavo ansamblis 
Volungė iš Toronto ir solistas Ri
čardas Daunoras. Jį teko girdėti 
ir Nevv Yorke, Camegie Recital 
salėj. Po pertraukos pasirodė 
Bostono etnografinis ansamblis 
su savo liaudies programa. Dai
nos buvo gražios, senos ir daug 
kam negirdėtos.

Vakare vyko didysis kongreso 
balius Frankfurte. Salė buvo la
bai graži. Lauke pastatas 
apsuptas gėlių ir fontanų. 
Visi buvo gražiai pasipuošę ir 
pasiruošę paskutinį vakarą pra
leisti drauge. Orkestras buvo di
delis ir saldžiai skambėjo val
sai. Visi šoko ir šoko. Linksmi
nomės iki 1 vai. ryto. Tada ne
norom susėdom į autobusus ir iš
važiavom atgal į Koenigsteiną.

Liepos 29, sekmadienis
Pavalgę pusryčius, ruošėmės 

kelionei. Po mišių grupės pradė
jo skirstytis.’ Buvo daug šypsenų 
ir ašarų, bet visi išvažiavome 
su kišeniais, prikimštais adresų. 
Daug laiko praleidom kartu 
ir niekad tų dienų nepamiršim.

Baigdama norėčiau padė
koti visiem, kurie dirbo, kad šis 
jaunimo kongresas galėtų taip 
sėkmingai pavykti. Raimundo 
Balsio ir savo vardu dėkoju vi
siem, kurie įgalino mudu, kaip 
Nevv Yorko jaunimo atsto
vus, dalyvauti jaunimo kofi • ?so 
stovykloj ir studijų dienose

Noriu palinkėti naujam Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininkui Gintarui Aukštuo
liui ir jo valdybai daug sėkmės 
ir gero darbo ateinančiais me
tais. Taip pat visiem įvairių 
kraštų atstovam linkiu sėkmingai 
atlikti savo pradėtus dar
bus. Iki pasimatymo penktame 
pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese!
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LIETUVIŠKIEJI REIKALAI
AMERIKIEČIŲ SPAUDOJ

National Catholic Register, Katalikų Bažnyčios Kroniką
JAV-bėse leidžiamas laikraštis, 
spalio 14 dienos numery net tris 
kartus mini lietuviškuosius rei
kalus.

Rašoma apie Lietuvių Kata
likų religinės Šalpos išsiųstą tel- 
legramą popiežiui Jonui Pauliui 
II, kurioj JAV lietuviai katali
kai prašo Šventąjį Tėvą atkreip
ti dėmesį į gresiantį pavojų 
šešiem kunigam Lietuvoj. Tele
grama buvo išsiųsta spalio 2 
kada popiežius kalbėjo Jungtinė- 
se Tautose.

National Catholic Register 
praneša, kad kunigai Jonas Kau- 
neckas, Sigitas Tamkevičius, 
VincasVėlavičius,JuozasZdebs- 
kis, Alfonsas Svarinskas ir Bro
nius Laurinavičius yra Tikin
čiųjų Teisėm Ginti Katalikų 
Komiteto ar Helsinkio Sutarties 
Vykdomo Komiteto nariai. Jiem 
gresia areštas už jų pastoracinę 
ir žmogaus teisių veiklą.

Šiame numery yra išspaus
dintas telegramos pilnas tekstas, 
kur pabrėžiama kun. Alfonso 
Svarinsko ypatingai pavojinga 
padėtis, — jis jau du kartus ka
lėjęs Sibire. Perteiktas Ameri
kos katalikų prašymas popie
žiui šį reikalą iškelti viešumon 
per spaudą ir taip pat šiuo rei
kalu kreiptis į teisingumo mi- 
nisterį Vilniuj.

Žurnalistas R. Bruce McColm 
knygų recenzijų skyriuj pateikia 
platų aprašymą apie Katakom- 
binę Bažnyčią Lietuvoj, iškelda
mas Lietuvių Katalikų Kunigų 
Vienybės leidžiamą Lietuvos

HARTFORD, 
CONN.

Stankaitytės ir Zdanio 
vestuvės

Lietuvių Švč. Trejybės para
pijos bažnyčioj spalio 6 iškil
mingai susituokė Genovaitė 
Stankaitytė ir dr. Jonas Zdanys. 
Jaunoji — Olgos ir dr. Alfonso 
Stankaičių duktė, o jaunasis — 
Janinos ir Alfonso Zdanių sūnus. 
Abu veiklūs vietos Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės val
dybos nariai. Moterystės ryšį 
Bažnyčios vardu palaimino kun. 
Domininkas Mockevičius, 
jaunosios dėdė. Drauge mišias 
koncelebravo jo brolis kun. Ka
zimieras Mockevičius, kun. Juo
zas Matutis (vietos klebonas), 
prel. Vytautas Balčiūnas, kun. 
Stasys Yla ir tėvas Leonardas 
Andriekus, OFM (jis ir pamoks
lėlį pasakė). Prie altoriaus buvo 
ir kun. Alb. Gurklys.

Jaunavedžių pamergėmis 
buvo Regina Stankaitytė, Izabe
lė Laučkaitė, Marytė Zdanienė 
ir Pranutė Laučkaitė Domans- 
kienė o pabroliais — Leonas 
Zdanys, dr. Juozas Stankaitis, 
Algirdas Zdanys ir Balys Mau
rutis. Žiedus ir gėles nešė Jen- 
nifer ir Michelle Mocejūnaitės.

Mišių metu giedojo Irena Pet- 
kaitienė ir dr. Izidorius Alys. 
Vargonais grojo muz. Jurgis Pet- 
kaitis. Jis buvo pasikvietęs so
listą smuikininką iš Hartfordo 
simfoninio orkestro. Jaunave
džių sutikimo bei palydėjimo 
muzikos garsai buvo supinti su 
Sadutės melodija.

Vestuvių pobūvis—priėmi
mas, vakarienė ir pasilinksmini
mas—įvyko Glastonburio Cout- 
ry Club gražiose patalpose. Pa
sisveikinę su jaunavedžiais, jų 
tėvais ir palyda, 250 svečių vai
šinosi erdvioj salėj, kol buvo pa
kviesti vakarienei prie skonin
gai sutvarkytų stalų. Jaunave
džius salėj pasitiko jų tėvai su 
duona, druska ir vynu. Kun. 
Stasys Yla sukalbėjo prasmingą 
maldą, sukurtą šių jungtuvių 
proga. Tėvai (Stankaitis ir Zda
nys) abiejų šeimų vardu pasvei
kino jaunavedžius ir visus sve
čius, atvykusius iš arti ir toli . . . 
Pirmasis pabrolys, Leonas Zda
nys, jaunavedžio brolis, pa
kvietė visus pakelti šampano 
taures į jaunųjų laimę. Sugie
dota Ilgiausių metų.

Vakarienės metu smagią nuo
taiką įvairino Edvardo Radio- 
novo orkestras, pagrojęs nemažai 

anglų kalba. Jis pateikia trumpą 
Lietuvos okupavimo istoriją ir 
apibūdina dabartinę Lietuvos 
religinę padėtį, kurioj yra stip
riai išsiplėtusi pogrindžio veiklą. 
Jo žodžiais tariant, Kronika yra 
savarankiškai leidžiama spauda 
(samizdat), kuri rekorduoja 3 mi
lijonų lietuvių gyventojų (iš ku
rių 85.5% yra katalikai) herojiš
kas pastangas išlaikyti savo ti
kėjimą ir kultūrą po Sovietų 
ranka. Ji yra slaptai rašyta ma
šinėle, jos dideas “štabas” yra 
aiškiai anoniminis, o jos kalki
nės kopijos yra perleidžiamos iš 
rankų į rankas.

KGB (slaptoji policija) bandė 
infiltruoti pogrindį fiktyvių po
grindžio leidiniu 1977, pasakoja 
McColm, bet jai nepasisekė. Jos 
pastangos buvo atpažintos. Į 
Kronikos darbus yra įsijungę 
daug žmonių; taigi ji taip leng
vai nesubyrės, mano McColm. 
Nepaisant šito fakto, sako Mc 
Colm, tikinčiųjų persekiojimas 
yra labai stiprus.

Iškeliama Vlado Lapienio by
la. Būdamas 73 metų amžiaus, 
Lapienis buvo nuteistas trejiem 
metam už Kronikų (“šmeižian
čios literatūros”) skleidimą Lie
tuvoj.

Vaikų persekiojimas yra ypa
tingai neteisingas ir biaurus, gal
voja McColm. Jie yra spaudžia
mi įsirašyti į komjaunimą ar 
pionierius. Tikintieji vaikai turi 
nekokią ateitį: jie turės blo
gesnes darbo pozicijas ir pras
tesnes gyvenimo sąlygas.

ir lietuviškų melodijų. Pobūvio 
eigos pranešėjas buvo Juozas 
Laučka. Baigiant vakarieniauti, 
jaunuosius pasveikino Lietuvių 
Bendruomenės Hartfordo apy
linkės pirmininkas Steponas 
Zabulis, įteikdamas jiem ir ver
tingą dovaną—Lietuvos vytį. 
Tėvų vardu sveikinęs dr. Alfon
sas Stankaitis tarė jautrų žodį. 
Džiaugdamasis nauja šeima, jis 
linkėjo, kad jaunavedžiai pasilik
tų ištikimi savo tikybai, lietuviš
kam žodžiui ir savo tautos tradi
cijom. To jam linkėjusi, sakė dr. 
Stankaitis, jo motinėlė, atsisvei
kindama, jam išvykstant iš Lie
tuvos. Kalbėjo ir abu jaunieji. 
Dr. Jonas Zdanys, nors ir poe
tas, sakė, kad jis kaip vyras rū
pinsis šeimos kasdienine duo
na, o Genovaitė, kaip žmona, 
galėsianti už juodu abu kalbas 
pasakyti . . . Padėkojusi tėvam 
“už nemigo naktis, už rūpes
čio dienas mūsų auklėjimo ir 
mokymo kelyje”, Genovaitė 
Zdanienė dėkojo ir visiem sve
čiam už dalyvavimą ir gausias 
dovanas. Labai taisyklingai lie
tuviškai pasakytą žodį Geno
vaitė baigė tokiu šiltu pasisa
kymu: “Mums atrodo, kad jūs 
tikrai nuoširdžiai priimate mus į 
savo tarpą, o mes, kaip matote, 
pasiliekame su noru tarp jūsų 
ir visame lietuviškame gyve
nime”.

Jaunavedžiai susilaukė sveiki
nimų laiškais ir telegramomis ir 
iš Lietuvos. Svečių tarpe buvo 
nemažai atvykusių ir iš tolimes
nių vietų—Chicagos, Detroito, 
Rochesterio, Clevelando, Wash- 
ingtono, New Yorko, New Jer
sey, Floridos.

Genovaitė Stankaitytė-Zda- 
nienė gimė Rochestery. Yra bai
gusi University of Connecticut. 
Dirba Travelers draudimo įstai
goj, eidama vieno skyriaus vedė
jos pareigas. Yra lankiusi Ford- 
hamo universitete lietuvių kal
bos kursus. Veikliai dalyvauja 
lietuvių organizaciniame gyve
nime.

Dr. Jonas Zdanys, gimęs ir au
gęs New Britain, Conn., baigė 
Yalė universitetą cum Įaudė. 
Magistro ir daktaro laipsnius iš 
anglų literatūros įsigijo New 
Yorko valstybiniame universi
tete (Buffalo mieste). Jis yra 
žinomas lietuvių ir anglų poezi
jos vertėjas. Ir pats rašo eilė
raščius abiem kalbom. Reda
guoja žurnalą Lituanus. Pernai 
pasirodė jo parinktų ir išverstų 
lietuvių poezijos kūrinių rinki
nys “Selected Post-war Lithua
nian Poetry”, o visai neseniai

Sovietai tikisi nuslėpti savo 
nusikaltimus prieš religiją, siųs
dami Lietuvos Katalikų Bažny
čios atstovus į tarptautines tai
kos konferencijas ir t.t. McColm 
savo straipsny parodo tikrąją 
Sovietų vidinę praktiką, drau
džiančią religinės literatūros 
skleidimą (net ir vienintelėj lie
tuvių kunigų seminarijoj Kaune), 
krikščioniškos labdarybės dar
bus ir vaikų religinį auklėjimą.

Tame pačiame National Cath
olic Register numery yra ap
rašymas apie vyskupą Mar
cinkų, popiežiaus Jono Pauliaus 
II-ojo asmens sargybinį ir Vati
kano banko direktorių. Apibūdi
namos jo pareigos ir minima, 
kad jis yra lietuvių kilmės, au
gęs Cicero, Illinois.

JAUNIMAS ATKŪRĖ NOSTALGIŠKĄ PRAEITĮ
CLEVELAND, OHIO

Jei mūsų vyresnioji karta, ku
rios prisiminimuose svarbų 
vaidmenį vaidina ankstyvoj jau
nystėj ar vaikystėj išgyventos 
nuotaikos ir vaizdai, savo rengi
niuose ieško praeities nostal
giškų momentų, tai natūralus 
reiškinys. Bet kada jaunimas, 
savo tėvų kraštą pažinęs tik iš 
pasakojimų, tapusių abstraktinė
mis sąvokomis, atkuria laisvos 
Lietuvos kampučio atmosferą, 
reiškinys pasidaro vertas ypatin
go dėmesio.

Nerijos studenčių vokalinis 
ansamblis, vadovaujamas Ritos 
Čyvaitės-Kliorienės, rugsėjo 22 
Clevelando Lietuvių Namų di
džiojoj salėj atšventė savo įkū
rimo penkmetį Kauno garsio
sios Konrado kavinės atmosferoj, 
vyresnės kartos atstovam suteik
damos neužmirštamą nostalgiš
ką vakarą ir parodydamos savo 
jauno vieneto susiklausymą, or
ganizuotumą, savarankiškumą 
ir skonį.

Laisvės alėja ir tautinės 
juostos

Jau prie įėjimo ties laiptais 
buvo matoma iškaba su rodykle 
“Laisvės alėja”. Vestibiuly ka
bėjo autentiški skelbimai, skel
bią apie 1933 metų Olekos reži
suojamą “Hamleto” spektaklį su 
Henriku Kačinsku pagrindi
niame vaidmeny. Toliau — tų 
metų korporacijų žinutės ir skel
bimai, dainų šventės reklama, 
žvakės ant dailiai padengtų sta
liukų, dar syvais pakvipę jauni 
medeliai pasieniuose ir ties po
diumu stambios gaidų dekora
cijos. Buvo matomos rodyklės, 
vedančios į Aušros gimnaziją, 
Vytauto Didžiojo universitetą ir 
kitas žymias Kauno vietoves.

Tarp linksmai klegančių ir 
kiek nustebusių svečių mikliai 
sukinėjosi šventės šeimininkės 
— aguonų spalvos drabužiais, 
persijuosusios turtingomis tauti
nėmis juostomis, kurias išaudė 
dr. D. Kasparaitienė. Įslinkusi 
nepastebimai į virtuvę, 
mūsų renginių tradicinį centrą, 
buvau nustebinta, pamačiusi di
delius kavai virti aparatus, įvai
rius egzotiškus priedus, o nei 
dešrų, nei kopūstų nebuvo ma
tyti.

Svečiuojamės Konrado kavinėj
Svečiam susėdus prie stalų, 

miklios padavėjos ir padavėjai, 
su raudonomis staltiesėlėmis, 
profesionaliai permestomis 
virš riešų, jauni vyrukai su rau
donomis varliukėmis, merginos 
su specialiomis priejuostėmis, 
prisistatė prie kiekvieno stalo, 
supažindindami svečius su tvar
ka ir valgių sąrašu. O valgių 
sąrašas buvo didelis. Ant virše
lio, šalia Kauno miesto herbo, 
didelėmis raidėmis mirguliavo 
žodžiai: Konrado kavinė, Kau
nas, Laisvės alėja. (Kažkodėl pa
miršo numerį! Bet kas gi Kon-

išėjo jo išverstos į anglų kalbą 
Sigito Gedos poezijos rinkinys 
“Songs of Autumn”. Šiuo metu 
dr. Zdanys dirba Hartfordo 
Travelers draudimo įstaigos re
dakciniame skyriuj.

Gražiausios sėkmės, šviesiau
sių dienų jaunąvedžiam!

D.K.

Nerija iškelia degančias žibutes, kai svečiai užtraukė Il
giausių metų. Nuotr. Ed. Razmos

rado kavinės Kaune nebūtų ra
dęs?) Pirmoj vietoj buvo egzo
tiškos kavos, kaip “Kolumbijos 
naktis”, “Capuchino”, “Cha cha 
Mocha”, “Vienos miško pasaka”, 
su detaliais receptų aprašymais. 
Prie kavos siūlomas benedikti
nas, Amaretto (Di Soronno), kon
jakai ir Grand Mamier. Kavos 
nemėgstantieji galėjo gauti ne 
eilinio skonio arbatos. Galima 
buvo užsisakyti “Kinijos rasą”, 
“Svajonę” ar “Spragiuką”, į 
kurias buvo dedamos ramunės, 
gervuogių lapeliai, kančios gėlės 
žiedai. . .ir saldumynų begalės.

Pirmasis puodukas kavos ar 
arbatos buvo siūlomas nemoka
mai. Norėdami palengvinti pa
davėjam naštą, mano stalo sve
čiai norėjo užsisakyti visiem 
bendrą vieną gėrimą. Čia mūsų 
miklusis patarnautojas Rytas Ur- 
baitis, pasitempęs į savo profe
sionalią didybę, atvertęs tradi
cinį kelnerišką bloknotą su nau
ju pieštuku, atsisakė bet kokių 
lengvatų. Ir buvo smagu sekti 
būrį jaunų patarnautojų, su rim
timi ir deramu atidumu mik
liai tarp stalų balansuojančių 
apkrautus padėklus su gėrimais, 
taurelėmis ir saldumynais.

Jos dainuoja, o svečiai šoka
Programą apipavidalino su hu

moru ir sąmoju Vytas Kliorys, pa
sveikindamas svečius ir primin
damas, kad visi esą dabar ka
vinėj, kurios tam tikrų taisyklių 
reikią laikytis, pvz., išgėrus per 
daug Amaretto, nelipti į medžius 
ir nesislapstyti pakrūmėse . . . 
Visiem plojant, ant podiumo 
susirinko Nerija su savo vadove, 
o prie pianino atsisėdo Kristina 
Kuprevičiūtė, Nerijos akompa- 
niatorė. Fone kukliai išsirikiavo 
garsusis Strimaičio orkestras, 
pasižymėjęs savo universalumu, 
kuriam nesvetimas nei džazas, 
nei tradicinė lietuviška muzika.

Visų nustebimui, Nerijos 
nuolatinė pranešėja Onutė Klio
rytė pareiškė, kad jos dainuo
siančios, o svečiai turi šokti, 
pirmam punkteliui pasibaigus. 
Sunku iš pradžių buvo patikė
ti, kad savo turtingu ir origina
liu lietuviškos dainos repertuaru 
plačiai išpopuliarėjęs ansamblis 
nesiūlė tradicinio koncerto, ku
rio atpildas yra plojimai, bet 
savo daina ir jaunatviška nuotai
ka nusileido nuo olimpinės 
aukštumos ir susiliejo su sve
čiais.

Nuaidėjus Spaudos baliaus 
valso garsam, girdėjom Tan
go Notturno, Paskutinį sekma
dienį, Tu, tik tu taip moki 
mylėt, Rožių tango, ir t.t. Neri
ja dainavo, svečiai šoko Konra
do kavinės atmosferoj.

Tai buvo minėtinas 
minėjimas

Neužmirškim, kad tas ren
ginys buvo minėjimas. Visi sve
čiai kiek nervingai laukė tradi
cinės mūsų minėjimų progra
mos su ilgomis kalbomis, sveiki
nimais ir t.t. Deja, prieš publiką 
išsirikiavęs Nerijos ansamblis, 
savo jaunosios vadovės Ritos 
Kliorienės vadovaujamas, leido 
mum pasigėrėti jų gražia išvaiz
da ir išklausyti kelių trumpų 
žodžių, kuriais buvo pagerbti 
asmenys, daugiausia prisidėję 
prie Nerijos augimo, populiari
nimo ir plokštelės išleidimo 
(daugiausia nuopelnų priskirta 
Tėvynės Garsų radijo valandė
lės vedėjui Juozui Stempužiui).

Ryto Babicko vadovaujamas 
Clevelando vyrų oktetas, taip pat 
populiarus ir žinomas jau apie 
20 metų lietuvių kolonijose, 
savo “jaunesnės sesutės garbei” 
sudainavo keletą pramoginės 
muzikos dainų. Nerijos pavyz
džiu, okteto dalyviai dainavo, o 
mes šokom.

Tai buvo minėtinas penkme
čio minėjimas.

Įdomūs faktai
Kitą dieną teko patirti įdo

mių faktų iš pačių vakaro ren
gėjų. Vyresnioji karta nėra lin
kusi tikėti, kad mūsų jaunimas 
sugeba atlikti didesnio masto 
uždavinius savarankiškai, todėl 
jaučiu pareigą painformuoti 
skaitytojus apie šį renginį.

Minėjimo formato autorė 
(Konrado Kavinės idėja) yra 
Onutė Kliorytė, viena iš pir
mųjų ansamblio dalyvių. Visas 
kepimas, organizacija, receptai, 
užpirkimas, dekoracijos ir pro
grama suredaguota ir paruošta 
pačiais demokratiškiausiais 
principais: balsuojant dėl kiek
vieno sumanymo. Visos ansamb
lio narės, pasiskirsčiusios parei
gomis atskirose parengimo srity
se, savo darbą atliko visapu
siškai ir be vyresniųjų pagal
bos. Salės dekoravimu rūpinosi 
ir dekoracijas paruošė Viktutė 
Lenkauskaitė. Virtuvę globojo 
Vida Švarcienė. Prie stalų pa
tarnavo kviestas jaunimas, kurio 
parūpinimu ir paruošimu rūpi
nosi Sigutė Lenkauskaitė. Lie
tuviškos pramoginės muzikos 
paruošimui pasitarnavo Algirdas 
Bielskus, atkurdamas senas ro
mantiškas melodijas. Visos an
samblio narės ieškojo informa
cijos pas vyresniuosius, kad ga
lėtų vykusiai atkurti Konrado 
kavinės Lietuvos nepriklauso
mybės laikų atmosferą.

Idėja muzikos plokštelei
Nerijos ansambliui reikia 

palinkėti tolimesnės sėkmės jo 
darbe, puoselėjant lietuvišką 
dainą ir savo tarpe ugdant lie
tuvišką nuotaiką, kuri nejučio
mis spinduliuoja į platesnes dir
vas.

Oficialios minėjimo dalies 
metu Ritai Kliorienei užsiminus 
apie naujos plokštelės išleidimą, 
kyla mintis, kad Nerija galėtų į- 
amžinti savo originalią Konrado 
kavinės idėją, išleisdama pra

moginės lietuviškos muzikos 
plokštelę. Neturim išsiginti, kad 
asmeniniame mūsų gyvenime 
pramoginė muzika vaidina ne
mažą vaidmenį. Tokios plokšte
lės pasisekimas būtų užtikrin
tas. O vyresniesiem balių ir ban
ketų rengėjam tokį kultūringą 
Nerijos minėjimą-vakarą reikėtų 
pristatyti pavyzdžiu, kaip ir be 
stiprių gėrimų neriboto kiekio, 
ir be dešrų su kopūstais, be ilgų 
kalbų, kurios įdomios tik patiem 
kalbėtojam, vakaras gali pasiekti 
savo tikslą.

Aurelija Balašaitienė

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Bendruomenės apy

linkės rūpesčiu Waterburio 
miesto bibliotekoje surengta lie
tuvių tautodailės paroda. Paroda 
vyksta visą spalio mėnesį. Bib
lioteka yra 267 Grand St. Lan
kymo valandos: pirmadieniais ir 
trečiadieniais nuo 9 r. iki 9 v.v., 
antradieniais, ketvirtadieniais, 

penktadieniais, šeštadieniais 
nuo 9 v. iki 5:30 v.v.

— Amerikos Lietuvių Kong
resas vyko spalio 13-14 Cleve
lande. Apie kongreso eigą para
šys Darbininko korespondentė 
Clevelande. Prieš kongresą Dar
bininko Nr. 36, psl. 5 buvo 
išspausdintas išsamus Jurgio Ja- 
nušaičio straipsnis, kuriame bu
vo smulkiai išdėstyta įvyksian
čio kongreso programa su visais 
įvykiais, kalbėtojais ir jų temo
mis. Kai kurių asmenų teigi
mas, kad Darbininke apie kong
resą nebuvo minima, neatitinka 
tiesos.

— Studentų ateitininkų su
važiavimas — darbo savaitgalis 
įvyks lapkričio 3-4 Clevelande. 
Bus renkama nauja SAS centro 
valdyba, redaguojamas studentų 
sąjungps statutas. Visi studen
tai ateitininkai kviečiami daly
vauti.

— Kanados Lietuvių Bend
ruomenės krašto tarybos se
sija įvyks spalio 20-21 Hamil
tono Aušros Vartų parapijos Jau
nimo Centre.

— Lietuvių Krikščionių De
mokratų tarybos suvažiavimas 
įvyko rugsėjo 15-16 Clevelande. 
Suvažiavimui pirmininkavo 
centro komiteto pirm. Vladas 
Šoliūnas, vicepirm. Pr. Povilai
tis, sekretoriavo Marija Peterai- 
tienė ir Adomas Viliušis. Jauni
mo svarstybose — Lietuvos lais
vinimas politiniu požiūriu — 
dalyvavo D. Tamulionytė, A. 
Razgaitis, P. Alšėnas ir K. Ci- 
vinskas. Išvadas darė A. Kasiu- 
laitis. Suvažiavime svarstyti 
krikščionių demokratų reika
lai, pagerbtas Tėvynės Sargo re
daktorius P. Maldeikis, sulau
kęs 75 m. amžiaus.

‘— Rosario (Argentinoj) lietu
vių parapijos 25 metų sukaktį 
minint, Rosario Lietuvių Bend
ruomenė drauge su Šv. Kazimie
ro parapija spalio 21 ruošia dide
lę lietuvių šventę.

— Tėvynės Garsų radijo 30 
metų sukakties minėjimas įvyks 
spalio 20 Clevelando Lietuvių 
Namuose.

— PLB valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas rugsėjo 29-30 
dalyvavo JAV LB Tarybos sesi
joj Clevelande ir ten išsamiai 
supažindino LB Tarybos narius 
su PLB valdybos atliktais bei su
planuotais darbais. Ta pačia pro
ga Clevelande aplankė PLB gar
bės pirmininką Stasį Barzduką, 
su kuriuo pasitarė PLB švie
timo, kultūros, politikos ir kitais 
reikalais.

— Dail. Alfonso Dargio kū
rinių paroda Prisikėlimo parapi
jos parodų salėj, Toronte, įvyks 
spalio 20-21. Ta pačia proga yra 
pakviestas rašytojas Jurgis Jan
kus literatūros vakarui.

— Aras, Toronto vyrų choras, 
atliks meninę programą Toronto 
lituanistinės Maironio vardo 
mokyklos metiniame parengime 
spalio 27 Prisikėlimo parapijos 
salėj.

— Volungės, Toronto lietu
vaičių ansamblio, koncertas Chi
cagoj, Jaunimo Centre, įvyks 
lapkričio 11. Koncertą rengia 
PLJS-gos Ryšių Centras.

— Dail. R. Kaupo dailės darbų 
paroda įvyks lapkričio 16-25 Chi
cagoj, Jaunimo Centre.

— 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: D. Šatas, Warwick, R. L, 
A. Savage, Roslindale, Mass. Už
sakė kitiem: A. Kazlauskas, 
VVorcester, Mass. — V. Viena
žindžiui, Philadelphia, Pa. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko pre
numerata pirmiem metam tik 10 
dol. Atnaujinant — visiem 13 
dol. metam.
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KULTŪROS ŽIDINIO 
PARENGIMŲ KALENDORIUS

PADĖKA

Čia skelbiamas paskutiniu 
laiku patikrintas Kultūros Židi
nio patalpų naudojimo tvarka
raštis. Jeigu yra netikslumų ar
ba pakeitimų, organizacijų va
dovybės prašomos tuoj pat pra
nešti Kultūros Židinio informa
cijos skyriui, kuriam vadovauja 
A. Šilbajoris, tel. 212 846-7636. 
Apie patalpų užsakymus ir pa
keitimus taip pat būtina praneš
ti K. Židinio raštinei, 235-5962.

Spalio 20, šeštadienį, die
nos metu skautų sueigos; vaka
re L.K. Religinės Šalpos vaka
ras.

Spalio 27, šeštadienį, Jero
nimo Kačinsko kūrinių kon
certas.

Lapkričio 3, šeštadienį, Lais
vės Žiburio rudens vakaras.

Lapkričio 10, šeštadienį, pa
baltiečių stalo teniso ir šachma
tų pirmenybės. Naudojamos vi
sos patalpos.

Lapkričio 11, sekmadienį, 
USTTA stalo teniso turnyras ir 
šachmatų pirmenybių tęsinys 
visose patalpose.

Lapkričio 17, šeštadienį, die
nos metu iškilminga skautų ir 
skaučių sueiga; vakare šeštadie
ninės Maironio mokyklos pa
rengimas.

Lapkričio 18, sekmadienį, vy
čių ir vyr. skaučių sueiga ir 
jaunimo pamaldos.

Lapkričio 24, šeštadienį, pri
vačios vestuvės mažojoj salėj.

Gruodžio 1, šeštadienį, die
nos metu skautų sueigos; vaka
re Kultūros Židinio rudens ba
lius.

Gruodžio 2, sekmadienį, aka
demija “Vaiko metai” 3 vai. p.p.

Gruodžio 8, šeštadienį, pran
ciškonų rėmėjų bingo grupės 
metinis susirinkimas ir va
karienė.

Gruodžio 9, sekmadienį, 
prieškalėdinis lietuviškų dirbi
nių apsipirkimas-mugė.

Gruodžio 15, šeštadienį, die
nos metu skautų sueigos.

Gruodžio 16, sekmadienį, 
Maironio mokyklos Kalėdų Eg
lutė.

Gruodžio 22, šeštadienį, skau
tų ir skaučių Kūčių vakaras.

Gruodžio 31, antradienio va
kare. Naujų Metų sutikimo ba
lius.

Sausio 12 ir 13 dail. Ta
mošaičio paroda.

Sausio 19 ir 20 vyr. skaučių 
ir skautų vyčių suvažiavimas. 
Sekmadienį jaunimo pamaldos.

Sausio 27, šeštadienį, stalo te
niso turnyras.

Vasario 9 ir 10 Lietuvių 
Bendruomenės tradicinė meno 
paroda.

Vasario 17, sekmadienį, Lietu
vos nepriklausomybės atgavimo 
minėjimas.

Kovo 2, sekmadienį, jaunimo 
pamaldos ir Kaziuko mugė.

Kovo 22 ir 23 Rytų sporto 
apygardos pirmenybės.

Kovo 29 ir 30 USTTA stalo 
teniso turnyras.

Balandžio 12, šeštadienį, Lais
vės Žiburio pavasario vakaras.

Balandžio 13, sekmadienį, tra
dicinis Atvelykio stalas.

Solistės Danos Stankaity- 
tės ir pianistės Dalios Sakaitės 
koncertas gražiai praėjo. Šia pro
ga norime padėkoti visom, ku
rios savo darbu ir maistu 
prisidėjo prie šios Šventės pasi
sekimo. Rengėjas sudarė New 
Yorko moterų organizacijų atsto
vės, kurios ir pravedė šį paren
gimą.

Talkininkavo darbu ar aukojo 
maistą: V. Jankauskienė, p. Če- 
kavičienė, E. Donohue, p. Du- 
bauskienė, R. Gudaitienė, A. 
Garbauskienė, B. Kidolienė, R. 
Kondratienė, G. Kulpienė, A. 
Katinienė, E. Kezienė, A. And- 
riušienė, A. Jonikienė-Šmi- 
tienė, A. Radzivanienė, V. Šilei
kienė, E. Mickeliūnienė, B. Mi
kalauskienė, L. Milukienė, P. 
Nakutavičienė, S. Skobeikienė, 
M. Shalinskienė, G. Treima- 
nienė, A. Žarskuvienė, M. Žu

kauskienė, M. Vygantienė, p. 
Vainienė.

Ypatingai dėkojame E. Kezie- 
nei, kuri paruošė svečių vaišes 
ir visą maistą paaukojo, ir jos 
talkininkei A. Šmitienei, O. ir 
S. Kreivėnam dėkojame už solis
tės priėmimą; A. Matulaičiui 
ir A. Česnavičiui už baro prie
žiūrą.

Taip pat dėkojame dr. J. Stu- 
kui už skelbimą per radiją, J. 
Gudaitytei ir R. Sabalytei už lo
terijos bilietų platinimą, R. L. 
Kidolytėm už pagalbą prie įė
jimo bilietų.

Putnamo seselių ir rengėjų 
vardu nuoširdžiai dėkoja visiem, 
prie šio parengimo prisidėju- 
siem.

Rengimo Komitetas

Koncerto metu Putnamo 
seselių statybai aukojo: dr. 
A. ir A. Matulaičiai — 500 
dol.; Elena Mickeliūnienė — 80

dol.; M. Shalinskienė — Shalins 
Funeral Home — 75 dol.; Pet
ras T. Tutinas — 50 dol.; Lai
ma M. Šileikis-Hood — 25 dol.; 
Mrs. R. Ugianskis — 20 dol.; 
Elega Gagas, kun. K. Pugevi
čius, St. Nutautas, Vanda Sut- 
kienė, A. Povilaitis; M. Cibai — 
5 dol.

Savo draugams švenčių pro
ga užprenumeruok Darbininkų!

LAIŠKAI REDAKCIJAI
V. ŠIRVYDO KLAUSIMUI DAR NE LAIKAS

Andai klusterėjau, nejaugi tai 
teisybė, kad Vlikas pasiuntęs vi- 
vom 35-iom Helsinkio aktus pa- 
sirašiusiom valstybėm (tai ir So- 
vietijai su satelitais) savo pareiš
kimą su intervencijos prašymu 
dėl Baltijos valstybių. Tame pa
klausime nebuvo nė krislo in
tencijos tokį Vliko žygį peikti 
ar girti, o tik buvo intencija įsiti
kinti, ar tikrai Vlikas taip pada
rė. Jeigu padarė, tai tas būtų 
atidaus dėmesio vertas pasikei
timas Vliko taktikoje. Tik įsitiv 
kinus, kad toks pasikeitimas įvy
ko ar vyksta, būtų laikas tarti V. 
Širvydo (eilinio lietuvio vardu) 
pareikštą pastabą ’“kas čia bai
saus?” arba ir “kas iš to gera?”. 
Bet tuo tarpu, net ir paskelbus

Eltos pranešimą patvirtinantį A. 
L. Tarybos komunikatą, vis dar 
buvo sunku patikėti, kad toki 
tradiciniai priešininkai bet ko
kių kontaktų su bet kuo, kas 
nors kiek “atsiduoda komuniz
mu”, staiga būtų ėmę savo 
pareiškimus siuntinėti net visos 
Europos komunistinėms val
džioms, įskaitant ir sovietinę 
(išskyrus tik Albaniją, kuri Hel
sinky nedalyvavo).

Po kiek laiko paaiškėjo, kad 
mano klausime glūdėjęs skep
ticizmas buvo pagrįstas. Vliko 
Elta negirdomis praleido pa
klausimus dėl jos komunikato 
apie pareiškimų išsiuntimą “vi
soms 35-oms” Helsinkio signa
tarėms. Tik po trejeto savaičių

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ - 1979
Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu laiku Lietuvoje pa* 

geidaujama Ir yra naudinga.

SIUNTINYS NO. 2. 1979
Labai gera vyriškai eilutei vilnonė angliška medžiaga — 

3 m.; vilnonė angliška medžiaga moteriškai eilutei —3 m.; vilnonė 
medžiaga suknelei, arba vakarinei suknelei medžiaga (medžia
gos gali būti įvairių spalvų); vyriški Išeiginiai marškiniai; vy
riškos arba moteriškos firmos Levi arba Wrangler įeans (tik 
tokių Lietuvoje pageidaujama) ir trumpas telescoplc lietsargis, 
vyriškas arba moteriškas.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu — $275.00
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. 

Medžiagos dar galima dadėti 4 m., 3 m. dirbtinio minko kailio 
arba ką nors iš žemiau išvardintų naudingesnių dalykų: 
Avikailiai: ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio kalnierius, 

tikros odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas $242.00
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui .......................... 94.00
Jeans, Wrangler arba Levi Straus ...................................... 44.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis .................................. 37.00
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės .................. 3.30
Tights (kojinės-kelnaltės) ...................................................  4.40
Vilnonė gėlėta skarelė arba nailono didelė skarelė .../— 13.00
Geresni marškiniai ................................................................. 15.00
Vyriški arba moteriški bateliai .......................................... 39.00

Puiki suknelei medžiaga ....................................................... 30.00
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims .......... 61.00
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei ...................................... 88.00
Crimplene medžiaga suknelei................................................ 22.00

Kartu su drabužiais galima siųsti šiuos maisto produk
tus: 1/2 sv. arbatos — $4.40; 1/2 sv. Nescafe — $6.60;
1 sv. pupelių kavos — 7.50; 1 sv. šokoladinių saldainių — $7.50;
1 1/2 sv. razlnkų — $2.60; 40 cigarečių — $5.00.

įvairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir kraujo spaudimui ma
tuoti instrumentai siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį, reikia pridėti $34.00 persiun
timui.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui būdu.

BALTIC STORES LTD.
(Z. & V. JURAS)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR1 4HB, 
ENGLAND, TEL. 01 460 2592

BALTIMORĖS 
ŽINIOS

Vilniaus universiteto 400 me
tų sukakties minėjimą surengė 
Baltimorės Lietuvių Bend
ruomenė sekmadienį, spalio 14,2 
vai. popiet Lietuvių Svetainėj, 
Amerikos Legijono Lietuvių 
Posto 154 kambaryje. Svečias 
dr. Vincas Mačiūnas iš Philadel
phijos skaitė įdomią paskaitą. 
Publika matė ir Vilniaus vaiz
dų skaidres. Programa baigėsi 
su trumpa menine programa ir 
vaišėmis.

Jautienos kepsnių balių ren
gia Lietuvių Posto 154 legionie
riai sekmadienį, spalio 21, East- 
em Center salėj prie Eastem 
Avenue. Balius prasidės 1 vai. 
popiet ir baigsis 6 vai. Be jau
tienos, bus ir kitų gardžių vai- ; 
gių ir gėrimų. Šokiam gros ge
ras orkestras. Ir šiemet bus lote- ' 
rija su įvairiais laimėjimais. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Šv. Alfonso bažnyčioj sek
madienį, spalio 21 d., 10 vai. 
ryto prasidės 40 valandų atlaidai. 
Kunigai kviečia visus kuo gau

Charlotte Abelotta, ir pradėjo re
petuoti kiekvieną ketvirtadienį 
7:30 vai. vakaro Lietuvių Svetai
nės klevų kambary. Choro pir
mininkas Alfonsas Adomaitis 
Adams kviečia visus lietuviškų 
giesmių ir dainų mėgėjus įsi
jungti į chorą.

Anelė Zableckienė, ankstes
nės kartos lietuvė, ilgai gyvenu
si Baltimorėj, po ilgos ir sunkios 
ligos mirė spalio 5 Šv. Agnietės 
ligoninėj. Velionė buvo ištikima 
Šv. Alfonso parapijos narė, kol 
sveikata leido dalyvavo pamal
dose ir dirbo parapijos parengi
muose. Ji buvo malonaus būdo 
moteris, kurią mylėjo jos kaimy
nai. Gedulingos mišios aukotos 
už jos sielą Šv. Alfonso bažny
čioj spalio 8. Palaidota Holy Re- 
deemer kapinėse. Nuliūdime 
liko dukros Amelija, Anelė ir 
Marytė, sūnus Juozas ir eilė 
anūkų.

NAUJAUSI
LEIDINIAI

J. Miškinis, Lietuva ir Vil
nius pavergėjų sūkuriuose, 5.50 
dol.

Kun. prof. A. Rubšys, Rak
tas į Naująjį Testamentą, II da
lis, 9 dol.

L. Dovydėnas, Vasaros vidu
dienis, 8 dol.

S. Maziliauskas, Merkelis 
Giedraitis, 7 dol.

B. Vaivorytė, Viltrakių vaikai, 
prem. apysakėlės jaunimui,
4 dol.

Kun. dr. J. Gutauskas, Didžių
jų Bendrijos tėvų mintys, 7 dol.

Kl. Jūra, Monsinjoras Z. Ig- < 
natavičius, 10 dol.

J. Karvelis, Prekybininko ke
liu, prisiminimai. 12.50 dol.

J. Kralikauskas, Įkaitę Vil
iaus akmenys, pręm. romanas,
5 dol.

A. Baronas, Laivai ir uostai, 
romanas, 7 dol.

M. Kvietytė, Peteliškių sala, 
pasakos vaikams, 4 dol.

Persiuntimui pridedama 50 c.
Šios bei kitos lietuviškos kny

gos ir lietuviškos muzikos plokš
telės gaunama Darbininko ad
ministracijoj, 341 Highland 
Blvd., brooklyn, N.Y. 11207.

|| SPORTAS

Jonas Obelinis

ŠACHMATAI I

Veda Kazys Merkis

siau dalyvauti mišiose ir atlai
duose. Daug kunigų pakviesta 
į atlaidus, kurie baigsis spalio 
23, antradienio vakarą, 7 vai. su 
mišiomis ir procesija. Šv. Alfon
so mokyklos vaikučiai giedos per 
atlaidus ir dalyvaus procesijoj.

Daina, vyrų ir moterų choras, 
susilaukė naujos dirigentės —p.

pasirodžiusiame kitame biulete
nyje buvo įterpta nauja to pra
nešimo versija, kur buvo pasa
kyta, kad Vlikas tuos savo 
minėtus pareiškimus išsiuntęs 
visoms, išskyrus penkias. (Be to, 
dabar jau sakė, kad ir telegrafu 
siuntė tik kai kurioms, o kitoms 
— paštu, nors pirmą kartą sakė, 
kad “visom 35-iom” telegramo
mis išsiuntė).

Po tokio “patikslinimo”, Eltos 
informacija apie tą Vliko žygį 
jau pakvipo visai keistu nesusi
pratimu. Juk Helsinkio signata
rų tarpe yra ne penkios, o aš- 
tuonios komunistinės valdžios: 
Sovietuos, R. Vokietijos, Lenki
jos, Čekoslovakijos, Vengrijos, 
Bulgarijos, Rumunijos ir, kad ir 
atskalūnės, bet vis tiek komunis
tinės Jugoslavijos. Jei Vlikas 
ir “boikotavo” penkias, tai vis 
tiek tebėra pagrindo teirautis, 
nejaugi tai teisybė, kad Vlikas 
vis dėlto kreipėsi į kažkurias 
tris iš tų aštuonių komunistinių 
valdžių ...

Iš tokios “informacijos” matyt, 
kad kalbamuoju klausimu jokios 
naujos politikos ar taktikos Vli- 
ke nėra, o yra tik Vliko “in
formacijos departamento” nesu- 
sivaikymas, kas iš tikrųjų pa
čiame Vlike dedasi. Štai kodėl 
dar per anksti klausti, kas čia 
baisaus jei Vlikas koresponduo
ja su komunistinėmis valdžio
mis.

V. Rastenis

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA A\EnUE 

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

WE DELIVER 
Mlchigan 2*4130

Įįąl

Tarpzoninis turnyras Rygoj
jau užbaigtas. Laimėjo rygietis, 
buvęs pasaulio meisteris, M. Ta
lis, užbaigęs šį turnyrą vienin
telis be pralaimėjimo. Surinko 
14 taškų, laimėdamas 11 
partijų ir 6 baigęs lygiomis. Ant
ruoju atsistojo dm L. Poluga- 
jevskis (Sov.) su 11.5 tš. Po 11 
taškų surinko vengrai Z. Ribli 
ir A. Adorjanas. Rumunas F. 
Gheorgiu ir sovietų O. Roma- 
nišinas surinko po 10.5 tš., 
danas B. Larsenas — 10, anglas 
E. Mails su sovietų G. Kuz- 
minu ir V. Zeškovskiu — po 
9, amerikietis J. Tarjanas — 
8,1. Grinfeldas (Izr.) — 7.5, jugo
slavas L. Ljubojevič — 6.5, 
brazilas . G. van Rimsdeik su 
Tuniso S. Buaziu — po 5.5 
amerikietis E. Mednis su F. 
Trois (Braz.) — po 5, o R. Rodri- 
ges iš Filipinų užbaigė lentelę 
su 4 tš. Po 11 metų pertrau
kos vėl matom rygietį M. Talį 
siekiantį pasaulio meisterio var
do. Jis ir Polugajevskis jau tikri 
pasaulio kandidatų varžybų da
lyviai. Trečiuoju dalyviu tu
rės būti vienas iš vengrų
— Z. Ribli ar A. Adorjanas 
(o gal ir abu?).

Kitas tarpzoninis šachmatų 
turnyras vyksta Brazilijoj, Rio 
de Janeiro mieste. Čia po 6 
ratų pirmavo vokietis Huebner 
su 4 tš. ir 1 nebaigta; po 4 
taškus taip pat turėjo vengras 
Portiš ir du sovietų didmeiste- 
riai — Petrosjanas ir Balašovas. 
Šeštame rate Portiš įveikė sovie
tų dm Vaganjaną, Petrosjanas
— kubietį Garcią.

Š. Amerikos baltų šachmatų 
pirmenybės įvyks N.Y. Kultū
ros Židiny lapkričio 10-11. Jos 
bus 5 ratų su laiko riba: 40 
ėjimų — 90 min. Dalyvauti ga
lės visi estų, latvių ir lietuvių 
šachmatininkai iš JAV ir Kana
dos. Bus speciali dovana šių pir
menybių laimėtojui, be to, baltų 
medalionai pirmų trijų vietų lai
mėtojam ir piniginiai prizai 100, 
60 ir 40 dol. Įsirašymus siųsti 
iki lapkričio 3 šiuo adresu: An
tanas Mičiulis, 86-23, 112th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. 
(212) 441-1131. Turnyro direkto
rius Gunars Znotinš.

Pabaltiečių pirmenybės 
New Yorke

Lapkričio 10 ir 11 Šiaurės 
Amerikos pabaltiečių sporto fe
deracija su N.Y. Lietuvių Atle
tų Klubo pagalba ruošia stalo 
teniso ir šachmatų pirmenybes 
Kultūros Židinio patalpose New 
Yorke. Anksčiau planuotas pa
baltiečių krepšinio turnyras ne
įvyks, nes nesusidarė pakanka
mas kiekis komandų. Ypač jokio 
susidomėjimo neparodė lietuvių 
sporto klubai. Jeigu seniau 
pabaltiečių pirmenybėse lietu
viai pralaimėdavo prieš išeivius 
kaimynus sporto aikštėse, tai 
šį kartą jie nutarė visai nepasi
rodyti ir savo reputacijos dau
giau negadinti.

Šachmatų pirmenybės prasi
dės šeštadienio rytą ir tęsis dvi 
dienas. Pirmenybės bus atviros

visų klasių žaidėjam ir šachma
tininkai iš visų Kanados bei 
Amerikos kampų kviečiami da
lyvauti. Pirmos, antros ir trečios 
vietos laimėtojai bus apdovanoti 
specialiais pabaltiečių federaci
jos medaliais ir piniginėmis pre
mijomis. Norį dalyvauti turi iki 
lapkričio 3 užsiregistruoti ir at
siųsti 10 dol. varžybų mokestį 
šiuo adresu: Antanas Mičiulis, 
86-23 112 St., Richmond Hill, 
N.Y. 11418. Tel. 212 441-1131. 
Čekius rašyti New York Lithua
nian Athletic Club vardu. Pasi
vėlinę su registracija turi bent 
telefonu pranešti apie daly
vavimą. Iš anksto užsiregistravu- 
siem bus siunčiamos kelionės 
informacijos, pirmenybių taisyk
lės ir kitos instrukcijos.

Pabaltiečių stalo teniso pir
menybės vyks tiktai vieną die
ną — šeštadienį, lapkričio 10 
Kultūros Židiny. Dalyvauti 
kviečiami vyrų, moterų, senjorų, 
jaunių ir mergaičių klasių žaidė
jai. Tikimasi stipraus estų ir ypač 
latvių kontingento, todėl būtų 
gražu pamatyti ir lietuvių iški
liuosius žaidėjus, ypatingai Ka
nados lietuvių žvaigždes. Atva- 
žiavusiem bus proga dalyvauti 
atviram USTTA turnyre, kuris 
įvyks sekmadienį, lapkričio 11, 
tose pačiose patalpose. Užsire- 
gistravusiem į pabaltiečių pir
menybes bus nusiųsta ir USTTA 
turnyro informacija. Registruo
tis būtina iki lapkričio 2 šiuo 
adresu: Pranas Gvildys, 93 
VVheeling Avė., Staten Island, 
N.Y. Tel. 212 356-7871. Varžy
bų mokestis vyram, moterim ir 
senjoram po 3 dol. už 
kiekvieną klasifikaciją, o jauni
mui po 2 dolerius. Susidarius 
dvejetam, registracija 3 dol., o 
komandinei grupei 5 dol. Če
kius rašyti taip pat N.Y. Lithua
nian Athletic Club vardu. Dėl 
bet kokių informacijų telefonuo- 
ti arba rašyti N.Y. LA Klubo sta
lo teniso sekcijos vadovui Pra
nui Gvildžiui. Kadangi iš šių 
varžybų bus išvedami ir ŠAL
PAS Sąjungos šachmatų bei sta
lo teniso meisteriai, visi lietuvių 
dalyviai privalo būti atlikę 1979 
metų ŠALFAS Sąjuntos nario 
registraciją. Klubam nepriklausą 
žaidėjai galės ŠALFASS regist
raciją atlikti vietoje.

Pabaltiečių stalo teniso pir
menybės New Yorke jau buvo 
buvusios ir seniau, tik šį kartą 
tikimasi aukštesnės klasės 
dalyvių pasirodymo. Šachmatų 
pirmenybės šiaurės Amerikos 

pabaltiečių varžybų rėmuose 
Amerikoj turbūt įvyks pirmą kar
tą. Tikimasi, kad šiose varžy
bose paaiškės ne tik lietuvių, 
bet ir pabaltiečių stalo teniso 
bei šachmatų meisteriai.

Alg. Š.
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Nepagailėkim aukos Balfui
Mieli lietuviai,
Jau 35-eri metai Balfas šel

pia į vargą patekusį artimą. 
Pradžioj savo veiklai lėšas gau
davo iš dviejų šaltinių. Gerašir

džiai Amerikos lietuviai aukojo 
per Balfą mum, tada visko ne- 
tekusiem ir išblokštiem iš Lietu
vos į svetimus kraštus, daugiau
sia į sudaužytą ir badaujančią 

Malonią kaimynę slavikietę Oną Strimaitienę-Bagdana- 
vičiūtę, dukrą Jūrą, sūnų Vytautą ir visus gimines, jos vy
rui ir tėvui

KAPITONUI JUOZUI STRIMAIČIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučia

Jonas P. Lenktaitis

DAIL. VYTAUTUI IR BIRUTEI IGNAMS, 
tragiškai žuvus jo motinai, tetai ir brolio dukrai, reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Giraitės kaimynai:
E. Jurevičiūtė

A. ir D. Alksniniai R. ir D. Keziai
V. ir I. Alksniniai V. ir B. Nenortai
J. ir A. Alytai A. Pesytė
P. ir N. Baltrulioniai G. ir R. Rajeckai
Z. ir Ž. Jūriai A. Tamošiūnai

DAILININKUI VYTAUTUI IGNUI

ir jo artimiesiems, jo motinai, tetai ir brolio dukrai tragiškai 
žuvus, gilią užuojautą reiškia

N.Y. Lietuvių Dailininkų Sąjunga

DAIL. VYTAUTUI IR BIRUTEI IGNAMS,

tragiškai žuvus jo motinai, tetai jr, brolio dukrai, reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime,

Danguolė ir Jurgis Biručiai
Donata ir Gediminas Grajauskai

A.A. 
ERNEST BERNIER

mirus, jo žmoną dr. Viktoriją Bernier ir dukrą Ainą nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Dana ir Jonas Bilėnai

PADĖKA
A.A. 

ANTANAS VISMINAS,
buvęs Viešpaties Atsimainymo parapijos Maspethe vargon i- 
ninkas, mirė rugsėjo 24. Po iškilmingų koncelebracinių 
mišių toje pačioje parapijos bažnyčioje palaidotas Šv. 
Jono kapinėse.

Nuliūdime likę žmona Teklė, sūnus Kazimieras, sū
nus Antanas ir duktė Onutė su šeimomis nuoširdžiai dė
koja giminėms, draugams ir pažįstamiems, kurie užprašė 
tiek daug mišių, lankė koplyčioje, dalyvavo iškilmingo
se pamaldose ir palydėjo į amžino poilsio vietą. Ypatin
gai dėkoja klebonui kun. Pr. Bulovui už sukalbėjimą ro
žančiaus koplyčioje drauge su Šv. Onos sodalicija, vy
čiais ir choro nariais. Dėkojame Šv. Vardo draugijai už 
sukalbėjimą rožančiaus ir vyčiui — aktoriui Juozui Boley- 
Bulevičiui už menišką Šv. Rašto skaitymą. Padėka var
gonininkui muz. Vytautui Kerbeliui, vargonininkui muz. My
kolui Cibui ir choristams, giedojusiems per mišias ir pa- 
lydėjusiems į kapines. Dėkojame Šv. Vardo draugijos na
riams, dalyvavusiems pamaldose su savo vėliava. Dė
kojame emeritui prel. Jonui Balkūnui, aplankiusiam ve
lionį namuose prieš pat mirtį. Dėkojame klebonui kun. Pr. 
Bulovui ir kun. St. Railai už nuolatinį ligonio lanky
mą namuose ir paguodą bei suraminimą ir šeimos mo
ralinį stiprinimą. Dėkojame klebonui kun. Pr. Bulovui, kleb. 
kun. J. Pakalniškiui, Tėv. V. Balčiūnui, OFM, Tėv. B. Rama
nauskui, OFM, už iškilmingas koncelebracines mi
šias, kun. Pr. Bulovui už gražų, turiningą pamokslą ir už 
palydėjimą ir maldas kapinėse.

Dėkojame visiems mieliems draugams tolimoje Florido
je — Sunny Hills, užprašiusiems mišias ir jose dalyvavimą. 
Dėkojame visiems, kurie mus užjautė sunkioje valando
je per spaudą, žodžiu ar raštu.

Visiems liekame dėkingi.
'Žmona, duktė ir sūnūs su šeimomis

Vokietiją, Prancūziją ir kitas Eu
ropos valstybes. Tada Balfą taip 
pat rėmė JAV vyriausybė.

Negalėdami grįžti į Lietuvą, 
mes atsidūrėm turtingoj Ameri
koj ir kituose laisvojo pasaulio 
kraštuose. Esam darbštūs. 
Medžiagiškai gyvenam gerai.

Tačiau lietuvis ir šiandien 
yra svetimųjų tremiamas. Ir 
šiandien jam reikia mūsų para
mos bei pagelbos. Reikalinga 
parama ir Suvalkų Trikampiui. 
Ligos ir kitos nelaimės įstumia 
lietuvį į vargą ir kituose kraš
tuose. Tad mūsų pagalba daug 
kur reikalinga.

Iš valdžios Balfas šiandien pa
ramos negauna. Per Balfo sky
rius mes, lietuviai, suaukojam 
šalpai lėšų. Skyriai visas mūsų 
suaukotas lėšas persiunčia Bal
fo centrui. Centras, ištyręs, 
kuriai šeimai ar pavieniam lie
tuviui reikia pagalbos, pagal iš
teklius sušelpia ne tik čia, bet 
ir visuose kituose kraštuose į 
vargą patekusį artimą.

Aukų rinkimo vajus New Yor
ke ir apylinkėse pradedamas 
spalio 15. Brangus broli ir bran
gi sese, nepagailėk didesnės au
kos. Ją galima nurašyti nuo 
mokesčių ir tuo pačiu sušelpti 
į vargą patekusį lietuvį.

Aukos siunčiamos 100-ojo sky
riaus iždininkui šiuo adresu: VI. 
Jasinskas, 85-75 87th St., VVood
haven, N.Y. 11421.

Už aukas iš anksto dėkoja Bal
fo 100-ojo skyriaus valdyba.

J. Gerdvilienė 
Pirmininkė

Dovana — siuntinių įstaiga 
— praneša, kad nuo lapkričio 
1 į Lietuvą bus galima siųsti 
siuntinius tik iki 22 svarų (anks
čiau buvo siunčiami siuntiniai 
iki 44 svarų). Dovana, Irena Ve- 
lonskienė, 69-40 Fleet St., Fo
rest Hills, N.Y. 11375. Tel. 268- 
1494.

Aviacijos kapitonui Er- 
nest Bernier mirus, giliai už
jausdami mielą dr. Viktoriją Vai- 
tį^kaitytę-Bernier, V. Savic
kienė ir J.A. Šnieškai skiria au
ką Kultūros Židiniui.

A. a. E. Bernier atminimui 
Stasys ir Danutė Biručiai su šei
ma skiria auką Kultūros Židiniui 
ir reiškia gilią užuojautą žmonai 
dr. V. Vaitiekaitytei-Bemier, 
dukrai Ainai ir visiem artimie
siem.

Berklee muzikos kolegijos choras Bostone dainuoja lietuviškai. Jis dalyvaus kompozito
riaus Jeronimo Kačinsko kūrinių koncerte, kuris bus spalio 27 Kultūros Židinyje.

BERKLEE KOLEGIJA DAINUOS LIETUVIŠKAI
Spalio 27 Kultūros Židinyje 

įvyks tikrai retas koncertas. Jo 
programą atliks amerikiečiai — 
Berklee muzikos kolegija. Pro
grama bus lietuviška. Choras 
dainuos lietuviškai.

Kas ta Barklee muzikos kole
gija ir kokia bus to koncerto 
programa?

-o-
Berklee muzikos kolegija Bos

tone buvo suformuota 1945. 
Jos įkūrėju yra Larry Berk, tuo 
laiku mažai žinomas muzikas. 
Per 34 metus jis nesvarbią pri
vačią muzikos mokyklą išugdė į 
vieną iš didžiausių muzikos ko
legijų Amerikoje ir net visame 
pasaulyje. Ši mokykla 1963 buvo 
perorganizuota į kolegiją, ir jai 
pripažintas visos teisės ne tik 
Massachusetts valstybėje, bet ir 
visoje Amerikoje. Jai dabar sėk
mingai vadovauja įsteigėjo sū
nus Lee Berk.

Kolegijoje yra dėstomi visi 
muzikos dalykai, išskyrus vargo

KULTŪROS 
ŽIDINYJE

Lietuvių Kultūros Fondo me
tinis narių susirinkimas įvyko 
spalio 13 K. Židinyje. Tėvų 
pranciškonų naujasis provinci
jolas Tėvas Paulius Baltakis, 
OFM, ir LK Fondo valdybos pir
mininkas Aleksandras Vakselis 
pasirašė K. Židinio administra
cijos perėmimo sutartį. Parašais 
susitarimą paliudijo naujasis 
Brooklyno pranciškonų vienuo
lyno viršininkas Tėvas Leonar
das Andriekus, OFM, ir visi LK 
Fondo tarybos nariai.
.. Pasibaigus trijų tarybos narių 
kadencijai , buvo pravesti rinki
mai. Perrinkti buvo A. Vakselis 
bei dr. V. Vygantas, o nauju na
riu tapo išrinktas Romas Kezys. 
Pranciškonų atstovas į tarybą 
nekandidatavo, tačiau pranciš
konai, kaip Židinio savininkai, 
turi pilną teisę dalyvauti LK 
Fondo posėdžiuose ir sprendi
muose.

Rezoliucijų komitetas susirin
kimui pristatė keturis nutari
mus: padėką Tėvam pranciško
nam bei LK Fondo vadovybei, 
kvietimą papildyti LK Fondo 
korporacijos narių eiles, prašymą 
uoliai talkinti abiejų bingo žai
dimų darbuotojam ir dėti at
naujintas pastangas įtraukti jau
nimą į K. Židinio veiklą.

Juozas Strimaitis, gyvenęs 
Elizabethe, N.J., mirė spalio 7, 
palaidotas spalio 10 Putnamo se
selių kapinėse. Prieš keletą sa
vaičių jį buvo ištikęs stiprus šir
dies priepuolis. Visą laiką gulė
jo ligoninėje, neatgavęs sąmo
nės. Velionis buvo gimęs 1908 
metais Lukšiuose, Šakių apskri
ty, buvo baigęs mokytojų semi
nariją Marijampolėje, karo mo
kyklą, inžinerijos ir artilerijos 
akademiją Briuselyje. Atvykęs į 
Ameriką, baigė Technikos Insti
tutą Newarke, N.J., gaudamas 
magistro laipsnį. Buvo vedęs 
Oną Bagdanavičiūtę, užaugino 
sūnų Joną Vytautą, dukrą Jūrą 
Liuciją.

Paulius Rūtenis, kuris buvo 
atvykęs iš Australijos aplankyti 
savo sesers Onos Osmolskienės 
ir savo brolio Jono Rūtenio, 
gyvenančio Cape Code, spalio 
10 išskrido atgal į Sydnėjų, kur 
jis pastoviai gyvena ir dainuoja 
Sydnėjaus operoje.

nus. Joje mokosi per 3000 stu
dentų. Iš jų 460 yra užsienie
čiai, atvykę iš 64 įvairių pasau
lio valstybių. Kas metai kolegi
ją baigia apie 15 procentų jos 
studentų skaičiaus.

Mokslo metų laikotarpyje į- 
vyksta 250 įvairiausių koncertų 
— simfoninio orkestro, kameri
nio, pučiamųjų, styginių voka
linių, fortepijono, jazzo, žodžiu, 
kiekvieno egzistuojančio muzi
kos instrumento ar kurios nors jų 
grupės.

Kompozitorius ir dirigentas 
Jeronimas Kačinskas šioje kole
gijoje dėsto kompoziciją, diriga
vimą, vadovauja simfoniniam 
orkestrui, styginiam kvartetui ir 
eilei įvairių instrumentų gru
pių, dažnai pats talkindamas for
tepijonu.

Spalio 27 šios kolegijos 60 
asmenų atvyksta į šį koncertą. 
Tai studentai ir mokomojo per
sonalo nariai. Čia koncertuo
dami lietuviškame Kultūros Ži
dinyje, jie nori išreikšti pagarbą 
ir padėką savo kolegai ir moky

Kultūros Židinio administravi
mo ir išlaikymo pareigas Lietu
vių Kultūros Fondo veiklos ko
mitetai oficialiai perims šių 
metų lapkričio 1. Ūkvedžio ir 
priežiūros darbus atlikti yra pa
samdytas Simas Kudirka su žmo
na Gene. Pilnai pabaigus admi
nistracijos priestatą, Kudir
kai jame gyvens ir bus nuolati
niam kontakte su K. Židinio kas
dieniais reikalais.

Lietuvių Kultūros Fonde šiuo 
metu yra 257 oficialius pareiški
mus padavę nariai. Pilnomis 
balsavimo teisėmis yra tik tie 
nariai, kurie K. Židiniui yra pa
aukoję 100 dolerių ir moka nu
statytą nario mokestį. 1000 do
lerių su viršum paaukoję rėmė
jai turi pilnas teises ir be nario 
mokesčio.

Kultūros Židinio patalpų nuo- 
mojimo sąlygos laikinai pasilie
ka tos pačios, kaip ir seniau. 
Organizacijos, kurios planuoja 
kultūrinius bei visuomeninius 
renginius, prašomos skambinti, 
tiesiog į Kultūros Židinį, tel. 
235-5962. Parengimų tvarkaraš
tis yra spausdinamas Darbinin
ke ir bus papildomas įvykus 
kokiem nors pasikeitimam.

Nuo a.a. Teodoro Lasausko, 
mylimo vyro ir tėvo, mirties 
spalio 26 sueina vieneri metai. 
Už jo sielą giminės ir drau
gai kviečiami pasimelsti. Už ve
lionį mišios bus aukojamos spa
lio 26 lietuvių pranciškonų vie
nuolyno koplyčioj, Brooklyne. 
Praneša giliame nuliūdime li
kusi žmona Aldona ir sūnus Ri
mas.

NBC televizija rytinėje pro
gramoje spalio 11 paminėjo fak
tą, kad sovietai iš V. Vokieti
jos pagrobė pabėgėlį, žymų 
sportininką, auksinio medalio 
laimėtoją, kad jis dabar esąs 
Sovietų Sąjungoje labai sumuš
tas, ypač sužalota jo galva. Va
karų Vokietijos pasiuntinys 
Maskvoje tuo klausimu pareiš
kęs protestą ir darąs žygių išva
duoti. Nors ir nebuvo pami
nėta pavardė, bet žinia liečia 
Vladą Česiūną.

Merkelis Giedraitis, tai nauja 
knyga apie žymųjį lietuvį ir jo 
nuostabius laikus. Gaunama 
Darbininke, pas platintojus ir 
tiesiai iš leidyklos: Amberland 
PublishingCo., 1813 Larchwood 
Avė., Troy, Mich. 48084. Kai
na: 7 dol., kietais viršeliais — 
10 dol.

tojui Jeronimui Kačinskui, kuris, 
jau išėjęs į pensiją, dar tebedir
ba kolegijoje. Šiame koncerte 
bus atlikti jo kūriniai. Instru
mentais gros kolegijos moko
masis personalas, fortepijonu 
pats kompozitorius.

Choras dainuos lietuviškai. 
Jam diriguos choro skyriaus ve
dėjas ir direktorius Brian O’ 
Connell.

Toks svetimųjų mūsų tau
tiečio įvertinimas New Yorko 
lietuviškai visuomenei uždeda 
moralinę pareigą ir atsakomybę 
kuo gausiau koncerte dalyvauti.

J.P.L.

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.

Istorinė diena
Amerikos kultūros lopšys Bos

tonas iki š.m. spalio 1 neturė
jo tokio didingo ir garbingo pri
ėmimo jokiam karaliui, prezi
dentui ar tautos didvyriui, kaip 
buvo sutiktas ir pagerbtas popie
žius Jonas Paulius II.

Policijos žiniomis, gatvėse, 
kuriomis popiežius važiavo, sto
vėjo apie pusantro milijono žmo
nių. Diena buvo vėsi ir drėg
na, o apie 4 vai. popiet pradėjo 
labai smarkiai lyti. Žmonės lau
kė ir mišias stadijone išklausė, 
nors lietus ir labai smarkiai ver
tė. Toks popiežiaus sutikimas ir 
stovėjimas po 12 valandų šalty
je ir lietuje rodo, kad žmonija 
ieško atramos, moralės ir dva
sinio peno.

Bostono mieste dar niekas ne
turėjo tokios policijos apsau
gos. Popiežių saugojo keliolika 
tūkstančių policininkų ir tauti
nės gvardijos karių.

Trijų dailės paroda
L.M.K. Federacijos Bosto

no klubas rugsėjo 30 Tautinės 
Sąjungos namuose surengė trijų 
savo narių — Ievos Vanagaity- 
tės-Janukėnienės, Irenos Ma- 
nomaitienės ir Elenos Vasyliū- 
nienės — dailės darbų parodą.

Klubo pirm. Elena Vasyliū- 
nienė atidarymo žody minėjo 
dailininkus, kurie pradėjo kurti 
gyvenimo saulėlydy: Russo, 
Grandma Moses ir kt. Ieva Ja- 
nukėnienė ir Irena Manomaitie- 
nė pradėjusios piešti dar gimna
zijoj. Prieš keletą metų pradėju
sios studijuoti meną mokyklose 
ir pas žymius dailininkus. Su sa
vo kūryba yra dalyvavusios 
Bostono ir apylinkių amerikiečių 
parodose. Pirmininkė kalbėjo tik 
apie šias dvi dailininkes, o apie 
save nieko neužsiminė.

Paroda vyko tik šešias valan
das — nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Ją aplankė gražus būrys lanky
tojų, kurie buvo pavaišinti. Da
lis paveikslų parduota.

Balfo sukaktis
Balfo Bostono skyriaus 35 

metų sukakties minėjimas įvyks 
spalio 28, sekmadienį, 3 vai. po
piet Lietuvių Piliečių D-jos sa
lėj. Programoj: balfininkų pa
gerbimas, Balfo centro valdybos 
pirm. Marijos Rudienės kalba. 
Dainuos solistė Ona Pliuškonie- 
nė iš Philadelphijos. Jai akom- 
ponuos Saulius Cibas.

Po oficialios dalies vyks vai
šės ir šokiai, grojant Joanne 
Marshall orkestrui.

Minėjimą globoja kleb. kun. 
Albertas Kontautas.

Bilietus iš anksto galima už
sisakyti pas Danielių Averką tel. 
825-5147, Algį Šmitą 268-9058 
ir Minkų krautuvėj 268-0489.

Visi lietuviai su svečiais kvie
čiami į šios sukakties minėjimą.

Bostono 
parengimų 

____  kalendorius . _____
Bostono lituanistinės mokyk

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

S6. 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 16, 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.
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
spalio 20, šeštadienį, Liet. Reli
ginės Šalpos koncertas. Pradžia 
7 v.v. Spalio 21, sekmadienį, 
medžiotojų ir žuvautųjų klubo 
Aro pietūs mažojoje salėje. Pra
džia 4 v. popiet.

Tėv. Pauliaus Baltakio, OFM, 
naujojo pranciškonų vienuolijos 
provincijolo, pagerbimas ir 
drauge išleistuvės buvo spalio 
13 Kultūros Židinyje. Rengė 
specialus komitetas, kuriam pir
mininkavo Vytautas Alksninis. 
Svečių buvo apie 200. Pasaky
ta daug sveikinimo kalbų, įteik
ta dovanų. Plačiau bus kitam 
Darbininko numeryje.

Spaudos atgavimo 75 metų su
kaktis paminėta spalio 14, sek
madienį, Kultūros Židinyje. Pa
skaitą skaitė poetas Stasys Sant
varas. Pianistė Aldona Kepalaitė 
atliko Viktoro K. Banaičio — 
Sutemų giesmės ir vizijos, Vy
tautas Valiukas ir Irena Veblai- 
tienė paskaitė Vinco Kudirkos 
du kūrinius. Paskui J. Marcin
kevičiaus ištrauka apie Vilniaus 
universiteto lietuvišką aulą, to
liau Inčūros, Aisčio, Maironio, 
Santvaro, Putino kūriniai. Po vi
sos programos buvo gražios vai
šės. Minėjimą rengė Liet. Mo
terų Klubų Federacija, kuriai da
bar pirmininkauja Margarita Sa- 
matienė. Plačiau kitame nu
meryje.

Kęstutis Jonas Bileris Šv. Jono 
universitete New Yorke gavo 
magistro laipsnį iš biznio admi
nistracijos (MBA).

New Yorko žinių dar yra 7 
psl.

Liet. Kat. Religinės Šalpos 
vakaras bus spalio 20, šešta
dienį, 7 v.v. Programą atliks sve
čiai iš Philadelphijos — Vilties 
choras su soliste Ona Šalčiū- 
niene ir tautinių šokių grupė 
Aušrinė. Po programos — šo
kiai.

Vilties choras iš Philadelphijos 
atvyksta į New Yorką ir spa
lio 20 koncertuoja Kultūros Ži
dinyje. Choras atliks programą 
Liet. Kat. Religinės Šalpos vaka
re. Pradžia 7 v.v.

Solistė Ona Šalčiūnienė at
vyksta su Philadelphijos Vil
ties choru ir dainuos Liet. Reli
ginės Šalpos vakare spalio 20 
Kultūros Židiny.

Aušrinė, Philadelphijos tauti
nių šokių grupė, dalyvauja Liet. 
Kat. Religinės Šalpos vakare ir 
atliks tautinių šokių programą. 
Vakaro pradžia 7 v.v.

Dail. Česlovas Janušas šį sa
vaitgalį, spalio 20, 21 Philadel
phijos Lietuvių Namuose rengia 
savo kūrinių parodą. Bus išsta
tyta apie 60 jo naujausių kūri
nių — akvarelė ir aliejinė tapy
ba. Parodą rengia Liet. Tauti
nės Sąjungos vietinis skyrius. 
Parodos atidaryme kalbės Pau
lius Jurkus. Bus taip pat prisi
mintas ir pagerbtas dail. Ado
mas Varnas. Apie A. Varną ir Č. 
Janušą bus parodytas spalvotas 
filmas, kaip jie tapo gamtoje. 
Po parodos atidarymo — vaišės. 
Paroda vyksta Lietuvių Namuo-

leškomas vyresnio amžiaus 
asmuo dirbti kelionių agentūroje 
pasiuntiniu. Susidomėję prašomi 
kreiptis (212) 344-1300 darbo va
landomis nuo 9 iki 5 v. popiet.

Išnuomojamas kambarys mo
teriai. Galima naudotis virtuve. 
Skambinti: 846-6574.

se.
Vytautui Gerulaičiui padaryta 

klubo kaulų operacija. Operacija 
buvo sėkminga. Dar jis tebėra li
goninėje. Jo adresas: Hospital 
for Special Surgery, 535 East 
70 Street, New York, N.Y. 10021. 
Telefonas 535-5500. Kambarys 
— 830.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS

metiniai rudens

PIETŪS — BALIUS

bus spalio 21, sekmadienį, po 11 vai. mišių. 
Pietūs bus parapijos salėje.

Kviečiami dalyvauti visi parapiečiai ir parapijos bičiuliai

Įėjimo auka — 10 dol.

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”

SOLISTĖ ONA ŠALČIŪNIENĖ 
PHILADELPHIJOS TAUT. ŠOKIŲ GRUPĖ 

“AUŠRINĖ”

ŠOKIAM GROS KAZLO ORKESTRAS

VEIKS BUFETAS VYKS LOTERIJA

AL7KA PRIE ĮĖJIMO SUAUGUSIEMS 6 DOL., JAUNIMUI 
IKI 18 M.—3 DOL.

PAREMKITE KILNŲ ŠALPOS DARBĄ!

Vyr. skaučių židinio Vilijos 
sueiga bus spalio 24, trečiadie
nį, 7:30 v.v. pirmininkės Rimos 
Gudaitienės namuose, 116-18 
85 Avė., Richmond Hill, N.Y.

Jurgis Kiaunė žmonos Sofijos 
mirties metinių proga užpra
šė mišias, kurios bus aukojamos 
spalio 27, šeštadienį, 9 vai. r. 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje. Atsilankęs į Darbininką, 
ta proga paliko auką ir įsigijo 
kelias knygas.

Jaunučių, jaunių ir vyr. moks
leivių ateitininkų susirinkimas 
įvyks spalio 27, šeštadienį, Kul
tūros Židiny tuoj po lituanisti
nės mokyklos.

Ideologiniai kursai vyr. moks
leiviam ateitininkam vyks Pa— 
dikos dienos savaitgalį Putname. 
Kursus praves kun. Stasys Yla. 
Prasidės lapkričio 21 vakare ir 
baigsis lapkričio 25. Moksleiviai 
registruojasi per vietos globėjus.

N.Y. vyrų choras Perkūnas 
turi naują dirigentą. Juo pa
kviestas Viktoras Ralys, Apreiš
kimo parapijos vargonininkas. 
Iki šiol buvęs dirigentas Vytau
tas Daugirdas dėl laiko stokos iš 
tų pareigų pasitraukė. Choro su
sirinkimas buvo spalio 12. 
Choro pirmininku vėl išrinktas 
Lionginas Drangauskas. Kiti 
valdybos nariai išrinkti tokie: 
vicepirmininkas Algis Česnavi- 
čius, iždininkas Vladas Vasi- 
kauskas, sekretorius Petras Tuti
nas, choro seniūnas — Stasys 
Karmazinas. Choro ūkvedžiui 
Jonui Šileikiui iš pareigų pasi
traukus, nauju ūkvedžiu išrink
tas Dionizas Pranckevičius. Vi
sais choro reikalais prašoma 
kreiptis į pirmininką Lionginą 
Drangau s ką, 86-08 Fore st Pk wy., 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telefo
nas vakarais — 296-5655; dienos 
metu, jei yra skubus reikalas, 
— 827-1350.

Raymond Kivita, lietuvių kil
mės nekilnojamo turto prekybi
ninkas, dirba su Century Friend- 
ly Realty, 63 West Merrick Road, 
Valley Stream, N.Y. 11580, telef. 
516 825-6511. Jis siūlo pasigė
rėti kaimiška gamta Long Island, 
tik kelio minutės važiavimo nuo 
miesto. Geros mokyklos, arti 
visokių krautuvių, bei susisieki
mo. Turėkit gražų namą gražio
je vietoje. Aptarnaujama Valley 
Stream, Lyndbrook, Malveme ir 
Franklin Square.

Išnuomojami Cypress Hills ra
jone 5 kambariai. Prieinama 
nuoma. Skambinti telef. 235- 
5474 arba AP 7-5311.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
geb. konsulas, spalio 9 dalyva
vo su ponia New Yorko bur
mistro Koch priėmime Gracie 
Mansion generalinių konsulų 
garbei. Spalio 10 dalyvavo še
šiasdešimt aštuonerių metų su
kakties nuo Kinijos Respublikos 
įsteigimo minėjime, kurį suruo
šė buvęs Kinijos gen. konsulas 
Dunn ir ponia Sheraton Centre 
patalpose.

Auka paremk lietuvišką 
spaudą, ypač Darbininką.

Janina Mathews, solistės Lio
nės Jodytės ir a.a. Aleksandro 
Mathews dukra, vaidina televi
zijos filme “The Death ofOcean 
View Park”. Filmas bus rodomas 
per televiziją šį penktadienį 7 
kanale, nuo 9 iki 11 vai. vak.

Aviacijos atsargos kapitonui 
Emest A. Bemier mirus, Great 
Necko LB apylinkė vietoje gėlių 
aukoja Kultūros Židiniui 20 dol. 
ir reiškia gilią užuojautą žmo
nai dr. Viktorijai Vaitiekaitytei- 
Bemier ir dukrai Ainai.

Tryptinis, New Yorko tautinių 
šokių ansamblis, atliko pusės va
landos programą Brooklyn Art 
and Culture Association ruoš
tame festivaly spalio 14, sekma
dienį. Su pasisekimu pašoko 
Kalvelį, Gyvatarą, Blezdingėlę, 
Zanavykų aplinkinį ir Suk
tinį. Tryptinis šiuo metu jau 
ruošiasi Vl-ajai tautinių šokių 
šventei ir savo veiklos 30 metų 
atžymėjimui. Jaunimas kvie
čiamas jungtis prie šių reikšmin
gų švenčių. Ansambliui vado
vauja Jadvyga Matulaitienė.

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJO
rudens

KONCERTAS BALIUS
Šeštadienį, lapkričio 3 d., Kultūros Židinyje, 

361 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y.

Pradžia 7 vai. punktualiai

Pirmą kartą New Yorke pasirodys dvi sesutės — dvynukės su melodijomis iš 
Lietuvos — KRISTINA IR REGINA BUTKŪNAITĖS. Atvyksta iš Detroito. Taip pat pasirodys 
vienintelis lietuvis Amerikoje pantomimikas PAULIUS RAJECKAS iš New Yorko. Jis 
jau daug kartų buvo matytas televizijoje ir pasirodęs Įvairiuose kitataučių suėjimuose.

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

Įėjimo kaina — 6 dol. Visos vietos numeruotos. Bilietus prašome iš anksto įsigyti 
atsiunčlant atitinkamai sumai čekį Lithuanian Radio Club vardu ir sau adresuotą 
su pašto ženklu voką. Užsakymus siųsti 217-23 54 Avė., Bayside, N.Y. 11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI:

NEVV JERSEY:
Bronė ir Petras Macijauskai 998-6797
Klemensas Praieika 256-5224
Vincas Mamaitis 351-9057

NEVV YORKE:
Marytė Šalinskienė 296-2244
Nijolė ir Petras Baltrulioniai AX 7-0991
Antanas Diržys TA 7-8789
Eugenija Kezienė 296-0798
Birutė ir Vitas Labučiai VI 7-5550
Živilė Jurienė 441-7831
Gražina ir Petras Bartkai 835-0179
Genė Kudirkienė 846-8662
Vladas Vasikauskas VI 7-1288
Romas Kezys 769-3300; 229-9134

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA 
LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

KOMPOZITORIAUS,

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS RADIJOFONŲ, 

VILNIAUS VALSTYBINĖS FILHARMONIJOS IR OPEROS DIRIGENTO, 

BERKLEE MUZIKOS KOLEGIJOS BOSTONE PROFESORIAUS,

JERONIMO KAČINSKO

KŪRINIŲ

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 KONKURSŲ

PO PROGRAMOS — ATGAIVA IR PABENDRAVIMAS.

ĮĖJIMAS — 5 DOL.

KVIEČIAMI VISI GAUSIAI ATSILANKYTI.
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