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1980 vasario 28 Klaipėdos 
“liaudies” teismas vėl nuteisė 
Justą Gimbutą, — šį kartą vie- 
neriems metams laisvės atėmi
mo už “pasų nuostatą pažeidi
mą”. Prie bendro nelaisvės sta
žo tai sudarys viso 33.5 metų. 
Tai pusė žmogaus gyvenimo, 
praleisto sunkiausiose, nežmo
niškose kalinimo sąlygose. Tai 
kelias per dešimtis kalėjimų, 
konclagerių, kančių ir pasityčio
jimų, Tėvynės ilgesio juodame 
labirinte. Ne kiekvienam užtek
tą dvasios jėgų, o kartu ir kūno 
jėgų nueiti šį erškėčiuotą ke
lią. Justas ištvėrė, nepalūžo ir 
liko tvirtas. Kietas žemaitis iš 
Skuodo krašto.

1979 balandžio 4 po 32.5 
metu kalinimo, išėjės iš Vilniaus gas dėl įkaitų paleidimo ir grįžo KGįf Jojimo, fcur

namo, nes nesitikima greitai su
laukti Irano atsakymo. Viltis, 
kad įkaitai gali būti greitai pa
leisti, vėl išblėso.

*. Lenkijos aukšč. teismas at
metė žemesniojo teismo įrašą į 
nepriklausomos unijos statutą 
apie pripažinimą komunistų 
partijai vyraujančio vaidmens, 
bet įsakė prie statuto pridėti 
Gdanske anksčiau pasiektus su 
vyriausybe susitarimus, pagal 
kuriuos unija pripažino komu-

Madrido konferencija Helsin
kio aktų vykdymui sekti buvo 
oficialiai atidaryta Ispanijos užs. 
reikalų ministerio Jose Pedro 
Perez Llorca, bet šalys iki šiol 
vis dar nesusitarė dėl konferen
cijos darbotvarkės. Sov. S-ga su 
savo satelitais stengiasi konfe
rencijos laiką labai apriboti, kad 
konferencija negalėtų diskutuoti 
sovietinio bloko žmogaus teisių 
pažeidinėjimo ir Sov. S-gos in
vazijos į Afganistaną. Vakarų 
valstybės iki šiol sovietų užma
čiom priešinosi.

JAV delegacija, vadovaujama 
valst. sekretoriaus pavaduotojo 
Warren M. Christopher, nuvy
kusi į Alžirą, įteikė JAV atimi- 

ir partijos vyraujantį vaidmenį. 
Tokiu būdu auganti Lenkijos 
bet nepašalinta ^'

JT saugumo tarybai nutarus, 
gen. sekretoriaus Kurt Wald- 
heim pakvietė buv. Švedijos 
min. pirmininką Olaf Palme būti 
JT tarpininku karui tarp Irako ir 
Irano sustabdyti, bet kariaujan
čios šalys nerodo jokio noro tai
kytis.

ne tik respublikonų partijos 
kandidatas į JAV prezidentus, 
bet kartu su juo buvo išrinkta 
12 naujų respublikonų senato- . 
rių, 33 nauji Atstovų rūmų na
riai ir 4 nauji gubernatoriai. 
Naujajame senate respubli
konai sudarys daugumą.

Būsimasis JAV prezidentas 
Ronald Reagan spaudos konfe
rencijoj pareiškė, kad jis, tarda
masis su Sov. S-ga dėl strategi
nių ginklų apribojimo, turės gal
voj Sov. S-gos politinius ar kari
nius žygius pasauly; kad vykdys 
nuoseklią žmogaus teisių politi
ką, ty. kad jis nesistengs spaus
ti dėl žmogaus teisių pažeidimo 
JAV draugingų valstybių ir ne
bandys gerinti santykių su tom 
valstybėm, kuriose žmogaus tei
sių klausimas neegzistuoja.

Turkijoj pasibaigusi islaminių 
valstybių konferencija sutarė 
derinti tarpusavio ūkinius santy
kius ir gavo iš aliejų ekspor
tuojančių valstybių pažadą, par
duodant aliejų, pirmenybę teik
ti islaminėm valstybėm.

Popiežius Jonas Paulius II 
pareiškė, kad į pasitarimus dėl RIMO ČESONIO 
Artimųjų Rytų taikos tun būti oniMgAlMSr
įtraukti ir palestiniečių atstovai. PRANEŠIMAS

JUSTAS GIMBUTAS — VĖL GULAGO
SALYNE! Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr.43

baigiantis bausmei buvo atvež
tas iš konclagerio “smegenų pra
plovimui”, atsisakė priimti so
vietinį pasą ir pareikalavo teisės 
išvykti iš raudonosios imperijos. 
Valdžia atsakė represijomis. Lai
kinai apsigyvenus Klaipėdoje, 
Debreceno g. Nr. 84-17 pas in
validę seserį, jam buvo uždėta 
administracinė priežiūra. Justą 
pasistengta izoliuoti nustatytu 
miesto kvartalu, už kurio ribų 
jam be atskiro leidimo uždraus
ta išeiti. Daugelį kartų jis buvo 
kviečiamas į KGB tardymams, 
primygtinai grasinama ir šan-

sukurtos paskalos ir šmeižtai. 
Tačiau senas kalinys nepasida
vė. Į sovietinės valdžios puoli
mus atsakė pareiškimais, ku
riuose atvirai išdėstė savo moty
vus. TSRS ATP rašė: “ ... kovai 

su okupantais paskyriau visą sa
vo gyvenimą. Per 32.5 metų ma
nęs neperauklėjo. Daviau prie
saiką ir ją pasirašiau savo krau
ju: kol plaks krūtinėje mano šir
dis — savo įsitikinimų nekeisiu. 
Nebuvau ir niekada nebūsiu 
TSRS piliečiu. Niekada nebū
siu Markso-Lenino ideologijos 
šalininku. Nepripažįstu tarybi
nės Lietuvos nepriklausoma. Ša
lin iš Lietuvos okupantai! Rei
kalauju išduoti man pasą be pi
lietybės ir išleisti mane į už
sienį ...”

JAV pasiuntiniui Maskvoje 
1979.VI.29 rašė: “Aš, Justas 
Gimbutas, s. Juozo, 1925 m. gi
mimo, Nepriklausomos Lietu
vos sūnus, iškalėjęs tarybiniuo
se lageriuose 32.5 metus, krei
piuosi į Jus su prašymu: leiskite 
man atvykti į Jūsų garbingą

MOŠŲ KALINIAI

Petras Plumpa jau daugiau 
kaip metai laikomas visiškoje 
izoliacijoje. Iš jo negaunami 
laiškai, jam negalima pasiųsti auka, 
jokios banderolės, neduodami 
pasimatymai.

P. Plumpos bičiuliai iš lagerio 
pranešė, kad jo sveikata yra 
labai nusilpusi, todėl jis nepa
jėgia įvykdyti didžiules darbo 
normas, ir už tai yra nuolat kan
kinamas badu ir šalčiu karceryje.

Po teismo (1979 lapkričio 19) 
Romas Ragaišis 2.5 mėn. Kalė
jo Kapsuke, o dabar atlieka baus-

nusistatymą, Izraelis pareiškė 
sieksiąs, kad Art. Rytų srity bū- 

šalį, kurioje gyvena mano sesuo 
— B. Vaičiulis, 82-20 88 St, 
Woodhaven — NY 11421, USA. 
Supraskite mano iškankintą sie
lą ir duokite man laisvai atsi
kvėpti, nes tarybinėje “laisvėje” 
jaučiuosi kaip kalėjime. Manęs 
jie “neperauklėjo” ir neužverba- 
vo, likau ištikimas Dievui, Tė
vynei Lietuvai, okupuotai bolše
vikų, kurie mane vadina bandi
tu ...”

Šiuo metu Justas Gimbutas 
leidžia nelaisvės dienas Kapsu
ko lageryje.

čių žmonių Lietuvoje ir užsie
nyje pareiga padėti kuo tik įma
noma šiam tvirtam žemaičiui, 
kovotojui už Tiesą.

Laisvės Justui Gimbutui!

me Tomske. Jis buvo nuteis
tas neva už spekuliaciją aki
niais.

Dabartinis jo adresas: 634020 
Tomsk, P/ja 114/1 otriad 6. Baus
mė baigiasi š.m. liepos 9 d.

R. Ragaišis — eilinė KGB 
1980 m. vasario 29 d. laiške 

Vladas Lapienis rašo: “Milicijos 
pareigūnai man pasakė, kad man 
leidžiama gyventi tik bendrabu
tyje. Jiems esą tokius nurody
mus davę saugumiečiai”. Pa
prastai tremtiniams nurodoma- 
tik gyvenvietė. Dabartinis V. 
Lapienio adresas: 663293, Teja, 
Krasnojarskij kr., Severo-Jeni- 
seiskij r.

Federalinėj Vokietijoj vei
kianti Baltų Draugija spalio 10- 
12 Lueneburge surengė savo 
šeštųjų konferenciją, skirtą ap
žvelgti draugijos veiklai ir ap
svarstyti aktualiosiom Pabaltijo 
kraštus liečiančiom problemom. 
Draugija turi tikslą puoselėti 
draugiškus santykius tarp trijų 
Pabaltijo tautų ir vokiečių tau
tos, taip pat arčiau supažindin
ti vokiečius su Pabaltijo kraštų 
problemomis ir jų dabartine pa
dėtim.

Konferencija buvo pradėta 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
nario dr. Alberto Geručio pa
skaita apie Draugijos kultūri
nius ir politinius uždavinius. 
Prelegentas nurodė, jog vienas 
svarbiausių dabartinių uždavi
nių yra iškelti Sovietų Sąjungos 
Pabaltijo kraštuose vykdomą 
genocidinę politiką ir jai pasi
priešinti. Sovietų Sąjunga rekla
muojasi kaip federalinė valsty
bė, susidedanti iš įvairių lygia
teisių tautų. Bet iš tikrųjų ši 
sovietinė vadinamoji federacija 
siekia ne išlaikyti ir apsaugoti 
nerusiškas tautas, bet jas sunai- 

„ , , . kinti — suliedinti su rusais. Tuo
Visų geros valios hisvę mybn- PaWtijo yra

nuosekliai vykdoma rusifikaci
ja, kuri pirmoj eilėj pasireiškia 
planingu rusų kurdinimu Lietu-

JEI SALZBURGAS
BŪTŲ LIETUVOJ

“Kas įvyktų, jei Salzburgas 
būtų Lietuvoj?^’ — tokia antrašte 
straipsnį išspausdino Salzburgo 
arkivyskupijos Austrijoj laikraš
tis Rupertusblatt ryšium su Salz
burge įvykusiomis vadinamo
mis "Lietuvos TSR kultūros die- _______ __ _______________ ____________
nomis”, kurios buvo surengtos rastis Rupertusblatt šia proga 
atžymint Salzburgo ir Vilniaus atskirai spausdina ištrauką iš 
susibroliavimo dešimties metų Lietuvos Katalikų Rafnyčio* 
sukaktį. Kronikos 20-ojo numerio apie

Jei Salzburgas būtų Lietuvoj Eugenijos Žukauskaitės tar- 
rašo laikraštis, Salzburgo Šv. dymą ir nubaudimą pinigine 
Petro bažnyčia, kurioj yra palai- bauda, apkaltinus ją vaikų kalė
dotas krašto globėjas, būtų pa- kizavimu. Ši ištrauka yra baigia

ma pačios Žukauskaitės žo
džiais: Aš stebiuosi, kad demo- 
kratiškiausiame pasaulio krašte 
aš esu tardoma ir baudžiama 
dėl savo tikėjimo —

nebūtų buvusi atstatyta, ir Salz
burgo arkivyskupas gyventų 
tremty kokiame nors mažame 
kalnų miestely. Jei Salzburgas 
būtų Lietuvoj, visi miesto ir apy
linkių vienuolynai, visi katalikų 
vaikų darželiai, mokyklos, ligo
ninės būtų uždaryti, vietos teo
logijos fakulteto studentai būtų 
milicijos griežtai kontroliuojami, 
Salzburge nebūtų katalikiškų 
jaunimo organizacijų, ir vaikai 
negalėtų patarnauti mišiom, ti
kintys mokiniai mokyklose bū
tų pačių mokytojų ir partijos pa
reigūnų persekiojami.

Jei Salzburgas būtų Lietuvoj, 
toliau rašo laikraštis, mes ne
turėtume naujų religinių Įmygu,

Rupertusblatt turėtų būti spaus
dinamas pogrindy. Mes, katali
kai, turėtume už bažnyčias mo
kėti aukštus mokesčius, mūsų 
Salzburgo šv. Petro ir šv. Se- 
rasujono Kapines Dutę įsmenn-

1-.1 -2-, - — *   —nllitii 1-g —-,lfl ĮP 1 ijiL Kieoonai negaietę laisvai lansyu 
tikioėjųjų ligonių, mes negalė-
tume oaiyvaun procesijose? uz 
uKejimę daugelis musę Dutę su-

voj, Latvijoj ir Estijoj. Nuolat au
gantis rusų skaičius Pabaltijo 
kraštuose yra akivaizdus meto
dingos rusinimo politikos reiški
nys. Nerusiškų tautų naikinimas 
Sovietų Sąjungoj yra žiauri ge
nocidinio rasizmo forma. Jei 
civilizuotasis pasaulis pagrįstai 
protestuoja prieš rasizmą Afrikoj, 
kuriuo yra siekiama tautas vieną 
nuo kitos atskirti, juo labiau turi 
boti keliamas protesto balsas 
prieš genocidinį, tautas naiki
nantį rasizmą. Dr. A. Gerutis pa-
siūlė sušaukti Europoj specialią 
konferenciją, kurioj būtų įsak
miai pasmerkta sovietų vykdo
ma nerusiškų tautų naikinimo 
politika.

Baltų Draugijos konferencijoj 
Lueneburge buvo nagrinėjamos 
ir kitos aktualios Pabaltijo tau
tas liečiančios problemos. Estas 
Kippar, iš Stokholmo, skaitė re
feratą apie pabaltiečių politinių 
kalinių globą. Salzburgo uni
versiteto profesorius, taip pat es
tas, Uibopuu savo paskaitoj nag
rinėjo sovietinio pilietybės įsta
tymo problematiką.

Konferencijon buvo pakviesti 
du Vasario 16-osios lietuvių 
gimnazijos Vakarų Vokietijoj 
mokiniai. Jie dalyvavo pokalby 
apie jaunimo pažiūras Pabaltijo 
kraštų klausimu.

iš Lietuvos, susipažinkit su lie
tuvių kultūra, bet neužmirškit 
pasiinformuoti apie tragišką lie
tuvių tautos dabartinę būklę 
ir padėkit lietuvių tautai. Lietu
vai reikia mūsų pagalbos.

Salzburgo arkivyskupijos laik-

VLIKO ATSTOVAI
MADRIDE

Lapkričio 7 Vliko delegacija, 
vadovaujama dr. K. Bobelio, iš
vyko į Madridą. Ten bus ban
doma įvykstančiuose Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijos pasitarimuose 
kelti Lietuvos reikalą. Vliko pir
mininkas anksčiau, nuo rugsėjo 
10 iki spalio 10, praleido Euro
poj lankydamas konferencijos 
signatarinių valstybių vyriausy
bes, kalbėdamas šiuo reikalu ir 
įteikdamas Lietuvos Diplomati-

pasirašytą memorandumą.
Su dr. K. Bobeliu kartu iš

vyko Vliko vicepirmininkas dr. 
Kostas Jurgėla, iš okupuotos 
Lietuvos nesenai pabėgęs Vla
das šakalys ir Akos atstovas dr. 
Jonas Genys. Taip pat į Ma
dridą atvyksta Balfo pirmininkė 
Marija Rudienė ir Vliko atsto
vas Argentinoj Aleksandras Mi- 
^žuilss

colae Ceausescu įspėjo visus ne- ti branduolinius ginklus.

partija ir vyriausybė esančios rymo kalboj paminėjo lietuvių 
pajėgios juos patenkinamai iš- Helsinkio grupę, išskirdamas 
spręsti.

emigracijos sumažėjimą, paskel

jos Pekingo geležinkelio stoty 
bombą išsprogdino kinas Wang 
Zhigang, kuris kultūrinės revo
liucijos metu buvo prievarta iš
keldintas iš Pekingo ir kuriam 
ir dabar nebuvo leista grįžti.

Viktorą Petitų, ir pasakė, kad 
Amerika stovi prieky tų, kurie

Izraelio opozicinės Darbo 
partijos nariai ir buvę ministe-

Michael Foot, kuris yra griežtai 
nusistatęs prieš branduolinius 
ginklus, ginklavimosi lenktynes

VACLOVAS 
MARTINKUS

Kun. Vaclovas Martinkus, 
Providence, R.U lietuvių para
pijos klebonas, nuo širdies 
smogio mirė lapkričio 17 vaka-
tą. Velionis buvo gimęs 1909ko-

ferencijos pirmininku buvo iš
rinktas Minneapolio diecezijos 
arkivyskupas John R. Randi, iki 
šiol buvęs pirmininko pavaduo-

partijos nariai ir buvę ministe- ir strateginių raketų išdėstymą 
riai Sbimon Pasės, Abba Eban ir Britanijos teritorijoj. Tuo tarpu 
Chaim Bar-Lev, atvykę į Egiptu jis pirmininkaus tik iki sausio 
tvesi m jo prezKMrai aiiww menesio, kbum pnragos kudiwii- 
el-Sadat Ir užmezgė artimi cija turės pribūti naujas pėstijos 
mrttykius.



apylinkių lietuoiškot veiklos veidrodžiu.

tuos, kurie išleidžia Darbininką įpasaulį. Sveikiname Tėvus-Pran-Per tą laiką Jūs išvarėte gilią vagą lietuvių gyvenime Siame

8641 1Wh «, RWMMad HM, N.Y.A1418. ToL 212 441-2811.
Tad ilgiausių metų Darbininkui ir Tėvams Pranciškonams. 

Reiškiame gilią pagarbą
domi katalikiškas tautiškas mintis.

Ta pačia proga dėkoju Jums už talką Lietuvių Bendruome-

Tad dar daug daug metų gyvuokite ir neškite žiburį, 
nuvestų mus į laisvą ir Nepriklausomą Lietuvą.

Jus gerbiąs,

kuris Aleksandras Vekselis,
Valdybos Pirmininkas

AUCTS RjONST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Geto (vairiom progom. 846-5454-9527; vakaro: 835-4149 J 
107-04 Jamato Ava., Richmond HIH, N.Y. Čia veikia Darbini^ ^pau-

Vytautas Katkus 
JAV LB Krašto Valdybos 

Pirmininkas

Sveikiname DARBININKĄ, švenčiantį 65-kių metų gyvavimo 
sukaktį. Linkime dar daug metų nenustoti būti mūsų lietuviš
ko gyvenimo judintuoju ir palaikytoju.

LB Visuomeninių Reikalų Taryba sveikina DARBININKO 
redakciją, administraciją ir leidėjus pranciškonus, švenčiančius 
reikšmingą ir iškilią 65 metų sukaktį ir linki geriausios sėkmės 
ir ištvermės su tuo pačiu pasiryžimu ir toliau dirbti lietuvy
bės išlaikymo ir Lietuvai laisvės atgavimo darbą.

Ad multos annos!

Lietuvių Fronto Bičiuliai 
New Yorko sambūris

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Ava. (prie Forest ‘ 
P*way St.), Woocffiavon, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios paritinamos visose miesto dalyse. Tol. 296-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME - Moderni koplyčia, Air- 
condftioeed, A. J. Balton-BaMrūnas, Licensed Manager and Notary 
PubHc, 660 Gnnd St, Brooktyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Toteaira, Jr. laidotuvių direktorius, New- . 
ark Office: 43 Lafayette St (Cor. WHson Avė.), telef. 344-5172. Pa-

Su gilia pagarba

Algimantas S. Gečys 
LB Visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkas

Sveikiname Darbininką, švenčiantį 65 metų leidimo sukaktį ir 
linkime dar ilgus metus tęsti spaudos ryšį išeivijos lietuvių tarpe. 
Ilgiausių metų!

Feliksas AndriOnas, 
VRT finansų tvarkytojas

JAV LB New Yorko I-mos apylinkės pirmininkas 
Vytautas Radzivanas

Sveikiname Darbininką 65 metų sukakties proga!

“Darbininką”, 65 metus lankantį lietuvį išeivijoje ir nešantį 
į jo namus amžinojo tikėjimo šviesą, lietuviškąją sąmonę ir jos 
kultūrą, JAV LB Kultūros Taryba sveikina, džiaugiasi šia reikš
minga sukaktimi ir linki toliau šviesti išeivijai tuo negęstančiu 
švyturiu.

LMK Federacijos New Yorko klubas

Sveikinam!

Neišeikite į pensiją, nes mes dar remiam nors mažu “skatiku’ 
Ilgiausių metų!

Lietuvių Katalikių Moterų Kultūros
Draugija New Yorke

Ingrida Bublienė
Kultūros Tarybos 
Pirmininkė

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės draugijos New 
Yorke skyrius sveikina Darbininką ir linki nenuilstamai lankytis 
pas visus pasaulyje esančius lietuvius.

M. KKvečldenė,

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ {STAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven HIH 
Fanerai Home. Ine-. 104-38 Jamaica Ave^ Richmond HIH, N.Y. 11418; 
ir Garszva Fanerai Home, 231 Bedfoid Avė., Brooldyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir batza- 
muotojai. Tai. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet t 
kurioj miestodaly.

JUOZO ANDRIUŠK) Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau- 
- dknaL Incoene Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT-

RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ava., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrhišio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR S0NUS JONAS, sav. Wintor Garden Tavom. 
1883 MadtoonSL, Ridgoeood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pnmogosns. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies iletuvHkas maistas prieinama kaina.

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

Darbininko 65-tąją sukaktį minint, leiskite ir mums išreikšti 
savo linkėjimus dar daug metų ištverti ir būti lietuviškos kultū
ros, objektyvios politikos ir informacijos šaukliu, prisidėti prie 
šios neeilinės sukakties minėjimo.

New Yorko Lietuvių Bendruomenė džiaugiasi ir didžiuojasi 
turėdama New Yorke savą nuolatinį laikraštį.

Linkėdami dar kartą sėkmės ir ištvermės 
' Su gilia pagarba

Aleksandras Vekselis
New Yorko apygardos 
pirmininkas

SPARTA—Rašomos mašinėlės jv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, Įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškui katalogus gausite ii SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Bany Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tol. (516) 757-0055.

Nuoširdžiai sveikiname Darbininką, švenčiantį 65 metų 
sukaktį.

A TT? Petertburg 8each,A. 99706IjO 1 1 Telefonas >0-2440. vakare (8>9) 545-27^6

FLOEIDA ~ Nuomavimas

LOS ANGELES, CALIF
♦

Lietuvių visuomenė didžiai vertina savaitraščio Darbininko 
plačiai išvarytą vagą mūsų tautinėj, religinėj, kultūrinėj bei 
švietimo srityse.

Šešiasdešim penkerių veiklių, pasiaukojančių bei sėkmingų 
metų sukakties proga, Pasaulio Katalikių Organizacijų Sąjungos 
valdybos vardu nuoširdžiai sveikinu Darbininko redakciją, admi
nistraciją bei tėvus pranciškonus, nuolat energingai dirbančius 
mūsų tautos išlaisvinimui ir religinei laisvei.

Dr. Aldona Šlepetytė-Janačienė
Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos valdybos 
pirmininkė

Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai Šv. Kazimiero parapijoj 
ir vėl surinkta rekordinė suma 
— 8,420 dol. Pinigai pasiųsti į 
centrą.

Metinis parapijos balius ir lai
mėjimų traukimas parapijai at
nešė 5,786 dol. gryno pelno. Pi
nigai skiriami parapijos kiemo 
remontui.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo metinė šventė įvyks lapkri
čio 23, sekmadienį. 10:15 vai. 
ryto vėliavos pakeliamos mo
kyklos kieme, 10:30 vai. bažny
čioj pamaldos, 12 vai. viršutinėj 
parapijos salėj iškilmingas 
šventės minėjimas su programa, 
dalyvaujant parapijos chorui, 
vadovaujamam komp. Br. 
Budriūno.

sambūrio, įvyks gruodžio 6, šeš
tadienį, 7:30 vai. vak. Šv. Ka
zimiero parapijos salėj. Iš Phila- 
delphijos atvyksta romanistas 
Vytautas Volertas. Apie jo kūry
bą kalbės Jurgis Gliaudą. Pro
gramoj dalyvaus ir vietos lite
ratai: Alė Rūta, Bernardas Braz
džionis ir Pranas Visvydas. Iš 

.Bostono į šį vakarą atvyksta 
smuikininkas virtuozas Izidorius 
Vasyliūnas, kamerinės muzi
kos populiarintojas, ir jo sūnus 
dr. Vytenis Vasyliūnas, vargonų 
virtuozas. Su šiais muzikais pub
liką supažindins komp. Giedra 
Gudauskienė.

NAUJAUSIUS 1180 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.

JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeštad. 4-5 
vai popiet WEVD 1330 AM kH, ir 7-8 vai. vak. 97.9 FM. Dr. JJ. 
Štokas, Dir. Naujas adresas: 234 Sunlit Dr., Watohung, NJ. 07060. 
Telef. 201 7535636.

NEW YORK - Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM.R. Kazys, 217-25541h Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tol. 212 229-9134.

minėjimas įvyks gruodžio 14,
New Yorko ir apylinkės

asonrtoro parapijos viršutinėj salėj. 
Rengia ateitininkų sendraugių 
skyrius, kuriam pirmininkauja

Nuoširdžiai sveikiname DARBININKĄ, švenčiantį savo gražią 
65-kių metų gyvavimo sukaktį.

Linkime ir toliau nenuilstant būti mūsų lietuviško, katalikiško 
gyvenimo rėmėju ir palaikytoju.

LIETUVIŠKO STLIAUS PAMINKLAI
SUKURIAM IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI | VSA8 KAPINES NEW YORK,

8E. ĮSTAIGA PRIE iv. JONO KAPINIŲ.

Šeštadieninės mokyklos kū
čios bus gruodžio 21, šeštadienį. 
Painokos tą dieną prasidės 12 
vai., o po to bus 
kūčių ir tėvelių kūčios.

f r

MM STREDDLE THJLAGE, (JUEESS 
Ptenes 326-1282 326-3150

KVECAS
JONAS 

I933 + l 97 b.

pijos salėj. Dėl registracijos ir

Lietuvių Bendruomenė gruo-



i . ■■■'
A - -i

PARENGIMŲ KALENDORIŲ NAŠTA

Kultūros darbuotojų konferencija
Lapkričio 22 ir 23 dienomis, 

šį savaitgalį, Clevelande įvyks 
kultūros darbuotojų konferenci
ja. Tai bus pirmoji tos rūšies 
konferencija. Ji daug skirsis nuo 
kultūros kongreso, nes konkre
čiai svarstys kultūrinės veiklos 
pagyvinimą lietuviškose koloni
jose, Lietuvių Bendruomenės 
vienetuose. Bus kalbama apie 
kūrėjus, apie kūrybos ugdymą, 
apie jų kūrinius ir jų išlikimą. 
Tai vis konkretūs uždaviniai.

Į konferenciją pakviesti visi 
LB apygardų ir apylinkių nariai, 
kurie rūpinasi vietos kultūrine 
veikla. Pakviesti ir kitų organi
zacijų bei institucijų veikėjai. 
Pagaliau pakviesti visi, kuriem 
rūpi lietuviškoji kultūra.

Konferenciją sudarys trys pa
grindiniai elementai. Pirmas — 
Tomo Venclovos paskaita— 
“Kultūros vaidmuo išeivijos 
buityje” ir dr. Antano Razmos, 
Lietuvių Fondo Tarybos pirmi
ninko, informacija apie pinigi
nės paramos galimybes kultūri
nei veiklai. Antras — Kultūros 
Tarybos nariai padarys praneši
mus iš savo sričių. Trečias — 
bus svarstybos tema “Kultūrinė 
veikla apygardose ir apylinkė
se”. Visi konferencijos dalyviai 
pareikš savo nuomones, siūly
mus.

Gera, kad Kultūros Taryba su
prato jautrų ir skubų reikalą ir 
kultūrinės vefldos klausimą iš
judino. Juk nepaslaptis, kad vi
sur silpnėja kultūrinė veikla. Su
mažėjo mūsų mokyklos, susilp
nėjo arba visai išnyko chorai, 
vaidintojų grupės, sporto klubai. 
Ir kodėl? Nes praradome intere
są tą kultūrą puoselėti, išsaugoti.

O kur silpnėja kultūrinė veik
la, ten silpnėja ir lietuviškas gy
venimas. Žmonės išsibarsto, nu
tolsta nuo Lietuvių Bendruome
nės, kitų draugijų, neturi jokio 
intereso jungtis į lietuviškas 
draugijas. Tik kultūrinė veikla 
palaiko mūsų tautinę gyvybę ir 
įprasmina mus pačius.

Bet kultūrinė veikla pati neat
siranda. Reikia organizuoti, tie
siog degte degti jos įvairiais rei
kalais. Pirmiausia reikia įtraukti 

tikrai yra veiklių ir sumanių 
asmenų. Juos būtų galima leng
vai parengti tokiai veiklai.

Pirmiausia reikia išjudinti ir 
atgaivinti sporto klubus, chorus, 
organizuoti lietuviškus vaidini
mus. Ypač dėmesys kreiptinas į 
vaidinimus, nes vaidyba patrau
kia jaunus žmones, juos pakelia, 
lavina, išmoko lietuvių kalbos. 
Lietuviškieji vaidinimai prieš 
pirmąjį pasaulinį karą buvo la
bai svarbūs lietuviškojo ugdymo 
faktoriai.

Programoje sakoma, kad bus 
kalbama apie lietuvį kūrėją, jo 
kūrybos sąlygas, kūrinių išliki
mą. Tai irgi labai svarbus klau
simas, nes kūrėjas negali likti 
vienas be savo bendruomės. Kū
rėjui būtinai reikalinga aplinka, 
reikalingas klimatas, kuris jį patį 
ugdytų ir skatintų į kūrybą. O tą 
klimatą gali sukurti tik lietuviš
koji visuomenė, parodydama 
susidomėjimą sava kūryba. Kur 
yra paklausa, ten atsiranda ir 
prekės.

Tai konferencijos dalyviai tu
rės tuo klausimu plačiau išsi
kalbėti, surasti būdus ir priemo
nes padėti mūsų kūrėjam. Pra
eitame amžiuje, kai t Lę 
buvo Rusijos fir Austrijos „ 
puota, Lenkijos aristokratai ir 
turtingieji sudarė sąlygas daili
ninkam. Jie pasamdė dail. Ma
teiką, kad jis tapytų Lenkijos is
torijos paveikslus. Tik tų didikų 
globojamas Mateika sukūrė dau
gybę paveikslų, kurie buvo taip 
reikalingi visai tautai, ir dabar 
yra reikalingi, nes parodo 
praeitį.

Sveikiname kultūros darbuo
tojų konferenciją ir linkime kuo 
geriausios sėkmės. Tegu jūsų 
nutarimai išjudina mūsų gyveni
mą!

tradicija. 
' įstatymas

metu ne-

Sąžiningi ir aktyvūs mūsų vi
suomenės nariai tuo kalendo- 

galius bei šventadienius iš anks
to planuoja ne vien pramogos vi
liojami, bet ir pareigos jausmo 
skatinami, kad s avo dalyvavimu 
tiek moraliai, tiek finansiškai 
renginius remtų ir padėtų išlai
kyti mūsų kultūrines institucijas.

Tuo kalendorium naudojuosi 
ir aš ... Sekdama spaudą, pra
dėjau komplektuoti ir lyginti 
įvairių mūsų stambesnių koloni
jų planus rudeniui, tuo pačiu 
bandydama derinti savo asme
nišką gyvenimą prie vietinio 
Clevelando kalendoriaus. Ir štai 
susidūriau su aštria gyvenimiš
ka problema. Rudenį, mano bi
čiuliam ir kolegom grįžus iš va
saros atostogų, aš neoficialiai 
švenčiu savo gimtadienį, kitaip 
sakant, išnaudoju tą datą subū
rimui man artimų asmenų savo 
namuose, kad su jais galėčiau bi

JAV LB Kultūros Tarybos pirmininkė I. Bublienė infor
muoja spaudos ir radijo atstovus apie įvykstančią LB apy
gardų ir apylinkių kultūros darbuotojų konferenciją lapkri
čio 22-23 Clevelande. Šalia Mūsų žingsnių atstovė N. Kers- 
nauskaitė. Nuotr. V. Bacevičiaus

čiuliškai praleisti keletą jankių 
valandų. Aš visada stipriai jau
čiu būtiną reikalą asmeniš
kam bendravimui: šeimai su šei
ma, asmeniui su asmeniu. Neuž
tenka susitikti koncerte ar prie 
vieno stalo kuriame nors banke
te. Norima ir savo namus nu
šviesti brangių žmonių asmeny
bėmis. Indaujose stovi gražūs, 
nenaudojami indai, neuždegtos 
žvakės, ten ir šventiškos stal
tiesės, nepaskutinėj eilėj ir į- 
mantrūs šeimininkių receptai. 
Datą susirasti buvo nepaprastai 
sunku. Pagaliau, suradusi vieną 
savaitgalį spalio pradžioj, pradė
jau planuoti savo šventę. Ta pati 
mintis kilo ir kai kuriem mano 
pažįstamiem. Kvietimai pradėjo 
plaukti mano numatytos datos 
laikui. Aš turėjau pasitenkinti 
... sekmadienio popiete. Skubo
tai besiruošdama, nepaspėjau į 
vieną koncertą, vieną susirin
kimą ir į vieną vakaronę ... 
Priekaištų girdėjau iš visų pu
sių. Buvau apkaltinta nesidomė- 
jimu, atsisakymu palaikyti dė-

mesto vertą reikalą ir tt
Laiko perkrovimas parengi

mais visada buvo kritikuotinas 
dalykas. Ypač dabar, ekonomi
nei krizei paaštrėjus ir mūsų vi
suomenės stipriausiam nugar
kauliui — pensininkam pa
daugėjus, problema pasidarė gy
venimiška ir skaudi. Teko pasi
kalbėti su eile vyresnio amžiaus 
asmenų, kurie perėjo iš aktyvios 
tarnybos į pensininko gyvenimą. 
Štai problema, panagrinėjus ei
linį lietuvišką savaitgalį. Savo 
parapiją reikia remti (nuo dviejų 
iki maždaug 10 dol. šeimai), 
duodant vokelį per pamaldas. 
Po pamaldų “kavutė” vėl su 
kuklia auka (gal ir mažesne kaip 
doleris). Šeštadienį buvo kon
certas (bilietas asmeniui nuo 2 
iki 6 dolerių), o knygynėly guli 
nauja lietuviška knyga (3-6 dole
riai). Šeštadienį po koncerto rei
kėjo užsukti į bufetą (nema
žiau kaip 2 doleriai)... Rūbi
nėj reikėjo palikti smulkių . .. 
Čia pat salėj renkamos aukos, 
nario mokesčiai, platinami 
loterijų bilietai ... Vidutinis są
žiningo lietuvio savaitgalis vie
nai šeimai gali kainuoti iki 50 
dol. Kiek tokių savaitgalių gali
ma sau leisti finansiškai?

Dabar laiko klausimas. Mes 
nenustojom švęsti vardinių, 
gimtadienių ir kitų šeimos šven
čių. Mes nenustojom domėtis ki
nu, opera, teatrais ir koncertais, 
ypač turint Clevelande garsųjį 
simfonijos orkestrą. Savaitės vi
dury rengiamos vakaronės, po
pietės, dvasinės kelionės. Visa 
tai gražu, naudinga ir girtina. 
Bet argi nestatomi per dideli 
reikalavimai eiliniam visuome
nės nariam, kuriais tikimasi už
pildyti sales ir kitas patalpas? 
Gyvenant Clevelande ir sekant 
parengimus, susirinkimus, mi
nėjimus bei vakarones, galima 
rasti tik keletą vakarų vidury 
savaitės savo namam, kuriem 
taip pat reikalingas dėmesys. 
Be to, reikia turėti laiko per
skaityti nupirktas knygas ir 
bent pavartyti prenumeruojamą 
spaudą. Ir štai randamės užbur
tame rate: visur eiti neįmanoma, 
bet neeinant, kaip rasti pasitei
sinimą, kuriuo principu vado
vautis pasirenkant vieną ar kitą 
parengimą!

Lapkričio 22-23 ' Clevelande 
JAV LB kultūros taryba ruošia 
kultūros darbuotojų konferen
ciją (deja, neaišku, kaip nusako
ma “kultūros darbuotojo” sąvo
ka), kurios metu, tarp kitų klau
simų, bus išklausytos sugestijos 
“tai veiklai organizuoti, paįvai

rinti bei pagyvinti”. Mario su
pratimu, kultūrinė veikla šiuo 
metu yra nepaprastai gyva ir 
stipriai suorganizuota; tai rodo 
perteklius koncertų, minėjimų, 
simpoziumų bei premijų. Gal 
tik reikėtų apspręsti tos veiklos 
lygio pakėlimą, sukondensavimą 
ir sukoordinavimą, kad nebūtu
me perkrauti veikla, prarasdami 
esmę ir turinį. Neužtenka pripil
dyti kalendorių. Sumažinant 
renginių skaičių, reikėtų pakelti 
jų kokybę, tuo ne tik garantuo
jant gausų visuomenės dalyva
vimą, bet taip pat ir pateisinant 
kai kuriom šeimom uždedamą 
nemenką finansinę naštą. Pa
žvelkim į Clevelando lapkričio 
mėnesio kalendorių: koncertas, 
paroda, simpoziumas, kultūrinė 
popietė, minėjimas, Lietuvių 
Dienos (2), konferencija... Ne 
geriau Bostone, o ką jau bekal
bėti apie Chicagą ...

Palinkę po parengimų naštą, 
kai kurie laukia ... didelės snie
go pūgos, kad būtų neišvažiuo
jami keliai bent vieną savait
galį. Tada būtų galima perskai
tyti visus laikraščius, visas kny
gas, parašyti laiškus, sutvarkyti 
namus ir dar turėti laiko pa
skambinti telefonu seniai pa
mirštai sergančiai senutei, gyve
ninio nelaimės prislėgtai drau
gei, gražų darbelį atlikusiai jau
nai mergaitei. Būtų laiko asme
niniam kontaktui — žmogui su 
žmogum, asmeniui su asmeniu. 
Tik tuo pagrindu būsim tvirtai 
surišti tikrais gyvos lietuviškos 
visuomenės saitais už koncertų 
ir banketų salių sienų, savo 
namų jaukioj aplinkoj, kurioj 
dažnokai aidi vien skubantys 
žingsniai.

— Mirga Žadeikytė, buvusio 
Lietuvos pasiuntinio ir ministe- 
rio Povilo Žadeikio dukra, miru
si lapkričio 6 Bethany Beach, 
Delaware, buvo gimusi 1933.

r Ji paliko motiną Marę Radze-
į vičiūtę-Žadeikienę, Chicagoje , 

liko pusbrolis Stasys Žadeikis su 
šeima. Mirga Žadeikytė kurį 
laiką skundėsi širdimi, mirė stai
ga, paskambinusi telefonu į ligo
ninę.

— Lietuvių Katalikų Religi
nės Šalpos centras praneša, kad 
per prel. Joną Kučingį sulaukė 
8420 dol. Lietuvos persekioja
mai ir kovojančiai Bažnyčiai pa
dėti. Pinigus suaukojo Šv. Kazi
miero lietuvių parapija Los An
geles, Calif.

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

KEUONĖS ĮSPŪDŽIAI

Žodis “šachas” yra naudoja
mas ir mūsų kalboje. Šachmatai 
— Šach-mat reiškia “karalius 
mirė”. Šachmatų žaidimo var
das yra persiškas, tačiau žaidi
mo pradžia sietina su Indija.

— Antanas Rubšys, 
Manhattan College

Ant 
rotušės laiptų ir sankryžoje pa
truliuoja kareiviai su automati-

kantais ir haremo šokėjomis.

Vatas yra Jungtis

Kuo toliau, tuo įdomiau
Persų pomėgis statyti rūmus 

ir kurti sodus palengvina ir ma
no, keleivio, dalią. Dengia nuo 
karštos saulės ir gaivina. Su val
giu irgi nėra bėdos. Užtenka 
duoti valią nosiai. Pasistiprinu 
su džiudžė-kebab — ant iešmo 
keptu viščiuku su ryžiais. Ryžiai 
— Irano bulvės. Be jų čia ne
apsieisi.

Valgau prie vartų į Meidan-i- 
Šah — Šacho aikštę. Isfehanie- 
čiai ją ir dabar vadina “naqš-
i-džahan” — pasaulio paveiks- ■ metrų, o pločio — 164 metrų, 
lu. Safevidų dinastijos dvaras 
anuomet rungtyniavo su Elz
bietos I Londonu ir Liudviko 
XIV, Saulės karaliaus, Paryžiu
mi. Šacho aikšte buvo naudoja
ma polo žaidimui, prekybai, pra-

Makfan-i-Šah —

Šacho aikštę aprašyti sunku, 
nes aprašymas ima skęsti būd-

sės kilometro su viršum — 512
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orauostyje saugumiečiai matė 
grasą peiliuke. Ko bijomasi Is- 
fehane, kad miesto rotušė taip 
turi būti saugoma?

40-ties kolonų paviljoną pasi
statė šachas Abbas I, arba Di
dysis. Tik trejetas šimtmečių 
amžiaus. Paviljono portalas 
mane domina. Skaitau kolonas: 
tik 20 aštuonšonių kolonų! Kur 
kitos dvidešimt? Prieš portalą

tvenkinys. Jo paviršiuje matau 
kitą dvidešimtį aštuonšonių ko
lonų. Kolonos medinės ir puoš
nios. Persų vaizduotė yra labai 
išradinga.

Paviljono vidus įdomus sosto 
sale. Jos veidrodžiai ir freskos 
turi istorinės vertės. Vienoje ją

bekus, šachas juos jau vejasi su

Paeinu atokiau nuo tvenkinio. 
Ganau akis ant Čehel Sotun. Ne
toliese sėdi persų šeima. Jis yra 
be sijono — kelnėse, ji su ča- 
dor—juodu gaubtuvu. Dvi mer
gaitės madingais drabužėliais 
sėdi prie motinos kojų. Tėvas 
akimis seka kone keturmetį sū
nų, kuris vis bando šokdinti 
plokščius akmenėlius ant van
dens paviršiaus. Plokščių ak
menukų nėra daug. Prie savo ko
jų pastebiu jų keletą. Paimu vie
ną ir rodau vaikui. Pribėga, pa
siima, ir vėl prie tvenkinio. 
Krykštauja. Akmenukas pasi
neria ir iššoka, pasineria ir iš
šoka, pasineria ir iššoka... “Ma- 
dar, madar, sey...” (Mama, 
mama, triskart...), girdžiu. Vėl

dengtos prekyvietės — bazar,

Masjid-i-Šah, vakariniame Ali

fiillah mečetė. Visus pastatus

imant Indijos miestą Delbi. La* ' jo «<Bną fotogn
bai sodri puotos freska su maži- “S’il vou* pUit” (Prašau).

dieną eini aplinkui gaiviame 
pavėsyje. PatimKštė dabar yra ambasadorius ir viešai pasmerk- 
sodas su vandenfl^nkiniais ir 
fontanais. Tai Pahlevi dinastijos kinimą, kad Abbas I iš tikrųjų 
dovana.

Vidrudienis. Iš arkados žval
gausi po Šacho aikštę. Kas yra 
grožis? “Quod visum placet”, 
sako filosofei. Tai, kas patinka 
akims ir prašnekina širdį ma
lonumu, džiaugsmu, nuostaba.

ir mullahs. Puiki vieta priimti

ti nusikaltėlius. Skaitau paaiš-

kutena širdį.

'Ali vartai”

Mat, visuma lyg pririšusi laiko. 
Įpratęs sukti dešinėn, ir dabar 
einu į dešinę — į Ali Qapu.

Rūmai statyti safevidų šacho 
Abbas I valdymo metu. Abba* 
buvo didelis Ali, Mahometo

iš šios terasos duodavo įsaky
mą akmenimis užmušti sveti
mautojus, nukirsti 
gims ir išdeginti 
kams ...

Ali Qapu lanko
amžiaus vaikų būrelis. Svetim
šalių nematau. Norėtųsi pajusti, 
ką vaikai galvoja apie savo 
krašto praeitį. Kas jiems arčiau

rankas va- 
akis plėši

mokyklinio

mas? Vaikai su svetimu žmogu
mi kalba nenoriai. Tik iš padil
bą pasižiūri, o į bandymą pra
šnekinti atsako pasitraukimu. O 
jų gidas neturi laiko leistis į kal-

Koridorius nuo terasos veda į 
sosto salę. Persijai būdinga sos
tas.' Sostas svarbus ir musulmo-

gyventi Karbala — Ali mieste, niškajai Persijai. Koridorius ir 
į nusavino “Ali vartus” iš meče- pati salė išpuošti freskomis. Sos-

Ją lubos išdailintos miniatiūri-

Nūdien Ali Qapu yra muzie
jus. Iš priekio, rodo*, tik pora 
aukštą teturi, bet, įėjus, be 
Ariadno* siūlo sunku apsieiti. 
Saugtamsta ant AHQapu terasos. 
Randu krėslą. Iš čia, kaip ant

sų menui būdinga aistra detalei.
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kos patalpos, pro kurias mus

stoti ties vienu ax kitu garsiu

į kitą ir globojama ištisos ei-

atkelta į Vatikaną. Tų laikų pa-

Anatolijus Kairys, muziką — Aloyzas Jurgutis.Nuotr. Zigmo Degučio

MU

: ! ; ■

iu ankstų rytą sėdom į auto- 
I pakeliui atgal į Vatikaną 

buvom nutarę apžiūrėti iš 
indų. Sustojom prie garsiau- 
pasauly Trevi fontano, kurį 
net aplanko milijonai turistų, 
ndėlę stebėjom jo įmantrią 
strukciją Centre yra mitolo- 
i Okeano figūra ant romė- 
o dviračio, kurį traukia du 
s arkliai, valdomi Tritono, i 
architekto Salvi projektas, 

s buvo išbaigtas 1762, 
it popiežium Klemen
tu. Tai nuostabus marmuro 1 
nys, kuriame jaučiama seno- 
mitologijos dinamika ir jėga, 
rieky yra Poli kunigaikščių 
cius, kurio aplankyti neteko, 
keliui sustojom Ispaniškoj 
:ėj (Piazza di Spagna). Tai 
a iš garsiausių aikščių Ro- 
Čia radom garsiuosius “Is- 

škus Laiptus”, kurių įman- 
išplanavimas veda į Trini
ai Monti bažnyčią. Laiptai 
lošti tūkstančiais spalvin
siu. Toliau tie laiptai veda į 
ą iš garsiųjų septynių Ro- 
kalvų: Pincio. Čia netolie- 
•a Prancūzų Akademiją ku- 
;vetingą viešnagę randa be- 
■čiuojantieji prancūzai me- 
ikai ir meno studentai.
avažiuojam pro Pincio, vie- 
5 gražiausių Romos parkų, 
tarp žalumynų ir dekora- 

lių augalų kerta ištisa eilė 
ių ir alėjų. Pro Magnolijų 
į pasiekiama Borgijų pilis. 
>m tingiai plaukiojan- 
laivelius su jaunomis po

nis, ramiai irkluojančiomis 
u vandens paviršium. Ste- 
senoviškus paviljonus sale- 
ir mažuose iškyšuliuose. 
Romos centre, gyvenimas 
gamtos atokaitoj.

rgijų galerijoj galva svaigsta 
skulptūrų grožio. Imperato- 
galerijoj stebiu atsilošusią 
iną Borgiją, Bemini Do- 
. ir Rubenso “Palaidojimą”, 
ini sukurti Dafnė ir Apo- 
;, sustingę amžiname bėgi- 
ateitį, dinamiški, nemirtin- 
ivūs.
galiau pasiekam Vatikaną, 
asis mūsų uždavinys buvo 
■kti Sikstinos koplyčią, pa- 
ą popiežiaus Siksto VI lai- 
ir sukonstruotą architekto 
anni de Dolci. Į garsiąją 
'čią patekom per Vatikano 
jteką, kuri slepia manu- 
tus nuo pirmųjų krikščio-

LITINIO GYVENIMO TYRIMAI
metų vasarą Etninių gru- 

irnyba, angliškai žinoma 
Ethnic Community Serv- 
pravedė apklausinėjimą 
gos Marąuette Parko rajo- 
tirti lietuvių dalyvavimui 
ikos politiniame gyveni- 
ios studijos tikslas yra su- 

i vaizdą, kiek lietuvių yra 
ašto piliečių, kiek yra užši
fravusių balsuoti ir kiek 
ojančių. Taip pat apklau- 
į žmonių pasisakymai nu- 
, kokių kliūčių yra norin- 
politiniame gyvenime da

li.

kinių grupių tarnybos atsto
jo pas asmenis su iš anksto 
oštomis anketomis. As- 
rs buvo parinkti apklausi- 
tui stratifikuotu atsitiktiniu 

(stratified random samp- 
Šiuo metu suvedami duo- 

rs. štai yra apklausinėtųjų 
kteristika ir keletas pavyz- 
atsakymų į klausimus: 
klausinėtųjų amžiaus vi- 
s — 64 metai. 64% mote- 
16% vyrai. 55% vedę, 30% 
ai, 11% viengungiai, 4% 
:yrę, 26% nebaigė gimnazi- 
16% baigė gimnaziją, 11% 
i universitetą arba techninę 
klą, 15% baigė universite- 
!% baigė profesinę mokyk- 
5% gimė Lietuvoj, 10% 
bse, o 5% kitur.
akymai parodė, kad 72% 
He negimusių turi Ameri- 
rilietybę, bet 28% neturi, 
ana didelis nuošimtis lietu- 
kurie negali pilnai paši

nias apklaustųjų lietuvių ak-

čiukevičius sugeba tuos pa
veikslus atkurti vidaus monolo
go forma? Lyrinis atspalvis ir

—visai nesvarbu. 8% nebuvo 
apsisprendę Šiuo klausimu.

iš šių pirmųjų suvestų davi

kurie pasiryžo tapti Amerikos 
piliečiais, sąmoningai prisideda 
prie Amerikos politinio gyveni-

tarėm laiptais nusileisti į 
apačią, kur rūsiuose 
yra įvairios vėliau pastatytos

giamas su Padėkos diena, Šv.

d

šiandieną Tai milžiniška* rank
raščių rinkinys įvairiausiomis 
pasaulio kalbomis, kuriame ran
dami ne vien religinio turinio 
raštai, bet ir reta mokslinė me
džiagą kaip, pvz., Ptolomėjo 
geografiją Švedijos karalienės 
Kristinos archyvo dalis, asme
niški nuncijų ir kardinolų laiš
kai. Biblioteka turi visas moder
nias fotografavimo, multiplika- 
vimo ir konservavimo priemo
nes.

Keliais koridoriais pasiekėm 
ir Sikstinos koplyčią Į ją įė
jom pro siauras duris dešinia
me altoriaus šone. Koplyčia ne
buvo stipriai apšviesta. Todėl 
iš karto buvo šioks toks nusi
vylimas, ją ne kartą televizi
joj mačius apšviestą stipriais 
prožektoriais. Čia vyksta po
piežiaus rinkimų konklavos, ir 
čia didžioji Bažnyčios istorijos 
dalis ilsisi tarp nemirtingų Mi
chelangelo ir Rafaelio kūrinių, 
taip nuostabiai liudijančių žmo
gaus paveikslo panašumą į jo 
Kūrėją

Koplyčia nedidelė, labai aukš
tomis lubomis, kurios ištisai at
vaizduoja pasaulio sukūrimą 
Michelangelo freskomis.. Atsisė
dusi ant žemutinio laipto prie 
altoriaus (koplyčios sargai rei
kalavo tylos, bet turistam leido 
judėti laisvai), stebėjau lubas, 
užvertusi galvą Atsigręžusi į al
torių, stebėjau monumentalų 
“Paskutinį teismą”, kuris susi
daro iš trijų paskirų dalių mels
vame debesuotame fone, kaip 
tai charakteringa Michelangelo 
laikotarpio menininkam. Šoni
nes sienas apačioj dalina tur
tingi gobelenai pagal Rafaelį, o 
virš jų sienos padalintos iki lu
bų į dvi dalis. Apatinė dalis, 
pradedant nuo dešinės altoriaus 
pusės, atvaizduoja Senojo Įstaty
mo reikšmingus momentus: Mo
zė pakeliui į Egiptą Raudo
nosios jūros peržengimas, Mo
zės mirtis. Toliau — Kristaus 
krikštas, Kristaus gundymas, Pa-

reikšti politiniame gyvenime. 
93% tų, kurie yra piliečiai, yra 
taip pat užsiregistravę balsa
vimui. Tiktai 7% piliečių nėra 
užsiregistravę. 98% tų, kurie yra 
užsiregistravę, dažniausiai da
lyvauja prezidento rinkimuose. 
Truputį mažiau dalyvauja kituo
se rinkimuose: 89% Illinois vals
tijos, 88% Chicagos miesto, o 
72% “primary” rinkimuose. 92% 
užsiregistravusių balsavo 1976 
metų prezidento rinkimuose, o 
tik 79% balsavo paskutiniuose 
miesto valdžios rinkimuose.

Apklausinėtieji buvo pa
klausti, kiek jie domisi artėjan- 

94% apklaustųjų atsakė į šį klau
simą, o iš jų 68% pasisakė, kad 

truputį domisi, , o 7% 
nesidomi. Tiek pat (94%) atsakė 
į klausimą — “Kiek jum svarbu 
jeigu vienas ar kitas kandidatas 
Imis išrinktas prezidento?” Iš jų 
57% sakė, kad jiem labai svarbu, 

mo teisėmis.
Kiti Šios studijos daviniai bus 

paskelbti vėliau.

Ui?

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

apokaliptinio liūdesio, kuriame 
kovoja gyvybė ir mirtis. Toliau 
jo kūryba pasireiškia devynio
mis Senojo Įstatymo temomis: 
Atskyrimas šviesos ir tamsos, 
Adomo ir Ievos sutvėrimas, No
jaus auką Dydysis tvanas ir tt

Šonuose eilės senų suolų, ant 
kurių ilsisi pavargę turistai ar 
susikaupę maldininkai. Jaučiu, 
kad melstis negaliu, prislėgta 
žmonijos dvasios istorijos ir di
džiųjų kūrėjų dinamiško geni
jaus. Galbūt mano nuotaikoj ir 
buvo toji didi maldą kurios ne
mokam išreikšti žodžiais, bet 
kuri labiau pakelia mus negu į- 
prastiniai maldų tekstai. Neno
romis turiu eiti per siauras duris, 
kurios yra aukštokos užtvaros vi
dury. Kairėj durys į lauką.

Mano bičiulis ir aš žygiuo
jam ŠV. Petro aikštės link susi
kaupę, nekalbūs. Pasukam bazi
likos link. Platūs laiptai veda į 
visada atdaras duris. Dar kartą 
atsigręžiu ir akimis peržvelgiu

ko viršuj žvilga kryžius. Kolo
nadose vaikšto maldininkai. 
Fontane kristaline čiurkšle bėga 
vanduo. Aplink ramu, ir tik iš 
toli girdisi modernaus didmies
čio triukšmo disonansas. Užda
rau sunkias bazilikos duris ir 
žengiu lyg į kitą pasaulį, ku
riame neskuba šimtmečiai ir ku
riame taip nesunku surasti save 
— tikrą jaučiantį, protaujantį 
ir tikintį žmogų.

Bazilikos fasado kolonos re
mia priekinę sienos dalį, kurioj 
yra įrašytas popiežiaus Povilo V 
vardas,
menis, pii 
vietoj, 
baziliką buvo pastatyta ketvir
tame šimtmety. Tik beveik po.

— Spalio 10 Vilniuje mirė ra
šytojas Bronius Radzevičius. 
Buvo gimęs 1940 gruodžio 24 
Radviliškyje. Užaugo ir vidurinę 
mokyklą baigė Vyžuonose 
(1960). Buvo baigęs Vilniaus 
profesinę technikos mokyklą. 
Vilniaus universitete studijavo 
lietuvių k. ir literatūrą. Nuo 1973 
buvo Lietuvos mokslinio meto
dinio kultūros centro vyresnysis 
redaktorius. Beletristikoje pra
dėjo reikštis nuo 1957. Pirmoji 
jo knyga buvo novelių rinkinys 
"Balsai ii tylos” (1970). Jo kai
mo tematikos romanas “Prieš
aušrio vieškeliai” (1979) laimėjo 
Žemaitės vardo premiją B. Ra
dzevičiaus nekrologą spaudoje 
pasirašė Liet Rašytojų sąjungos 
valdyba ir rašytojai V. Skripka ir 
R. Šavelis.

— Pergalės žurnalo Nr. 7 ir 8 
išspausdinta Jono Mačiukevi
čiaus autobiografinė apysaka 
“Šimtosios -vasaros pradžia”. J. 
Mačiukevičius yra išleidęs du 
poezijos rinkinius, bet ryškiau
siai reiškiasi beletristikoje. Jis 

auklėjimo negeroves. Gimė jis 
1939 Ginaičių k, Betygalos vis., 
Raseinių aps. Jaunas susirgo 
reumatiniu sąnarių uždegimą 

Julijus II padėjo kertiną akmenį : metų praleido besigydyda-
naujai bazilikai, kurios tikrasis ligoninėse. Dėl ligos ir in- 
planas išliko iki šių dienų. Ilgą valkumo tėra 1^^ 
bazilikos istoriją liudija šimtme- mokyklą. TaCiau
2*“ pIatUS apsiskaitymas ir įgimtas

pasakotojo talentas užpildė išsi
lavinimo spragas ir leido jam 
tapti vienu iš pranašesnių pa
vergtos Lietuvos rašytojų. Nau
joji apysaka “Šimtosios vasa
ros pradžia” savo turiniu ir auto
biografiniais duomenimis yra ar
tima pirmajai jo išspausdintai 
apysakai “Laikrodžiai nesusto
ja” (1968), kurioje vaizduojama 
talentingo jaunuolio Lino kova 
su jėgas naikinančia liga. Tas 
pats Linas, besiveržiąs į literatū
rinės kūrybos sritis, veikia ir 
paskutinėje apysakoje. Kovos su 
liga momentai atsispindi tik atsi
minimuose. Centrinę Lino psi
chinės būsenos vietą užima kū
rybiniai polėkiai. Kartais tos kal
bos apie kūrybos problemas yra 
Įtiek sausokos, publicistinės. 
Visą apysakos šilumą sudaro 
impresionistinis aplinkos ir 
žmonių vaizdavimas. Linas gy
vena Darbutų kolchoze: anks
čiau dvarelio erdviame name, su 
keliomis kitomis šeimomis, pas
kiau — grupinėje gyvenvfetėje.
Jis nepaprastai pastabus, žmo
nių paveikslai tiesiog spanste į-

kuriuose didelį vaidmenį vaidi
no kelios dešimtys popiežių ir 
šimtai garsių Italijos menininkų, 
jų tarpe Michelangelo, Giotto, 
Modemo, Bemini ir kiti.

Įėjus vidun, iš karto apima 
sunkus menkystės jausmas, 
žvelgiant į be galo aukštą ku
polą, padabintą Michelangelo 
freskomis, kurių paprasta akim

šviečia kelios dešimtys langų, 
pro kuriuos įsiveržę saulės spin
duliai žaidžia su nuostabiomis 
Michelangelo spalvomis. Ties 
didžiuoju altorium ant žalio pa
kylėjimo stovi eilės asketiškų 
suolų maldininkam. Sustojam 
ties Šv. Petro sostu, kuris yra 
garsiojo Bemini kūrinys. Jo vi
duj, kaip tai sako legendą 
esanti paprasta medinė kėdė, 
kadaise tikrai priklausiusi šven
tam Petrui. Bazilikos šonuose 
yra daug koplyčių, kuriose ga
lima ne vien melstis, bet ir gė
rėtis Michelangelo “Pieta”, po 
vandališko incidento atitverta 
nuo maldininkų (ir blogų žmo
nių) stora stiklo siena. Apreiš
kimo koplyčią šv. Petro nu
kryžiavimas ir kiti Bažnyčios

kaip tai taėl. Po

nas, D. Tarabildienė, T. Kula
kauskas S. Žukas.

— Kultūros istorikė Vanda 
Zaborskaitė spaudoje paskelbė, 
kad Lietuvos teatro pradžia yra 
410 metų senumo. Pirmasis, ge
rai paruoštas mokyklinis vaidini
mas įvyko neseniai įsteigtoje jė
zuitų kolegijoje 1570 spalio 18. 
Suvaidintas buvo mitologinis 
“Heraklis”, iškeliąs jaunuolio 
dorybes ir jo kelią į užpelnytą 
didvyrio garbę. Po pirmojo pa
sisekusio vaidinimo sekėjų 
daugybė. Buvo vaidinami klasi
niai Senekos, Plauto, Terenci- 
jaus veikalai, viduramžių mis
terijos, molalitė, renesanso ko
medijos ir tragedijos. Vilniaus 
universitete susikūrė stiprios 
teatrinės tradicijos. Ir vietiniai 
autoriai mėgino čia savo jėgas. 
Į lotyniškus tekstus pamažu bro
vėsi ir vietinių kalbų intarpai, 
sąmojingos scenos.

— Vėl sauja smilkalų išgamai 
V. Mickevičiui-Kapsukui! Spa
lio 2 Maskvoje prie namo, ku
riame 1931-1935 gyveno V. Kap
sukas, atidengta memorialinė 
lenta? Ją sukūrė skulptorius R. 
Vyšniauskas ir architektas J. 
Stravinskas. Iš Lietuvos į iškil
mes buvo nuvykę partijos sekre
torius P. Griškevičius, R. Šar
maitis, Liet Mokslų Akademijos 
viceprezidentas J. Požėla.

— Kauno ąžuolyne pastatytas 
milžiniško dydžio bronzinis 
stumbras. Jį sukūrė vilnietė 
skulptorė Dalia Matulaitė. Kas 

ti, spaudoje neminima.
— Klaipėdos dramos teatro ak

torius K. Macijauskas sukūrė 
dviejų dalių teatrinį kolažą 
“Paskui mėlynąją paukštę”, 
vaizduojantį aktoriaus • darbą 
scenoje nuo pirmojo judesio, žo
džio tarimo, sceninio etiudo iki 
klasinės interpretacijos ir šiuo
laikinio teatro improvizacijos. 
Veikalą režisavo vyr. režisierius 
P. Gaidys.

— Į kolchozų aplinkos netvar
kingumą jau pati valdžia atkrei
pė dėmesį. Kai kuris laikas skeL 

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Vardo draugįjoa metų ket

virčio susirinkimas buvo Our

čio 13. Po mišių, kurios buvo 

sirinko į bažnyčios salę vaka- 

biami kolchozų aplinkos sutvar
kymo konkursai. Šių metų tokį 
konkursą laimėjo Ukmergės ra
jono S. Nėries kolchozas. Gavo 
gintarinę dovaną ir pereinamąją 
vėliavą.

— Spaudoje rašomą kad Vil
niuje veikia 44 liaudies univer
sitetai su 509 fakultetais. Juose 
mokosi per 70,000 klausytojų. 
Neskelbiamą koks kursas tuose 
“universitetuose” išeinamas, 
kokia specialybė įsigyjama.

— Vilniaus dailės salone buvo 
surengta dailininkų karikatūris
tų Rimtauto Oškučio ir Iljos 
Bereznicko karikatūrų paroda 
(per 100 kūrinių).

— Italijoje, Pizos mieste, įvy
kusioje tarptautinėje fizikų kon
ferencijoje, kurioje buvo svars
tomi atomo spektroskopijos 
klausimai, referatus skaitė Liet. 
M. Akademijos fizikos instituto 
darbuotojai <P. Serapinas, Z. 
Rudzikas, A. Kupliauskienė.

— Spalio 8 Kinematografinin
kų sąjungoje Vilniuje vyko nau
jų dokumentinių filmų peržiū
ra. Paskelbti filmų pavadinimai 
skaitytojui nieko nesako, neiš
reiškia filmų turinio. Įdomu, kad 
daugumas tų filmų režisierių iš
eina viešumon beveik pirmą 
kartą Jų vardai: B. Pąjėdienė, 
G. Skvamavičius, A. Tumas, L. 
Lazėnas, K. Matuzevičius, A. 
Dausą V. Damaševičius, E. Zu- 
bavičius.
— Praėjusią vasarą Juodkrantės 

žėjai, kalviai. Tris savaites jie 
skobė ąžuolus, išdrožė keliolika 
pasakiškų būtybių. Visus tuos 
kūrinius į ansamblius jungė, de
rino skulptorius S. Šarapovas ir 
architektas N. Nasvytis. Skulp
tūromis buvo išpuošta kalno vir
šūnė. Sukurta talpių dekoraty
vinių suolų. Pagrindiniame take 
sutelkti gerieji pasakų persona
žai. 1981 vasarą numatoma dar 
viena liaudies meistrų stovykla, 
kuri visai pabaigsianti Raganų 
kalno puošimą. Raganų kalnas 
būsianti toji vieta, kur bus dau
giausia sutelkta liaudies meistrų 
skulptūrų. Esančios Lietuvoje 
dar dvi panašios vietos —- tai 
Ablinga ir K. M. Čiurlionio 
kelias prie Druskininkų.

Pr. N.

gruodžio 22, šeštadieni, rengia 

nuoja praleisti dieną Regency 
viešbuty. Autobusai išvažiuos 
8:30 vai.' ryto nuo 5407 Balti- 
more National Pike. Išvažiuos iš

\

savaitę. Nauji kalendoriai
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ir senus, nes Židinys yra mė
sų visų lietuviškos veikios pa
stogė.

Šiemet Kultūros Židinio ra-

plačiai žinomas visose-betuvią 
kolonijose. Programą paįvairins 
New Yoričo tautinių šokią gru
pės Tryptinio jaunieji Sekėjai. 
Po programos — jaukus pobū
vis su vakariene ir šokią muzi
ka, grojant Jee Tboi as orkes
trai. Įėjimo auka — tik 7 du

leiviškam jaunimui. Įvairūs 
šeimininkių paruošti valgiai ir 
taurūs gėrimai bus parduodami 
prieinamom kainom;

Vakaro programa vyks sve
čiam patogiai sėdint prie stalą. 
Visiem, kas tik ateis, bus parū
pinta vietos. Galima ir iš anksto 
užsisakyti dešimčiai asmeną sta
lus, skambinant Malvinai KH- 
večkženei, teL (212) 2964466.

Nuoširdžiai kviečiame Jus, 
Jūsų draugus, gimines, kaimy
nuos ir tolimesnių vietą pa
žįstamus gruodžio 6 atvykti į 
Kultūros Židinio rudens vakarą. 
Jūsą dalyvavimas parems Židi
nio išlaikymą ir duos jum vi
siem proga pasidžiaugti ir at- 

sodyboj Putaame. šį rudenį toks 
suvažiavimas įvyko lapkričio 2, 
lietuviam prasmingoj, šventėj 
—Vėlinėse.

Jan lapkričio 1 Visą Šventąją 
dienos vakarą į sesebą vienuo- 

nos. Tą patį vakarą lietuvaičių 
būrys iš Mootrealio, lydimas tė
velių, atskubėjo keliomis- maši
nomis pas seseles. 5 vai. vak. 
į sesebą koplyčią susirinko bū
relis žmonių. Mišias su pritai
kytu pamokslu šiai šventąją pri
siminimo šventei aukojo prof. 
kun. SL Yla. Visą, nustebimui,

kongregacijos vadovė seselė 
Aloyza savo kabioj dėkojo susi- 

Rėmėją iro val
dybai ir pirmininkam už paramą 
statybai. Ji minėjo, kad statybos Vletą skaičius ribėta t

Del ssMrikesaią IttforuBSClją pra
šom kreiptis :

BALTVCTOURS 
8 Whlle Oak Road 
NeotaM, MA 62168 

(617)969-1190

LIETUVIAI, JŪSŲ LAUKIA 
DAYTONA BEACH, FLORIDAI

sias sukaktuves. planai per sesebą maldas ir ran-
Jeigu tikrai negalėtumėt at- kas su rėmėją pagalba eina to- 

vykti, tai prašom nors ir Dedi- lyn. Gera nuotaika pagavo visus,



BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Grįžo V. Vasyliūnas 
Dr. Vytenis Vasyliūnas, šie-

Los Angele* jaunimo ansamblio Vivat Europa pagrindiniai veikėjai Kultūros Židi
nio scenoje. Jiem už programos atlikimą dėkoja Romas Kezys, Laisvės Žiburio radijo direk
torius. Nuotr.V. Maželio

- DIDYSIS ŠUOLIS

LOS ANGELES JAUNIMAS 
KULTŪROS ŽIDINIO SCENOJE

Los Angeles lietuvių jaunimas 
sujudo, susibūrė į naują Viva 
Europa ansamblį. Vienetas pasi
rodė su savo programa, patrauk
damas visų dėmesį, susilaukda
mas gražių įvertinimų.

Išsijudino gastrolėm. Lankėsi 
Chicagoje, Clevelande, San 
Francisco. Lapkričio 8 atkeliavo 
į New Yorką. Į pirmąsias minė
tas vietoves keliavo visas an
samblis, pasiėmęs ir techniki- 
kinius įrengimus. Į New Yorką 
atvyko tik patys pagrindiniai 
veikėjai, tik 6 asmenys. Visas 
ansamblis pasikelti kelionei ne
turėjo tiek laiko. Be to, ir iš- 
laidps susidaro didelės, nes rei
kia'perkeliauti visą kontinentą.

Pakvietė juos Laisvės Žiburio 
radijo valanda, kuriai sumaniai 
vadovauja Romas Kezys, pa
kvietė surizikuodamas, ar pajėgs 
padengti išlaidas. Tačiau neap
sivylė — publikos buvo pilnu
tėlė salė — kokie 500-600. At
vyko autobusas net iš Pennsyl- 
variljos. ' .

Kas tie atvykę?
Atvyko šeši jaunuoliai. Jie 

visi studentai, studijuoja įvairius 
mokslus. Štai, suburti į ansamb
lį, jie pasijuto reikalingesni, 
naudingesni ir drauge laimin- 
geshi.

Tie atvykę buvo: Vytas Ban- 
džūilis — programos vedėjas, 
Daina Gudauskaitė — solistė,5 7

Visi kviečiami kuo gausiau atsilankyti.

MINĖJIMĄ RENGIA BOSTONO RAMOVĖNAI

XVIII ŽIEMOS SLIDINĖJIMO STOVYKLOJ,

Oi- -----T------ - 8 —^Kautam reniu Korniretį sikmk

vicepirmininkas Vytaute* KHo*

karienė, šokiai, kuriem grojo 
Joe Thomas orkestru. Vyko ir

rudens motyvais — lapais br gry
bais. Dekoravo Aldona Dau
kantienė.

Pagrindinis ksribėtofas Imis Lietuvos generalinis kon
sulas ANICETAS SIMUTIS ii New Yorko.

Menki* dal| aflflcs aoL BENEDIKTAS POVILAVIČIUS. 
Jam akomponuos komp. JERONIMAS KAČINSKAS.

JONAS RŪTENIS skaitys savo kūrybą.

langai ir gražiai praleido vaka
ru

ADOLFAS IVANAUSKAS
n>M 1980 jpslk) 23. Palaidota, spalio 31 po Šv. Mltkį M Šv. 
Petro lietuvių parap^o* bažnyčios Our Lady of Sorrovrs

Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir senelis

Visiem liekamu nuoširdžiai dėkingi, nuliūdime ik*:

Žmona Veronika, sūnus, dukterys, 
vaikaičiai ir kiti giminės

Aleksas Pocius, gyvenęs 
Richmond Hm, 68 metų,

Angelė Mičiulytė — šokėja — 
poetė, Raimundas Mickus — 
smuikininkas, Rimas Polikaitis 
— solistas — muzikantas, Vita 
Polikaitytė — solistė-šokėja.

Kas buvo atlikta?
Programos pradžioje prieš už

dangą pasirodo programos vedė
jas ir linksmai nuteikia publiką, 
papasakoja, kas tas jų ansamblis, 
kaip jis palinksmins žmones. 
Jam nuėjus, tuoj kyla uždanga, 
ir suskamba paninas. Prasideda 
programa.

Viso programoje buvo 30 skir
tingų numerių. Daugiausia jų 
paremti muzika, dainavimu. Nu
meriai pasirinkti tokie, kurie 
pasiektų visus žiūrovus ir juos 
lengvai nuteiktų. Labai daug 
tarptautinių dainų, šokių. Jų au
toriai irgi daugiausia nelietu
viai, bet buvo ir lietuvių kūri
nių (G. Gudauskienės, paties R. 
Polikaičio). Tai vis lengvojo žan- 

.ro dainos, šokiai, vaidybiniai, 
momentai, užakcentuojamas Pa- n 
ryžius, europietiškumas.. Gal 
dėl to ir pasivadino ansamblis 
Viva Europa.

Kaip atliko?
Visa programa kabaretinio sti

liaus. Jaunieji talentai atliko 
puikiai. Puikūs ir skambūs jų 
balsai, grakštus šokis, intriguo
janti ir patraukli vaidyba.

Kiekvienas numeris su kitu

taip supintas, kad jie išplaukia 
vienas iš kito. Nėra jokios duo
bės. Kartais aktoriai atėjo iš sa
lės gilumos, kartais lipo laiptais 
nuo scenos į salę.

Bene dviem momentam buvo 
pasitelkę ir New Yorko jaunimą 
sukurti minios įspūdį.

Visi pasidžiaugė šiuo talentin
gu jaunimu, jų pastangomis su
eiti į vienetą ir sukurti tokią 
programą, kurią gali visiem ro
dyti, visiem ji padarys gerą įspū
dį. Galėtum tik pageidauti dau
giau lietuviško turinio.

Jaunimas puikiai lietuviškai 
taria žodžius, gražiai dainuoja ir 
šoka.

Publika nesigailėjo plojimų. 
Romas Kezys jiem gražiai padė
kojo už tokią programą.

Po pertraukos salė buvo per
tvarkyta šokiam, vakarojimui. 
Šokiam grojo Jinai ir trys ginta
rai. Vyko įvairūs laimėjimai. 
Taip visas balius praėjo pakilio
je ir jaukioje nuotaikoje, (p.j.)

Generolas Stasys Pundzevi
čius, buvęs Lietuvos kariuo
menės pirmos divizijos va
das, 1939-1940 kariuomenės 
štabo viršininkas, paskuti
niais metais gyvenęs Great 
Necke, N.Y., miręs spalio 20

1970 lapkričio 23 Marma s V>- 
neyard vandenyse įvyko Simo 
Kudirkos didžioji drama—jo šuo
lis į laisvę baigėsi sugrąžini
mu į sovietų laivą, šį drama gi
liai sujaudino tiek amerikiečių, 
tiek lietuvių visuomenę.

Per visą kraštą tuoj ritosi pro
testo demonstracijos. Protestavo 
nuo Atlanto iki Pacifiko.

New Yorke pirmoji demonst
racija įvyko jau lapkričio 24 
Times Sųuare aikštėje. Toliau 
Šv. Patriko katedroje pamaldos 
ir demonstracijos prie katedros, 
prie Jungtinių Tautų, Madison 
Sąuare Garden, prie Sovietų 
misijos New Yorke ir Lt, ir tt

Demonstracijos išjudino pla
čią visuomenę, ir jose gausiai da
lyvavo visi, ypač jaunimas, įskai
tant ir vaikus.

Tos demonstracijos ir pats 
šuolis į laisvę bus prisiminti 
lapkričio 23, ekmadienį, 4 vai. 
popiet Kultūros Židinyje. Tą pa
čią dieną sueina dešimt metų 
nuo Simo Kudirkos šuolio į lais
vę.

Šuoliui įvertinti bus sureng
tas simpoziumas, kuris nagrinės 
to S. Kudirkos šuolio poveikių 
įvairius aspektus. Simpoziume 
dalyvauja Daiva Kezienė, Rima 
Mironienė ir rašytojas Vytautas 
Volertas, kuris drauge bus ir 
moderatorius.

Iš demonstracijų bus išstatyta 
daugybė nuotraukų, o Geri
mantas Penikas video būdu tele
vizijos ekrane parodys spalvotą 
filmą iš minėtų demonstracijų.

Simas Kudirka, keliaudamas 
pef Ameriką ir kitas šalis, lan
kydamas lietuviškas kolonijas, 
yra gavęs daug įvairių žymenų, 
miestų raktų, atžymėjimų bei 
dovanų. Visa tai bus išdėstyta 
parodoje, kurią parengs P. Jur
kus.

Šis didžiojo šuolio į laisvę 
ir didžiųjų demonstracijų pami
nėjimas bus Kultūros Židinio di- 
džipjoje salėje. Visuomenė, o 
ypač demonstracijų dalyviai, 
kviečiami kuo gausiausiai minė
jime dalyvauti.

SKAUTAM
REMTI VAKARAS

Būtų negražu ir netikslu pra
eiti pro skautam remti komite
to surengta balių — koncertą. 
Gražios pastangos jaunimą remti 
ir — pats balius buvo tikrai gra
žus ir nuotaikingas.

Tasai balius buvo spalio 4, 
šeštadienį, Kultūros Židinyje. 
Taip įprasta, kad prie stalų pub
lika išklauso programos. Šį va
karą ta programa, buvo itin 'ma
loni, nes atliko jaunimas. Pro
gramą suorganizavo Ramutė 
Cesnavičienė. Ją pravedė Gied
rė Stankūnienė.

Dvi skautės — Audronė Čes- 
navičiūtė ir Lina Alksninytė 
ir skautas Rimas Česnavičius 
dainavo. Dainavo jie tikrai gra
žiai ir muzikaliai. Jiem kartais 
pritardavo du skautai gitarom. 
Tie skautai buvo Tomas Lora, 
Viktoras Lora. Buvo dainų, kai 
visi dainavo. Buvo ir gitaros 
skambinimo.

Programa neilga, buvo gerai 
perduota per garsiakalbius, pra- 

. ėjo sklandžiai. Ne vienas tada 
pagalboje, juk tai gali būti jau
nimo choro pradžia. Yra gražiai 
dainuojančio jaunimo, su jaut
ria klausa, jautriu muzikiniu pa
jautimu, o niekas jo neorgani
zuoja, nesuburia į chorą.

vesdamas. (*J.)

Pagerbtas Vytautas Didysis
Pirmasis šių metų Kultū

rinis Subatvakaris, įvykęs lap
kričio 8 Tautinės Sąjungos na
muose, buvo skirtas Vytauto Di
džiojo 550 metų mirties sukak
čiai paminėti.

Rengimo komisijos pirm. 
Edmundas Cibas supažindino 
su vakaro prelegentu prof. Simu 
Sužiedėliu.

Visada miela klausyti prof. Si
mo Sužiedėlio paskaitų. Savo ra
miu balsu jis kalba įdomiai ir 

ma buvo: Vytauto Didžiojo as
muo. Daugeliui buvo pristaty
ta negirdėtų ir neskaitytų žinių 
apie Vytautą. Apie ano meto lie
tuvius ir jų valdovus rašė sve
timi istorikai. Dažniausiai jie 
rašydavo nepalankiai. Tačiau 
apie Vytautą Didįjį, kaip pasa
kojo prof. S. Sužiedėlis, rašiu
siųjų atsiliepta gražiai ir teigia
mai.

Po paskaitos subatvakarių 
pirm. E. Cibas pranešė, kad 
rengimų komisija ir šiais metais 
pasilieka ta pati: Edmundas Ci
bas, Ona Vileniškienė, Milda 
Nerkūnienė, Aleksandras 
Griaudzė, Leonas Lendraitis ir 
Juozas Bakšys.

Minimas Kristus Karalius
Bostono ateitininkai Kristaus 

Karaliaus minėjimą rengia lap
kričio 23, šį sekmadienį, tuoj po 
10 vai. mišių Šv. Petro parapi
jos salėj.

Šiaudinukų kursai
Lietuvių Tautodailės Insti

tuto Bostono skyrius yra pa
kviestas papuošti lietuviškais 
šiaudinukais eglaitę Chestnut 
Hill Mali. Tam tikslui yra ruo
šiami šiaudinukų kursai lapkri
čio 22, šį šeštadienį, nud 9:30 
vai. ryto iki 2 vai. popiet Pilie
čių klubo ketvirtame aukšte. 
Kursam vadovaus iš Putnam, 
Conn., daug patyrimo šioj srity 
turinti E. Abelkienė. Kursų rei
kalais skambinti I. Nenortienei 
825-1832.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO

62 M. MINĖJIMAS BOSTONE
ĮVYKS LAPKRIČIO 23, SEKMADIENĮ
10 vai. iškitaningo* mišios Šv. Petro lietuvių parapijos 

bažnyčioj So. Bostone.
3 vaL popiet minėjimas Lietuvių Piliečių Klubo trečio

MONTREAUO LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGA 
MIELAI KVIEČIA VISUS STUDENTUS (18 METŲ 
AR DAUGIAU) DALYVAUTI

lio 14 Kopenhagos Sorgenfri 
Kirke atliko vargonų koncertą, 
kuriame pirmą kartą Danijoj 
buvo atlikti du lietuvių kompo
zitorių kūriniai: Juliaus Gaide
lio “Meditacija” ir didelis Vy
tauto Barkausko veikalas “Glo- 
ria Urbi”, skirtas Vilniaus mies
to įkūrimui. Koncertą ruošė 
danų vietinis komitetas, šiuo 
metu Vytenis Vasyliūnas grįžo į 
Ameriką ir dalyvaus Iowa uni
versitete astrofizikų suvažiavi
me, o Califomijoj Berklee uni
versitete skaitys paskaitą per 
mokslininkų simpoziumą. Jis 
Amerikoj pabus du mėnesius.

Vyčių rengiama “German 
Night” įvyks lapkričio 22 S. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos sa
lėj.

Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimas įvyks lapkričio 23 
Lietuvių Piliečių Klube, So. 
Bostone.

Naujosios Anglijos Šaulių 
rinktinės. suvažiavimas įvyks 
lapkričio 29, šeštadienį, Lietu
vių Piliečių dr-jos trečio aukšto 
salėj, So. Bostone.

Komp. J. Kačinsko parašytos 
Mišios Švč. Marijos Nekaltos 
Širdies garbei bus atliktos Ar- 
lington aukštesniojoj mokykloj 
gruodžio 12, o pakartotos S. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos sa
lėj gruodžio 13. Atlieka Arling- 
ton Chorai Society 100 asmenų 
choras.

Kalėdinė vakaronė, rengiama 
L.M.K.F. Bostono klubo, įvyks 
gruodžio 13 Lietuvių Piliečių 
dr-jos antro aukšto salėj.

LAISVĖS VARPAS Sekma
dieniai* 11:30-12:10 vai. 740 
banga Ii WCAS 12:10-1:00 vaL 
1460 banga Ii WBET Vedėja* 
Petras Viščini* 173 Arthur St, 

586-7209
BOSTON, MASS. — WLYN 

1360 bangos *ekm. nuo 1 Iki 
1:3d vaL Vada S. ir V. Minkai, 
502 E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127. Telef. 268-0489. 
Parduodamas Darbininkas. Di
delis lietuviškų knygų pasirinki
mas.
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lapkričio 22, šeštadienį, Mairo
nio lituanistinės mokyklos ru
dens balius ir šokiai; lapkričio 
23, sekmadienį, Simo Kudirkos 
šuolio į laisvę dešimtmetis, ren
gia Liet Fronto Bičiulių New 
Yorko sambūris. Pradžia 4 
vai.

Darbininko sukaktuvinis kon
certas praėjo su dideliu pasise
kimu, sutraukęs publikos per 
400. Programą atliko tik solistas 
Stasys Baras ir solistė Dana 
Stankaitytė. Solistas Jonas 
Vaznelis buvo atvykęs, bet buvo 
užkimęs ir negalėjo dainuoti. 
Po koncerto buvo vaišės. Plates
nis aprašymas kitame Darbinin
ko numeryje.

Nidos leidyklos išleistas ka
lendorius 1981 metam su kas
dien nuplėšiamais lapukais jau 
gaunamas Darbininko admi
nistracijoj. Su persiuntimu 7 
dol.

Darbininko kalendorius 1981 
metam lapkričio 14 išsiųstas vi
siem skaitytojam. Jei kas norėtų 
gauti papildomų egzempliorių, 
prašomas atsiųsti po 2 dol.

Darbininko sukakties proga 
gauta sveikinimų ir dovanų iš 
organizacijų ir pavienių asmenų. 
Visos aukos bus paskelbtos ki
tame Darbininko numery.

Maironio lituanistinės mo
kyklos rudens balius bus lapkri
čio 22, šį šeštadienį, Kultūros Ži
dinyje. Programą atliks panto
mimikai Paulius Rajeckas ir 
Neil Intraub. Šokiam gros Joe 
Kazio orkestras. 7 vai. bus kok
teiliai, programa 8 v.v. Tėvų 
komitetas nuoširdžiai kviečia 
visus kuo gausiau dalyvauti.

Simo Kudirkos šuolio į laisvę 
dešimtmetis minimas lapkričio 
23, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židinyje. Programoje
— bus simpoziumas, kuriame 
svarstys, kaip S. Kudirkos šuo
lis į laisvę paveikė lietuvių vi
suomenę, ką jis reiškia tarptau
tinėje plotmėje. Bus apžvelgti 
įvykiai, nulėmę to šuolio laimin
gą pabaigą. Simpoziume daly
vauja Daiva Kezienė, Rima Mi- 
ronienė, rašytojas —visuomeni
ninkas Vytautas Volertas, kuris 
drauge bus ir moderatorius. Bus 
surengta ir Simo Kudirkos gautų 
žymenų paroda. Po programos
— kavutė. Minėjimą rengia Lie
tuvių Fronto Bičiulių New Yor- 
ko sambūris.

Administe ..-.(212) 827-1351 
Spaustuvė —(212) 827-1350 
Vienuolynas .,(212) 235-5962 
K. Ž. salė — 212) 827-9645 

mo minėjimas bus lapkričio 23, 

dos 11 vai. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje. 12 vai. minėji
mas parapijos salėje. Kalbą pasa

gas iš Philadelphijos. Dainuos 

gramos — vaišės. Rengia ramo- 
vėnai, kūrėjai savanoriai,birutie- 
tės ir šauliai.

Patikslinimas. Praeitame 
Darbininko numeryje buvo įdė
ta buvusių Operetės choro dai
nininkų užuojauta, mirus muzi
kui Mykolui Cibui. Ne dėl re
dakcijos kaltės ten buvo praleis
ta Konstancijos Uknevičienės 
pavardė.

Dail. Česlovas Janušas, išbu
vęs ilgesnį laiką ligoninėje, pra
eitą savaitę jau grįžo namo ir 
gydosi savo daktaro priežiūroje. 
Ateinančiais metais sueina 50 
metų jo kūrybinės veiklos. Su
stiprėjęs planuoja ta proga su
rengti apžvalginę parodą.

Tėv. Paulius Baltakis, OFM, 
provincijolas, praeitą savaitę bu
vo atvykęs į pranciškonų vie
nuolyną Brooklyne, lankėsi ir 

. Darbininko redakcijoje.
SLA 99-toji moterų kuopa, 

įvertindama Maironio lituanisti
nės mokyklos darbą, ją parėmė 
25 dol. auka. Mokyklos tėvų ko
mitetas už auką nuoširdžiai dė
koja.

Gražina Būgaitė, žymaus kal
bininko dukra, gyvena Scranto- 
ne, Pa. Aprašant prof. K. Būgos 
100 metų gimimo sukakties mi
nėjimą Darbininko 43 nr., pasi
taikė klaida, buvo parašyta, kad 
jos vardas yra Aldona. Tai ne
tikslu. Apie šią paklaidą ji para
šė Darbininko redakcijai atviru
ką ir drauge priminė, kad ji dir
ba, ką gali, kad yra išvertusi 
Salistijaus “Karą prieš Jugurtą” 
ir “Katiliną”. Būtų gera, kad 
būtų suorganizuotas šių knygų 
išleidimas.

Lietuvė ieško kambario. 
Skambinti Darbininko redakci
jai 827-1352.

Ieškomas trijų kambarių ir vir
tuvės butas Woodhavene. Ieško 
vienas suaugęs žmogus-. 
Skambinti į Darbininko redakci
ją-

gungiui pensininkui. Gali būti 
su baldais arba be baldų. Skam
binti Darbininko administraci
jai 827-1351 arba vakarais po 6 
vai. 849-9465.

LB New Y«*o pirmosios 
apylinkės narių susirinkimas 
įvyks lapkričio 30, sekmadienį, 
tuoj po sumos, Apreiškimo para-

dešimčiai narių buvo suteiktas 
antras laipsnis. Svečiu kalbėtoju 
buvo Titus Ferenc iš American 
Society for tbe Defense of 
Tradition, Family and Property 
draugijos. Kitas kuopos susirin
kimas bus gruodžio 3 Kalėdų 
nuotaikoj.

Jaunučių, jaunių ir vyr. moks
leivių ateitininkų susirinkimas 
įvyks lapkričio 22, šeštadienį, 
tuoj po mokyklos — 1:30 v. 
Kultūros Židinyje. Visi kviečia
mi dalyvauti.

Albino Prižginto vargonų 
koncertas bus lapkričio 23, sek
madienį, 4:45 v. popiet Šv. Patri
ko katedroje. Po koncerto pri
ėmimas Lena’s kavinėje, 58 St. 
ir 1 Avė. Visi kviečiami.

Kasos Kredito Unijoj dabar 
pats geriausias laikas taupyti pi
nigus, nes Certificates of De- 
posit Kasoje neša 12.5% efek
tingą metinį prieauglį. Svarbiau
sia, kad Kasoje nėra reikalinga 
imti Certificates of Deposit 
10,000 dolerių sumoje, bet gali
ma padėti daug mažesnius in
dėlius 500 dol. vienetais ir pasi
naudoti tais pačiais aukštais pro
centais. Tas įgalina mažesnius 
taupytojas pervesti savo santau
pas į Kasos Share Certificates 
indėlius ir gauti 12.5% metines 
palūkanas. Paprastos taupomo
sios sąskaitos Kasoje taip pat 
duoda aukštas 7% palūkanas, o 
bankuose tiktai 5.5%. Visi indė
liai apdrausti iki 100,000 dol. su
mos ir visi Kasos taupytojai turi 
lengvatas gauti paskolom. Dėl 
informacijų skambinti 212 441- 
6799.

Namų šildymo ir kanalizaci
jos reikalais (Heating instaUa- 
tion and repairs, plumbing), no
rint pakeisti alyvos šildymą į 
gazo sistemą ir pan., galima 
kreiptis į Antaną Skėrį, Jr. Telaf 
212 847-5642. f

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS
NEW YORKO SKYRIUS
KVIEČIA
VISĄ NEVY YORKO IR APYLINKĖS VISUOMENĘ
PASILINKSMINTI KARTU SU JAUNIMU
LSS SUVAŽIAVIMO BANKETE,
KURIS ĮVYKS LAPKRIČIO 29, ŠEŠTADIENĮ, 7 V.V.
LOEW’S WARWICK HOTEL, 54 ST. IR 6 AVĖ., 
NEW YORKE.

Bilietų kainos:
Iš anksto:

jaunimui — 20.00 dol. 
vyresniam — 22.50 doL

jaunimui — 22.50 dol. 
vyresniam — 25.00 doL

Jei turite kokių klausimų, skambinti R. BALSIUI 423-6595

25 dol Po 90 dol aukojo: GJ. 
Valaičiai, JA Cibri, V. Balys, 
G. A. Markeliai, Ij- Vilgaiiai. 
Po 15 doL: M V. Budriai, R.H.

prezidentas. New Yorke Hilton 
viešbutyje vyko suvažiavimas, 
kurtom* iš keturių kontinentų 
apie 100 įvairių bendrovių bu
vo išstačiusios savo išradimų pa
vyzdžius, kurie padeda medici- 

. ~ _ ____ nai. Ta proga jis aplankė ir . šios
čauskaT’Mr Mrs. A. Jance, apylinkės vyresniuosius skautų 
A. Maceika, Mr. Mrs. Romas Gu-

čiulis, V. Vasikauskas, JA. And
riušis. Po 10 doL aukojo: K- Gar-

žaitis, V. Daugirda*, Mr. Mrs. 
Juozas Jurkuvėnas, Auna Aleks, 
IJL Lingis, A. Steponis, A.P. Po
vilaičiai. Po 5 dol.: A. Petrikie- 
nė, Jozėnas-Narkelittnaitė, Anne 
Chalkis. Viso suaukota 500 dol.

puliui mirus, Kultūros Židiniui 
paaukojo 20 dol.

Antanas Diškėnas, gyvenąs
Maywoood, N.J., pagerbdamas 

naičio šviesų atminimą, jo mir
ties dvejų metų sukaktuvių pro
ga per Kazį Jankūną skiria 100 
dol. auką Kultūros Židiniui. Liet 
Kultūros Fondo valdyba už au
ką nuoširdžiai dėkoja.

Penktadienio popiečių dar
buotojų metinis susirinkimas 
bus lapkričio 21, penktadienį, 
7 v.v. Po susirinkimo — vaka
rienė.

A. a generolo St Pundze
vičiaus atminimui Tautos Fon
dui aukojo: J. Giedraitis 25 
dol., Danutė ir Liutaveras Sie- 
maškos 20 dol., Liucija Alins- 
kas 10 dol. Tautos Fondo val
dyba už aukas nuoširdžiai dė
koja.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N. Y., N.J. irConn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa-

Barnio- RAŠYTOJAS LIUDAS
DOVYDĖNĄ* ATVYKSTA I 

dės, lapkričio 23 lankėsi New NEW YORKĄ
Yorke, atstovaudamas stambią Rašytojas Liudas Dovydėnas, 
***** '^^te’fi^vral”SS daugelio autorius, gyvena
Astro-AFC, runoje us yra vicc- _ _• q__d..—

vadovus.
Kultūros Židinio Antano Ma

ceikos biblioteka gavo knygų 
iš Albinos Kašiubienės ir An
taninos Andriušienės. Bibliote
kos vadovybė už knygas nuošir
džiai dėkoja.

N. Y. assemblyman Antho- 
ny Seminerio iš 31 distrikto — 
Richmond Hill ir Ozone Park, 
— buvo perrinktas šiuose rinki
muose. Jis gavo 6,072 balsų dau
giau. Jis dėkoja visiem lietuviam, 
kurie už jį balsavo. Inž. Vladas 
Sidas ir žmona Patricija dalyva
vo jo rinkimo talkinimo komite
te ir rinkimų dieną vadovavo 
Richmond Hill High School ir 
Annex rajonų balsavimo dar
bam.

SIMO KUDIRKOS 
šuolio į laisvę

DEŠIMTMEČIO 
MINĖJIMAS
įvyks lapkričio 23, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židinio didžiojoje salėje, 
361 Highland Blvd., Brookfyn, N.Y.

Programoje—svarstytos: Simo Kudirkos šuolis į laisvę
1. S. Kudirkos šuolio paveikta į lietuvių visuomenę,—

rašytojas-vtsuomenlninkas VYTAUTAS VOLERTAS;
2. S. Kudirkos šuolio poveikis į amerikiečius Ir

tarptautinėje plotmėje,—DAIVA KEZIENĖ;
3. Veiksniai ir įvykiai, nulėmę. S. Įįųflrtioū šuolio 

latanlhgę pabaigę, — RIMA MIRONIENČ.
Moderatorius — Vytautas Volertas.

Drauge bus ir Simo Kudirkos gautų žymeniu paroda. 
Minėjimų rengia Ir visus atsilankyti kviečia

LIETUVIŲ EKSKURSIJA Į

ATLANTIC CITY, N.J
lapkričio 30, sekmadienį.

Išvykstama 9 vai. ryto nuo Shallns laidotuvių įstaigos, 
84-02 Jamaica Avo., Woodt>aven, N.Y. ir 9:15 vaL ryto iš 
Kultūros Židinio. Grįžtama tų pačių dienų 9 vai. vak. 
Ksha8doL

Registruotis pas Marytę šallnskienę 296-2244, arba ke
lionių agentūroje Vytis 769-3300.

prie Scrantono, Pennsylvanijoje. 
Jis neseniai išleido knygą **Va- 
saros vidudienis**. Tos knygos 
aptarimas ir susipažinimas su 
autoriumi rengiamas lapkričio 
30, sekmadienį, 4 v. popiet, 
Kultūros Židinyje. Rengia Vaiž
ganto Kultūros Klubas. { Šią 
šventę atvyksta ir pats autorius, 
atsiveždamas knygų. Knyga 
susilaukė gražių atsiliepimų 
spaudoje. Apie ją popietėje kal
bės Alina Staknienė. Ištraukas iš 
knygos skaitys dramos aktorius 
Juozas Boley. Bus surengta ir 
Liudo Dovydėno parašytų kny
gų parodėlė. Po visos prog
ramos — kavutė.

Ona Osmolsldenė Maironio li
tuanistinei mokyklai pado
vanojo knygos “Pietų vėjelis” 40 
egzempliorių.. Tai yra Vytės Ne
munėlio eilėraščiai vaikam, ją 
gausiai iliustravo dail. Povilas 
Osmolskis, miręs prieš keletą 
metų. Mokyklos vadovybė už 
dovaną nuoširdžiai dėkoja.

L. F. Bičiulių N.Y. Sambūris

LIETUVIŲ STUDENTŲ SUVAŽIAVIMĄ

LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINIO
RUDENS

VAKARAS — BALIUS
GRUODŽIO *. ŠEŠTADIENĮ, KULTŪROS ŽIDINYJE

7 vaL Kokteily valandėlė
8 vaL meninė dalis.

PROGRAMOJE:

BOSTONO VYRŲ SEKSTETAS k 
NEW YORKO TRYPTINIO ŠOKĖJAI

Po programos įvairūs šeimininkių pagaminti valgiai, šautos gėrimai Ir šoktai, grojant 
JOE THOMAS orfcastruL

< —

Stalus galima užsisakyti pas* 
MALVINĄ KUVEČKIENf 212 2963406

BMetas galfena Iš aakulo aaslplriitl K. Židinio rošttnš|o arbo badaus dtong prie Įėjimo, 

ranonmoe wroa mnestmv mCBITO M MUMMBETV




