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VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAI ĮSPĖJA

Vliko Taryba atkreipia laisvų-
Izraelio ir arabų karas; vice

prezidento Agnew pasitrauki
mas; G. R. Fordo paskyrimas į 
naujus- viceprezidentus — di
džiausi savaitės įvykiai.

Dėl to okupantas ir jo s
tiniai Lietuvoje išeivijos veikla^' jų lietuvių dėmesį dėl šios nau- 
vadovaujančius žmones pravarė jos sovietų taktikos išeivijos 
džiuoja fašistais, nacių kola| veikėjam diskredituoti, tarpusa- 
borantais, tautos išdavikais ir ktį vio nepasitikėjimui sėti ir tuo 

Bet šitokia Kremliaus takto*, būdu laisvųjų lietuvių pagalbai

39-asis vicepreziden
tas nuėjo nuo scenos

Vliko Taryba š. m. spalio 11 
paskelbė tokį pareiškimą:

Mums gerai pažįstami Lietu
vos okupanto kėslai nublukinti 
bei kurį laisvųjų lietuvių vaid
menį pavergtosios tautos gyve- _ _ _ _ _
nimui, o ypač sužlugdyti išeivi- ka lauktų rezultatų jam nedavėt; įr talkai pavergtai tautai žlugdy- 
jos pastangas padėti savo tautai — 
Lietuvos nepriklausomybę at
statyti.

SpiroT. Agnew istorija spalio 
10 baigta sutartu kompromisu 
tarp jo advokatų ir teisingumo 
departamento: Agnevv sutiko pa
sitraukti iš viceprezidento parei
gų; teisingumo departamentas 
sutiko ribotis kaltinimu už mo
kesčių nesumokėjimą; teisėjas 
tada paskyrė Agnew trejus me
tus lygtinai ir 10,000 dol. pabau
dos. Tačiau departamentas pasi
laikė teisę paskelbti visus kitus 
faktus apie Agnevv kyšių ėmimą 
bei reikąlavimą, kai buvo gu
bernatorius ir net vicepreziden
tas. Agnew pasilaikė teisę vie
šai paskėlbti, kad kitus kaltini
mus atrytą.

Dabapr Agnevv veikla visuome
nės gyAPėlSme baigta, ir prezi
dentas , kalbė damas apie naujai 
skiriamą viceprezidentą Gerald 
,Fordą, buvusio viceprezidento 
nė neužsiminė.

Agnevv tapo Amerikos gyveni
me istorine figūra, rodančia, 
kaip Amerikoje iškyla į viršū
nes, virsta žmonių akyse kandi
datu į Baltuosius Rūmus, o po 
pusme&d tas patš'asrriuo tose 
pačiose akyse jau tampa pinigi
nės nešvaros nusikaltėliu.

Ateina 40-tasis 
viceprezidentas

Gerald R. Fordas prezidento 
Nixono nominuotas į viceprezi
dentus spalio 13. Jis sutiktas la
bai palankiai Kongrese respubli
konų ir demokratų. Kritiškiau 
žiūri liberalai. Neabejojama, kad 
bus patvirtintas, nors apklausi
nėjimas komisijose truks savai
tę, dvi.

Kodėl Fordas, kada tiek daug 
buvo kalbama apie Connally, 
Rockefellerį, Reaganą, Richard- 
soną ir kt.? Demokratai buvo 
davę suprasti, kad jokiu atveju 
nebalsuos už Connally, iš demo
kratų perėjusį pas respubliko
nus. Nebalsuos taip pat už tą, 
kuris bus kandidatas į preziden
tus 1976. Pasisakė už tokį, ku
ris būtų skirtas Agnew kadenci
jai baigti. Dar prieš savaitę buvo 
demokratai suminėję Fordą.

Prezidentas Nixonas pasirin
ko mažiausio pasipriešinimo ke
lią, skirdamas G. R. Fordą, Mi- 
chigano kongresmaną per 25 
metus, mažumos vadą, su Kong
resu turintį gerus santykius, 
gerai pažįstantį respublikonų or
ganizacijos mechanizmą, artimą 
Nixonui pažiūrom į Vietnamo

Naujas JAV viceprezidentas» 
Gerald R. Ford

karą, į karinių jėgų stiprinimą, 
nereiškiantį noro būti kandidatu 
nei į prezidentus nei į vicepre
zidentus 1976.

Atrodo, tai buvo tinkamiau
sias pasirinkimas gerinant santy
kius tarp Baltųjų Rūmų ir Kong
reso, nors NYT sutiko Fordą ne
draugiškos kritikos žodžiais: 
esąs jis siauro žvilgsnio, ilgos, 
bet ribotos patirties, be polėkių, 
pragmatikas kaip ir Nixonas.

Prezidentui nesibai
gia Watergate vargai, 
nors...

Agnew pasitraukimas, karas 
tarp Izraelio ir arabų atitraukė 
dėmesį nuo prezidento rolės 
Watergate skandale. Tačiau jo 
padėtį pasunkino nauji įvykiai. 
Apeliacinis teismas 5:2 balsais 
nusprendė, kad prezidentas 
savo pokalbių įrašus turi ati
duoti. Reikalas eis į vyriausią 
teismą.

Patėtį sunkina ir Atstovų rū
mų komisijos apklausinėjimas 
apie" valstybinių pinigų išleidi
mą privatiem Nixono namam 
įrengti. Bendrųjų tarnybų admi
nistracija, kuri skyrė tuos pini
gus, komisijoje prisipažino, kad 
kai kurios išlaidos buvo “per 
klaidą”, nieko bendro neturin
čios su prezidento apsaugos su
metimais. O tų sumų, išleistų 
prezidento namam, minima 
10.2 mil.

Prezidento naudai daugiau 
kalba eina Ervin komitete. Vie
na, komiteto apklausinėjimas 
nedavė įrodymo, ar Watergate 
aferos buvo organizuojamos su 
prezidento žinia. Antra, pats ko
mitetas susilaukė kritikos iš ap
klausiamųjų. Pvz. apklausinėji
me apie “nešvarius triukus” rin
kimų kovoje šen. Ervin, mėgs
tąs apklausiamiem skaityti mo
ralus, užkirto buv. prezidento 
teisiniam patarėjui Benz reto
riniu klausimu: “Ar tamsta gali 
man nurodyti laiką JV istorijo
je, kada Baltųjų Rūmų patarėjai 
ir prezidento asmeninis advoka
tas rinktų iš žmonių pinigus 
skleisti melam ir šmeižtam apie 
opozicinės partijos kandida
tus?” Benz atsikirto panašiu 
klausimu senatoriui: “O ar tams
ta gali man pasakyti, kada ku
ris nors prezidentas būtų bu
vęs tardomas informacijos insti
tucijų ar tokių komitetų kaip šis? 
Kur tamsta buvai 1960 metais, 
kada buvo kaltinama, kad rinki
mai buvo pavogti?” Tai buvo 
nurodymas į varžybas tarp Ken- 
nedy ir Nixono. Dar aštresnių 
pastabų komitetas susilaukė iš 
buv. prezidento kalbų rašytojo 
Buchanano — ir tai buvo rodo
ma televizijoje.

Trečia, Paul Scott atkreipė dė
mesį į nutylėtus faktus ir nepa
kviestus liudininkus. Nutylėtas 
faktas, kad įsilaužimų į demo
kratų būstinę buvę ne vienas, 
bet du: 1972 gegužės 28 ir bir
želio 17. Esą demokratę partijos 
pirmininkas O’Brien šešios sa
vaitės iš anksto buvo painfor
muotas apie būsimą įsilaužimą. 
Bet Ervin komitetas neapklausė 
nei OBrien nei jį painforma
vusio Stewart, demokratų par
tijos ryšių direktoriaus.

Scott teigia, kad tarp įsilauži
mo organizatorių buvo “dvi- 

- pūsis agentas. Tuo esąs įtaria
mas buvęs New Jersey gyvento-

Tad paskutiniu metu okupantai ti.
ėmėsi kito būdo vadovaujan- Nepasiduokime provokacijom 
tiems žmonėms niekinti. Sovief, ir saugokimės, kad net visai 
tiniai pareigūnai pradeda mūsų netyčiomis netaptume Sovietų 
vadovaujančius asmenis apšauk- piktų kėslų talkininkais.
ti sovietinio saugumo bendra- Vliko Taryba
darbiais. į 1973.X.11

SIMO KUDIRKOą PROTESTAS 
IŠ LAGERIO

Dai|y News spalio 12 paskel?
bė UPI žinią:

Šešiolika politinių kalinių iš 
darbo stovyklos laiške, kuris 
šiandien (spalio 11) pasiekė 
Maskvą, pareiškė pritarimą fizi- spėjęs Vakarų susigyvenimą su 
ko Andrei D. Sacharovo kovai 
už “žmogaus teises ir laisvę”.

Tarp pasirašiusių buvo Simas 
Kudirka, lietuvis jūrininkas, ku
ris buvo mėginęs pabėgti į Jung
tines Valstybes 1971 iš laivo 
prie Naujosios Anglijos krantų, 
bet buvo grąžintas J.V. pasienio 
sargybos pareigūnų.

“Mes pritariame akademiko 
A.D. Sacharovo kovai už žmo
gaus teises ir laisvę”, sako laiš
kas.

Sacharovas aktyviai buvo į-

demokratėjimo nebuvimu So
vietų Sąjungoje.

P. S. Prie UPI žinios tenka 
pridėti: 1. Sacharovas buvo mi
nėjęs S. Kudirką savo rašte Ame
rikos Kongresui, 2. S. Kudirka 
buvo išduotas Baltųjų Rūmų pa
tarėjo John W. Dean III direk
tyvom.

RYŽTO IR VILTIES ŽENKLE
SEPTINTOJI JAV LB TARYBA

šioji mūsų bendruomeninės san
tvarkos institucija, gegužės mėn. 
išrinkta, spalio 6-7 buvo suva
žiavusi pirmajai sesijai rinkti 
JAV LB vadovybės ir tarti svar
biųjų bendruomeninių reikalų.

Per porą dešimtmečių jau į- 
pratom gausiau eiti prie LB rin
kiminių urnų ir įsisąmoninom į- 
veįtinti JAV LB tarybos reikš
mę. Jau neabejojam, kad JAV LB 
taryboj yra nusmaigstomos gai
rės L. Bendruomenės šakotom 
veiklos kryptim ir kad JAV LB 
taryboj dažniau, kaip kur kitur, 
švysteli intelektualinių žiburių 
šviesa.

7-osios tarybos pirmoji sesija 
vyko prie Detroito prisišlieju- 
siame, dar gamtos grožio nepra- 
radusiame Southfield mieste
lyje, kur Detroito lietuviai po 
kelerių metų sunkių pastangų 
ir prakaituoto darbo pasistatė 
kultūros centrą: iškilių linijų 
Dievo Apvaizdos parapijos baž
nyčią su moderniais rūmais 
mokyklai ir erdvią salę.

‘t
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Sesijos pradžia
7-osios tarybos l-oji sesija pra

sidėjo minutės tikslumu. Tradi
cinei įvadinei daliai buvo skir
tas pusvalandis, ir sklandžiai be 
užtrukimų per tą pusvalandį 
praėjo himnas, invokacija, Det
roito apylinkės pirmininko, kaip 
šeimininko, pasveikinimas, pra
eitos tarybos pirm. V. Kamanto 
žodis, 7-osios JAV LB tarybos 
narių ir žymeniųjų svečių prista
tymas, darbotvarkės priėmimas 
ir rinkimų komisijos sudarymas. 
Sklandžiai pradėjus, be nukrypi
mų nuo priimtos darbotvarkės ir 
be išsiveržimų iš laiko rėmų, 
sklandumas lydėjo visą sesijos

jas, Frank Sturgis-Fiorini, kuris 
dabar sėdi kalėjime už įsilauži
mą. Tas Sturgis kitados turėjęs 
ryšius su Kuba ir Meksika, nuo 
1959 dirbdamas Castro naudai. 
Kai iš Kubos pabėgo ir kai buvo 
rengiama invazija į Kubą, Stur
gis buvęs pagrindinis žinių šal
tinis apie Kubą ir ČIA kolum- 
nistui Andersonui. Spėja, kad iš 
Sturgio Andersonas gavo ir pa
skelbė dokumentus, paimtus 
pirmo įsilaužimo metu. Ander-

(nukelta į 2 psl.)

Strategija ties Pekinu

“GELTONOJI 
VIRSTA DABAR “GELTO- 
TONĄJA VILTIMI’’?
C. L. Sulzbergerio ir prof. Ereto 
išvados apie tai:

“Kai pasaulis džiaugsmingai 
kalba apie atoslūgį, tuo pačiu ' 
metu Kinija jaučiasi įtraukta į 
šalčiausią iš visą karų su Rusi
ja”, tokiais žodžiais baigė Sovie
tų ir Kinijos santykių apžvalgą 
C. L. Sulzbergeris (NYT spalio 
10).

Tą pačią Sovietų ir Kinijos 
santykių problemą su istorine 
perspektyva ir vaizdinga forma 
pateikia ir prof. J. Eretas švei
carų “naujosios generacijos '

1 magazine”, vardu “Team”, 1973 
rugpjūčio mėn. nr. Savo apžval
gą autorius baigia išvada, kad 
konflikte su Sovietų Sąjunga Ki
nija iš “geltonosios grėsmės” — 
kaip tai buvo pasakęs Wilhelmas 
II 1895 — daros mums “gelto
nąja viltim”.

Kurie sumetimai skatina to
kias išvadas?
Pokarinė raida:

Po antrojo pasaulinio karo 
buvo tik dvi didžiosios galybės: 
Amerika ir Sovietų Sąjunga. 
Nuo šio dešimtmečio pradžios 
jau yra trys — “triarchija”. Sto
ja trečiuoju galiūnu Kinija. To
liau gal bus dar Japonija (kuri 
šiuo metu kariuomenės neturi); 
toliau dar Europa (kuri dar nesu
sijungusi).

Trečioji jėga — Kinija — turi 
potencialią galybę: 11 mil. kv. 
kl. plotą — didesnį už visą Eu
ropą, kiek mažesnį už Sovietų 
Sąjungą ar Kanadą; turi 750 
mil. gyventojų, kurių su tre
čiojo tūkstančio metų pradžia 
bus 1200 mil. arba kas ketvir
tas žmogus —kinas, jei bus iš
laikytas dabartinis prieauglis; 
turi didelę praeitį ir kantrybę 
laukti; turi savigarbą ir pasiry
žimą nebūti kieno nors satelitu.

Pokarinėje eigoje potenciali- 
nė§ jėgos pajudėjo. Kinija^paša- 
lino kolonistus. Paliko tik Rusi
ja, kurios carai užgrobė iš Kini
jos (1858-60 sutartimi) 1.5 mil. 
kv. kl. plotus. Kinija jų neiš
sižadėjo, ir sovietinė Rusija 
1924 metų sutartimi pasižadėjo 
caro sutartis anuliuoti. Pasižadė
jo, bet tam ir Sovietų Sąjunga, 
kad. sutarčių nevykdytų. Dėl te
ritorijos ir vyksta su Kinija nuo
latiniai pasienio konfliktai.

Pokarinėje eigoje Kinija išsi
vadavo ir iš Sovietų satelitinės 
padėties. Chruščiovas 1958-62 
suprato, kad Kinija nesiduos 
būti laikoma satelitu. Chruščio
vas tad 1960 nutraukė Kinijai pa
ramą, atšaukė talkininkus ir pa
naikino projektus, kurie turėjo 
būti bendrai Sovietų ir Kinų 
vykdomi.
Ateities raidos galimybės:

Chruščiovo 1964 nušalinimas 
santykių tarp Sovietų ir Kinijos 
iš esmės nepataisė. Jiem dabar 
spręsti esą trejopas pasirinki-

GRĖSMĖ’*

mas: arba susitaikinti, arba iš
naikinti Kiniją atominiais gink
lais, arba pragmatiškai imtis su
gyvenimo, koegzistencijos.

Pirmas pasirinkimas vargiai į- 
manomas, nes nei Sovietai no
ri atiduoti Kinijai teritorijas, nei 
Kinija nori jų atsižadėti, o juo 
labiau nenori grįžti į satelito pa
dėtį.

Antras pasirinkimas pavojin
gas, nes gali sukelti pasaulinį 
gaisrą, nors Sovietai prie Kinijos 
sienos sutraukė 45 divizijas 
(800,000 vyrų), 5000 lėktuvų, o 
užnugary nori užsitikrinti ra
mumą Europos taikos ir bendra
darbiavimo sutartimi. «

Trečias pasirinkimas — koegį 
zistencija, kuri praktiškai reiškiu 
Sovietų pastangas izoliuoti Kini
ją politiškai, išskirti ją iš “so$ 
cialistinių valstybių šeimos”, iš? 
skirti iš bendradarbiavimo si| 
“kapitalistais”; paruošti subveri 
siją — Maskvai ištikimų žmonių 
sąmokslą (kaip tai buvo su Lirt 
Piao). O tada galėtų sovietiniai 
tankai smogti iki Pekino ir pasta
tyti Maskvai ištikimą vyriau
sybę.

Sulzbergeris tuo reikalu pri
minė, kad Kinija tiki sovietų 
agresijos galimybe, priminė taip 
pat Chou E n-lai įspėjimą Kini
jos partijos suvažiavime, kad so
vietiniai revizionistai nori pa
versti Kiniją kolonija, panaudo
dami pavojingiausią ginklą — 
vidaus priešus — tvirtovei paim
ti.

Suprantamas tokiu atveju Ki
nijos rūpestis vidaus valymu, jos 
neatsiliepimas į Sovietų pasiū
lytą nepuolimo sutartį, jos ato
miniai bandymai ir gamyba ra
ketų, kuriom gali jau pasiekti 
8,000 kl. tolį; suprantamas san
tykių gerinimas su Amerika, o 
ypačiai skatinimas stiprinti Eu
ropos vienybę ir jos karinę jėgą

Suprantama taip pat prof. J. 
Ereto išvada, kad ana “geltono
ji grėsmė” šiandien daros Euro
pai “geltonąja viltimi”, nes “ma
no priešo priešas yra mano drau
gas ...”

Pažymėtina, kad prof. J. Eretas 
jau 1968 Brooklyne sausio 9 
dieną paskaitoje apie suskilusį 
komunizmą kalbėjo apie Kiniją 
kaip bundantį drakoną, kuris 
demografiniais sumetimais pro 
Sinkiangą turi veržtis į vakarus, 
į neužimtas tuštumas. Taikinga 
ar karinga rivalizacija su Rusija
— tada sakė kalbėtojas — neiš
vengiama, ir nuo jos žymiai pri
klausys Europos likimas.

(Skaitai prof. Ereto straipsnį
— lyg ir būtų iš prieškarinių 
laikų Hispanus slapyvardžiu jo 
rašinių serijos “Strategija ties 
Madridu”, tik dabar reiktų šiai 
serijai duoti vardą “Strategija 
ties Pekinu”).

Juozas Gaila, naujasis JAV 
LB centro valdybos pirmi
ninkas. Nuotr. K. Cikoto

darbotvarkę. Tikra palaima ši
tos JAV LB priimtos parlamenta
rinės taisyklės: jomis vadovau
jantis, posėdžiai vyksta nepa
prastai sklandžiai, tvarkingai.

Pranešimai ir diskusijos
Pirmasis buvo garbės teismo 

pranešimas, kurį paskelbė JAV 
LB garbės teismo narys kun. J. 
Borevičius. Iš jo paaiškėjo, kad 
JAV LB garbės teismas svarstė 
tris skundus, liečiančius dviejų 
Chicagos apylinkių rinkimus. 
Be to, parengė garbės teismo 
statutą ir teismiškai išaiškino, 
kad JAV LB kultūros taryba yra 
nauja institucija ir kultūros fon
das negali vadintis kultūros tary
bos vardu.

Garbės teismo sprendimas ne
patenkino Chicagos dviejų apy
linkių (Cicero ir Marąuette 
Park) rinkimų reikalu, ir dėl to 
net pačioj sesijoj chicagiškis dr. 
K Bobelis protestavo ir reikala
vo tą protestą užregistruoti sesi
jos protokole. Pati sesija 41 bal
su garbės teismo pranešimą (4 
balsuojant prieš) patvirtino.

(nukelta į 8 psl.)

PROVINCIJOLAS JURGIS GAILIUŠIS
— ORDINO PATARĖJAS

Tėvas Jurgis Gailiušis, OFM, 
pranciškonų provincijolas, yr« 
išrinktas pranciškonų ordino pa
tarėju ekstraordinariniam rei
kalam. Iš dvylikos anglišką ra
joną sudarančių pranciškonų 
provincijolų ordino patarėjais 
pereitą savaitę buvo išrinkti: 
Vitas Duschinsky, Chicagos pro
vincijolas, Silverius Leblanc, 
Montrealio provincijolas, Jurgis 
Gailiušis, Lietuvos provincijo
las, ir Ivo Tonna, Maltos provin
cijolas. Tokių patarėjų visame 
pranciškonų ordine yra 25. Vie
nam tūkstančiui asmenų duo
damas vienas patarėjas. Patarė
jų pareiga yra dalyvauti Romoj 
vykstančiuose plenariniuose po
sėdžiuose, kai ordino generolas 
juos kviečia aptarti svarbiem 
reikalam.

Lietuvos pranciškonų pro
vincija yra angliškai kalbančių 
provincijų rajono narys. §į rajo
ną sudaro JAV, Anglija, Kanada, 
Airija, Lietuva ir Malta. Sis po
tvarkis galios tol, kol Lietuvos 
pranciškonai galės grįžti į savo 
kraštą. Dabar pranciškonų ordi
ne yra 12 rajonų, per 80 provin
cijų, 11 vikarijų ir per 24 tūks-

Tėvas Jurgis Gailiušis, OFM, 
— ordino patarėjas

tančius vienuolių. { šį skaičių 
neįeina kapucinai nei konventu* 
alai.
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LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA NR. 5

BENDRA PADĖTIS (TARIAMOJI
RAMYBE” 1972 M.)

įfZIV * •
^Dabartinė “ramybė” Lietuvos

Katalikų Bažnyčioje yra laikinė
Mokytojai ypatingai buvo, 

prievartaujami auklėti mokinius
.zį$ppgaulinga. Jos tikslai Šitokie: 
zjsjfŠL Nuraminti augantį tautoje 
ųSSpasitenkinimą dėl religinių ir 
-ififtHbnių skriaudų.
-hr& Sukompromituoti išeivijos 
--^įstangas ir darbus, gyvybiškai 
i^iįcalingus Bažnyčiai ir Tė-

itxJ 3. Pataisyti dėl Bažnyčios per- 
-(sekiojimo pašlijusį Tarybų Są- 
-jUagos prestižą plačiajame pa- 
-^ftėulyje. Tai ypačaktualu ruo- 
zd&Mitis. konferencijai Helsinky-
-XJ»2
or/4. Į tiesą panašu, kad “ramy- 

atsirasti turėjo įtakos pašli
ję Tarybų Sąjungos ekonominiai 

-inejkalai — būtinumas pirkti už- 
u&ionyje milžiniškus kviečių kie- 
-dtitts. Verta prisiminti kai kurias 
-Nuotaikas JAV kongrese. Senato- 
-frms Jacksonas ruošia įstatymo 
nprnjektą, kurį jau dabar remia 75

bedieviškoje dvasioje.
“Kilni mokyklų pareiga — ap

saugoti vaikus nuo religinės įta- 
„os, auklėti mokinius kovingais 

ateistais.” (Tarybinis Moky
tojas”, 1972.XII.13).

Mokiniai per pirmąjį 1972/73 
mokslo metų pusmetį net prie
varta buvo verčiami stoti į pio
nierių-ir komjaunimo organiza
cijas.

Religijų reikalų tarybos įgalio
tinis Rugienis skundėsi, kad vi
suomeninės komisijos, dirban
čios prie rajonų ir miestų vyk
domųjų komitetų ir kontroliuo
jančios, kaip vykdomi įstatymai 
dėl religinių kultų, nevisada ak
tyvios. Patarė į jas įtraukti pla
tesnį aktyvą. “Todėl derėtų per
žiūrėti šių komisijų sudėtį pa
sitelkiant į jas daugiau žmonių”. 
(“Tarybų Darbas”, 1972 Nr. 9,

1972 m. Lietuvoje veikė 33 
lektorių ateistų mokios, kurio
se mokėsi 750 lektorių. Propa- 
gandistams-ateistams buvo lei
džiamas periodinis leidinys 
“Religija ir Dabartis”; be to, 
pradėti leisti “Atsakymai Tikin
tiesiems”.

“Kaip parodė praėjusių metų 
respublikinės lektorių ateistų 
mokyklos darbo praktika, ne 
visos “Žinijos” draugijos organi
zacijos buvo pakankamai dėme
singos šiai lektorių mokymosi 
formai. Kai kurios jų pasiuntė 
mokytis, matyt, ne ptfiias tinka
miausius žmones. Todėl nema
žas klausytojų procentas (Red. 
pabr.) po 1-2 užsiėmimų nustojo 
lankę mokyklą.” (“Laikas ir Įvy
kiai”, 1972, Nr. 23 p. 11). “Iš 
Druskininkų, Ukmergės, Joniš
kio, Telšių ir kitų organizacijų

atsiųsti žmonės, kaip jie patys tai 
pripažino, rajonuose visai ne
buvo panaudojami.” (T. p. 12 p.)

LKP CK lektorius Pr. Beniušis 
skundžiasi, kad labai blogai dir
bo Šilalės rajono ateistai, o pa
nevėžiečių “Tėvynė” mažai do
mėjosi ateistine tematika ir t.t. 
(“Laikas ir Įvykiai”, 1972 Nr. 
21, p. 19).

Nekaip ateistams sekėsi ir be
dieviškų apeigų populiarini
mas. “Tačiau reikia atvirai pri
pažinti,,kad daug kur gražios ini
ciatyvos ima blėsti. Išdidžiai 
vaikščiojantys gandrai, skelbią 
apie naujagimių vardynas, ima 
nykti ne todėl, kad keičiasi metų 
laikai, o, matyt, dėl to, kad blės
ta geri norai, kad tie norai vis 
mažiau paremiami konkrečia 
veikla, iniciatyva ir sumanumu, 
kad pasigendama išradingumo, 
einama paprasčiausiu šablono 
kebu.” (“Tiesa”, 1973.1.14).

O kaip atrodytų ateistų darbo 
rezultatai, jei tarybinė valdžia jų 
neremtų, o tikintiesiems duotų 
veikimo laisvę!?

(Bus daugiau)
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SPARTA — Rąžomos mažintas iv. kalbami* radio, TV, eBMpMM* • 
riai, iv. Manio mažiuos — pigiausiai. Pramikite kuo IntaroanojatA; Ir fir
mų autentiškus katalogu} gausite iž SPARTA sav.: J. U Gtafrattte, 18 
Bąrry Dr. E. Northport, N.Y. 1173L Tek (616) 757-0066..

ANTANAS J. ŽAVELSK1S — lietuvis advokatas — 88-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-8081 (nuo 0 r. iki 0 ▼.?

A B. 8HAUN8-SALIN8KA8 — Laidotuvių direktortm. 88-08 Tamaisa Ava, 
($rie Foreot P*way Sta.), Woodhavsft, N.T. 11421. Sutelkia garbingas W8o- 
tirvea. Koplyčios parūpinamos visose, miesto dalyse. TeL 206 2244.

JO8CPH GAR8ZVA — GRABORIUS, BAL8AMUOTOJA& 2 mūllmOaO 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.T. 11211; EV 8-0770.

8|ATTHEW p. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air Oea 
Opioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Nočuy PubMe. W 
Clfand St, Brooklyn, N. T. 11211; ST 2-8043.

TA*$0M RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus it paprastas. 
PI' patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptamaujam Queens ir apyUn- 
As lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis teL 047-0887. Adresas:

Joe Kasias, 87-15 Myttle Avenue, Glendale, N.T. 11227 (2 .Mokai nuo 
Woodhaven Blvd;). . *

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreipti: 
i Darbininko administraciją, 910 Willoughby Av©»* Brooklyn, N.Y. 11221.

BUYUS FUNERAL HOMĖ, Mario Tebtara, Jr. laidotuvių dMktortta. 888 
Ldfayette SL, Newark, NJ. 07105: teL MArket 2-5172. ParoožiaaKS gar* 
•Qlngoa laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

MAJTKU8 FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webstar Ava. Cambrigga 
Bf-ss. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius irtbalsamuotojas. Modsndika 
»koplyčia šermenims dykai. .Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR84Ž8A

-’Sėnatoriai — JAV neturi parduo
ti r Tarybų Sąjungai kviečių tol, 
kol jį neįgyvendins Žmogaus 
Teisių deklaracijos. Senatoriaus 

jjjctcksono žodžiais tariant, TSRS 
(jf^runutinė pasirašė Žmogaus 
.-•■Eėdsių deklaraciją ir liko vienin- 
-'faelė valstybė pasaulyje, kuri ligi 
-šiod visiškai nesistengė jos įgy- 
-■vėndinti.
•3įr 5. Sušvelninę administraci- 
<n$us išpuolius, ateistai tikisi, 
kad Lietuvos katalikai užmirš 

-.it<«nereikalaus elementariausių 
■teisių ir priemonių savo religi- 
niam gyvenimui. Tarybų Sąjun- 
,gbje net kai kurie sektantai yra

p. 18).
Romos radijo laidos 7:45 vai. 

buvo ypatingai trukdomos.
Kadangi jos transliuojamos ne

patogiu laiku — rytais ir buvo 
smarkiai trukdomas, katalikai 
jomis mažai pasinaudojo. Vati
kano radijas geriau buvo girdi
mas ir daugelis tikinčiųjų vaka
rais 21:20 vai. mielai išklausyda
vo jo laidas.

J. E. vysk. J. Steponavičius 
1972 m. balandžio mėn. kreipėsi 
į Maskvos vyriausybę, reika
laudamas, kad jam būtų leista ei
ti ganytojo pareigos. Rugienis 
jam paaiškino, kad kol kas jo į-

Savaitės įvykiai
(atkelta ii 1 psl.)

sonas dideliais užstatais mėgi
nęs išimti Sturgį iš kalėjimo ir 
t.t

Šie visi asmens, kaip teigia 
Scott, nebuvo pakviesti liudyti. 
Kodėl? Gal dėl to, kadį S į skan
dalą buvo įvelti ir demokratai. 
Gal ir respublikonai tylėjo, kad 
tik kuo greičiau byla nutiltų — 
samprotauja Scott.

Tokios informacijos verčia 
abejoti komisijos .pajėgumu 
atskleisti visą skandalo tiesą.

^geresnėje padėtyje už Lietuvos 
katalikus. Religijų reikalų tary- 

sĮjoš pirmininkas Kurojedovas ra- 
š'Cg*

Įregistruota ir naujai ati- 
sdąryta daug bažnyčių ir tikin
čiųjų grupių (t. y. sektantų — 
Red.); tūkstantiniais tiražais iš- 
leį^to,biblija, ir giesmių rinkinys; 
.reguliariai leidžiamas žuma- 

“Bratskij Veštnik”; funkcio- 
iąųoja dvimečiai kursai biblijai 
^tjldijuoti prie VEKES.” (Religi- 
ja.jr Įstatymas, p. 51).

Lietuvos katalikai neturi ka- 
lepjdoriaus, laikraščio, katekiz- 
inp, religinės literatūros ir kt. 
būtiniausių priemonių.

Paviršutinė tyla nekliudė 
^teistams ir šiais metais užmas- 
Įįųcųtai, planingai kovoti prieš 
Lietuvos K. Bažnyčią. Tai liudi
ja eilė faktų:

v Ateistinė propaganda buvo 
libii suaktyvinta.

Ji negailestingai puolė veik
lios kunigus bei tikinčiuosius. 
^./^Fanatiškiausiai nusiteikę 
kulto tarnai ir tikintieji, norėda- 
mf išlaikyti religijos įtaką, kovo- 
jūimž religinių kultų įstatymų 
-panaikinimą, kad tokiu būdu 
JrAfcų užtikrintas visiškai nevar
žomas religijos propagavimas. 
-Tqkie ekstremistiškai nusiteikę 
elementai savo veikloje grubiai 
pažeidinėja įstatymus religijos ir 
črihažnyčios klausimais, kuriuos 
fanatikai labai neteisingai trak
tuoja”, — šios Religijų reikalų 
tarybos pirmininko Kurojedovo 
ruifttys Lietuvos ateistų buvo 
labai plačiai propaguojamos.

darbinti negalima.
J. E. vysk. V. Sladkevičius 

1972 m. vasarą prašėsi perkelia
mas į kurią nors parapiją, kur 
jam lengviau būtų pasinaudoti 
medicinos pagalba. Deja, jo pra
šymas liko neišklausytas.

Katekizmo leidimas, atrodo, 
yra užmirštas. Be to, Lietuvos 
katalikų šiuo metu jau nepaten
kintų vysk. K. Paltaroko “Tiky
bos pirmamokslis”. Jei lietuviai 
emigracijoje sugebėjo 1960 m. 
Romoje išleisti kun. P. Manelio 
paruoštą 265 puslapių katekiz
mą, tiktų išleisti lietuviams Tė
vynėje nemažesnį katekizmą.

Nors Naujasis Testamentas 
greitai pasirodys, bet Lietuvos 
katalikai apgailestauja, kad tary
binė valdžia prieš jo pasirody
mą suspėjo sukompromituoti 
vertėją kun. G. Kavaliauską, pri
versdama jį JAV lietuvių komu
nistiniam laikraščiui parašyti 
visą eilę straipsnių, kuriuose 
niekinama lietuviškoji išeivija, 
veiklūs kunigai, tikintieji Lie
tuvoje, Vatikano radijo progra
mos ir giriamas “gražus ir žydin
tis” gyvenimas Lietuvoje.

Sugrįžusį iš lagerio kun. J. 
Zdebskį Rugienis panoro tyliai 
ištremti iš Vilkaviškio vyskupi
jos į Telšių vyskupiją. Kadangi 
šis planas sugriuvo, tai Prienų 
milicija įsakė kun. J. Zdebskiui 
per 15 d. kur nors įsidarbinti.

Kaip sekėsi ateistams ne tikin
čiųjų persekiojime, o tiesio
giniame jų darbe?

Ketvirtasis karas vis 
labiau įsiliepsnoja

Izraelis atšventė 25 nepriklau
somybės metus ir jau turi su 
arabais ketvirtą karą. Ketvirtasis 
ne toks kaip 1967 trečiasis, koris 
Izraelio buvo pradėtas ir baig
tas su. triumfu. Ketvirtasis yra 
Egipto ir Syrijos pradėtas ir ne
žinia, kada ir kuo baigsis.
Savaitės karo eiga. Izraelis tei
gia, kad iš amerikiečių gav^s in
formaciją apie arabų nuinatytą 
puolimo datą. Bet esą puolimas 
buvo paskubintas 4 valandas, ir 
tai davė pradinį arabam laimė
jimą Sueso kanalo ir Golan aukš
tumų frontuose. Savaitės eigoje 
Izraelis Golan frontą sulairžė ir 
esąs keliolika mylių nuo Syrijos 
sostinės Damasko. Izraelio stra
tegija esanti ne Darnas^ tzžim- 
ti, bet sunaikinti priešo karines 
jėgas ir tada nukreipti savąsias 
jėgas prieš pagrindinį priešą 
prie Sueso.

Prie Sueso, rytiniame ka
nalo krante Egiptas suspėjo per 
10 mylių įsitvirtinti, perkelti 
stiprias savo jėgas, užimti Iz
raelio pirmąsias įtvirtinimų lini
jas, paimti belaisvių. Savaitės 
gale ir Egiptas ir Izraelis skelbė 
apie nuostolingus susirėmimus 
jau Sinajaus fronte.
Jėgos ir nuostoliai. PagalMoni- 
tor karo pradžioje Izraelis turėjo 
reg. kariuomenės 30,000,per 72 
valandas galėjo sumobilizuoti 
iki 300,000; lėktuvų turėjo 488, 
tankų 1700, šarvuočių 3000, ra
ketom ginkluotų valčių 13, po
vandeninių laivų 3, torpedinių

'■■'Pasaulio ir Amerikos liet, gydytojų ir dantų gydytojų sąjun- 
. Pigos centro valdyba. II k. dr. Mingaudas Vygantas — sekre-
,,torius ir iždininkas, dr. Gediminas Balukes — pirm., dr. Ka

zys Pemkus — žurnalo Medicina redaktorius, dr. Vaclovas 
Šaulys — vicepirmininkas. Pirmininko adresas: 1836 W. 93rd 
Street, Chicago, III., 60620.

motorlaivių 9 ir kt.
Egiptas: kariuomenės' 298,000; 

lėktuvų 620, tankų 1935, px>v. 
laivų 12, povandeninių laivų 
naikintuvų 12, raketinių valgių 
19, torpedinių motorlaivių 36. 
Egipto stiprybė — sovietinės 
raketos, kaip Izraelio stiprybė — 
jo lėktuvai.

Syrija: reg. kariuomenės 
132,000, lėktuvų 326, tankų 
1,100, priešlėktuvinių raketų 12 
baterijų, minininkų 3, raketinių 
greitlaivių 6 ir Lt.

Tokios buvo jėgos pradžioje. 
Kiek jų neteko per savaitę, tiks
liai nepasakoma. Salių praneši
mais sunku patikėti. Pvz. Izrae
lis paskelbė, kad per savaitę 
neteko 656 užmuštų, o N. I, Ti
mes skelbė 2,000. NYT palygi
nimu, jeigu Amerika netektų 
tokia proporcija pagal gyventojų 
skaičių savo karių, tai skaičius 
siektų 143,000. Izraelis pra
nešė Pentagonui netekęs penk
tadalio lėktuvų, vadinas, apie

400. Antroje pusėje žmonių ir 
medžiagų nuostoliai dar di
desni. Gal būt, tie nuosto^- 
liai perdedami, kad galima būtų 
aliarmuoti paramos.

Parama abiem pusėm. Syrijai 
atskubėjo į pagalbą kiti arabų 
kraštai — viso dabar atsidūrė 
kare prieš Izraelį 10 arabų vals
tybių. Rimčiausia parama buvo 
Irako. Kitų parama daugiau sim
bolinė. Ilgiausiai delsė Jordani
ja, spaudžiama arabų remti, 
Amerikos nesikišti.

Pagrindinė parama Syrijai ir 
Egiptui yra Sovietų gabenamos 
karo medžiagos, labiausiai rei
kalingos raketos. Izraeliui para
mą duoda vienintelis jo drau
gas Amerika — labiausiai laukta 
parama lėktuvai.

Ar atoslūgis nenutruks? Ameri- 
kor spaudoje rodomas susirūpi
nimas, ar Sovietų ir Amerikos 
parama neišaugs į naują pašau1 
linį karą, ar bent nenutruks gar
sioji tarp Amerikos ir Sovietų 
“detente”. Sovietai pranešė 
apie Amerikos paramą Izraeliui, 
bet vengia kaltinimų Nixono vy
riausybei. Amerika pranešė apie 
Maskvos paramą arabam, bet 
Kissingeris aiškina, kad tai ne- 
griauja “atoslūgio”.

Įtampos vengia abidvi pusės, 
nors iš tikrųjų jos ima kariauti. 
Tik jų kariavimo būdas yra pana
šus į senovės dvarininkų norą 
pasimušti: tu mušk mano bau
džiauninką, o aš mušiu tavo bau
džiauninką. Šiuo atveju: tu duok 
ginklus mušti mano žydui, o aš 
duosiu ginklus mušti tavo ara
bui . . . Mušti tol, iki abi pusės 
nusilps, nes J. Tautose mes ne
galim sutarti, kadangi aš noriu, 
kad paliaubos būtų ribose prieš 
pradedant ketvirtą karą, o tu nori 
paliaubų ribose prieš trečią ka
rą .. . Taip bendradarbiavimas 
bus išgelbėtas.

Perspektyvos. Arabai dabar ne
šūkavo kaip 1967, kad jie nori 
Izraelį sunaikinti. Jie norį atsi
imti tik savo žemes. Izraelis ir
gi sako nenorįs naujų teritorijų, 
tik sunaikinti priešo jėgas.

Arabai su pasididžiavimu sa
ko, kad jie kariauja ne taip kaip 
1967. Bet jie nėra tikri laimėsią 
karą. Tačiau jie nori išsilaikyti 
savo atgautos žemės prietilčiuo
se, kad turėtų argumentą dery
bose dėl paliaubų. Ir NYT pra
šneko apie kompromisines pa
liaubas, kuriose Sueso kanalas 
paliktų Egipto kontrolėje.

Arabai skaitosi su galimybe 
pralaimėti ir ketvirtą karą. Bet jo 
aukos reikalingos sujungti ara
bam, sustiprinti jų jėgom, kad jie 
laimėtų penktą karą. Tam jie 
pradėjo šį ketvirtąjį.

— “O Estado de Sao Paulo”, 
vienas įtakingiausių Brazilijos 
dienraščių, aprašydamas Sov. 
S-gos valdžiai priešingus sąjū
džius lietuviams teikia šiuo 
metu pirmąją vietą tautinių ma
žumų rezistencijoje ir sąjūdyje 
reikalauti tautinių laisvių, kurių 
suteikimas, anot dienraščio, iš
ardytų paskutinę daugia
tautę imperiją. (Elta)

■RIMOS ir JUOZO. BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visos patarnavimus su
barant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. DMeUs prekių pasi' 
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jasaaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudlmas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpO» 
dygias, Mutual Funda—piriiįfų inveatadjos. Kaadien nuo 9 iki 8 vaL; Mtt»* 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.T. 11421; VI7-4477- ........ -

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Wlnter Garden Tavern. 1888 MaOsoa^aU
Rtej^wood, N.T. 11227, EV-2-6440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Bo' 

4podami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūžies Uetuvižkas maistas |rtM* 
narna kaina.

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774 ; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom j namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bplogna.

..........  ........................... —--- -------------------- 1 ■" jį.

MDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sflver Bell Baking Co. Lietuvtika ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortaL 
Dalia ir Albertas Radžiūnas/sav. — 43-04 Junction Blv<L, Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5136.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GODOS CORP. 194 ORCHARD ST. New Torte, N.YT 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos Jūsų artimiesiems — impgą* 
Įuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknetaita- 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros Ir 
išlikai —■ geriausios-rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarpavta

> paruošiant pakietus į Europą. .Užeikite ir įsitikinsite!

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELĖS, knygos, sveikinimų 
atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliam lipinukai, suveny
rai gaunami Darbininko administracijoj (tel. GL 2-2923) ir 
ALIGE’S Florist Shop, 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N. 
Y. 11418. Tel. 846-9527. Krautuvė atidara 7 dienas savaitėj.

LietuviSkam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop 
107-04 Jamaica Avė. Richmond Hill, N. Y.

---------  Gėlės įvairiom progom---------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; txž* 
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

JUOZAS F 
r?00 t I972J-.

1 ' "E

Lietuviško stiliaus paminklr* < 
sukuriami ir veltui pristato
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Jauniesiem atėjus į priekį
: Tarp lietuviškų dienos įvy

kių nepraeinama tylom L. Bend
ruomenė. Tiek PLB seimas, tiek 
JAV LB rinkimai rodė, kad išei
vijos valia ir veikla teka vis la
biau LB organizaciniais kana
lais, kaip tai liudijo New Yorko 
ir New Jęrsey atstovai seime.

’ ‘ • Tėka, prel. J. Balkūno žodžiu
■ - tariant, tautai ir Lietuvos nepri

klausomybei ištikimybės srove.
■ Teka vis organizuočiau, ramiau, 

kaip tai esti gilesnėje srovėje.
šiame LB tekėjime geru ženk- 

' lu tenka laikyti faktą, kad vie
nuose ir kituose rinkimuose ne- 

- trako kandidatų — nereikėjo 
maldaute maldauti.

Geras ženklas, kad organizaci
jos prieky keičiasi žmonės — 
atsistoja vis jaunesnės jėgos. Kei
čiasi ne revoliuciniu badu, bet 

; organiškai — ateina tie, kurie 
jau turėjo apsčiai organizacinės 
patirties kituose postuose.

Netenka abejoti, kad jie bus 
ištikimi seniem siekimam — 
tautai ir Lietuvos laisvei. Taip 
pat neabejotina, kad jie atsineš 
ir kai ką nauja, kas būdinga jau- 

- nesnės generacijos žmonėm.
Tuo gi ir reiškiasi raida!

Jau buvusioji JAV taryba su
spėjo parodyti organizacinės pa- 

. žangos. Jos suvažiavimai buvo 
gerai paruošti, konkretūs, be as- 
meninės trinties. Ir naujosios ta- 

' išbris suvažiavimas, pirmasis, 
" Tiuvęs tokios dvasios.

—Buvusioji JAV valdyba pasižy
mėjo energinga iniciatyva kon- 
kretiem žygiam Lietuvos reikalo 
propagandai. Mažiau sėkmin
gos buvo jos pastangos surasti 
vienybę, bendradarbiavimą su 
kitais veiksniais. Vienybė pa
prastai pasiekiama abiem pu
sėm einant į viena antrą ir susi
tinkant, sakysim, pusiaukelėje.

Valdybos pastangos nesurado 
• antroje pusėje tokio nusiteiki

mo.
Jaunesnės generacijos žmo

nės tuo ir jaunesni, kad jie 
energingesni, jų veikla griež

tesnių linijų, mažesnio senti
mento praeity susidariusiom or
ganizacinėm formom. Daugiau 
tad yra galimybių, kad kalbos 
apie tą vienybės ieškojimą jiem 
rodysis bergždžios, jeigu jos ne
bus lydimos darbų. Jie norės ei
ti savu keliu — darbų keliu, 
abejingi diskusijom ir pole
mikom.

Kas savu laiku esti nepadaro
ma, taip ir lieka nepadaryta. 
Tokia yra gyvenimo raidos logi
ka.

Namai namučiai
Paskelbta, kad Kultūros Židi

nio atidarymas visuomenei nau
dotis bus gruodžio 1. Tačiau jau 
per eilę savaitgalių daug kas 
atkeliauja į statybos vietą, ap- 
vaikščioja, apžiūri ir vėl išvyksta.

Juos čia traukia, tur būt, pana
šus jausmas, kaip kitados ūki
ninką sekmadienio pavakare ap
eiti laukus. Pasigėri, būdavo, 
laukais, kurie jo akyse ir jo pra
kaituotu darbu iš pilkos dirvos 
virto gelsvų šiurenančių varpų, 
mėlynuojančių ar rausvų žiedų 
lauku. Džiaugsmas jį imdavo 
pasiektu rezultatu.

Tie, kurie lanko Kultūros Ži
dinio statybą, mato, kad prieš 
metus čia buvo kas kita. Jaučia 
jie prisidėję prie vietos sukultū- 
rinimo. Prisidėjo pinigu, reiškia
mu penkiais skaitmenim ar vie
nu skaitmeniu kaip “našlės ska
tiku”. Prisidėjo darbu, ištver
mingu ir nereklamuojamu, sa
vaites, metus. Prisidėjo rūpes
čiu.

Statyba jų pergyvenime virto 
“mūsų statyba”. Ji ir traukia ap
lankyti.

Netrukus ji trauks dar stipriau. 
Trauks jausmas čia susitikti to 
paties darbo dalininkus, susi
tikti pažįstamus ir praleisti drau
ge valandą lietuviškai.

Tai bus jausmas, kad čia yra 
mūsų namai, mūsų namučiai.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės IV seimas, susirinkęs 
1973 rugpjūčio 30 — rugsėjo 2 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
sostinėje Washingtone, D.C., 
kuriame dalyvavo laisvojo pa
saulio lietuvių atstovai iš Argen
tinos, Australijos, Brazilijos, Di
džiosios Britanijos, Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Kanados, 
Kolumbuos, Prancūzijos, Vene- 
cuelos, Vokietijos ir Naujosios 
Zelandijos, pareiškia savo nusi
statymą šiais klausimais.

Žodis pavergtai tautai
Broliai ir sesės pavergtoje 

Lietuvoje, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ketvirtasis sei
mas siunčia jums savo ir visų 
laisvojo pasaulio lietuvių broliš
kus sveikinimus.

Sovietinio okupanto atkaklios 
pastangos sunaikinti Lietuvos 
politinį, kultūrinį ir religinį 
savarankiškumą ir jį paskandin
ti Rusijos sovietinėje imperijoje 
mums yra gerai žinomos, ir mes 
atidengiame laisvajam pasau
liui tuos klastingus sovietinės 
Rusijos kėslus. Mes žinome ir 
atjaučiame jūsų politinės, tauti
nės, kultūrinės bei religinės 
laisvės prievartavimus. Mes 
žinome sovietinės Rusijos gro
buoniškumą ir jūsų medžiagi
nius nepriteklius. Mes didžiuo
jamės jūsų atspara okupantui, jū
sų meile savajai žemei, jūsų 
ištikimybe tautinėms religinėms 
tradicijoms, jūsų drąsa bei ryžtu 
tautinės kultūros kūrybai ir 
mokslo pažangai, jūsų tikėjimu į 
Lietuvos laisvę. Romo Kalantos^ 
Simo Kudirkos, kun. Antano 
Šeškevičiaus, kun. Juozo Zdebs-

PLB seime Washingtone kalba Qna Bačkienė, deleguota Prancūzijos lietuvių atstovė. Šalia 
V. Venckus — Venecuelos LB pirmininkas.

PLB IV SEIMO NUTARIMAI

kio, kun. Prospero Bubnio ir kiti 
panašūs pavyzdžiai yra tarsi ug
niniai stulpai okupacinės prie
spaudos tamsoje, kad nušviestų 
tautai kelią f viltingą ateitį.

Laisvojo pasaulio lietuviai 
nuolat jaučia gyvą tautinės vie
nybės ryšį su jumis ir savo 
tautinį solidarumą jums sten
giasi pareikšti visais šiuo metu 
įmanomais būdais ir keliais.

Kad lietuvis liktų lietuviu vi
sur ir visada, tam turime Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę, 
išlaikome lietuviškas mokyklas, 
chorus, tautinių šokių ansamb
lius, meno kolektyvus, jaunimo 
stovyklavietes, leidžiame žurna
lus, laikraščius, knygas. Jaunimo 
organizacijos kasmet ruošia va
saros stovyklas, žiemos kur
sus, tautinių šokių bei dainų 
masines šventes. Organizuo
jame kultūrines, profesines 
švietimo bei šalpos draugijas, 
dailės parodas, koncertus.

Nors šio meto tarptautinė rai
da ir laisvojo pasaulio nevienin
gumas bei nuolaidžiavimas 
Maskvai lyg ir nežada greito 
Lietuvos padėties pasikeitimo, 
yra daug duomenų tikėtis, kaip 
istorija liudija, kad kiekvienas 
svetimųjų viešpatavimas, nors ir 
būtų atremtas į galingą jėgą, 
visada yra laikinis ir praeina
mas. Likvidavus vakarietiškojo, 
imperializmo liekanas Afrikoje 
ir Azijoje, ateis eilė likviduoti ir 
sovietinį kolonializmą. Laisvieji 
lietuviai, siekdami priartinti ir 

pagreitinti Lietuvos išsivada
vimą iš sovietinio kolonializmo, 
atidžiai stebi tarptautinę raidą, 
plačiai informuoja laisvąjį pa
saulį apie padėtį okupuotoje 
Lietuvoje, kiekviena tinkama 
proga šaukiasi į Lietuvai drau
gingas vyriausybes, kad .jos rei
kalautų sovietinio kolonializmo 
likvidavimo.

Broliai ir sesės pavergtoje tė
vynėje, mes žinome, kad jumyse 
laisvės idėja yra gyva ir jokios 
okupanto pastangos jos nesunai
kins. Mes norime jus užtikrinti, 
kad nepriklausoma Lietuva yra 
ir bus gyva taip pat laisvojo pa
saulio lietuviuose.

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi!

Žodis laisvojo pasaulio 
lietuviams

Kada mūsų sesės ir broliai pa
vergtoje tėvynėje yra rusų ko
munistų žiauriai niokojami, 
kada jų tautinė ir religinė lais
vė be atodairos varžoma, kada 
savitos kultūros vystymasis stab
domas, kada ten vis daugiau ir 
daugiau brukama rusų kalba, 
kada ekonominis krašto gyveni
mas alinamas, kada apie krašto 
laisvę jie kalbėti negali, nerizi
kuodami būti sukišti į kalėjimus 
ar ištremti iš gimtojo krašto į 
Sibirą ar kitus svetimus kraštus, 
tada mūsų laisvajame pasaulyje 
gyvenančių lietuvių teisė ir 
pareiga yra būti jų akimis, jų 
ausimis ir jų balsu, skelbiančiu 

visam pasauliui apie pavilgtai 
Lietuvai rusų komunistų daro
mą skriaudą. Suglaudinkime 
gretas ir visas savo jėgas nu
kreipkime prieš mūsų visų 
bendrą priešą — pavergtos ‘Lie
tuvos okupantą.

Mylėkime savo kalbą, -iėis- 
kime savo vaikus į lietuviškas 
mokyklas , į Vasario 16 gimnazi
ją, palaikykime savo kultūririih- 
kus, rašytojus, muzikus, irieni- 
ninkus, mokslininkus. Sktrity- 
kime jų grožinės literatūros; bei 
mokslo veikalus, dalyvaukime 
lietuviškuose koncertuose*- bei 
parodose, lietuviškose pamal
dose, skaitykime ir remkime1 lie
tuvišką spaudą. Raginkime ‘lie
tuvius jaunuolius ir jaunuoles 
kurti lietuviškas šeimas. O svar
biausia, ir toliau aktyviai iri vie
ningai dalyvaukime Lietuvės 
laisvinimo veikloje. f X

Visi mūsų darbai ir žygiai1, at
liekami ar tiesiogiai Lietuvių 
Bendruomenės padalinių, ar lie
tuvių organizacijų, kurie pade
da išlaikyti lietuvybę ir priarti
na Lietuvos laisvę, yra tartum 
gėlių puokštė ant tėvynės auku
ro, ir visi yra lygiai brangintini*

« • * »?•<

Lietuvybės išlaikymas1 ? I
Seimas, apsvarstęs dabartinį 

pasaulinių jėgų susiskirstymą:'ir 
jų ryšį su mažom tautom, priėjo 
išvadą, kad lietuvių tautos1 di
džiajai aspiracijai pasiekti . L- 
nepriklausomybei atstatyti.-rei
kia tiek tautai, tiek ir išeivijai
pasiruošti nenuilstamai ilga
laikei kovai, kuriai būtinas yra 
lietuvybės ir tautinio sąmonin
gumo išlaikymas. Šiam tikslui "į- 
gyvendinti reikalinga ne tik ska
tinti visuomenę išlaikyti lietu
viškus centrus, bet prie jų taip 
pat pastoviai apsigyventi.

Lietuvybei išlaikyti naudinga 
puoselėti giminystės ir draugys
tės ryšius su tėvynėje gyvenan
čiais broliais ir sesėmis, ypač 
jaųniųjo tarpe....

. t « < , t.'***

Lfėtuvos lafšvinimo veikla ' 
Seimas, įvertindamas visų 

laisvojo pasaulio kraštų lietuvių 
pastangas, siekiant Lietuvai ne
priklausomybės atstatymo, krei
piasi į visas lietuviškas organi
zacijas ir institucijas ir prašo:

1. Koordinuoti Lietuvos lais
vinimo veiklą su PLB valdybą, 
su Diplomatine Tarnyba ir su 
Vyriausiuoju Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetu.

2. Prašo visas lietuviškas’ dr- 
ganizacijas ir institucijas 0er- 
žiūrėti atskiros savo veiklos

(nukelta į 5 psl.)

£ ŽUVĖDROS IR ŽMONĖS 
< ANT UOLŲ 
į Dienos 
: atostogų krašte 

Kennebunkporte

PAULIUS JURKUS

10J I

Pajūrio miesteliuose pilna ga
lerijų. Ir Kennebunkporte jų yra 
apie 20. Miestelyje, pasukus į 
Colony viešbutį, namas prie 

- namo vis galerijos, kur atidaros 
durys, kur paveikslų paveikslai 

' tik žvilga ir vilioja praeivių 
t akį.

Ir kas suveda čia dailininkus, 
kas verčia žvejų namus, san
dėlius paversti galerijom? Tos 
galerijos turi išsilaikyti, susi- 
mokėti nuomą ir pragyventi. Ži- 

. nia, jų menas yra populiaraus 
skonio, prisitaikęs prie keliau
jančio turisto, vasarotojo. Ir tie 
žmonės nepašykšti menui. Pa
traukia juos romantika, pajūrio 
prisiminimas.

Taip pat ir dailininkus traukia 
senovė ir trobelių lūšnų roman
tika, kurią taip gražiai įpras
mino žymus amerikiečių daili-

■ ninkas Andrew Wyeth. Žvejų 
į laivai, lieptai, žuvėdros yra tokie 
.; prasmingi ir iškalbingi, kad dai- 
4 lininkai mielai juos škicuoja ar 

drobėje tapo.

Ir mūsų atostogų kieme be 
minėtų dailininkių Nijolės Palu- 
binskienės ir Reginos Inge- 
levičienės buvo ir daugiau dai
lininkų. Svarbiausias jų — tikras 
tūzas — tai Kazimieras Žo- 
romskis, iš New Yorko karščių 
atvykstąs kasmet visai vasarai. 
Prie gimnazijos durų, kur yra di
delė pastogė, jis stovi, apsivilkęs 
geltonais marškiniais. Geltona 
spalva jam būdinga. Žiūrėk, ir 
kelnes užsidės geltonas, ir švar
ką. Arba jo aprangoje bus kur 
nors geltonų atskambių. Ir stovi 
jis charakteringai, flegmatiškai, 
kažkur į tolį žiūrėdamas ir tuo 
metu delnais glosto savo šonus, 
kartais brauko pirštų galais.

įžengus pro duris, pirmojo 
aukšto kairėje šiemet buvo jo 
studija — darbo ir poilsio kam
barys. Atvykęs visai vasarai, jis 
dienas tvarko kietai, neleidžia 
sau per daug pramogauti. Daž
nai prirakina save prie drobės, 
prie teptuko! Reikia stebėtis, 
kiek turi valios, ištvermės. Kai 

kiti maudosi, binzinėja, guli 
medžių šešėliuose, sėdi kavinai
tėse ar užeigose svečiuojasi, jis 
traukia savo teptuką per drobę, 
traukia ir traukia, norėdamas iš
vystyti virtuozišką, nuostabią 
techniką.

Vienuolyno sodyboje pilna 
gėlių. Dažnai jį matai praei
nantį lyg kokį gamtininką pro 
gėles, pasilenkusį, besižvalgan- 
tį. Nesirūpina jis tų gėlių augi
mu, bet — va, spalvos, spalvų 
deriniai ir audiniai jam rūpi. 
Jis turi žirkles su savimi, tuoj ir 
nusikerpa žiedą ir taip sudaro 
gėlių puokštelę. Tada į vazą, 
ant stalo ir — prie darbo. Tapo 
gėles. Labiausiai mėgsta našlai
tėles.

Čia jis šmaikščiai sukasi ap
link molbertą, perkelia į drobę 
žėrinčias spalvas, besišyp
sančias gėles. Baigęs paveikslą, 
tuoj pakloja ant grindų, kad bū
tų patogu džiūti. Kartais tokiais 
gėlių paveikslais nukloja visas 
grindis.

Gėlės jam lyg kokia pra
moga, atgaiva nuo sunkiųjų 
minčių. Šiaip jis triūsia prie ab
straktinių didelio formato pa
veikslų. Nuolat stebi gamtą, prie 
vandenų renka geldeles, studi
juoja jų ritmą ir iš jų daug ką 
perkelia į savo kūrybą.

Šio dailininko pramogos yra 
šykščios, asketiškos. Pramoga 
jam ir kelionė į pajūrį, kur jis 
paprastai laikosi vis toje pačioj 
je vietoje, atokiau nuo besikal
bančių būrelių. Mėgsta jis skai
tyti, ir pajūryje jis draugauja su 

knyga. Kai perskaito, eina kitos 
knygos ieškoti dviejuose miesto 
knygynuose.

Vakare jis irgi mėgsta sėdėti 
savo studijoje. Tada jis rašo. 
Turi net rašomąją mašinėlę atsi
vežęs ir taip rašo kas vakarą, 
ištvermingai, nepavargdamas. 
Kai atsibosta popieriaus lapai, 
pasirodo kavinėje, skaitykloje. 
Mėgsta jis lošti šachmatais. Daž
nai jį gali sugundyti šachmatų 
žaidėjai, visa jis nustums ir sė- 
sis prie šachmatų lentos.

Jo paveikslų čia nemaža. Rasi 
vienuolyno senienų kambaryje 
net tris paveikslus — Lietuva 
po kryžiumi, Kristus ir provinci
jolo J. Gailiušio portretas. Ir ki
tuose kambariuose pamatysi 
jo tapytų peizažų, gėlių, portre
tų. Iš vasarotojų vienas kitas iš
siveža jo paveikslą kaip prisi
minimą. Sporto salėje kaba jo 
tapytas didelio formato šv. Jur
gis.

Šalia minėtų dailininkų atsi
randa ir kitų dailės mėgėjų, kitų 
dailininkų, kurie kartais mum ir 
mažiau žinomi, mažiau pažįsta
mi. Štai tokia Barbora Morkū
nienė, iš Chicagos, tapytoja. Ka
daise ji Kaune turėjo sporto 
reikmenų krautuvę, dabar gyve
na Chicagoje ir iš ten atvyksta 
į šį pajūrį. Ji iš Palangos, tai 
ir čia jai lyg kokia Palanga. 
Bostone gyvena ištekėjusi dukra 
Stnopienė>Taė su ja ir jos vai
kais čia ir atkeliauja. Pasiėmusi 
anūkėlius, du berniukus, dažnai 
ji keliauja tapyti prie vandenų. 

į uolas. Berniukai turi progos 
pažinti dažus ir artimiau padrau
gauti su gamta.

-o-
Valgykloje šalia dailininko K. 

Žoromskio sėdi aukštas, jau 
žilas džentelmenas. Jis lyg pat
riarchas sėdi stalo gale. Tai Ipo
litas Nauragis, žinomas Lietuvos 
operos solistas, bosas, sukūręs 
neužmirštamus Bosiso Godu- 
novo, Mefistofelio vaidmenis. 
Dabar jis pensininkas, perkopęs 
70 metų, bet visada tiesus, liek
nas, visada geros nuotaikos.

Į Kennebunkportą jis atvyksta 
visai vasarai — dviem mėne
siam. Gyvena trečiame aukšte į 
baseino pusę. Ten būna gražūs 
vakarai su idiliška kaimo nuotai
ka.

Atsiveža jis ir televiziją, pate
foną, kas dieną klausosi geriau
sios muzikos iš juostų. Turi au
sines, kurios perduoda stereo 
muziką. Labiausiai mėgsta 
Bachą.

Gyvena jis atokiai nuo visų. 
Anksti keliasi, vaikšto, eina į 
koplytėlę pirmųjų mišių,paskui 
keliauja į miestelį, kur nusiper
ka laikraštį. Nori žinoti, kas de
dasi jo mieste Worcesteryje, 
Mass. Kasdien maudosi jūroje. 
Mėgsta vėsų vandenį, šiurpią 
jūrą. Toks aukštas, iškilus jis 
puškenasi jūroje ir paskui vaikš
to pakrantėje.

Jis mielas ir šiltas žmogus, 
besidalinąs bičiulyste, bet drau
ge mėgstąs būti nuošalyje. Pas 
bičiulius svečiuojasi. Toks jo bi

čiulis buvo ir Stasys Santvaras, 
abu jie dirbo operoje, mokėsi 
Italijoje. ,T'

Mėgsta jis spalvotą fotografiją. 
Čia jis įdėjo daug širdies ir triū
so, yra padaręs labai puikių spal
votų nuotraukų, sugavęs gėlių 
spalvinį žėrėjimą. •

Vasarotojų tarpe jis vienas pa
stoviai seka orą, naujienas. Ir 
mielai su artimaisiais apie tai 
pasidalija, papasakoja, kas deda
si už mūsų kiemo ribos. •

Dažnai jį aplanko dukra. Ji 
vienuolė, kadaise buvo Daiva, o 
vienuolyne gavo bene Antani
nos vardą. Gerai nežinau. Kai 
prieš keletą metų susirgo ponia 
Nauragienė, jos mama, ji buvo 
išleista iš vienuolyno pas tėvus. 
Jos mamytė tąsyk mirė. Ji da&t 
gyvena drauge su tėveliu ir dfc 
ba Worcesterio banke. Daivafjfife 
šė ir tikriausiai teberašo eilei, 
ir tos eilės gražios ir įspūdin
gos. Kadaise teko man reda
guoti Ateitį, tada ji buvo uoli 
bendradarbė.

Iš Worcesterio aplankyti 
vyksta ir ponai Snarskiai, 
čia dažnai atostogauja, buv 

.Jis irgi muzikas. ^-5

Kai diena nueina pro langus^ 
tenai trečiojo aukšto kavini^ 
randi juos jaukiai besišnebfe? 
čiuojančius. Paskui maestro IffeS' 
litas kopia į savo kambarį, kur 
pilna operų, simfonijų, oratorijų, 
fflgų. Ir bičiulystės ten pilna.

(Bus daugiau)
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RELIGINIS GYVENIMAS

LINKSMA ŽINIA APIE GERĄJĄ NAUJIENĄ
Naują Šv. Raito vertimą pasitinkant

BAŽNYČIOS
TARNYBOJE

vaGeroji Naujiena tai lietuviškas 
vertimas graikiško žodžio Evan- 
gtAion. Sis graikiškas žodis dau
gelyje kalbų buvo veartojamas 
kaip savas, nors skaitytojam ne 
-Visada buvo žinoma jo etimolo- 
iginė prasmė. Taip lotynų ir vo
kiečių kalbose yra žodis Evan- 
įrfiuiii, prancūzų — Evangile, o 
diėtuvių — Evangelįja. Pamažu 
ėaoonės apsiprato su šiuo žodžiu 
-inžino, kad jis reiškia vieną iš 
Naujojo Testamento knygų, ku- 
ritij yra trumpai atpasakotas 
Kristaus gyvenimas.

Kadangi žmonija ilgai laukė ir 
ilgėjosi Mesįjo atėjimo, tad jo 
pasirodymas tikrai buvo geroji 
naujiena visiem. Todėl pirmiau
sia pats Kristus yra Geroji Nau
jiena. šv. Paulius šį žodį pirma
sis panaudojo savo laiške romie
čiam (1,16), parašytame apie 57 
m. Todėl, kai vėliau buvo para
šyti trumpi prisiminimai apie 
Kristų, jie (graikiškai) buvo pa
vadinti Evangelion — Gerąja 
Naujiena. Pirmasis tai padarė 
Morkus. Evangelija pagal Mor- 
lĄį, kuri egzegetų teigimu esan- 

Jį-seniausia iš visų keturių, turi 
tojdą antraštę: “Jėzaus Kristaus, 
Dievo Sūnaus, gerosios naujie- 
£)ps pradžia”. Deja, tik naujau
siuose vertimuose šis sakinys 

paliekamas kaip antraštė, neį- 
,jungiant jo į patį tekstą.
.".'■Plačiąja prasme Geroji Nau
jiena yra ne tik visas Šv. Raš- 

’ iįąs, Dievo pažadas atsiųsti žmo- 
ijįjai Gelbėtoją — Mesiją ir jo 
mokslo perdavimas kitiem, bet 
taip pat ir pats Kristus yra Evan- 
gėlion — Geroji Naujiena. Siau- 
^ęsne arba griežtesne prasme 
žodis Evangelija reiškia vieną iš 
J(eturių pirmųjų Naujojo Tes- 
Jąjnento knygų.

? Naujas vertimas
‘ \j§v. Raštas, kaip Dievo Žodis, 
tad būtų žmonių mėgstamas, 
'skaitomas ir suprantamas, turi 
būti ne tik išverstas į skaitytojo 
kalbą, bet ir pats vertingas turi 
bpti toks, kurį būtų galima ne tik 
*fengvai skaityti, bet ir nesun- 
kjai suprasti. Deja, mes lietuviai 
'tokio vertimo šiuo metu netu
rėjom. Paskutinis lietuviškas Šv. 
"Kašto vertimas buvo atliktas ar- 
javysk. J. Skvirecko dar laisvoj 
Lietuvoj. O paskutinis pataisy- 
tžės Naujojo Testamento leidinys 
bhvo paruoštas 1945-6 Vokieti- 
jrij. Gyvoji kalba per tiek metų 
padarė didoką žingsnį pirmyn. 
Yad turimo Šv. Rašto kalba pasi- 
*darė nebegyvenimiška, nelanks
ti,' pasenusi. Be to, arkivysk. 
'Skvirecko vertimai buvo daryti 
IŠ1 vadinamosios Vulgatos — 
lotyniškojo vertimo, kuris daug 
krir neatitiko graikiškųjų tekstų. 
Kitose kalbose jau prieš kelioli
ka metų šv. Raštas buvo ver
čiamas iš originalinių tekstų. O 
iries iki šiol teturėjom vulgatinį 
yfertimą. Todėl tikrai buvo links
ma žinia, kai išgirdom, kad Lie
tuvoj yra ruošiamas naujas Šv. 
Rašto vertimas. O dar linksmes- 

-flfe, kai šis planas buvo įvykdy- 
fes. 1972 gale naujas vertimas 
-buvo atspausdintas. Tai nėra 
"Visas Šv. Raštas, o tik Nauja- 
*9fs Testamentas — keturios

' -Evangelijos, Apaštalų darbai, 
-Laiškai ir Apreiškimas.
e1 Šis vertimas atliktas tiesiai 
#1 graikiškojo teksto. Vertimą 
"paruošė kun. C. Kavaliauskas, re
dagavo kun. V. Aliulis. Tiem tal
kino daugelis kitų. Bet talkinin
kai neišvardinti. Vertimo kalba 
•Sklandi, aiški, skaitančiam teks- 
"tb mintis suprantama. Kalba to- 
-faa, kokia šiuo metu vartojama 
'Lietuvoj. Taip pat ir pati teksto 
2 prasmė, kadangi versta tiesiai iš 
dieniausių tekstų, yra daug tiks- 
4tagesnė, atitinkanti originalą. 
* tai išreikšta gražia, šviežia 
'lietuvių kalba. Dėl to šis leidi- 
>ftys tikrai yra džiugi ir maloni 
-finia. Sveikintinas ten esančių 
dtunigų darbas, ryžtas, pasiauko
jimas. Pagarba jiem už visus var
aus ir sunkumus, kuriuos turėjo 
patirti.

-n Nauja laida Amerikoj
Sužinota, kad to naujo vertimo 

-Lietuvoj buvo atspausdinta tik-' 
-0i aštuoni tūkstančiai. Ką tai 
beišlda visam kraštui — tik lašas

jūroj. Dargi paaiškėjo, kad, kaip 
anksčiau Lietuvoj išleisti Apei- 
gynai buvo siuntinėjami į lais
vąjį pasaulį, o vietinės parapijos 
jų negalėdavo įsigyti, panašiai, 
atrodo, buvo norėta pasielgti ir 
su šia Naujojo' Testamento laida. 
Iš kitos pusės, argi galima 
smerkti tuos,' kurie, norėdami 
pamatyti, kaip atrodo šis nau
jasis leidinys,' jo gal ir paprašy
davo iš tėvynėj esančių bičiu
lių. O kiekvienas šios knygos iš
siuntimas į laisvąjį pasaulį daro 
skriaudą ten esantiem. Laimė, 
kad tuo metu JAV Kunigų Vie
nybės centro valdyboj buvo 
apsukrūs, praktiški ir ryžtingi 
vyrai. Matydami tokią padėtį 
ir vertindami šį naująjį vertimą, 
jie ėmėsi iniciatyvos, ir tas N. 
Testamentas tuoj pat buvo per
spausdintas JAV. Atsirado ir 
mecenatas prėl. J. Karalius, ku
ris tam tikslui paaukojo didoką, 
apskritą sumą. Spausdinimu 
pasirūpino Liet. Enciklopedijos 
spaustuvė Bostone.

Už iš Lietuvos atsiųstą leidinį 
reikėtų mokėti 7 dolerius, o 
amerikietiškąjį galima įsigyti už 
penkis. Platintojam duodama 
didelė nuolaida. Amerikietiš
kasis leidimas yra ant geresnio 
popieriaus, tvirčiau įrištas. Tik 
viršelis. išėjo, gal būt, truputį 
perdaug gramozdiškas ir estetiš
kai mažiau patrauklus negu lie
tuviškasis. Palyginus šį ameri
kietiškąjį su kitų kalbų leidi
niais, atrodo, jis galėjo būti 
truputį dailesnis. Tačiau įriši
mas nesumažina teksto vertės ir 
svarbos.

Kritika
Deja, jau pasigirdo vienas bal

sas, kritikuojąs šį naująjį verti
mą (Draugas Nr. 158-27, 1973. 
VII.7). Čia kritikas taip įsisma
gina, kad nė nepastebi, kaip pra
deda pats sau prieštarauti. Vie
noj vietoj kun. Kavaliausko ver
timą laiko menkesniu už arki- 
vysk. Skvirecko: “nemanau ta
čiau, kad jis nustelbia Skvirecko 
vertimą”. 0, kaip matėm, Skvi
recko vertimas buvo darytas iš 
Vulgatos, ir jo kalba jau buvo pa
senusi. Išeitų, kad naujasis ver
tėjas nepadarė jokios pažangos. 
Kitoj vietoj teigia, kad nauja
sis vertimas perdaug modemus, 
nes vertėjam “nebuvo lengva at
sispirti pagundai būti moder
niais .. . nenorėta pasirodyti at
silikusiais nuo modernių auto
rių.” O tai jau reiškia, kad ver-

‘ &

Aušros Vartai Vilniuje. Sena vario graviūra iš 19 a. pradžios. Paveikslas buvo 
įdėtas į maldaknygę, kuri buvo išleista maždaug prieš 120 metų. — šiemet 
minima Vilniaus 650 metų sukaktis. New Yorke minėjimas bus spalio 28 Ko
lumbo vyčių salėje VVoodhavene.

tėjai pasinaudojo vėliausiais eg
zegetų teigimais, kurie yra pa
remti paskutiniais atradimais ir 
ilgų metų studijomis. Tad taip ir 
lieka neaišku, ar šis vertimas yra 
menkesnis už senąjį Svirecko 
vertimą — pasenęs, ar jis per 
daug modemus, nes panaudojo 
šaltinius, kuriais kitų kalbų 
vertėjai jau seniai naudojasi. Su
sumavus šią kritiką, galėtų būti 
gaunama maždaug tokia išvada: 
“Nei Skvirecko, nei Kavaliausko 
vertimai nedaug ko verti; palau
kite, kol pasirodys manasis. Ta
da pamatysit, kaip turi būti ver
čiamas Šv. Raštas.”

Vienas čia rašančiojo, o taip 
pat ir ano kritiko bičiulis (ku
nigas, teologijos daktaras ir pro
fesorius) privačiame laiške štai 
ką rašo: “Kai tik perskaičiau 
to kritiko įvertinimą laikraštyje, 
tuojau užsisakiau N. T-tą ir jau 
praleidau nemaža valandų jį 
skaitydamas. Vertimas labai 
tikslus ir atsargus. Komentarai 
labai gražūs ir atsargūs, įvadai

(nukelta į 5 psl.)

Lietuvišką sodybą puolia kryžius. Nuotr. V.Augustino

RELIGINĖS TEMOS
MŪSŲ SPAUDOJ
PREL. L. TULABA

Pastaruoju laiku lietuviškoj 
spaudoj yra gausu straipsnių 
religinėmis temomis.

Jau šv. Augustinas pastebėjo, 
kad, jei visais kitais reikalais 
paprastai kalba specialistai ir jų 
klausoma, tai apie Dievą kiek
vienas tariasi esąs autorizuotas 
kalbėti, reikšti savo nuomonę, 
spręsti ir mokyti.

Ir mūsų spaudoj religiniais 
klausimais rašo filosofei ir teolo
gai, kalbininkai ir literatai, stu
dentai ir profesoriai, kunigai ir 
pasauliečiai. Tuo reikėtų tik 
džiaugtis. Tačiau, kai giliais ti
kėjimo klausimais pradeda 
kalbėti ir rašyti specialistai ir 
nespecialistai, šalia teisingų ir 
naudingų minčių pareiškiama ir 
nepagrįstų teigimų arba lėkštų 
išvedžiojimų.

Atkreipiam dėmesį į du gyvai 
svarstomus klausimus: Teilhard 
de Chardin mintys apie pasaulį 
ir Dievą, ir žmogaus santykių 
su Dievu problematika.

I
Apie Teilhard de Chardin tik

rai per daug yra kalbama ir ra
šoma. Tai nėra tipiška vien lie
tuviškai spaudai. Tai pasidarė 
tiesiog mados dalykas. Mūsieji 
seka svetimuosius. Norima pasi
rodyti, jog ir mes pažįstam tą, 
apie kurį kiti tiek daug kalba. 
Jei A. Maceina ir kuri. A. Paškus 
rašo apie Teilhard de Chardin, 
tai galima suprasti. Jie juk yra fi
losofei ir profesoriai. Bet, kad L. 
Dambriūnas ir dr. G. Valančius 
nuo linguistikos ar nuo įstai
gos stalo ėmėsi kalbėti apie 
Teilhard de Chardin ir jį ver
tinti, šitai tikrai mus stebina.

Kyla klausimas, ar visi tie, 
kurie vertina Teilhard de Char
din, tikrai jį pažįsta; ar tikrai yra 
skaitę ir studijavę jo raštus? 
Neatrodo. Jei klystu, keldamas 
šį abejojimą, teatleidžia jie man. 
Tačiau negaliu atsikratyti min
ties, jog greičiausiai daugelis jų 
tebus tik skaitę, ką apie šį ta
riamą mūsų laikų pranašą yra 
parašę kiti, ne ką jis pats yra ra
šęs. O jei ir yra skaitę, tai nė
ra giliai išstudijavę ir todėl 
nesuvokia, kas iš tikrųjų yra š’« 
taip garsinamas ’leilhard de 
Chardin nei kaip toli siekia jo 
paskelbtos mintys. \

Viena proga jėzuitų ordino ge
nerolas tėvas Arrupe yra pareiš
kęs, kad Teilhard de Chardin, 
kuris buvb jėzuitas ir todėl jam 
nesvetimas, nebuvo nei gilus fi
losofes, nei žymus teologas, nei

— Prof. kun. Paulius Rabi
kauskas, SJ, suredagavęs pirmą 
Lietuvos vyskupų reliacįjų to
mą, apimantį Vilniaus ir Žemai
čių vyskupų pranešimus šv. 
Sostui, dabar ruošia spaudai ant
rąjį tomą, kuriame bus Seinų, 
Livonijos, Lucko ir Mogiliavo 
vyskupų pranešimai Romai. 
Kun. dr. P. Rabikauskas Grego- 

' rianum universitete Romoj dės
to diplomatikos ir paleografi
jos (senųjų raštų) kursus ir tame 
universitete yra istorijos fakulte
to dekanas. Šiemet švenčia 
sidabrinį kunigystės jubiliejų.

— Prel. Jonas Bulaitis, 
Londone, Anglijoj, gimęs lietu
vis, šiuo metu dirba Apaštalų 
Sosto nunciatūroj Nairobi, Keni
jos krašte, Afrikoj. Anksčiau jau
nas diplomatas buvo paskirtas į 
Seoul, Korėjoj, ir į Santiago, Či
lėj. Teisės studijas baigė ir dok
torato laipsnį gavo Laterano uni
versitete Romoj.

— Krikščionybė Lietuvoje, 
kun. dr?jJ. Gutausko parengtas 
tikybos vadovėlis, spausdinai 
mas Chięagoje ir išeina spalio 
mėn. Daug iliustracijų. Leidžia 
JAV LB Švietimo taryba.

— Boleslovas Sloskans, latvių 
vyskupas, rugpiūčio 31 Liuveno 
vienuolyne, Belgijoj, kukliai mi
nėjo 80-jį gimtadienį. Jis gimė 
1893 Latvijoj. 1926 Maskvoj 

„ slaptai buvo konsekruotas vys
kupu. 1927 buvo Sovietų suim
tas ir šešerius metus kalintas. 
1933 nepriklausomos Latvijos 
vyriausybės rūpesčiu buvo iš
laisvintas ir grįžo į Latviją. Ant
ro pasaulinio karo metu per Vo
kietiją pasiekė Belgiją. Rūpino
si latvių išeivių sielovada. Vysk. 
Sloskans yra didelis lietuvių 
tautos bičiulis, gerai pramokęs 
lietuvių kalbą.

— Kun. dr. A. Baltinis ruošia 
spaudai bolševikų Vilniuje 1947 
nužudyto vysk. Vincento Borise- 
vičiaus biografiją. Knygą pla
nuoja išleisti Krikščionis Gy
venime leidykla. Veikalas, gal 
būt išeis Lietuvių Kat. .Mokslo 
Akademijos Negęstančių Žibu
rių serijoj.

— N. Pradėtosios Marijos se
serys, įsteigusios Lietuvių Vai
kų Namus Toronte ir sėkmin
gai jiem vadovaujančios, rengia 
25-rių metų torontiškės veiklos 
sukakties minėjimą lapkričio 25, 
sekmadienį, Prisikėlimo parapi
jos salėj. ... . -

— Kun. Antanas Rubšys, bu
vęs San Diego kunigų seminari
jos profesorius, dabar jau 11 
metų dėstąs New Yorko Manhat
tan kolegijoj, ruošia spaudai įva
dą į Šv. Raštą. Išleis Krikščio
nis Gyvenime.

— Prof. Stasys Yla baigia ruoš
ti antrą tomą veikalo “Šiluva 
Žemaičių istorijoje”. Kun. A. 
Grauslys, paskatintas pasise
kimo knygos “Ieškau Tavo vei
do”, kuri jau išpirkta, dabar ruo
šia naują religinį veikalą — 
“Didžioje šviesoje”. Kun. J. 
Burkus dirba prie knygos “Dva
sių pasaulis”. Visus šiuos vei
kalus planuoja leisti Krikščio
nis Gyvenime.

tikras mokslininkas, o veikiau 
svajotojas, savos rūšies poetas. 
Kurdamas savo evoliucijos teori
ją, jis sprendė ir darė išvadas, 
remdamasis ne tiek moksliniu 
pažinimu, kiek stipria intuicija 
ir lakia vaizduote. Tačiau jo pa
skelbtoji visuotinės evoliucijos 
teorija, kuri įima net patį Dievą, 
gali turėti toli siekiančių išvadų, 
kurių greičiausiai nė jis pats ne
suvokė ir nepramatė, bet kurios 
tikrai yra pavojingos, nes nesi
derina su Apreiškimu ir nėra pa
remtos moksliškai įrodytais da
viniais.

Vienintelis, kuris giliau pa
žvelgė, į kur veda ir kur gali 
nuvesti Teilhard de Chardin 
evoliucijos teorija, yra A. Macei
na. Teilhard de Chardin prilei
džia visuotinę evoliuciją, kuri į- 
ima ir Dievą. Dievas pagal jį 
esąs evoliucijos atėjimo taškas, 
aukščiausioji pasiektoji visatos 
vystymosi tobulybė. Bet, jei 
taip, tai Teilhard de Chardin 
Dievas nėra Apreiškimo Dievas. 
Apreiškimo Dievas yra visatos 
Kūrėjas. Jis stovi virš kūrinių. 
Kūriniai nuo jo priklauso ir yra 
jam palenkti. Apreiškimo Die
vui joks kūrinys niekada negali 
prilygti nei su juo kada nors 
kaip nors susitapatinti. Žmogus, 
tobuliausias kūrinys, yra pana
šus į Dievą, bet jis nėra ir ne
gali būti su juo lygus. Štai ko
dėl Teilhard de Chardin teori
ja, nors ir kaip kas ją aiškintų, 
kaip dėl to deda didelių pastan
gų De Lubac ir mūsų A. Paš- 
kus, nesiderina su Apreiškimu, 
kaip tai teisingai pastebėjo ir nu
rodė A. Maceina. Bažnyčios au
toritetas oficialiu pareiškimu, iš
spausdintu l’Osservatore Ro
mano, aiškiai įspėjo, kad Teil
hard de Chardin skelbiamos 
mintys nėra pilnoj harmonijoj su 
Bažnyčios mokymu apie Dievą 
ir pasaulį.

Klausimas apie Bažnyčios pa
žiūrą į evoliucijos teoriją nėra 
taip paprastas ir lengvai spren
džiamas, kaip atrodo L. Damb- 
riūnui ar kaip yra parašyta Ame
rikos Katalikų Enciklopedijoj. 
Rašant tokiais rimtais klausi
mais, kaip evoliucijos teorija, 
neužtenka oasiskaitvti kurią 
nors enciklopediją, nors ji turėtų 
ir katalikiškos vardą. Reikia gi
liau pastudijuoti, ką moko Ap
reiškimas ir ką sako gamtos 
mokslai.

1. Ką sako Apreiškimas apie 
pasaulio ir žmogaus kilmę? Ma-

terialistai paprastai mėgsta kal
bėti apie Šv. Rašto “nemoksliš- 
kumą”, kalbant apie pasaulio su
kūrimą. Kai kurie iš katalikų, 
neišmanydami, kaip gintis nuo 
materialistų puolimų, pradeda 
kalbėti, kad Šv. Raštas nemokąs 
nei istorijos, nei gamtos mokslų, 
o teikiąs tik dvasinių pamoky
mų, kurie esą perduodami pa
naudojant poetines formas, ci
tuojant įvairias legendas bei mi
tus. Evoliucijos klausimas nesąs 
Šv. Rašto reikalas, bet veikiau 
esąs išimtinėj gamtos mokslų 
kompetencijdffTaip kalba, šitai- 
teigia tie, kurie neišmano, ką iš 
tikrųjų šv. Raštas moko apie pa
saulio kilmę; kurie šv. Rašte 
mato ir skaito tai, ką nori jame 
rasti, kad lengvai galėtų paneig
ti, ko nenori jame skaityti, už
tikti, prileisti.

šv. Raštas nėra žmonių, bet 
Dievo kūrinys. Jis talpina savy
je visa, ką žmonės gali sukurti, 
bet jame yra ir daugiau: yra ap
reiškiama dar ir tai, ko žmogus

(nukelta į 6 P si.)
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Per New Yorką grįžo du Ve- 
necuelos lietuvių atstovai, daly
vavę PLB seime Washingtone. 
Tie atstovai buvo — Venecue
los Liet. Bendruomenės pir
mininkas Vladas Venckus ir 
Maracay LB pirmininkas Hen
rikas Gavorskas. Į Ameriką buvo 
atvykę rugpjūčio 28, išvyko rug
sėjo 12.

Teko susitikti pirmininką ir 
pasikalbėti apie Venecuelos 
lietuvių gyvenimą. (H. Gavors
kas tuo metu buvo išvykęs ap
žiūrėti New Yorko miesto, ku
riame lankėsi pirmą kartą). Po
kalbis su pirmininku V. Vencku
mi buvo konstruktyvus, iškėlęs 
keletą sumanymų ir Vene
cuelos lietuvių prašymų.

Patsai Vladas Venckus yra 
žemaitis, gimęs Liepojoje. Jo tė
vai, kilę iš Žemaitijos, buvo nu- 
sikėlę gyventi į šį gyvą caris- 
tinės Rusijos okupuotą uostą. Jis 
pats kalba su žemaitišku akcen
tu, tekstilės inžinierius. Vene- 
cueloje gyvena per 25 metus. 
Visą savo triūsą ir energiją skiria 
lietuviškai veiklai.

Kur toji Venecuela?
Ne vienam maišosi anie Pietų 

Amerikos kraštai — kur jie yra, 
šiapus ar anapus ekvatoriaus. 
Ir šiuo atveju pasiimu žemė
lapį ir matau, kad Venecuela 
yra Pietų Amerikos kontinento 
pačiame viršuje, šiaurėje. Ji dar 
yra šiauriniame žemės pusrutu
lyje. Jos pietinės sritys prieina 
visai arti ekvatoriaus. O kur ek
vatorius, tai ten ir klimatas karš
tas, dienos ir naktys lygios — po 
dvylika valandų.

Venecuela kalnuota, tai kalnai 
žmogų pakelia į vėsesnio klima
to zonas.

Jos laikrodžiai turėtų suktis 
visai panašiai kaip New Yorke, 
o gal yra kokios valandos skir
tumas.

Lėktuvu iš New Yorko Vene
cuela lengvai pasiekiama, bet 
šiaip tai tolimas kraštas.

Kiek venecueloje gyvena lie
tuvių?

Į šį klausimą VI. Venckus at
sakė labai tiksliai — 710, įskai
tant ir vaikus. Lietuviai gyvena 
penkiose apylinkėse. Kiekviena 
turi savo išrinktą valdybą. Pats 
Bendruomenės pirmininkas gy
vena Maracay mieste.

Po antrojo pasaulinio karo iš 
Vokietijos ten emigravo nema
ža lietuvių, bet dauguma išvyko 
į Kanadą ar JAV. Tokioje Chica- 
goje dabar veikia net Venecue
los lietuvių draugija, kurią jis ir 
aplankė, būvodamas Chicagoje.

Lietuviškos mokyklos
Veikia ir trys lietuviškos šeš

tadieninės mokyklos: Maracay, 
Caracas, Valencia. Mokyklos 
dirba privačiuose namuose. To
kiam Maracay patalpas duoda 
Henrikas Gavorskas. Viso mo
kosi apie 70 vaikų.

Kaip žmonės įsikūrė?
Venecuela neturi tokių gyve

nimo Standartų kaip čia. Žmonės 
ten verčiasi kukliau, bet yra ir 
pasiturinčiai įsikūrusių. Tai pre
kybininkai, daktarai, inžinieriai. 
Iš Amerikos atvyksta lietuvių 
inžinierių, kurie dirba žibalo 
bendrovėse.

Kokia veiklos laisvė?
Venecuela yra demokratinis 

kraštas, ten visi piliečiai naudo-

Vladas Venckus Henrikas Gavorskas
jasi visom demokratinėm lais
vėm panašiai kaip ir Amerikoj. 
Nereikia jokio leidimo susirinki
mam, parengimam. Daryk visa, 
kaip tau patogiau. Jei nujauti, 
kad gali būti netvarkos, iš anks
to pasikviesk policiją. Kai išren
kama tokios Liet. Bendruome
nės nauja valdyba, paprastai jos 
sudėtis pranešama vietos guber- 
natūros įstaigai.

Vliko atstovybė
Venecueloje yra sudaryta Vli

ko atstovybė. Jai vadovauja tas 
pats pirmininkas V. Venckus, be 
jo dar įeina šie asmenys: L. Ga- 
vorskienė, V. Bieliūnienė, J. 
Kukanauza, V. Lesiūnas, P. Tu
mėnas.

Instrukcijas gauna iš Vliko 
New Yorke. Šiaip jie dažnai po
sėdžiauja ir sprendžia susijusius 
politinius reikalus, kurie iškyla 
tuo metu Venecueloje.

Tautybių komitetas
Šiame krašte veikia pavergtų 

tautų komitetas, kurį sudaro 
14 tautybių. Komitetas posė
džiauja kas savaitę ir suplanuoja 
bendrą veiklą. Kai yra grynai 
lietuviški politiniai reikalai, į 
kuriuos reikia reaguoti demonst
racijomis, jie tuoj perkeliami į 
bendrąjį tautų komitetą. Tokias 
demonstracijas rengia ne vien 
lietuviai, bet visos pavergtos 
tautos ir jų bendras komitetas 
sumoka visas išlaidas.

Toks bendras sutartinis veiki
mas daug padeda mūsų reika
lam ir plačiai išgarsina mūsų 
rūpimus klausimus, pvz. Simo 
Kudirkos atveju, birželio depor
tacijų prisiminimai.

Bendram tautybių komitete 
lietuvius labiausiai palaiko len
kai. Vietinė valdžia nekliudo 
šios veiklos. Pas juos aiškinama, 
kad ateiviai turi savo tėvynę 
motiną, ir jai padėti galima.

Apie PLB kongresą
V. Venckui teko dalyvauti 

New Yorko PLB kongrese 1968. 
Dar yra dalyvavęs trijuose P. 
Amerikos kongresuose. Gerai 
pažįsta kongreso darbus ir jų 
slinkttį.

Apie šį ketvirtąjį PLB kong-Z 
resą jis pasakė, kad reikia pasi
džiaugti JAV ir Kanados lietuvių 
darbu. Jie moka organizuotis, 
dirbti ir surengti plataus masto 
kongresus.

Kongrese daug laiko sutaupė 
specialios komisijos, kurios iš 
anksto išnagrinėjo jom paskirtą 
klausimą ir paskui pristatė kong
resui. Jam pačiam teko dirbti 
konstitucijos pakeitimo komisi
joje. Tie pakeitimai padaryti 
labai maži.

Apie Henriką Cavoršką
Nors šiame pokalbyje nebuvo 

H. Gavorsko, bet jis buvo dažnai 
minimas ir V. Venckaus ir Vy
tauto Čėsnos, kuris Henriką pa
žįsta dar iš gimnazijos dienų.

Henrikas Gavorskas yra pre
kybininkas — milijonierius. 
Maracay mieste jis turi didelius 
7 aukštų namus, kurie išnuo
mojami prekybos įstaigom, rašti
nėm. Turi jis ir savo krautuvę, 
kur pardavinėjami auksiniai 
daiktai.

Savo name jis duoda patalpas 
ir Liet. Bendruomenei. Galėtų 
jis tas patalpas išnuomoti, bet jis 
nori prisidėti ir prie lietuviškos 
veiklos. Davė patalpas, kur 
galima visada posėdžiauti, susi
rinkti, gi šeštadieniais čia vyksta 
lietuviška mokykla.

Ko Venecuelos lietuviai prašo 
ir laukia?

VI. Venckus taip atsakė į šį 
klausimą:

1. Informacinės literatūros 
ispanų kalba. Dabar tiesiog nėra 
ką įduoti sutiktam valstybės vy
rui, kokiam vyskupui. Būtų ge
ra, jei kas išleistų ispanų kalba 
ką nors panašaus, kaip čia kad 
yra “Lithuania 700 years”. To
kia knyga daug pasitarnautų.

2. Reikia atgaivinti ispanų kal
ba leistą Eltą. Ji dabar nebe
išeina, kažkur pasimetė tarp re
daktorių.. Eltą ispanų kalba rei
kėtų redaguoti ir leisti New Yor
ke ir iš ten siuntinėti. Taip bū
tų lengviau ir greičiau. Toks 
biuletenis ne tik suaktualintų 
Lietuvos klausimą, tai padėtų 
ir konkrečiai lietuvių veiklai.

3. Kai rengiami JAV mokyto
jų kursai, tautinių šokių kursai, 
reikia pakviesti ir Venecuelos 
jaunimo atstovus. Pakviečiant 
reikia ir kelionės pinigus sumo
kėti, nes ten neuždirbama tiek 
daug, kaip čia. Toks pakvies
tas grįžęs labai pagyvintų lietu
višką veiklą, išjudintų jaunimą.

Tokį vieną ar du žmones atsi
vežti į rengiamus kursus nebū
tų -taip sunku, nes į jaunimo 
kongresą pajėgiama suvežti 
daug didesni žmonių skaičiai.

4. Skirti kokį 100 dol. premi
jom, kurios bus išdalytos lietu
viškose mokyklose besimokan- 
tiem. Tas paskatins dar labiau 
mokyklą lankyti, sukels entu
ziazmą ir parodys Lietuviškos 
Bendruomenės solidarumą.

Linkėjimai
Pirmininkas dėkoja visiem 

Amerikos lietuviam už galimy
bes, kad buvo atvežta tiek daug 
jaunimo į jaunimo kongresą. 
Dėkoja už bet kokią paramą.

JURGIS JANUŠAITIS

Sklaidau, skaitau daug laiškų. 
Broliai, padėkit! Mes kenčiam 
šaltį, badą, kankina ligos, netu
rim vaistų. Neturim šilto drabu
žio. Laiškus rašo iš pavergtos tė
vynės, rašo iš Sibiro. Pagalbos 
šaukiasi net kaimynas, čia pat, 
šalia manęs ir tavęs, gyvenąs.

Daug dalykų ir keistų nutin
ka gyvenime. Nutinka ir taip, 
kad sotus, šiltai apsirengęs, so
čiai pavalgęs žmogus praeina 
pro šauksmą negirdomis.

Žmogų lydi sėkmės ir nesėk
mės. Laimingieji džiaugiasi gy
venimu, gi nelaimių ištiktieji 
šaukiasi pagalbos. Šaukiasi pa
galbos ir brolis lietuvis iš pa
vergtos tėvynės, iš tolimo Sibiro 
ir net iš čia pat.

Lyg Dievo palaima, prieš be
veik trejetą dešimčių metų gimė 
Baltas. Jis išvarė gilią vagą arti
mo meilės tarnyboj. Nušluostė 
ne vienam ašarą, ne vienam ant 
stalo padėjo gardžios duonutės 
riekę. Ne vieną pradžiugino ir 
sušildė. Ir visa tai padarė gera, 
lietuviška, laisvajam pasauly 
plakanti širdis.

Ir šiandien, spalio mėnesį, 
mąstom apie artimo meilę. Tai

VVATERBURY, CONN.
Ruošiamas kaukių balius

Jau sena, net 20 metų tradici
ja, kad Waterburio skautų tėvų 
komitetas kiekvienais metais 
ruošia kaukių balių. Šie baliai 
pasižymi puošnumu, puikiom 
dekoracijom, gerais orkestrais ir 
pakilia nuotaika. Premijuotos 
kaukės gauna dovanas. Svečiai 
atvyksta iš tolimų apylinkių ir 
nebūna apvilti, nes kiekvieną 
kartą įvyksta kas nors naujo. 
Štai praeitais metais Z. Čerkie- 
nės vadovaujamos skautės, per
sirengusios raganomis, su dide
liu triukšmu įpuolė į salę, joda- 
mos ant šluotų ir barškindamos 
puodus bei kitus įrankius. Kažką 
jos maišė induose ir staiga klyk
damos pasipylė tarp stalų, šok
damos raganišką šokį. Jos gavo 
antrą premiją. Šiemet jos vėl pa

LINKSMA ŽINIA
(atkelta iš 4 psl.)

puikūs ir moksliškai konservaty
vūs. Kadangi man teko dėstyti 
Šv. Rašto įvadą 5 metus, tad 
daug laiko praleidau skaity
damas tos srities literatūrą ir 
save laikau ‘advanced amateur 
in Scriptural matters’. Kritikas, 
atrodo, ‘nieko neužmiršo ir nie
ko neišmoko’. Jau 29 m., kai iš
bėgom iš Lietuvos, ir per tuos 
metelius kalba plėtojosi be mū
sų. Todėl mes emigrantai netu
rime jokios teisės kritikuoti šio 
vertimo kalbos, nes esam atsi
likę nuo liet, kalbos raidos ir 
plėtotės ...”

Kas liečia kalbos aiškumą ir 
naujumą, vargu ar kas išeivijoj 
pajėgtų pasivyti 30 m. bėgyje jos 
padarytą pažangą krašte. O dėl 
minties perdavimo ir vertimo 
tikslumo mūsų kritikui, atrodo, 
yra svarbiau remtis “krkščioniš- 
ko padavimo liudijimais”, o ne 
naujausiais atradimais ir moks
liniais tyrinėjimais. Jis vis dar 
bando įrodyti, kad Morkaus 
Evangelija nesanti pirmoji iš ke
turių. Bet tikim, kad šiais klausi
mais pasisakys tie, kurie ne ka
daise, bet dabar tebestudijuoja 
Šv. Raštą ir naudoja ne tik jiem 
priimtinus, bet visus prieinamus 
šaltinius.

Vertė ir nauda
Šis šviežias N. Testamento 

vertimas yra vertingas ir naudin
gas daugeliu atžvilgių. Pir-

Džiugu, kad aplanko meni
ninkai ar didieji ansambliai. 
Lankėsi Čiurlionis, Grandis, 
Grandinėlė.

Tegu būna ir toliau tokie glau
dūs santykiai, nes tik tokiu bfl- 

,du Jil^oosa lietuvybė. Palin
kėjo mažiau savo tarpe bartis ir 
visą laiką ir visas jėgas skirti 
Lietuvos laisvei.

Balfo vąjaus mėnuo. Jį paskelbė 
Balfo centro valdyba visoj Ame
rikoj. Aukų rinkėjai sparčiai 
žygiuoja Chicagos didmiesčio 
gatvėmis, sparčiai žygiuoja Det
roite, Clevelande, New Yorke, 
Los Angeles ir visose kitose lie
tuvių kolonijose. Balfo vąjus turi 
vykti spalio mėn. visur, kur tik 
gyvena bent vienas lietuvis. Tal
kon, didžion ir kįlnion, tesijun- 
gia kiekvienas iš mūsų, ar aukas 
rinkdamas, ar Baltui aukodamas!

Tiesa, praėjusieji mėnesiai 
kiek sudrumstė Balfo veiklos 
nuotaikas. Bet tai gyvenimiš
ka. Būkim atlaidūs ir tiem, kurie 
gal dėl vienokių ar kitokių prie
žasčių galvojo kitaip, gal klydo, 
gal padarė neapgalvotą žingsnį. 
Gal be reikalo ieškojom spren
dimo kitur, kai jį lengvai galė
jom pasiekti čia pat, savo tarpe.

Visa tai praeitis. Daugiau ge
ros valios, daugiau širdies, dau
giau bendrų reikalų supratimo! 
Mažytis juodos katės perbėgi
mas per didįjį šalpos kelią tene
būna nesantaikos priežastim.

Reikalingumas pagalbos 
vargstantiesiem tesujungia vėl 
mus visus vieningam darbui! 
Juk tikslas yra daug didesnis už 
mano ar tavo, kad ir gera valia 
grindžiamą, užgaidą.

sirodys, bet nežinom, su kokiom 
kaukėm.

Veiklus tėvų komitetas, vado
vaujamas J. Kemezo, rengia 
gegužines, finansuoja skautų- 
čių išvykas, stovyklas ir viso
kiais būdais remia skautišką ju
dėjimą Waterburyje.

Šių metų kaukių balius ruošia
mas lapkričio 10, šeštadienį, 
7 vai. vak. Šv. Juozapo parapi
jos svetainėj.

Linki m daug laimės vyr. sk. 
A. Mažulaitytei, kuri sukuria lie
tuvišką šeimą su A. Džekčio- 
riu. Džiaugiamės, bet kartu ir 
liūdim, nes ir vėl veikli narė 
palieka mūsų miestą.

Vytas P.

iriausia kiekvienas krikščionis 
turėtų jausti pareigą pažinti pa
ties Dievo jam skirtą Žodį. Ka
dangi šis naujas vertimas yra 
lengvai ir nebrangiai gaunamas, 
tad ne tik kiekviena šeima, bet 
kiekvienas susipratęs katalikas 
turėtų jį įsigyti. Šv. Raštas nėra 
knyga, kurią užtenka perskai
tyti vieną kartą. Tai gyvas, dabar 
kalbąs Dievo Žodis, kuriame 
skaitytojas randa atsakymą į iški
lusias gyvenimo problemas, pa
ramą sunkumuose, šviesą abejo
nių ūkanose. Ši yra pagrindinė ir 
svarbiausia racija, kodėl mum 
labai reikėjo naujo vertimo. Yra 
ir kitų. Skaitymas šio naujo ver
timo vyresniesiem bus proga 
“pasivyti” gimtosios kalbos pa
darytą pažangą, o jaunesniem ją 
pažinti švarią, modernią, be sve
timybių ir priemaišų. O įsigyti 
Naująjį Testamentą yra 
labai lengva. Kiekvienas liet, 
parapijos klebonas yra paprašy
tas būti platintoju. Todėl šią 
knygą galima gauti kiekvienoj 
klebonijoj. O jei klebonas dar 
nebūtų parsisiųsdinęs, parapie- 
čių pareikštas noras jį įsigyti 
būtų paraginimu klebonui grei
čiau užsisakyti.

Todėl visiem lietuviam tikrai 
yra linksma žinia, kad Dievo Žo
dis pasidarė mums suprantames
nis ir prieinamesnis. Tas Žo
dis, kuris pradžioje buvo pas 
Dievą ir pats buvo Dievas; per 
kurį visa buvo sutverta; kuris ta
po kūnu ir apsigyveno tarp mū
sų. “Visiem, kurie jį priėmė, jis 
davė galią tapti Dievo vaikais” 
(Jn. 1, 12).

P. Geisčiūnas
P.S. Jei Jūsų gyvenamoj vietoj 

nėra lietuvio klebono, kreip 
kitės tiesiai į leidėją adresu: 
Rev. V. Zakaras, RFD 1, Thur- 
ber Rd., Putnam, Conn. 06260. 
Kaina 5 dol.

Didžioji Balfo šeima — aukų 
rinkėjai ir tūkstančiai aukotojų 
— šiais metais dar su didės? 
niu dėmesiu, su didesniu rylBg 
teatlieka garbingą artimo nfo^ 
lės pareigą! iaJ

Tik daugiau gilesnio pamąsty
mo, daugiau geros širdies, ir vigi 
buvę nesutarimai dings. - abi

Tad darban, nuoširdžion toį- 
kon! Gera širdim nušluostylaih 
ašaras tiem, kurie dažnai- pa4- 
virkšta, nešdami sunkią gyveni
mo dalią. : sZ

Jurgis Janušaitts 
' ________
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JOURNAL OF BALTlt 
STUDIES. Volume III, Nu$- 
ber 1. Spring 1972. Redaktorius 
Arvids Ziedonis, Jr. 94 
Numerio kaina 2 dol.

Žurnalą leidžia Associatf$n 
for the Advancement of Balfet 
Studies, Ine. Šios draugijos 
direktorių tarybą sudaro es&k 
latviai ir lietuviai. Žumafas 
spausdinamas metų ketvirčiais, 
anglų kalba.

Šiame numery rašoma arile 
baltų literatūrą tremtyje, Bam- 
jos respublikų vaidmenį So
vietų ekonomijoj ir t.t. Yra k j- 
gų apžvalga, bibliografinės nau
jienos, įvykių kronika, organiza
cinių reikalų skyrius. Straipsnių 
ir apžvalgų autoriai: Ivar 
Ivask, Benedict V. Maciuik^, 
Rein Taagepera, Victor Terras, 
Rolfs Ękmanis, Audrew Ezer- 
gailis ir kiti. ' • . ’ ™

MSČR. P.tif.q JURAS,' P$. 
1891-1922-1972. Rinkta Bosto
ne, spausdinta Putname. 32 psE.

Leidinys skirtas pagerou 
’prel. Pranciškui Mykolui Junti 
jo 60 metų gyvenimo Amerikoj 
ir 50 metų kunigystės jubilie
jaus proga. . j

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietu
viškojo ugdymo žurnalas rųg- 
kyklai ir šeimai. 1972 Nr. 7 (1^). 
Leidžia JAV LB Švietimo Tajx- 
ba. Redaktorius — Petras M/ę- 
deikis, redaktoriaus pavaduoto
jai — Juozas Masilionis ir An
tanas Rinkūnas. 96 psl. Išeųgt 
du kartus per metus. Iliustru^- 

i tas nuotraukomis. Prenumeratą 
kaina 3 dol. metam. Atskiras rųj- 
meris 1.50 dol. -

Šio numerio straipsnių aud
riai: prof. J. Pikūnas, K. CfJ- 
nius, A. Rinkūnas, V. Matulaitį, 
V. Kavaliūnas, V. Augulytė, Jg. 
Malėnas, J. Andrulis, P. Maldjjį- 
Ids, J. Kavaliūnas, J. MasilioniSjj 

Faustas Kirša — PALIKIMAI-
Eilėraščiai, Nebaigti eilėraščiąj, 
Aidų aidužių aidai, Pelenai 
ir IV, Pabėgėliai, Užrašai, ir kt- 
Spaudai parengė Stasys San
tvaras. Išleido Lietuvių Enciklo
pedijos Leidykla (Juozas Kapo
čius) 1972. Viršelį ir skyrių pa
vadinimus darė Paulius Jurkus. 
Fausto Kiršos Ex Libris
Vyt. K. Jonynas. Titulinio pus
lapio raides darė Telesforas Va
lius. Iliustruota nuotraukom^. 
318 psl. Kaina 5 dol. U

. Tai itin vertingas leidinį 
Lietuvių Rašytojų D-jos pirnąįr 
ninko Leonardo Andriekaus žo
džiais knygos įžangoj tariau), 
“poeto Fausto Kiršos po mirties 
likusiųjų raštų išleidimas tei& 
džiaugsmo velionies gerbėjai# 
bei literatūros mylėtojams”, fe 
literatūrinės velionies kūrybt# 
leidinyje dar randame jo kalbą, 
pasakytą minint jo 70 m. asg- 
žiaus sukaktį Bostone, Stasįp 
Santvara paaiškinimus ir vėlią- 
nies gyvenimo svarbesnes dat# 
ir darbus. q

Laimutis švalkus — GY
VASTIS. Trečiasis poezijos rin
kinys. Vaikų skyrių iliustravo 
Algirdas Švalkus (autoriaus įti
nus). Išleido šaltinis, Nottinf- 
hame, Anglijoj, 1973 m. 96 pri. 
Kama 2 dol.



Į 
t

į

ty

6 V 1973 m. spalio 19, nr. 42 •DARBININKAS 
■M.aMiiirrMiiiaoiiirMax ■■■‘■h ■ ■ - ■

Philadelphia, Pa.

„p Mišios skautų jubiliejinėje stovykloje. Koncelebnioja iš k. 
Tėv. Gediminas Kijauskas, SJ, kun. Jonas Pakalniškis, Tėv. 
Ąugystinąs Si mana vi čius, OFM,kun. Stasys Kulbis.SJ., kun. 
Antanas Saulaitis, SJ. Nuotr. V. Bacevičiaus“31 - • . '• '

Ruginės temos ...
^ątkelta iš 4 psl.) >

§&o protu negali pažinti. Taigi 
Raštas papildo žmogišką ži- 

tidjimą dieviškuoju apreiškimu, 
kfid žmogus lengviau ir tiksliau 
pažintų save ir savo KClrėją Die- 

Apreiškimas nestovi nei 
prieš mokslą, nei šalia istorijos, 
peikiau yra tęsinys, vainikas ir 
įgpasmintojas kaip gamtos 
tuoksiu, taip ir žmogaus istori
ją- 
.jJDidžioji mūsų laikų legenda 
yra teigimas, kad Šv. Rašte 
ęsA mitų, kad Dievo įkvėptas 
Knygas reikią demitizuoti. Apie 
Įjjįtus ir legendas Šv. Rašte 

urie nenori aukščiau, 
ęs, pažvelgti; kurie ne- 

I njį>ri pripažinti nei gamtoj, nei 
/ istorijoj už žmogų aukštesnio 

veiksnio, aukštesnės galios. Kur 
kalbama apie Dievo antgamtinį 
prikišimą, kur aprašomi stebuk
lai, ten jie mato tik mitus ir le
gendas. Jie neįrodo, kad visa tai 
išoriškai nėra įvykę; ar kad tai 
Jyheštarautų tikriesiem mokslo 
(Svirnam. Jie tai laiko mitais ir 
legendomis vien dėl to, kad ne- 
■Jfileidžia antgamtinių galių bei 
jUrįsikišimo į žemės žmonių gy
venimą.
^Tiesa, tiesiogiai Sv. Raštas ’ 

j^moko nei istorijos, nei gamtos 
mokslų. Tačiau tai nereiškia, 
^d Šv. Knygos neliestų gamtos 
jū^okslų ar būtų visai šalia istori- 
j^fįS. Ten, kur Šv. Rašte kalbama 
.apie pasaulio ir žmogaus sutvė- 
«ęįiną, ne tik kad nėra priešta- 
jEgujama gamtos mokslam, bet jie 
jj(ga dar papildomi žinojimu, ku- 
jįjo žmogus savo protu negali 
j^siekti. Ten, kur Šv. Rašte at
pasakojami įvairūs įvykiai, neiš- 
^jnama iš istorijos rėmų, bet pa- 

istorijai duodama gilesnė, 
dvasinė, prasmė.

vyro dalis, taip, kad vyras ir mo
teris prigimtimi sudaro vieną 
kūną (Prad. 2,23-24).

Šitai sako Šy. Raštas apie pa
saulio ir žmogaus sutvėrimą. Ir 
šie Apreiškimo teigimai jokiu 
būdu nėra priešingi mokslo da
viniam, o tik juos papildo ir tei
kia gaires tolimesnėm studijom.

2. Ką sako gamtos mokslas 
apie pasaulio ir žmogaus kilmę? 
Teilhard de Chardin svajoja 
apie absoliučiai visuotinę evo
liuciją. Bet tai tik jo svaja, o ne 
moksliškai įrodytas faktas. Dau
gelis gamtininkų kalba apie evo
liuciją. Ją prileidžia. Bet apie jos 
apimtį yra daug nuomonių. Kai 
kurie prileidžia visuotinę evo
liuciją: viskas esą vystymosi 
procese, viskas vystymosi eigoj 
kilę ir. atsiradę iš vienos pirmi
nės medžiagos, įimant ir žmogų. 
Ši nuomonė nėra mokslinis fak
tas, kaip kai kas teigia ir rašo, 
bet yra tik prielaida bei papras
ta hipotezė. Jei moksliškai yra 
įrodoma vystymosi— galimybė 
vienoj ir toj pačioj augalų ar gy
vių giminėj, tai perėjimo gali
mybė iš giminės į giminę nėra 
moksliškai įrodyta. Vadinasi, 
vystymasis vyksta su galimybe 
pereiti iš rūšies į rūšį. Tai yra į- 
rodoma. Ir tam neprieštarauja 
Apreiškimas. Bet perėjimas iš 
giminės į giminę nėra moksliš
kai įrodytas.

Kas liečia žmogų, jo sukūri
mą, Šv. Raštas aiškiai atmeta ab
soliučiai visuotinę evoliuciją. 
Pagal Šv. Raštą žmogus yra su
kurtas specialiu Dievo veikimu. 
Tiesa, Šv. Raštas nepaneigia ga
limybės, kad žmogaus kūnas ga
lėjo atsirasti ir evoliucijos eigoj, 
bet sielos įkvėpimas į kūną bu
vo atskiras Dievo kūrybinis

Aukuro viešnagė
Lietuvių Tautinės Sąjungos 

vietinio skyriaus pastangomis ir 
kvietimu rugsėjo 29 Philadel- 
phijoj lankėsi Hamiltono dra
mos sambūris Aukuras ir su
vaidino Vyt. Alanto 3 veiksmų 
komediją “Šiapus uždangos”.
Aukuras lietuviškai visuome

nei yra žinomas kaip nenuilsta
mas dramos meno puoselėtojas. 
Savo ilgametėj veikloj jis ne kar
tį yra sušvitęs gerais pastaty
mais. Jo siela — režisorė E. 
Daugu vietytė-Kudabienė.
Kfaip ir visuomet, išvykose 

atsiranda visokių trūkumų, ku
riuos iš anksto net sunku nu
matyti. Atrodo, kad veikalas su- 
reži suotas daug didesnei scenai, 
o šioj aktoriai dažnai užkliūda
vo vienas už kito.
Vaidyba, žiūrint mėgėjo aki

mis, buvo aukštesnio lygio nei 
ridotinė, bet ši nuomonė gali 
tati. ir klaidinga, nes pats vei
kalas aktorių pastangas slopino 
irneleido jiem pilnai atsiskleis
ti.
Išskirtinai tenka pažymėti 

Oną Rugienę, ryškiai išsiskyru
sią iš viso kolektyvo. Ji buvo 
tikra. Rogienė. Jei galima būtų 
ją ko paprašyti, tai tik kad tru
putį sumažintų šaržo dozę.
Stiprus buvo dailininkas Kau- 

lakis. Jis scenoj jautėsi laisvai, 
rasdavo darbo visose situacijose. 
Na, jam ir teko nedėkingiausia 
komedijos dalis — pats “kauty- 
niij” įkarštis.
Švilpa, vadinamas profeso

rium, buvo geras, tik bėda su jo 
besikartojančiais judesiais. Įvai
rumas aktorių augina, kartojima- 
sisjį žudo.
Rašytojas Žvynakis savo susi

telkimu, atrodo, norėjo kažką at
skleisti, bet jo pastangos liko vi
durkely.

GaJ šalčiausias buvo režiso- 
rius Grina, kuriam reikėjo už
baigti prigesintą spektaklį su ne
dėkingu monologu.

Alė ir Vida derinosi prie spek
taklio visumos.

Grimas buvo labai geras, pri
taikytas apšvietimui. Tik gal no
rėtųsi Švilpą matyti senesnio 
amžiaus.

Norėtųsi, kad Aukuras vėl ap
lankytų Philadelphiją ir atsi
vežtų kūrinį, kuriame sušvitėtų 
pilnas jo pąjėgumas.

Po spektaklio rengėjai vadovę 
režisorę apdovanojo didele spal
vingų gėlių puokšte, jos asme
nyje išreikšdami padėką visam 
sambūriui. Čia žiūrovai nuošir
džiai įsijungė savo katutėmis.

LTS vietos skyriaus pirmi
ninkas Vytautas Matonis ren
gėjų ir dalyvių vardu viešai pa
dėkojo, o žiūrovai savo pritari
mą išreiškė karštais plojimais.

Po spektaklio vyko vaišės ir 
šokiai.

Padėka priklauso LTS Phila- 
delphijos skyriui už pastangas ir 
triūsą, beruošiant šį kultūringą 
parengimą, ir noris jam palinkėti 
ir ateityje tuo pačiu, nors ir sun
kiu, keliu žygiuoti.

Knygos Day of Shame 
pristatymas lietuvių 

visuomenei
Pabaltijo Moterų Tarybos Phi- 

ladelphijos skyrius rugsėjo 30 
Šv. Andriejaus parapijos salėj 
surengė Algio Rukšėno parašy
tos knygos Day of Shame pri
statymą.

Tai buvo maloni, turininga 
kultūrinė valandėlė, ir už tai 
esam dėkingi rengėjom.

Trumpu įvadiniu žodžiu šią 
valandėlę pradėjo Sniegą Jurs- 
kytė. Ji pakvietė Vytautą Voler- 
tą tarti žodį ir pristatyti auto
rių.

V. Volertas spalvingu, kartu ir 
išmąstytu žodžiu padarė knygos 
apžvalgą, staptelėdamas ties 
reikšmingesnėmis jos vietomis, 
kartu pateikdamas ir savo ko
mentarus.

Paaiškėjo, kad knygą ameri
kiečių visuomenė sutiko gana 
palankiai. Susilaukta apie 20 
recenzijų, o tai jau nemažas 
laimėjimas.

Atrodo, kad gali prireikti ir 
antros laidos. Tai yra puikus liu
dijimas apie autoriaus sugebėji
mus.

Kalbėtojas iškėlė sugestiją, 
kad autorius ryžtųsi pratęsti dar
bą ir pateiktų pasauliui šiurpu
lingą Kalantos tragediją.

Po šio žodžio į sceną buvo 
pakviestas autorius. Jo žodis bu- 
vo paruoštas raštu: išsamus, da
lykiškas, apimąs viso darbo pro
cesą iki knygos pasirodymo. 
Malonu, kad autorius atskleidė 
ir vieną kitą smulkmeną, kuri 
knygoj nefigūruoja.

Padėkos ženklan dalyviai atsi
stoję šiltai ir ilgai plojo. Po to 
autorius atsakinėjo į klausimus.

Tenka pabrėžti, kad visos kny
gos, kurias autorius buvo atsive
žęs, buvo išparduotos.

Mes pamirštam tiesą, kad 
ir knygai reikia reklamos ir 
tarpininkų, kad ji iš lentynų ga
lėtų pajudėti. Tad vietoj dejo
nių, kad knygų neperka, pa- 
dėkim jom tinkamai prisistatyti 
skaitytojui. Pratęskim darbą, ku
rį pradėjo moterų klubas.

Užbaigiamąjį žodį tarė Phila- 
delphijos skyriaus pirmininkė 
Juzė Augaitytė. Ji dėkojo auto
riui ir jam įteikė simbolinę do
vaną — Laisvės Varpo suveny
rą. Padėkojo atsilankiusiem ir 
tiem, kurie bet kuriuo būdu 
talkino ruošiant šį parengimą. 
Pakvietė visus dalyvius išgerti 
kavutės ir pasivaišinti pyragai?“ 

čiais.
Knygos pristatymas buvo pa

ruoštas puikiai. Scenoj vėliavos 
ir didelis.padidintos knygoj pla
katas (rodos, tai J. Skladaičio 
darbas). Ant padengto tautine 
staltiese staliuko — knyga. Že
miau — gyvų gėlių vazonas.

Dalyvių atsilankė virš šimto.
Ad. G.

(p.----------~Į=r-----

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES

Long Play — Stereo — Hi-Fi — Lithuanian Records

Aldutės dainuoja, A. Stepfiens mergaičių chorasj............. ....... Stereo 5.00
Montrealio Aušros Vartų cfloras, 11 dainų ................................ Stereo 5.00
Vivat Academia, Neo-Lįįuanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 8.50
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 5.00
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija ................................. Stereo 6.00
Ainių dainos, Stuttgarto šimf. muzika D. Lapinsko...........Stereo 6.00
Lietuvių pasakos, Barapįmsko, Stempužis, Lapinskas. Stereo 6.00 
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 EP.) mažo formato ............................ 2.00
Dainos ir arijos, Sol. E. Kardelienės ........................................................ 6.00
Žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos ..................................... 5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos ......................................................... 5.00
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai .......................... 6.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys,...................................... 5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai ......................................... 5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai .......................................... 5.00
Lietuva Brangi. 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota ......... 5.00
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika ................  Stereo 5.00
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ............................  Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 5.00 
Dainų ir arijų rečitalis, sol.-J. Vaznelio ................................................... 5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos ..........................Stereo $7.00 6.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00 
Mes padainuosim, Čiurlionįp ansamblio 16 liaud. dainų ................... 6.50
Kur lygūs laukai, 9 lengvos muzikos dainos. Stereo ............................. 6.00
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės. 12 muzikos šokiu ................... O.OU"
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių ....................... 2.00

linky bės, kalbant apie , žmogaus 
sukūrimą, leidžia ir lenkia ma
nyti, jog yra labiau panašu į 
tiesą, kad ir žmogaus kūnas 
buvo tiesiogiai Dievo sukurtas.

Ką sako gamtos mokslai apie 
žmogaus kilmę? Danvinas ir 
eifej© sekėjų, materialistai ir ne- 
rnaterialistai, skelbė ir skelbia, 
kad žmogus evoliucijos pa
sekmėj yra kilęs iš beždžionės. 
TaJiau šis teigimas nėra moks
liškai įrodytas faktas, o yra tik 
prielaida, paremta paties Dar
vino sufabrikuota klasta. Nie
kam š iandien nėra paslaptis, kad 
vadinamasis “komo neandri- 
cus”, kurį Danvinas ėmė kaip į- 
rodymą savo teorijai apie žmo-

Šv. Raštas ne tik neprieštarau- 
5? evoliucijos minčiai, bet, prie- 
4ingai. ją aiškiai prileidžia ir net 
nhrodo vyksmo gaires. Tai vaiz- 
$£iai, bet drauge ir preciziškai 
įprašoma pirmame Pradžios 
f lygos skyriuje. Autorius, visų 

rma pabrėžęs, jog visa yra 
ievo sukurta, toliau detalizuo

tų kaip visa susiformavo iš pir
minės, chaotiškos, medžiagos; 

4Mip paskui palaipsniui, prade- 
•liant nuo mažiau tobulų ir einant 
•♦is • prie tobulesnių, atsirado 
tuviai. Galų gale prieinama prie 
įimogaus sutvėrimo.

Žmogų Dievas sutvėrė spe
cialiu savo apsisprendimu. “Pa
darykime žmogų” (Prad. 1,26). 

<Jf 'sutvėrė skirtingą nuo kitų gy- 
tobulesnį už kitus, taip, kad 

Hftsą kitą kūriniją pavedė jo val- 
’Hyrnui ir naudojimuisi (Prad. 1, 
*2o.28). Dievas sutvėrė žmogų 
"nė tik skirtingą nuo kitų gyvių, 
A9ėt ir skirtingu būdu. Kai visa 
*feta jis sukūrė vien savo valios 
sprendimu — “jehi-fiat-teįvyks- 

tai žmogų Dievas sukūrė 
nk vienu, bet keliais veiksmais. 

"'Mat, žmogus savo prigimtimi 
"Vjra sudėtingas, todėl ir jo kūri- 
‘Was buvo sudėtingas. Visų pir- 

Dievas pasirūpino duoti 
'Mhogui atitinkamą kūną, kuris 
'5^a žemiškos prigimties (Prad. 
"■®7). Po to į šį medžiaginį kūną 
'^Dievas įkvėpė sielą, kuri yra 
dvasinė, dieviškos prigimties. 
Siela, jųsįįungusi su kūnu, pa- 
Srė'j&nogų/gj^ą ir į Dievą

veiksmas, ir tik per jį buvo su
kurtas žmogus. Tačiau Šv. Rašto 
tekstas ir visos paduodamos ap

gaus kilmę iš beždžionės, yra 
paties Darvino sufabrikuotas 
falsifikatas. Patys garsieji biolo-

gai ir antropologai šiandien ne
sutaria tarp savęs dėl žmogaus 
evoliucijos. Jei yra, kaip Teil
hard de Chardin, prileidžiančių 
absoliučią evoliuciją, kurios pa
darinys esąs ir žmogus, tai kiti, 
žinodami, kad perėjimas iš gimi
nės į giminę nėra įrodytas, ma
no, jog esą galima kalbėti tik 
apie visai atsitiktinį žmogaus ki2 
limą evoliucijos pasekmėj; tai 
esąs casus a se-Šios nuomonės 
yra garsus Sorbonos profesorius, 
Nobelio premijos laureatas, 
Monson. Vadinasi, ir materialis
tas Monson nusigręžė nuo Dar- 
wino ir atsigręžė į Šv. Raštą, 
kuris teigia, kad žmogus yra 
sukurtas atskiru Dievo veiksmu.

Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2. V. Noreika ............................
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras ...................................................
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo. . . .Stereo $6.00 
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus, 1 1 šokių muzika solo . . . 
Sutemų garsai, V. Stankus. 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės.
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio, 14 liet, dainų.
Toks mūsų likimas. V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 
Varpas,, Toronto choro liet. dainos ir operos (Stereo) 
7 Kristaus žodžiai. Šv. Kazimiero parapijos' choras .’...........................
Svajonių žemė, 13 modernių dainų, stereo ................................. .............
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ................... Stereo $2.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų .................
Kur banguoja Nemunėlis, A. Brazio 9 dainos ir giesmės ..................
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys ...............................
Grįšim, grįšim, Moterų okteto 15 dainų............ ............................ Stereo
Dainos ir arijos, V. Daunoro ......................................................................
Linksmieji broliai, juokų ir šokių rinkinys ..................................................
Dainų rinkinys su Lietuvos Himnu VI ....................................................
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Būtos ans., 16 d. Stereo 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamh. 17 I. dainų; Stereo 
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ans. 14 l.d. Stereo 
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dukrytės. 15 liet, dainų. Stereo 
Lietuvių tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija ..... ..................................
Lietuvos ’ kanklės, 14 I. kūrinių, vad, C). Mikulskienei. Stereo
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių ......................................... Stereo
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro Jeid...................Stereo $5.00
Žibuoklės, L. Striko moterų seksteto 14 liet, dainos. Stereo 
Pupų dėdės ir kitų muzika, dainos 27 ................................. ...................
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir c horu...................... Stereo
A. Dvariono šokių muzikos rinkinys Nr. 25 ..........................................

o paskui ir moterį, kuri kūnu yra

Waterbury, Conn., kur bus pamintos arkivysk. J. Matulaitis. 
Koncertas bus šv. Juozapo parapijos salėje, 29 John St. 
Pradžia 5 v. popiet.

Taigi ne Šv. Raštą reikia taikyti 
prie mokslininkų išvedžiojimų, 
bet veikiau mokslininkai turi at
sigręžti į Apreiškimą, kad jame 
rastų šviesos ir mokslo proble
mom teisingai spręsti.

3. Kodėl Teilhard de Chardii. 
atkreipė į save tokį didelį dė
mesį tikinčiųjų ir net netikin
čiųjų tarpe? Manau, todėl, kad jo 
teorija apie visuotinę evoliuciją, 
kuri siekia patį Dievą, duoda 
naują galimybę Žmogui spręsti 
savo santykius su Dievu. Žmo
gui jo santykių su Dievu nusta
tymas visada buvo savos rūšies 
drama. Dievas ir aš! Kodėl aš tu
riu priklausyti nuo Dievo? Ko
dėl aš negaliu būti žmogus sau, 
nepriklausomas? Kodėl aš netu
rėčiau atsistoti šalia Dievo? Ko
dėl aš negalėčiau jam prilygti? 
Visi šie klausimai jau nuo ro
jaus dienų kilo žmoguje, gundė 
jį ir gundo. Teilhard de Chardin 
atskleidžia galimybę lengvai ir 
palankiai išspręsti mūsų santy
kių su Dievu klausimą. Pagal 
Teilhard de Chardin Dievas, 
tiesa, yra visko viršūnėj, bet jis 
yra evoliucijos vyksme, todėl 
yra pasiekiamas, todėl yra ga
limybė, vykstant evoliucijai, jį 
pasiekti ir šalia jo atsistoti. Yra 
tad galimybė pasiekti tai, ką 
gundytojas Ievai žadėjo rojuje: 
“Būsite it Dievas”! (Prad. 3,5). 

ši tariama galimybė vilioja ir su
vilioja daugelį. Ji yra tikroji prie
žastis, kodėl daugelis nūdien 
mini Teilhard de Chardin, juo 
žavisi.

(Bus daugiau)

Dainuojam su Lione. Juodytės 16 lietuviškų dainų ...........................
Mano Lietuvos prisiminimai, sol. I.. Juodytės .......................................
Muzikos rinkinys 28 (Karo mokykla ir kit.j ............................................
Motule mano, j . Serapinš-nės dainos ......................................................
Lietuviški šokiai, akord. K. Daubaras. 18 šokių. Stereo 
Mes žengiame su daina. New Yorko vyrų okU4o 1 i d. Stereo 
Vakaruškininkės dainuoja, S. Barkus, giesmės, dainos ........................
Dainos ir arijos, K. Petrausko .....................................................................
Čiurlionis, albumas iš 2 pi. 28 dainos ......................................... ..........
Tra-lia-lia. 18 skautišku dainų ....................................................  Stereo
Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Lisz.t Stereo 
Aukuras, vaikui įdainuota 14 liet. d.ūmi ....................................  Stereo
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių........................................... Stereo
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės su himnu ..................  St< r< o
A. Šabaniausko, po 12 damų-šokių 10. II. 18 ir 26 albumas po 
Lietuvos koplyčios iškilmės Romoj. Stereo .............................................
Lietuvos Atsiminimų radijo jubiliejus. Stereo .......................................
Lionės Juodytės dainų-operų rečitalis ................................ ...................
Iš Rūtų šalelės. A. Stephens singers .......................... ........ ...................
Dainos, A. Dičifitės-Trcčiokienės. rečitalis ..............................................

Grojame Jums, Neo-Lituanų 6 šokių dainos .............................................
Dainos ir arijos. J. Armonieiiės ..................................................................
Ar žinai tų šalį, Romos Mastienės...............................................................
Skambėkite dainos. J. Krištolaitytės ..........................................................
Lietuvių kompozitorių dainų rečitalis. S. Klimaitės .............................
Kur gimta padangė. 14 lengvos muzikos kūrinėlių .............................
Tykus buvo vakarėlis. 14 lengvos muzikos dainų ................................
Jūreivių keliai, 16 lengvų muzikos dainų. Stereo ................................
Gimtinės dangus. 12 lengvos muzikos kūrinėlių ...................................
Svajonių muzika. 12 nmzikos-šokių dainos. Stereo ..............................
Tėviškės vėjas. 13 muzikos-šokiu dainos. Stereo ..................................
Ar tu meni. 13 muzikos-šokių dainos. Stereo ........................................
Sek pasaką vaikam. L. Rast(*»»yiės ir D. I-apinsko, Stereo ................
Lietuvių kompozitorių dainw<''B. Kemežaitės .........................................
Gina Čapkauskienė dainuoja. Stereo ..........................................................
Antanas Kučingis su orkestru. Stereo ........................................................
Anoj pusėj Nemunėlio. 12 muzikos-šokių dainų. Stereo ........... ..........
Akvarelė, 14 lengvos muzikos kūrinių. Stereo ....................................•••••
Žiburėlis. 14 muzikos-šokių dainų. St« ieo ................................................
Svajonių žemė, 13 lengvos muzikos ir šokių dainų. Stereo..................
Sodauto, Vilniaus vyrų choro 8 dainos........................................................
Oi, toli. toli... Phila. choro "Viltis” 12 dainų. Stereo ............ ...........
Labą rytą, N. Y. vyrų choro "Perkūnas 15 dainų. Stereo ..................
Vai lėkite dainos, Ghicagos Vyčių choro dainos. Stereo ......................
Pranaše Didis, Liet. Evangelikų choro giesnrės .....................................
Kur lygūs laukai, 9 lengvos muzikos-šokių dainos. Stereo....................
Kokiais keltais aš keliausiu, dainuoja vyrų kvint. "Baltija ................

...5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
4.00 
6.00 
2.00 
2.00 
3.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
7.00 

10.00
5.00
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.(X) 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.50 
6.00 
6.00
6.00 
.6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00

Baltos gėlės, Hamiltono Aido choro su V. Venkaičin.
13 dainų. Stereo ............;............     6.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA

910 Wllk>ughby Ave„ Brooklyn.'N.Y. 11221

(Siųsti tik plokštelių užsakymus. Gavėjas apmoka tik gavęs 
sąskaitą ir plokšteles, nes kartais užsakoma plokštelės, kurios 
iSparduotos.)
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PLB IV SEIMO NUTARIMAI
(atkelta U 3 p*l.) ■ džiant juos į viešąsias gyvena

mojo krašto mokyklas;
badus ir, suderintų tikslų sie
kiant, jungtis j giminingas gru
pes.

3. Kol lietuvių tauta bus oku
puota ir bus vykdoma rusifikaci
ja Lietuvoje ir jos kultūriniai bei 
ekonominiai pasiekitnai bus sie
jami su integraline Sovietų Są
jungos dalimi, lietuvių išeivijos 
uždavinys turi būti okupanto 
daromų skriaudų bei lietuvių 
tautos naikinimo atskleidimas 
pasauliui; todėl seimas prašo rū
pintis, kad laisvojo pasaulio kul
tūra ir išeivijos lietuvių kultūri
niai laimėjimai pasiektų gyvąją 
lietuvių tautą.

4. Prašo ir skatina visas Kraš
tų Lietuvių Bendruomenes iš
naudoti kiekvieną progą kelti 
Lietuvos laisvės reikalą ir pro
testuoti pnes žmogaus teisių pa
neigimą Lietuvoje.

Lietuviu kultūros ugdymas
1. Seimas, būdamas nuo

monės, kad kultūrinė kūryba yra 
viena iš ryškiausių tautinės są
monės išraiškų, konstatuoja, kad 
Lietuvoje dėl svetimos okupa
cinės prievartos laisvas moksli
nis tyrimas ir kultūrinė kūryba 
nėra galimi, o kai kurios tauti
nės vertybės slopinamos bei 
naikinamos.

2. Seimas didžiuojasi Lietu
vos kūrėjų bei mokslininkų kū
rybiniu gajumu, kuris įstengia 
prasiveržti ir pro svetimus varž
tus, todėl siūlo puoselėti ryšius 
tarp lietuvių, gyvenančių išeivi
joje ir tėvynėje, remiant kūry
bines pastangas ir keičiantis kū
rybiniais pasiekimais.

Santykiuose su gimtojo kraš
to lietuviais reikia pasitikėti 
savo sąmoningumu, sąžinės 
jautrumu ir tautinės garbės su
vokimu.

3. Seimas kviečia visus tautie
čius stengtis, kad laisvajame 
pasaulyje esančios mokslo aka
demijos, institutai ir kitos kultū
rinės institucijos, su kuriomis 
jie turi ryšių, remtų, skatintų 
ir organizuotų mokslinį tyrimą 
ypač tų sričių, kurių objektyvus 
tyrimas yra varžomas Lietuvoje.

4. Seimas taip pat ragina lie
tuvių šeimas diskutuoti su savo 
priaugančia karta lietuvių kultū
rinės kūrybos laimėjimus, su
pažindinti ją su lietuvių moks
lo ir kultūros darbais ir savo na
muose nuosekliai didinti kultū
rinės kūrybos veikalų knygyną.

5. Seimas labai vertina asme
nis ir organizacijas savo kūryba, 
švietimu bei materialine parama 
keliančius laisvajame pasaulyje 
lietuvių kultūrinį lygį.

6. Seimas siūlo, kad pajėges
nės Kraštų Bendruomenės ska
tintų ir materialiai remtų meni
nių bei literatūrinių vienetų iš
vykas į tuos kraštus, kur lietuviš
kos jėgos yra silpnesnės. Taip 
pat pagal galimybes skirti sti
pendijas jaunuoliams, norin
tiems studijuoti lituanistiką 
Siaurės Amerikoje.

7. Seimas kviečia atskirų Kraš
tų Bendruomenių vadovybes 
apsvarstyti, kokius konkrečius 
uždavinius ryšium su šio seimo 
nutarimais jos ryžtasi atlikti.

Lietuviškasis švietimas
1. Seimas, turėdamas galvoj 

pagrindinį šeimos vaidmenį lie
tuvybei jaunojoj kartoj įdiegti ir 
išlaikyti, skatina tėvus:

a. vartoti namuose lietuvių 
kalbą;

b. mokyti namuose vaikus lie
tuviškai skaityti, rašyti prieš lei-

Tautodailės paroda Vokietijos lietuvių studijų savaitėje.

c. organizuoti ir leisti vaikus į 
liet vaikų darželius, mokyklas,

jas, vasaros stovyklas;
d. prenumeruoti vaikams 

Eglutę, jaunimui Ateit}, Skautų 

bei lietuviškus laikraščius;
e. pirkti vaikų ir jaunimo 

skaitybai liet, knygas.
2. Turėdamas galvoj pačios 

Lietuvių Bendruomenės vaid
menį bei pareigas lietuviškojo 
švietimo reikalu, skatina LB 
Kraštų valdybas ir švietimo in
stitucijas:

a. organizuoti ir visomis iž
elėmis remti kraštų liet mo
kyklas, organizacijas, sportą, sto
vyklas bei rūpintis mokslo prie
monių (knygų, plokštelių, skaid
rių) leidimu, tobulinimu ir pa-

b. plėsti bendravimą su ki
tuose kraštuose vykdomu liet, 
švietimo darbu, siunčiant in
struktorius padėti vesti kursu 
(lietuvių kalbos, tautinių šokių 
ir-kt.) bei atsikviečiant kitų kraš
tų jaunimo atstovus į savo ren
giamus kursus, studijų savaites, 
vasaros stovyklas;

c. paskubintu tempu parūpinti 
namų skaitybai liet, knygų tiek 
jaunimui, tiek ypačiai vaikams, 
skelbiant ir vykdant knygoms 
ruošti ir leisti penkmetinius 
planus bei vajus;

d. skubiai ruošti leidinius, 
kurie būtinai reikalingi mūsų 
jaunuomenės lietuviškam žody
nui plėsti;

e. skatinti baigusius lituanisti
nes mokyklas tęsti savo lituanis
tinį lavinimąsi pedagoginiuose 
kursuose, siekiant lituanistinių 
mokyklų mokytojo kvalifikacijų.

Dėmesys lietuvių jaunimui
Seimas ypatingą dėmesį skiria 

lietuvių jaunimui, jo organizaci
joms, spaudai ir kitiems jo sie
kiams. Skatina jaunimą įsijungti 
į tautinių šokių, dainų ir meno 
ansamblius, sporto klubus, ideo
logines jaunimo organizacijas 
(ateitininkus, skautus, vyčius 
neolituanus, šviesiečius-san- 
tariečius ir kt.), dalyvauti sto
vyklose ir lankyti lituanistines 
mokyklas.

Taip pat seimas prašo jaunimą 
ugdyti tautinį solidarumą jauni
mo organizacijų tarpe ir tikisi, 
kad jaunimas su nauja energija, 
naujais metodais ir naujai įsigyta 
patirtimi bei jaunatvišku ryžtu 
tęs vyresniųjų pradėtus darbus, 
gausiai stodamas į Lietuvių 
Bendruomenės gretas ir vienin
gai siekdamas mūsų visų bendrų 
tikslų įgyvendinimo.

Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga

Seimas, apsvarstęs ir išdisku
tavęs Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos reikalus, pareiškia:

Mūsų visų viltys ir siekimai 
priklauso nuo mūsų vieningo or
ganizuotumo, kurį mums teikia 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė, jungianti laisvojo pa
saulio lietuvius ir Lietuvių 
Chartos principais vykdanti 
bendrus tautinius tikslus.

Dėl to seimas sveikina Pasau-
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
ryžtą įsijungti į Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę ir dar su di
desniu pasiryžimu bei meile sa
vajam kraštui siekti mūsų visų 
lietuvių pagrindinio tikslo — 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo.

Seimas nutaria, kad Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės val
dybos sudėty dalyvautų Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdybos atstovas, ir reko
menduoja Kraštų Lietuvių 
Bendruomenės valdyboms, kad 
sudarytų galimybę krašto, apy
gardos ir apylinkės valdybose 
dalyvauti Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos junginių va
dovybių atstovams pagal vietos 
sąlygas. j.

Seimas pageidauja, kad Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga ir lietuvių jaunimo organiza
cijos rastų glaudaus tarpusavio 
bendradarbiavimo pagrindą ir 
praktiką.

Seimas rekomenduoja, kad 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos pavadinimas būtų pa
keistas į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Jaunimo Sąjun
gą ir kad jos statutas būtų Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos patvirtintas.

Tautinė religinių 
institucijų reikšmė

Lietuviška parapija yra reikš
mingas lietuvybės išlaikymo ži
dinys. Po antrojo Vatikano suva
žiavimo, įvedus tautines kalbas 
mišiose ir kitose religinėse apei
gose, seimas ragina, kad tie 
dvasiškiai, tiek ir parapiečiai pa
sirūpintų, jog kiekvienoje lie
tuviškoje parapijoje bent vienos 
mišios kiekvieną sekmadienį 
būtų aukojamos lietuvių kalba. 
Pageidaujama, kad visų konfesi
jų lietuviškuose maldos namuo
se būtų meldžiamasi lietuviškai. 
Kur reikalinga, parapijoms į tal
ką ateina Kraštų Lietuvių Bend
ruomenės.

Kraštuose ar kontinentuose, 
kur yra daugiau lietuviškų pa
rapijų, stengtis įkurti lietuviškas 
sielovadas, kurioms priklausytų 
visos tos vietovės lietuviškos pa
rapijos.

Informacija
Seimas, įvertindamas lietu

viškos spaudos ir komunikacijos 
svarbą, sveikina visas lietuvių 
išeivijos laikraščių redakcijas, 
leidyklas, lietuviškos televizijos 
ir radijo valandėlių vedėjus ir 
pranešėjus ir informacijos biu
rus.

Seimas skatina Kraštų Bend
ruomenių valdybas bendradar
biauti su spaudos darbuotojais, 
siekiant, kad visos lietuviškos 
šeimos skaitytų pagal pasirin
kimą išeivijoje leidžiamus lietu
viškus laikraščius ir periodinius 
leidinius.

Seimas ypatingai vertina PLB 
valdybos leidžiamą informacinį 
leidinį Pasaulio Lietuvis, kuris 
yra įgavęs visuomenės pasitikė
jimą, ir ragina visas Kraštų val
dybas finansiškai prisidėti prie 
jo išlaikymo, plečiant prenume
ratorių skaičių ir telkiant finan
sinę paramą.

Seimas taip pat teigiamai ver
tina įvairių kraštų užsimojimus 
savo leidiniais informuoti apie 
lietuvių kultūrą gyvenamųjų 
kraštų kalbomis. Ypač kreipia
mas dėmesys į JAV leidžiamą 
anglų kalba šešių tomų Lietuvių 
Enciklopediją, kuriai reikalinga 
skubi visuomenės parama.

Seimas, konstatuodamas oku
panto daromą tendencingos pro
pagandos skriaudą lietuvių tau
tai, skatina visuomenę remti 
Eltos biuletenio leidimą ir ieš
koti būdų bei priemonių, kad 
kultūrinės radijo valandėlės bū
tų pradėtos transliuoti per Radio 
Fre e E u rope ir Radio Liberty 
siųstuvus į Lietuvą.

Čiurlionio 100 metų sukaktis
1975 metais lietuvių taut mi

nės pasaulinio masto menininko 
M. K. Čiurlionio 100 metų gim
tadienį. Seimas ragina visą lie
tuvių visuomenę šią nepaprastą 
sukaktį tinkamai paminėti ir pri
statyti menininko darbus plačia
jai pasaulio visuomenei, keliant 
lietuvių tautos kultūrinius pa
siekimus.

Lietuvių sportininkams
Įvertindamas galimybę per 

sportą palaikyti ryšius ne vie 
tik tarp įvairių kartų, bet ir tarp 
atskirų kraštų, seimas sveikina 
sportuojantį jaunimą ir skatina 
kuo gausiau dalyvauti organi
zuotam lietuvių sporto klubų 
veikime ir prašo PLB valdybą

Rašytojas E. Cinzas, gyvenąs Belgijoje, šių;metų studijų 
savaitėje Vokietijoje. Jam šiemet buvo paskirta Liet. Rašy
tojų Draugijos premija. *--- ---------------- ------------

daugiau dėmesio skirti organi
zuotai sportininkų veiklai, pade
dant jiems koordinuoti ir ruošti 
tarptautines lietuvių sportines 
varžybas bei išvykas.

Padėkos
1. Seimas reiškia padėką vi

soms organizacijoms ir asme
nims, sveikinusiems Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės IV sei
mą. Taip pat dėkoja visiems 
laisvojo pasaulio lietuvių bend
ruomenės darbuotojams, spau
dai ir radijo valandėlėms, lietu
vių mokslo ir kultūros kūrė
jams, tautinių šokių šventės va
dovams, organizatoriams ir šo
kėjams, chorams ir jų vedėjams, 
kultūrinių bei visuomeninių lie
tuvių švenčių bei antrojo jauni
mo kongreso rengėjams ir vi
siems lietuviškų tautinių darbų 
rėmėjams.

■ 2. Seimas teigiamai vertin 
Vliko pirmininko dr. Juozo Va
liūno ir jo vadovautos lietuvių 
delegacijos narių dr. Petro Vilei
šio, dr. Jono Genio bei Eglės 
Žilionytės pastangas iškelti Lie
tuvos laisvės reikalą Helsinkio 
konferencijoje, glaudų bend
radarbiavimą su kitų Pabaltijo 
tautų delegacijomis ir visiem 
nuoširdžiai dėkoja už pasiauko
jimą ir ryžtą.

3. Seimas reiškia nuoširdžią 
padėką Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės IV seimui ruošti ko
mitetui.

4. Seimas reiškia padėką Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybai už paskutinių penkerių 
metų darbą.

5. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės ketvirtasis seimas, įver
tindamas PLB valdybos pirmi-

VVINDSOR, ONT.
Švyturio šaulių gegužinėj

Švyturio jūros šauliam nutarus 
ruošti gegužinę pas Jolandą ir 
Mykolą Kizius, jie ir vėl mielai 
sutiko užleisti gegužinei savo 
dižiulį sodą ir namus prie St. 
Clair ežero, Kanadoj.

Gegužinė įvyko rugpjūčio 5, 
sekmadienį, Tecumseh prie
miesty, Kanados pusėj. Detroito 
upė jungia St. Clair ir Erie 
ežerus, sudarydama JAV ir Ka
nados sieną.

76 svečiai, apsėdę stalus, galė
jo gėrėtis nepaprastu vaizdu: 
St. Clair ežero vandens žyd
rumu ir jame sportuojančiais bei 
žvejojančiais laivais.

Daugelis šaulių maudėsi. Kiti 
nęsusilaikė ne fotografavę, kad 
ilgai šią gegužinę prisimintų.

Tai buvo reto nuotaikingumo 
gegužinė. Už visus jos malonu
mus ponam Kiziam buvo atsi
lyginta tik žodžiu “ačiū”. Šiais 
laikais tai retenybė!

Mykolo Vitkaus vadovaujama 
kuopa (kaip jau žinoma iš spau
dos) įsigijo 8 akrų sklypą, o da
bar rūpinamasi statymu didelio 
namo visai Detroito šaulių šei
mynai. Sportiniam šaudymui 
šaudykla jau pastatyta. Tačiau 
dar daug ko reikia! Šiuo metu 
paskelbtas ir vykdomas pinigi
nis vajus šauliškos stovyklavie
tės statybai.

Savo kalboj pirm. M. Vitkus 
padėkojo visiem gegužinės pa
reigūnam, šauliam ir nešauliam.

Kuopos valdybai įstojimo pa
reiškimus įteikė šie kandida
tai: č. Skrebulienė iš Detroito 
ir devyni iš Windsoro — M. 
Žilinskas, Ad. ir Vyt. čiuprins- 
kai, Valė ir Alb. Tautkevičiai

Poetė Kotryna Grigaitytė 
skaito savo kūrybą Vokieti
jos lietuvių studijų savaitėje.

ninko Stasio Barzduko nepails
tamą 22 metų bendruomeninį 
darbą, išrenka jį Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės garbės 
pirmininku.

PLB IV seimo nutarimų ko
misija: pirmininkas — Vytautas 
Kutkus (JAV), sekretorius — Jo
nas Urbonas (JAV); nariai — dr. 
Kazys Ambrazaitis (JAV), dr. Ka
zys Bobelis (JAV) dr. Adolfas 
Damušis (JAV), Juozas Danys 
(Kanada), Henrikas Gavorskas 
(Venecuela), Zeferinas Juknevi
čius (Argentina), Zigmas Juras 
(Didžioji Britanija), Justinas Lu
košius (Vokietija), dr. Aleksan
dras Mauragis (Australija), dr. 
Bronius Radzivanas (JAV), Ąlgis 
Rugienius (JAV), Algi Zapa- 
rackas (JAV)

(V. Tautkevičienė yra Aušros 
kvarteto vadovė Windsore), B. 
Balaišis, Eug. Pakauskienė, P. 
Pečkys, A. Rimša, šiuo metu 
Švyturio kuopa turi apie 30 kan
didatų.

Kuopos iždininkas Step. Lun- 
A gys vikriai ir sumaniai vedė lo

teriją. Jam talkino Viktorija ir 
Laura Leonavičiūtės. Buvę do
vanų savininkai — Mykolas Vit
kus, Adelė Čiuprinskienė ir 
Step. Lungys. Laimingieji — Jz. 
Kirvelaitis, B. Leonavičienė ir 
A. Rimša.

Šeimininkavo virtuvėj ir pa
tiekė gegužinės dalyviams gar
džius pietus St. Vyčienė ir K. 
Kirvelaitienė; jom pagelbėjo va
sarvietės savininkė Jolanda Ki- 
zienė. Kiti pareigūnai — Angelė 
Šukienė, V. Rinkevičius, Jz. 
Kinčius, Jul. Rinkūnas.

Švyturio pirm. Mykolas Vit
kus gražiai padėkojo už didžią 
auką abiem Kiziam, šios puikios 
vasarvietės šeimininkam. Sesė 
Jolanda ir brolis Mykolas turi 
tikrai gražiai išpuoštą rezidenci
ją: daug meno paveikslų, skulp
tūrų, didoką biblioteką, kurios 
lentynom užpildyti vis perka 
naujai išeinančias knygas. Tas 
puošmenas apžiūrinčius svečius 
brolis Mykolas pavaišino.

Šią Švyturio kuopos gegužinę 
reikia laikyti labai nusisekusia ir 
pavyzdinga.

švyturio kuopos pirmininkui 
’ linkim nenustoti ryžto ir turimos 
nuostabios kūrybinės energijos. 
Kuopa yra tikrai stipriose ir pa
tikimose rankose.

Gyvuokit, sesės ir broliai 
šauliai švyturiečiai!

V. Mlngftla

Wortb, Fla., lietuvių klubo pw 
mininns, 82 metų, mirė spali 
13, ieitsdieiiį, 8 v.v. Jis d*l||r 
vavo klubo susirinkime, Pwjį 
vedė lusirinkimą ir - nas« ' 
sukrito. Buvo nuvežtas į ligoire- 
nę ir ten mirė. . • -J'.

— bdfio seimas įvyks lapko
čio IDClevelande, naujuosiuose 
Lietuvių namuose, 877 East 1 
St., Cleveland, Ohio, 44119. Na
mai yn prie naujosios lietuvių 
parapijos. Balfb skyriai prašomi 
prisiųiti centro valdybai seimo 
atstovij vardus, pavardes ir adre
sus iki spalio 26. Vykdant BaP 
fb statuto nurodymus^ 
seime itstovai turi boti pristatyk 
ti generaliniam sekretoriui -1^ 
dieni) prieš seimą. Balfb cen&o 
valdybos adresas — 2606 W. $3 
St., Chicago, Illinois, 606$% 
Skyriai taip pat prašomi pristatyt 
ti centro valdybai skyrių naąįų 
sąrašus.
To reikalauja organizacinė tvar
ka. ;TU

— Solistė Gina Čapkauskiesiė 
spalio 20, šeštadienį, 7 vai. val&i 
dainuoja Philadelphįjoj, Š'V.' 
Andriejaus parapijos salėj. Koh- 
certą rengia Philadelphįjos Atei

tininkai. '*'<
— Moksleivių ateitiiiinlb| 

rudeni kursai Putname ren
giami lapkričio 22-25, Padėkdą 
dienos savaitgalį. Kursų tema — 
pažiūrologįja. Prašome visus re-' 
gistruotis kuo anksčiau pas Irę- 
ną Eivienę, 137 Bellevuėj 
Brockton, Mass., 02402.

— jonas Jasaitis, JAV LR 
tarybos narys ir Balfb direktor 
rius, nuo vasaros pradžios per
duoda pasaulines žinias šešta
dieniais ir sekmadieniais pęr 
Sophie Barčus radijo progra
mą. {pasaulinių žinių tarpą jr 
terpia pranešimus ir apie svar
besniu lietuviško gyvenimo,jį- 
vykius.

— Venczaelos laikraščiai "EI 
Univenal” (VI. 3 d.) ir “Ei Ca- 
rabobeno” (VI. 3 d.) paminėjo 
Romo Kalantos susideginirfio 
metinei. Įdėjo jo fotografijas. 
Įdomu, kad Kalantos mirties na
tinės kaip tik sutapo su Sovietų 
Sąjungos “parlamentarų” vieš
nage Venecueloje. Tas ir sukėlė 
ypatingą Caracas gyventojų dė
mesį, ypač lydint eiseną, kuri 
prie Simom Bolivar paminklo Sw> 
dėjo gyvų gėlių vainiką, papuoš
tą Lietuvos ir Venecuelos tauri
nėmis vėliavomis. Laikraštis 
"La Religion” taip pat paminė
jo tą įvykį. (Elta)

— Kinados LB krašto tarybas 
trečios sesijos suvažiavimas £- 
vyks Londone, Ont, spalio 27- 
28. Šalia įvairių organizacinių 
reikalų, b ars simpoziumas tema 
"Kanados Lietuvių Bendruo
menė sekančiame dešimtmety
je”. Bus bandoma žvelgti į ati
ties veiklu, į dabarties jaunimą 
ir kitas problemas.

— Lietuvių kalbos žodynas 
mokykit! ir namams, red. ptof. 
A. Klimo ir St. Barzduko, baigia
mas spausdinti Saleziečių 
spaustuvėj Romoj ir išeinašį 
rudenį. Tad pirmas iliustruotas 
lietuvi; k. žodynas. Leidžia JAV 
LB švietimo taryba.

« ■*’
— Kun. Vytautas Memėuąs, 

Joliet vyskupijos kunigų seną- 
to viceprezidentas, drauge pu 
vyskupijos kancleriu kun. Dp»- 
niel Rym rugsėjo 12-13 atsto
vavo Jollet kunigų senatui Illi
nois, Indianos ir WisconsUpp 
kunigą lenatų pasitarime Roęk- 
fordemjll.

— Mokslo ir karybos rimto- 
ziume archit. Algimantas Rup
lys ii Bloornfield, Midi., ap
žvelgs Europos moderniąją 
chitektdfu arėhit. Algis Žemu
tis iš Vuliington, D.C., kalbas 
apie Amerikos moderniąją aretyi- 
tektOrą Abi paskaitos bus Staty
bos serijoj, kuriai vadovauja aįr- 
chit. Albertas Kerelis iš (įji- 
cagos.

— Diil. J. Banks-BaukaM ka
rinių puodą buvo surengta Mėl- 
bourno lietuvių Namuose Tei
tos šventės proga.
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JAV LB krašto valdybos pir

apžvalginiame pranešime sumi
nėjo viską, ką jo vadovaujama

ai

būtinybė. Biuletenis būsiąs di-

Tarp klausimų, nukreiptų į 
naująjį PLB pirmininką, buvo ir 
noras patirti, ką B. Nainys galvo
ja apie ryšius su okupuotu kraš
tu. Atsakyta, kad PLB seimo nu
tarimai saistys dabartinę PLB 
valdybą ir jokio bendradarbiavi
mo su okupantu nebus.

8¥yb* mūsų bendruomenei atsiei
sianti per 8000 dolerių ir todėl 
'tenka su pagrindu iš jos laukti Po PLB pirmininko B. 
pateisinimo atliktais darbais. Be 
'to, jis pareiškė viltį, kad, beplu- 
$Snt lietuvybės darbuose, neat
siras Ispanijos karo, o darbuoto-

°įų veikloj bus ieškoma “turinin- 
2<kos elegancijos”.
X* Po pranešimo buvo keletas 
P klausimų; taip pat buvo pako- 
2<taentuoti kai kurie buvusios 
o^aldybos sprendimai bei darbai, 
prisiminus buvusią dainų šven-

dr. B. Nemickas, ir I. Kazlaus
kas. Pirmieji trys. įsnnKU SeSe- 
rių metų terminui, kiti—trejų.

J kontrolės komisiją išrinkti 
N. Jersey apygardos atstovai dr. 
R. šomkaitė, V. Mėlynis ir A. 
šaulys.

Dėmesio centre buvo JAV LB 
krašto valdybos pirmininko rin
kimai. Buvo du kandidatai. Pir
mas — Juozas Gaila, pasireiškęs 
bendruomeninėj veikloj pra-' 
ėjusios valdybos kadencijoj,

"3tiek galint pozityviau; prade
dant jai rengtis, reikią sušaukti 
bfietuvių muzikų bei dirigentų 
"Nuvažiavimą, kad jie galėtų dai- 
*/bos šventės reikalu tarti kom- 
-^>etentingą žodį. Prisiminti ir 
°f>raėję JAV LB t-bos rinkimai, 
"'kuriuose būta daug nesklandu- 
°hių, o pačios rinkimų taisyklės 

buvo parengtos labai atmestinai.

Po to buvo naujo PLB pirmi
ninko B. Nainio žodis, iš kurio 

jbųvo matyti, kad į PLB vadovy
bę atėjo energingos veiklos as- 
^ųaenybė ir kad jis pasiryžęs 
jpąjudinti visus didžiuosius LB 
rūpesčius iš pagrindų. Iš jo kal

ybos susidarė įspūdis, kad jam rū- 
.f£)ės ne gražbylystė, bet “Bus 

Imamas arklas ir bus einama 
Jįaetuvos keliu”.
/ B. Nainio žodį pratęsė St. 

Jparzdukas, buvęs PLB pirmi
ninkas, B. Nainio valdybai suti
kęs talkinti redaguodamas Pa
saulio Lietuvį.

z - St. Barzdukas reiškė įsitikini- 
ųaą, kad jis einąs LB kūrėjų nu
rodytu keliu. Jis tvirtai įsitiki
nęs, kad Pasaulio Lietuvio biu
letenis, mūsų bendruomenei yra 
^7 
-ž

Barzduko pranešimų buvo pa- 8^ pasaulio lietuvių jaunimo 
skelbti gautieji lietuviškų in- kongresą ir nevengęs imtis kitcr 
stitucijų, organizacijų ir laikraš- * Lietuvių Bendruomenei 
čių redakcijų sveikinimai. Pasi
gesta Vliko sveikinimo, čia pri- 
durtina, kad šiai JAV LB sesi
jai nedidelį dėmesį parodė ir 
mūsų spauda: už jai skirto stalo 
per abi dienas tebuvo matomi 
tik du spaudos atstovai.

Po to ėjusiame dr. V. Vardžio 
pranešime buvo paryškintas rei
kalingumas dėmesio įvykstan
čiam antrajam mokslo ir kūry
bos simpoziumui, kuris kviečia
mas “tarpusavio ryšiam atnau
jinti ir sustiprinti, naujom pažin
tim sudaryti ir moksliniais atsie- 
kimais savųjų tarpe pasidalinti”. 
Čia bus stipri ir įdomi akademi
nė programa, kurioj ne tik bus 
apžvelgti dabarties mokslo lai
mėjimai, bet bus bandoma įžiū
rėti ir ateities intriguojančias 
perspektyvas. Čia reikia visų 
talka prisidėti prie mūsų moks
lininkų sukvietimo, nes jie “daž
nai, paskendę tarp knygų, už
miršta ryšį su lietuvių bendruo
mene”— pabrėžė dr. V. Vardys.

Rinkimai
į naująjį 7-osios tarybos pre

zidiumą buvo pasiūlyti: Al. Ru
gienius, dr. A. Damušis, J. Ur
bonas, Robertas Selenis, J. Ja
saitis, T. Blinstrubas, kun. Tra
kia, D. Vaitkevičiūtė. Sesijai nu
tarus rinkti prezidiumą iš trijų 
narių, balsų dauguma buvo iš
rinkti Detroito LB didžiūnai 
Algis Rugienius, Jonas Urbonas 
ir Robertas Selenis.

Į JAV LB garbės teismą iš-

reikšmingų darbų. Antrasis — 
Vytautas Kutkus, aktyvus bend- 
ruomenininkas nuo pat pirmųjų 
JAV LB kūrimosi dienų, o kar
tu efektingai reiškęsis ir kituose 
lietuvybės sąjūdžiuose. __ -

Ne vienam tarybos atstovui 
buvo nelengva apsispręsti, už 
kurį pabalsuoti, kuriam būtų 
geriau patikėti trejų metų JAV 
LB vykdomojo organo vadova
vimą. Visiem juk aišku, kad Lie
tuvių Bendruomenės taryboj 
gimdomos idėjos. Idėjos kyla iš 
gilesnių protų ir gilesnio kūry
binio polėkio. Bet į gyvenimą 
idėją neša aktyvistai. Jie prigy- 
do ją kaip dirvoj sėklą, iš ku
rios išauga vešlus želmuo. Jei iš 
JAV LB tarybos išplaukia tik nu
tarimai, tai gyvenimo aktyvistai 
juos verčia produktyviais dar
bais. Vienas iš jų turėjo būti 
parinktas šiai aktyvisto misijai.

Abu kandidatai buvo paprašy
ti pasisakyti LB veiklos klausi
mais.

Juozas Gaila kalbėjo trumpai, 
santūriai ir, sakytume, gana kuk
liai aptarė savo bendruomeninį 
credo. Ir pačioj sesijoj jis laikė
si santūriai, nevedė jokios vadi
namosios rinkiminės kampani
jos.

Vytautas Kutkus į rinkimus 
ėjo iš anksto pasiruošęs. Jis se
nokai buvo pasiskelbęs kandi
datu į krašto valdybos . pirmi
ninkus, laiškais kreipėsi į tary
bos narius, prašydamas už jį bal-

... t . » i

suoti. Tarybos sesijai jis buvo 
paruošęs ilgą kalbą, kurioj iš
dėstė Bendruomenės aspektus 
ir baigdamas apeliavo į tarybos 
narių sąžinę, pažymėdamas, 
kad, balsuojant už jį, bus pasi
sakoma už tvirtą Amerikos Lie
tuvių Bendruomenę.

Stapto balsavimo daviniai 
buvo tokie: už Juozą Gailą — 
25 balsai, o už Vytautą Kutkų 
— 22. Čia reikia pastebėti, kad 
sesijoj dalyvavo 47 tarybos na
riai. Nedalyvavo 2.

Vytautas Kutkus, pralaimėjęs 
rinkimus, vėliau savo svei
kinime naujai išrinktajam JAV 
LB pirmininkui Juozui Gailai, 
reikšdamas linkėjimus bend
ruomeniniame darbe, paste
bėjo, kad čia nėra nei laimėju
sio, nei pralaimėjusio: laimėjo 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nė.

Antroji sesijos diena 
Antroji sesijos diena buvo pra-

z>

. Gran Torino Brougham 2-Door Hardtop

-£
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MATĘ

JAV LB VII tarybos suvažiavimo spalio 6-7 Detroite naujai
išrinktas tarybos prezidiumas. Iš k. Jonas Urbonas, Algis 
Rugienius — pirmininkas, Robertas Selenis. Nuotr. J. Urbono

1974 Fordai pasirodė rugsėjo 
rnėnesį. Visose automobilių ir 
sunkvežimių laidose yra svarbių 

^pakeitimų.
Labiausiai pakeistas auto

mobilis auto pramonėj yra 
’faUSTANG II. Tai mažas, spor
tiškas ir prabangus automobilis, 
*£uris, kaip Fordas tikisi, bus 
Gaujos klasės pirmtakas.

‘ Mustang II yra 19 colių trum
pesnis už 1973 Mustangą ir 

2Šeptyniais coliais trumpesnis už 
'originalųjį Mustangą, pasiro- 
*'džiusį 1964 balandžio mėn. 
Standartiniai mechaniniai kon
tūrai ir prabangūs pritaikymai 

^viršija tuos, kuriuos galima 
’ rasti bet kuriame kitame Fordo orgamintame naminiame automo
bily. Jo struktūra numato pui- 
'ttius manevravimo galimumus, 
taip pat ir didelio automobilio 

-patogumus žmonėm, kurie nori

NAUJUOSIUS

1974 THUNDERBIRD naujai 
atrodo užpakaly, turi galingesnį 
standartinį motorą, greitai įžie
biamas. Į naujų pasirinkimų sri
tį įeina permatomas “mėnulio 
stogas”, greitai atšildomas 
“windshield” ir užpakalinis 
langas.

Užpakalinės lempos yra pilno 
pločio. Naujas “bumperis” pri
derintas prie bendro automobi
lio vaizdo.

Vėlesniojo 1973 modelio stan
dartiniai įrengimai, pasilieką ir 
1974, yra oro vėsinimas, stiprūs 
langai, operiniai langai, lengvai 
paspalvintas stiklas ir tvirtos 
plastikos stogas. Naujas stan
dartas yra 460 kubinių colių V-8 
motoras, anksčiau buvęs pasi
renkamas. Automatinė trans-

-tarėti mažo automobilio pliusus, 
-bet nenori atsisakyti didelio au- 
-tomobilio patogumų ir pra
bangos.

-b
Didėjant kuro ekonomijos 

problemai, yra madonų žinoti, 
4fead Mustango II keturių cilin- 
"derių motorui užteks vieno ga
lono maždaug dvidešimčiai my
ku, normaliai važiuojamt mies
tais ir priemiesčiais.

■° Mustang II yra išleistas dviejų 
tftilių ir keturių modelių. Vienas 

yra dviejų durų vadinaunaisis 
■^notchback” su tradicine stogo 
linija, primenančia originadųjį 
Mustangą. Kitas — trijų durų 
■*hatchback” su šviežiai nusilei
džiančia stogo linija ir su dūri
ntais užpakaly. Dviejų durų 
a^notcbback” gaunamas kaip pa- 

ndinis keturių vietų modelis 
kaip super-prabanginis

4£hia. modelis pavadintas Fordo 
"projektavimo studijos Italijoj 
<¥ardu. Trijų durų "hatchback” 
modeliai yra 2+2 ir Mach I.

misija pasilieka standartinė.
1974 FORD turi būdingų nau

jovių visuose modeliuose. Pato
gesnis ir prabangesnis iš vidaus.

Visi Fordai, įskaitant 10 auto
mobilių ir keturis “station” veži
mus Custom 500, Galaune 500, 
LTD ir LTD Brougham serijose, 
turės naują sistemą prieky sė- 
dintiem; tokiu būdu saugiau jau
sis vairuotojas ir keleiviai.

Plienu apjuostos radiadinės 
padangos aukštutinių serijų 
modeliuose ir 44 kubinių colių 
V-8 LTD Country Sąuire “sta
tion” vežimuose dabair yra stan
dartinės. Automatinė trans- 

- misija, jėgos kontroliuojamas 
vairavimas ir jėgos kontroliuo
jami priekiniai diskiniai stab
džiai pasilieka standartiniai vi
suose Forduose.

1974 Ford TORINO prisista
to su nauja priekine išvaizda 
aukštutinių serijų modeliuose, 
su nauja užpakaline išvaizda 
sedanuose ir kietaviršiuose, su

1974 FORDUS?

didesniaūs standairtiniais ir pasi- 
renkaunaiis motorais, su naujaiis 
paisirinkimaiis, įskaitant operi
nius langus, jėgos kontroliuo
jamą saulės stogą, greičio kont
rolę ir automatinės tempera
tūros kontrolės oro vėsinimą.

Aukštųjų serijų modeliai — 
Gran Torino, Gran Torino 
Brougham, Gran Torin Sąuire ir 
Gran Torino Sport — dar turi 
naują priekinį “bumperį”. Visi 
modeliai, išskyrus “station” ve
žimus, turi didelius pakeitimus 
užpakaly, įskaitant naujas lem
pas, “bumperį”, skardą ir orha- 
mentaciją.

Į Gran Torino Brougham 
modelių patobulinimus įeina: 
tvirtos plastikos stogas, operi
niai langai, gaubtuvo papuoši
mas, prabangūs ratų uždangalai, 
plienu apjuostos radialinės pa
dangos, perskirtos sėdynės, pa
tiesalai.

MAVERICK 1974 pasirodo su 
naujais pasirenkamais prieki
niais diskiniais stabdžiais, nau
jais priekiniais ir užpakaliniais 
“bumperiais” ir praplėstu Luxu- 
ry Decor pasirinkimu.

Nauji pasirenkami rankiniai 
diskiniai stabdžiai yra beveik to
kie pat, kaip pilno dydžio For
dų, Thunderbird ir Torino. Nau
ji priekiniai ir užpakaliniai 
“bumperiai” padidina protek
ciją.

Šešiolika išorinių spalvų — 
10 naujų. Jų sąrašas: Pearl 
White, Orange, Yellow-Green 
Metallic, Grabber Blue, Me- 
dium Lime Yellow, Ginger 
Glow, Bright Blue Glow, Green 
Glow, Tan Glow, Grabber.

Į Fordo divizijos PINTO 1974 
naujus pasirinkimus įeina galin
gesnis motoras ir prabanginis

dėta mišiomis. Jas aukojo JAV 
LB tarybos narys kun. G. Kijaus- 
kas, SJ, Dievo Apvaizdos naujoj 
bažnyčioj. Jis pasakė progai pri
taikytą pamokslą, pabrėždamas, 
kad Šventosios Dvasios šviesoj 
Kristus mum leidžia suprasti ir 
įvertinti išeivijos dalią. Mum 
lemta kalbėti ir liudyti už tuos, 
kurie nutildyti. “Melskim Die
vą”, sakė pamokslininkas, “kad 
mes ištesėtume”. Pavergtų bro
lių padėtis tėvynėj yra per sun
ki, kad pakęstame tarpusavio 
nedarną. Yra labai daug daly
kų, kurie mus riša. Tegu būna 
ir šios tarybos svarstymai ir nu
tarimai vieningi ir palaimingi 
visai mūsų tautai.

Tokiomis mintimis žėrėjo 
kun. G. Kijausko įspūdingai pa
sakytas pamokslas.

Baigiamieji posėdžiai
Lygiai 10 vai. prasidėjus posė

džiui, buvo paskelbti švietimo, 
kultūrinių reikalų, ekonominių- 
fjnansinių, jaunimo, organizaci- 
ūių-administracinių ir politinių- 
informacinių reikalų komisijų 
Priimtieji nutarimai bei.. reko
mendacijos. Dėl jų įvyko disku
sijos. Keletas nutarimų visumos 
posėdy buvo atmesti. Buvo at
mestas siūlymas, kad šios tary
bos kadencijos laikotarpy būtų 
išbaigtas JAV LB suorganizavi
mas į apygardas. Buvo atmestas 
ir siūlymas, kad tarybos nariai 
būtų įpareigoti aktyviai dalyvau
ti apylinkių bei apygardų veik
loj. Priimtos rezoliucijos bus 
skelbiamos spaudoj.

Vykstant diskusijom, J. Kava
liūnas, pasisakydamas švietimo 
reikalu, akcentavo tinkamo dė
mesio kreipimą į knygą. Fi
nansiškai nepajėgiem kraštam 
Amerikos lietuviai turėtų pagel-

garso kontroliavimas. Patobu
linti priekiniai diskiniai stab
džiai. Nauji priekiniai ir užpa
kaliniai “bumperiai”.

Į Fordo divizijos PINTO 1974 
naujus pasirinkimus įeina galin
gesnis motoras ir prabanginis 
garso kontroliavimas.Patobulin
ti priekiniai diskiniai stabdžiai. 
Nauji priekiniai ir užpakaliniai 
“bumperiai”.

Pinto prisistato su trimis 
stiliais: su dviejų durų sedanu, 
trijų durų Runabout ir “station” 
vežimu.

Naujas 2.3 litrų (140 kubinių 
colių) keturių cilinderių motoras 
(pirmas Jungtinėse Valstybėse 
projektuotas ir pagamintas met
rinis motoras) bus pasirenkamas 
visuose modeliuose. 2.0 litrų ke
turių cilinderių motoras dabar 
bus standartinis visuose mode
liuose.

Keturių greičių rankinė 
transmisija yra standartinė, trijų 
greičių automatinė transmisija 
pasirenkama. Ilgesnės spyruok
lės užpakaly ir kiti pagerinimai.

Pagerinti ir su naujais pa
sirinkimais yra LENGVIEJI 
SUNKVEŽIMIAI.

Keičiantis Amerikos gyveni
mo stiliui, per kelerius paskuti
niuosius metas keitėsi ir leng
vieji sunkvežimiai. Jie pasidarė 
labai palankūs ir patogūs asme
ninei transportacijai. 1974 me
tam yra didelis pasirinkimas 
įvairių sunkvežimių — viduti
nių, sunkių ir extra-sunkių. 
Yra ir mažas importinis Fordo 
sunkvežimis—Courier. (Skelb.)

bėri, kad knyga pas juos nuke
liautų. Iš visos eilės siūlymų 
praktiškai LB veiklai būtų nau
dinga įsidėmėti, kad įvykių ka
lendorius turėtų apimti ne tik 
lietuvių renginius, bet ir di
džiuosius amerikiečių moksli
ninkų ar kitas suvažiavimus, į 
kuriuos būtų pasistengta patekti 
su mūsų aktualijomis; įsteigti 
stipendijų fondą ir šiuo reikalu 
pasistengti sudominti apylin
kes; įsteigti kultūrinę stipendiją 
muzikam ir kt. menininkam; 
sustiprinti solidarumo įnašų rin
kimą ir įvykdyti atsiskaitymą 
su atitinkamom institucijom. Ir 
t.t.

Diskusijom pasibaigus, pra
bilo naujai išrinktas JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas Juo
zas Gaila.

Savo gerai apmąstytoj kalboj 
pirmininkas, prisiminęs JAV LB 
kūrimosi dienas, augimą ir stip
rėjimą, stabtelėjo prie dabarties 
LB uždavinių. Jo žodžiuose su
skambo aiški bendruomeninė 
samprata bei LB tikslai. Aiškiai 
buvo jaučiama, kad jis yra pasi
ryžęs bendruomeniniodarbo 
aukai. Tarp kitko J. Gaila pareiš
kė, kad labai norįs surasti damą 
tarp JAV LB ir Alfos, bet pabrė
žė, kad, jei vienybės vardan 
reikėtų paaukoti veiklą, jis pasi
rinktų veiklą.

Apskritai, Juozas Gaila su savo 
kalba prisistatė kaip aiškus, są
moningas ir tvirtas LB veikė
jas. Po jo žodžio ir jam abejin
gieji nuoširdžiai įsijungė į ilgą 
plojimą su linkėjimu laimingai 
ir sėkmingai vadovauti trejų me
tų laikotarpy Amerikos Lietu
vių Bendruomenės darbams.

Naujasis JAV LB tarybos pre
zidiumo pirmininkas Algis Ru
gienius sesijos uždaromajam

I PADĖKA

Baigus visiem vasaros atosto
gas ir sugrįžus į normalias vė
žes, Stamfordo ir apylinkės Lie
tuvių Moterų Federacijos klu
bas nori padėkoti menininkam, 
kurie padėjo mum papuošti ga
leriją baisiojo birželio minėjimo 

proga. Tie menininkai buvo:
J. Rūtenis, Long Island; E. Kra
sauskas, Mamereneck, N. Y.; J. 
Kova, Rocky Kili, Conn.; S. 
Liaukos, Huntington, Conn., A. 
Narbutas, Anglija; A. Kozmą, 
Norwalk, Conn.; L. Aukštuolis, 
Stamford, Conn., Vida K., Rocky -
Hill, Conn.

Taip pat nuoširdus ačiū Stam
fordo apylinkės moterim lietu
vėm, kurios leido parodoje išsta
tyti savo audinius, drožinius, 
gintarus ir t.t.

Labiausiai norime padėkoti J. 
Matulaitienei ir jos jaunimui. 
Jie, atvažiavę iš New Yorko, 
taip gražiai pasirodė.

Didelis ačiū ponam Valiušai- 
čiam, kurie leido mum pasinau
doti trispalve, dengusia kun. Va- 
liušaičio karstą, ši trispalvė ple
vėsavo Stamfordo aikštėje tris 
dienas.

Dėkojame ponam Radzevi- 
čiam iš Norwalk, Conn., už tokį 
gražų tautinių šokių grupės 
priėmimą.

Ačiū visiem!

Klubo pirmininkė Stefa 
Vaikuti e nė, galerijos komite
tas: Aušra Vaitužienė ir Adėlė 
Kozmą

žody pastebėjo, kad sesija buvo 
darbinga ir kad esam gerame 
kely.

Sesija buvo baigta kun. J. Bo- 
revičiaus sukalbėta pras
minga malda ir visų sutartinai 
sugiedota Lietuvos himnu.

Su šia 7-osios JAV LB tarybos 
pirmąja sesija Amerikos Lietu
vių Bendruomenės darbam su
žymėti atsivertė naujas lapas. 
Reikia tikėtis, kad šios tarybos 
užmojai paliks šviesius ženklus 
bendruomeninių darbų baruose.

Balys Raugas

8MRM0RĖS ŽINMfc
40 valandų atlaidai Sv. Alfon

so parapijos bažnyčioje praside
da spalio 21, sekmadienį, 10 v. 
Baigsis spalio 23, antradienį, 7 
v.v. .mišiomis ir procesija. Per 
pamaldas giedos didysis choras, 
mokyklos vaikai dalyvaus proce
sijoj. Visi kviečiami kuo gausiau 
dalyvauti šiuose atlaiduose.

Daina, vyrų choras, pradėjo 
savo repeticijas spalio. 9 d. 7:30 
v.v. Lietuvių svetainės kamba
riuose. Choras giedojo per lietu
viškas pamaldas spalio 14. Cho
ro pirmininku yra kun. Antanas 
Dranginis. Jis kviečia visus lie
tuviškų giesmių ir dainų mėgė
jus įsijungti į chorą.

Jautienos kepsnių pietas ren-. 
gia lietuvių posto 154 legionie
riai spalio 21, sekmadienį, gra
žioje Eastem Center salėj, 
Eastem Avė. Prašom bilietas iš 
anksto įsigyti, nes juos greitai 
parduoda. Prie įėjimo negalima 
gauti. Be jautienos bus ir kitų 
valgių. Bus loterija, šokiam gros 
orkestras. Pradžia 1 vai. po pie
tų, baigsis 6 v.Vr"’ «

Halloween vakarą rengia Šv. 
Alfonso suaugusių klubas spalio 
27 Šv. Alfonso mokyklos salėj. 
Pradžia 8 v.v., šokiam gros or
kestras. Gražiausiem kostiumam 
ir kaukėm bus skiriamos dova
nos. Rengėjai kviečia visus kuo 
gausiau atsilankyti.

LT Sąjungos Baltimorės sky
rius spalio 27 rengia koncertą 
Lietuvių svetainės didžiojoj sa
lėj. Pradžia 7 v.v. Programą at
liks Bostono sekstetas, vadovau
jamas muziko Juliaus Gaidelio. 
Veiks loterija. Šokiam gros jau
nų lietuvių orkestras Aidai. Bi
lietas galima gauti lietuvių sve
tainėj ir pas Vladą Bačanską. 
Visi kviečiami.

Raimondas Jančaras įstojo į 
Towson State mokytojų kolegiją, 
studijuos anglų kalbą ir literatū
rą, norėdamas įsigyti magistro 
laipsnį.

Vladas Pečaitis, naujosios kar
tos lietuvis, staiga mirė spalio 4. 
Velionis buvo susipratęs lie
tuvis. Mišios už jo sielą buvo’ 
Šv. Alfonso bažnyčioj spalio 8. 
Palaidotas New Cathedral kapi
nėse.

Vincas Žakas, ankstesnės kar
tos lietuvis, ilgai gyvenęs Bal- 
timorėj, po sunkios ir ilgos ligos 
mirė spalio 7. Velionis buvo su
sipratęs lietuvis, uoliai lankė 
lietuvišką bažnyčią ir lietu
viškus ^parengimus. Mišios už 
jo sielą buvo spalio 10 šv. Al
fonso bažnyčioj. Palaidotas Mo
ly Redeemer kapinėse. Nuliū
dime liko sūnus Juozas ir brolis 
Juozas.

Jonas Obelinis
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HARTFORD,

Gera naujiena
Hartforde susiorganizavo Jau

nimo Sąjunga. Narių turi apie 
20 (dabar gal ir daugiau). Šią 
gerą ir linksmą naujieną prane
ša Juozas Stankaitis ir Danutė 
Šliogerytė, LB jaunimo sekcijos 
atstovai, apylinkės valdybos po
sėdy rugpiūčio 23. Ta proga val
dybos nariai pasveikino organi
zatorius ir naują Jaunimo Są
jungą, pažadėdami ją paremti 
aukomis ir kitokiais būdais.

LB apylinkės veikla
Vasarą daugelis stengėmės iš

važiuoti kur nors toliau ir atos
togas praleisti gražioj gamtoj. 
Bet mūsų apylinkės veiklioji 
Danutė Grajauskienė nepoil
siavo per ilgai Kennebunkpor- 
te, Maine. Ji vėl kurta ir juda. 
LB vardu organizavo autobusą j 
New Yorko demonstracijas, kitą 
— į seselių susiartinimo šventę 
Putname, Conn. Dabar vėl su
organizavo autobusą — į Nerin
gą, Vennont į Nekaltai Pradė
tosios Marijos seserų ir jų rė
mėjų sąskrydį. Surinkti važiuo
jančius nėra lengva. Bet D. Gra
jauskienė nebijo vargo; dėl tojai 
pasiseka.

Neringoj
Saulėtą ir gražų rudens sek

madienį, rugsėjo 23, autobusas, 
pilnas iškylautojų, išvažiavo iš 
Hartfordo, Conn., į Neringos va- 
sarojančio jaunimo stovyklą. At
vykusius maloniai pasitiko se
selės. Negalinčius vaikščioti pa
vežė automobiliu. Stipresnieji 
patys nuėjo gražiuoju miško ke
liu.

Autobusas atvažiavo ir iš Bos
tono. Kiti atvyko savo automobi
liais. Seselių rėmėjų ir svečių 
prisirinko gausiai. Buvo ir jauni
mo, bet nedaug.

Mišios koplyčioj, pamokslas ir 
lietuviškos giesmės sujungė vi
sus artimai. Vėliau — pietūs, 
Neringos apžiūrėjimas. Pasi
vaikščiojimas gražioj kalnų gam
toj. Susitikimas su bičiuliais bei 
draugais ir mieli pasikalbėjimai.

Po to kultūrinė programa. Rė
mėjų valdybos pirmininko V. 
Vaitkaus ir pedagogo A. Masio
nio kalbos apie Neringą. Rašy
tojo Jurgio Jankaus kūryba. Jos 
ištrauką su įsijautimu pateikė 
Izabelė Žmuidzinienė. Skaitė ir 
pats autorius — su įsigyvenimu 
ir su humoru. Programos daly
viai savo paskirtį atliko puikiai ir 
įdomiai.

Vakarop, po kavutės, lietu
viškų sūrių, duonytės ir kitų 
gardumynų, svečiai ir rėmėjai, 
atsisveikindami su seselėm, 
draugais ir pažįstamais, pradėjo 
ruoštis namo.

Esam dėkingi N. P. Marijos 
seselėm už malonią viešnagę, 
programos dalyviam — už kultū-
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CONN.

rinę ir meninę dalį, taip pat ir 
D. Grąjauskienei už parūpintą 
transportacįją (be jos pastangų, 
nebūtume pamatę Neringos ir 
gražaus Vermonto).

Tarptautinis festivalis
Spalio 15-20 (visą savaitę) 

Hartforde bus etninių grupių 
pasirodymas — festivalis. Rug
sėjo 24 tuo reikalu įvykusiame 
LB apylinkės valdybos posėdyje 
jos nariai rūpestingai diskutavo 
lietuvių dalyvavimo klausimą. 
A. Dzikas, etninių grupių atsto
vas, anksčiau turėjo posėdį su 
miesto burmistru G. Athanson 
ir kitų tautybių atstovais, vėliau 

■ — ir su lietuviškų organizacijų 
atstovais. Lietuviai festivalyje 
dalyvaus LB Hartfordo apylin
kės vardu. Pakviestos ir visos 
kitos organizacijos rengti lietu
vių skyrių kartu.

Sudarytas rengimo komitetas: 
Alfonsas Dzikas — pirmininkas, 
Dalia Dzikienė — dailės paro
dos ir tautinių šokių programos 
vadovė, Danutė Grajauskienė 
— knygų, plokštelių ir kitokių 
reikmenų parūpintoja, Birutė 
Zabulienė — LMK Federacijos 
atstovė, valgių pristatymo vedė
ja ir kiti talkininkai.

Festivalis šiemet bus iškil
mingesnis, gyvesnis ir įdomes
nis. Hartfordo burmistras G. At
hanson tautinių grupių posėdyje 
pateikė visas instrukcijas ir in
formacijas, kaip surengti festi
valį įspūdingiau.

Festivalio atidarymas įvyks 
spalio 15, pirmadienį, 7 vai. vak. 
G. F. & Co. Gentinei salėj, 11 
aukšte, Main gatvėj. Prieš atida
rymą bus paradas centrinėj 
Main gatvėj. Visų tautinių gru
pių atstovai žygiuos su savo vė
liavom. Moterys bus apsirengu
sios tautiniais drabužiais. Ati
daryme dalyvaus — svečiai ame
rikiečiai, pakviesti G. Athanson 
sekretorės, televizijos pareigū
nai, fotografai, žurnalistai. Vė
liau visa tai bus rodoma televi
zijoj ir aprašoma laikraščiuose.

Lietuvių programa vyks spalio 
18, ketvirtadienį, 7:30 vai. vak., 
ir spalio 20, šeštadienį, 1:30 vai. 
p. p. Programą atliks lituanisti
nės mokyklos auklėtiniai, vado
vaujami mokytojos D. Dzikie- 
nės.

LB valdyba ir rengimo komi
tetas maloniai kviečia visas or
ganizacijas prisidėti prie geres
nio parodos pasisekimo, dailės 
dirbiniais, valgiais ir kitaip. Kar
tu kviečia vietinius ir apylinkės 
Lietuvius dalyvauti festivalio 
atidaryme, o savaitės bėgyje ap
žiūrėti parodą. Bus galima nusi
pirkti dailės dirbinių, knygų, 
paveikslų, plokštelių, valgių ir 
t.t. Nepraleiskit progos pamatyti 
savo ir pažvelgti į kitų tautų, 
meną!

SAVI, PAS SAVUOSIUS

LB metinis balius
Paskutiniame posėdyje, rug

sėjo 24, LB apylinkės valdybos 
nariai galutinai nutarė rengti 
metiių balių lapkričio 3, 7 vai. 
vak. Lietuvių Piliečių klubo sa
lėj, 227 Lawrence St., Hartford, 
Conn. Programa bus gera ir gra
ži. Ją atliks Clevelando oktetas, 
vadovaujamas Ryto Babicko. Bi
lietai platinami. Priimkit gražia
balsį ir gerai išlavintą oktetą 
gausiu atsilankymu. Įsigykit bi
lietus anksčiau ir neplanuoldt 
tą vakarą ko nors kito.

Posėdyje dar nutarta, kad LB 
apylinkės valdyba ves savo veik
los biuletenį ir sudarys visų or
ganizacijų parengimų kalen
dorių laikraščiam.

Gauta liūdna žinia: Jaroslaw 
Luchkan, ukrainiečių veikėjas ir 
buvęs pavergtų tautų komiteto 
pirmininkas Hartforde, tragiškai 
žuvo lėktuvo avarijoj. Valdyba 
nutarė pareikšti užuojautą šei
mai ir pasiųsti gėles LB apy
linkės vardu. (A. a. J. Luchkan 
yra kalbėjęs ir lietuvių Vasario 
16 minėjimuose.)

LB apylinkės valdyba gruo
džio 2 ruošia Algio Rukšėno 
knygos Day of Shame prista
tymą. Pakviestas ir autorius. 
Ta proga visi vėl prisiminsim 
Simą Kudirką. Švč. Trejybės 
bažnyčioj tą dieną 9 vai. ryto bus 
aukojamos mišios. Po mišių kny
gos pristatymas, vaišės ir t.t. bus 
parapijos salėj.

Posėdžio pabaigoj mūsų at
stovas A. Dzikas padarė sklandų 
pranešimą iš PLB seimo. Visi 
atidžiai jo išklausė, pareikšda- 
mi buvusiam atstovui padėką. A. 
.Dzikas, LB tarybos narys spa
lio 6-7 dalyvavo LB tarybos su
važiavime Detroit, Mich.

M.P.

A.a. Jonas Merkys
Vietos prieglaudos namuose, 

sulaukęs 81 metų amžiaus, rug
sėjo 3 mirė Jonas Merkys. Mir
ties priežastis — drebėjimo liga.

Buvo pašarvotas Kari o no-M ol- 
loy koplyčioj. Iš Švč. Trejybės 
lietuvių bažnyčios buvo nulydė
tas į Šv. Benedikto kapinės, 
Bloomfield, Conn. Ten ir palai
dotas. Gedulingas mišias už ve
lionį aukojo ir kitus paskutinius 
patarnavimus atliko, pasakyda
mas ir pamokslą, klebonas kuh. 
J. Matutis. Karstą nešė Matas Pa
lubinskas, Vytautas Petravičius, 
Antanas Šliogeris ir Pranas Špa- 
kauskas.

A. a. Jonas Merkys buvo 
gimęs Jūžintuose. Baigęs teisės 
mokslus, buvo Panevėžio apy
gardos teismo teisėju. 1925 vedė 
taikos teisėjo Grinkevičiaus 
dukterį Stasę Grinkevičiūtę, su 
kuria gražiai ir laimingai išgyve
no 48-rius metus. Jų sugy
venimą gražiai apibūdino ir kle
bonas kun. J. Matutis savo pa
moksle. Ir tikrai, sirgdamas a.a. 
Jonas pasakojosi, kad niekada 
nebūtų radęs kito tokio žmo-

Putnamo sodyboje šią vasarą. Iš k. I-je eilėje —M. 
Galdikienė, sesuo M. Felicija — namo vyresnioji, L. Jur
kienė, H-je eilėje—dr. Kriaučiūnas, dr. A. Kučas, A. Vasaitis, 
p. Šimaitis.

gaus, kuris jį taip būtų prižiū
rėjęs ir mylėjęs sergantį, kaip jo 
žmona Stasė.

Velionis su žmona, pasitraukę 
iš Lietuvos, gyveno Vokietijoj, o 
1949 atvyko į JAV. Hartforde iš
gyveno 22 metus. Aštuonerius 
metus dirbo St. Francis ligoni
nėj ir apie trejus metus Casa- 
Lona restorane.

Velionis buvo ramaus būdo. 
Buvo užsiprenumeravęs visą 
Lietuvių Enciklopediją. Nuolat 
ją skaitydavo ir gilindavosi į 
skaitomus dalykus.

Be žmonos Stasės, paliko dar 
seserį Lietuvoj.

Palengvintas susisiekimas 
pensininkam

State of Connecticut ir Con- 
necticut autobusų bendrovė 
Hartfordo, New Britaino, New 
Haveno, Manchesterio Middle- 

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
1000 dol. — Vera Yomant, St. 

Petersburg, Fla. (koplyčiai).
500 dol. — kun. D.A. Pocius, 

Keamy, N. J.
Po 200 dol. — Petras Biels- 

kus, Brooklyn, N. Y., anksč. 950, 
J. Bubnienė, Keamy, N. J., 
anksč. 3000, Leonard Parzel, 
Florai Park, N.¥., anksč., 5, pa- 
žad. 300.

150 dol. — St. J. Skripkus, 
Keamy, N. J., anksč. 100.

125 dol. — Frances Gustas, 
Rocky Point, N. Y., anksč. 305, 
pažad. 100.

Po 100 dol.— A. Rama
nauskas, Manchester, Conn., E. 
Savickienė, Elizabeth, N. J., 
anksč. 355, P. Pečonkis, Eliza
beth, N. J., R. Kėžys, Middle 
Village, N. Y., anksč. 440, dr. J. 
ir L. Stukai, Mountainside, N. 
J., anksč. 400, pažad. 1000, 
Regina ir Kazimieras Čiurliai, 
N. Brunsvvick, N.J., anksč. 415. 
H. Budres, Linden, N. J., anksč. 
102, J. ir M. Žiliai, Keamy, 
N. J., anksč. 100, Ed. J. Valen- 
ches, Brooklyn, N. Y., anksč. 
200, M. Slabokienė, St. Peters-
burg, Fla.

80 dol. — K. Degutis, Lin
den, N. J., anksč. 110.

Po 75 dol. — R. Didžbalis, 
Linden, N. J., anksč. 25, P. Šhu- 
kis, Keamy, N. J., anksč. 25.

Po 50 dol. — Juozas Burdu- 
lis, Shirley, N. Y., anksč. 420, 
pažad. 1000, P. Vaitekūnas, Eli
zabeth, N. J., anksč. 160, pažad. 
300, J. Lekeris, FranklinSquare, 
N. Y. (ia.a. motinos M. Arba
čiauskienės vardu), Moterų Vie
nybė, anksč. 360.

40 dol. — J. Stankūnas, Eli
zabeth, N. J., anksč. 25, pažad. 
500.

35 dol. — Ed. S. Strazdas, 
Linden, N. J., anksč. 65.

Po 30 dol.— W. Plikaitis, Kear
ny, N. J., anksč. 70, G. Bylai- 
tis, Keamy, N. J., anksč. 105.

Po 25 dol. — A. Murofsky, 
Elizabeth, N. J., anksč. 25, 
V. Budnikas, Elizabeth, N. J., 
anksč. 60, pažad. 300, E. Lia
na, Elizabeth, N. J., anksč. 10, 
A. Raudys, Linden, N. J., anksč. 
75, pažad. 200, A. Liudvinaitie- 
nė, Linden, N. J., anksč. 250, A. 
Svalbonas, Richmond Hill, 
N. Y., anksč. 110.

Po 20 dol. — A. Ragauskas, 
Elizabeth, N. J., anksč. 25, N.N. 
Keamy, N. J., anksč. 231, pažad. 
300, J. Mėlynis, Keamy, N. J., 
anksč. 100, V. Buchholz, Kear
ny, N. J., anksč. 10, pažad. 
100, V. Budreckas, Elizabeth, N. 
J., anksč. 110, V. Kvietkauskas,

towno, Stamfordo ir kitų vieto
vių, kur kursuoja Connecticuto 
bendrovės autobusai, pensinin
kam sumažino važiavimo kainą 
iki 25 centų. Pvz. iš New Bri
taino į Hartfordą reguliari kaina 
yra 70 centų, o pensininkai mo
ka tik 25 centus.

Į autobusą įlipant, išlipant ar 
prašant persėdimo pažymė
jimo (transfer), reikia parodyti 
Medicare kortelę. Jei pensinin
kas tą kortelę būtų pametęs, tai 
reikia kreiptis į Connecticut 
autobusų bendrovės raštinę; raš
tininkė duos laikinę važiavimo 
kortelę. Apie kortelės pametimą 
reikia pranešti ir Sočiai Security 
įstaigai; ši duos naują Medicare 
koretelę. Nauja Medicare korte
lė paprastai prisiunčiama per 3- 
4 savaites.

„ Jonas Bernotas

Linden, N. J., anksč. 10, pažad. 
100, A. Tomason, Keamy, N.J., 
anksč. 100, J. Diržys, Keamy, N. 
J., anksč. 130, J. Kasau s kas, 
Linden, N.J., anksč. 40, pažad. 
100, J. Tumas, Harrison, N. J., 
anksč. 10, pažad. 100.

Po 15 dol. — Pranas Rastas, 
Fairfield, Conn., anksč. 3, F. 
Tamkutonienė, Elizabeth, N. J., 
anksč. 15, J. V. Cižauskas, Eli
zabeth, N. J., anksč. 10, Anta
nas Radzevich, Amsterdam, 
N. Y., anksč. 10.

Po 10 dol. — Dorothy Tom- 
son, Keamy, N. J., Wm. Gold- 
forb, Levittown, N. Y., A. Gurs
kis, Elizabeth, N. J., anksč. 10,
A. Davis, Linden, N. J., anksč. 
220, V. Alksninis, Linden, N. J.,

anksč. 10, pažad.
100, J. Vanagas, Woodhaven, 
N. Y., anksč. 150, pažad. 300,
B. Ashmont, Linden, N. J., 
anksč. 50, J. O. Strimaičiai, Eli
zabeth, N. J., anksč. 125, M. 
Pietz, Bronx, N. Y., anksč. 80, 
Fr. Karanauskas, Keamy, N. J.,
anksč. 10, pažad. 50, T. Zujus, 
Keamy, N. J., anksč. 20, pažad. 
100, V. Malakas, Wallington, N. 
J., anksč. 60, pažad. 100, Mary 
Viskaski, Linden, N. J., pažad. 
100, A. Mažeika, Linden, N. J., 
anksč. 10, J. Vanagas, Woodha- 
ven, N. Y., anksč. 160, N. N., 
Keamy, N. J., anksč. 251, pažad. 
300, D. Yanis, Keamy, N. J. 
anksč. 5 , H. Shukis, Keamy, 
N. J., anksč. 100. M. Kochans- 
kienė, Harrison, N. J.

Po 5 dol. — M. Pulokienė, 
Woodhaven, N. Y., R. Ra
monas, Linden, N. J., A. Žilins
kienė, Keamy, N. J., anksč. 25, 
pažad. 50, V. Tursa, Linden, 
N. J., anksč. 5, H. Miller, Lin
den, N. J., anksč. 5, A. Vitkaus
kas, Harrrison, N. J., . anksč. 
10, M. Arbaitis, Harrison, N. J., 
anksč. 5.

Po 2 dol. — E. Tamkus, Har
rison, N. J., Fr. Mitkus, Keamy, 
N. J., anksč. 2.

1 dol. — J. Blaziūnas, Harri
son, N. J., anksč. 2.

P. S. Paaukoję Kultūros Židi
nio statybai užbaigti 75 dol. ar 
daugiau nuo spalio 4 iki lap
kričio 24 gaus nemokamą pa
kvietimą į Kultūros Židinio ati
darymo balių, kuris įvyks gruo
džio 1.

Aukas prašom siųsti: 
Frsnclscan Fsthers 

Buildlng Fund 
361 Hlghland Blvd.

Brooklyn, N. Y„ 11221

IIŠVIS^
v

— Vilko seimas šiemet įvylįs 
Toronte gruodžio 1-2. Draugo 
redaktorius Bronius Kviklys 
skaitys paskaitą apie Lietuvos 
rusifikaciją, o apie žmogaus tie
ses okupuotoj Lietuvoj — dr. Ką- 
zys Karvelis. Bus paminėta V$- 
ko trisdešimt metų sukaktis ir lįt. 
(E) 2

— Dr. J. K. Valiūnas, Vli^o 
ir Pasaulinės Baltų Santaltas 
pirmininkas, liepos 2 Helsinky 
visų laisvojo pasaulio užsienįų 
reikalų . ministeriam, Europps 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos dalyviam, įteigė 
notą. Vakarų Vokietijos užsie
nių reikalų ministerija į tai atsa
kė rugsėjo 21 rašydama: “^š 
galiu Tamstą užtikrinti, kąd 
Jūsų pareiškimu buvo pasinau
dota ir jis priimtas dėmesip. 
Kaip Tamstai tikrai yra žinoma, 
laisvojo apsisprendimo principo 
įgyvendinimą Federalinė vy
riausybė laiko svarbiausiu savo 
uždaviniu”. (E) ;

— Hartford, Conn., lietuviš
kai šeštadieninei mokyklai pa
remti L. M. Federacijos klubas 
rengia savų siūtų drabužių nm- 
dų parodą spalio 21 d. 3 vai. 
popiet East Hartford Veterai?s 
Memorial patalpose. Vieta pato
gi modeliuotojom, graži aplinka 
svečiam pasigrožėti plačiai ap
rėpiamu rudenišku vaizdu Ir 
erdvus plotas mašinom pasta
tyti. Be drabužių modeliavinto 
išgirsime duetą mūsų gražiabal
sių dr. J. Alio ir J. Petkaitiė- 
nės, akomponuojant J. PetkaJ- 
čiui. Narės turės savų meniškų 
darbų pasigrožėjimui ir įsigiji
mui, loterijoj bus J. Paukštienės 
paveikslas ir pagaliau pasišne
kučiavimas prie kavos ir šeš
tadieninės mokyklos motiifo 
keptų* pyragų. Jįs'Jiffis tik' 2 dm. 
Kelias: važiuojant Bostono lirfk 
iš 84 ar 15 kelio exit 91, iš
sukus į Forbes St. (ne Bums, 
kaip buvo klaidingai skelbta), 
sekti rodykles Veteran’s Memo
rial Park arba įsukus į Ridge- 
wood Rd., važiuoti vis laikantis 
kairės ir pasieksit Clubhouse, 
kur esate laukiami.

— Prof. Vytautas Klemas, iš 
Delaware universiteto, pakvies
tas U. S. Environmental Protec- 
tion agentūros mokslininkų su
važiavime spalio 10 Las Vegąs, 
Nevadoj, skaityti paskaitą apife 
įlankų vandens ypatybių nu
statymą lėktuvais ir satelitais. 
Spalio 3 ir 4 dr. Klemas skaliu 
du pranešimus apie pajūrio aug
menijos ir srovių tyrinėjimus 
okeanografų suvažiavime Orlan- 
do, Floridoj. Per Padėkos Dia
nos savaitgalį jis pirmininkaus 
Gamtos Apsaugos ir Jūros Moks- 
lų sesijai Chičagoj, Mokslo ęir 
Kūrybos Simpoziume, rengi
mam JAV Lietuvių Bendruome
nės ir lietuviškų profesinių or- 
ganizacijų. Simpoziume prof. 
Klemas pristatys Atlanto pajūrio 
tyrinėjimų rezultatus, gautus 
naudojant sėkmingą laivų, lėk
tuvų ir satelitų junginį.

— Balfo centro valdyba spa
lio 13 kartu su talkininkais supa
kavo ir išsiuntė 47 rūbų siunti
nius Suvalkų trikampio lietu
viam. Mažesniais kiekiais siun
tiniai siunčiami kiekvieną savai-

q
— L. B. Hartfordo apylinkę 

valdyba nuoširdžiai visus kvie
čia į savo metinį balių-šokivĮi 
lapkričio 3, šeštadienį, 7 vaf. 
vak., Lietuvių klube, 227 Laąf- 
rence St., Hartford, Conn. Pro
gramą atliks Clevelando vyrų 
oktetas ir solistė I. Grigaliū
nai tė. Šokių metu veiks lietu
viškų skanėstų bufetas, bus lo
terija ir kitos staigmenos. Stalus 
galima užsakyti dešimčiai ar ma
žesniam asmenų skaičiui, nep 
bus ir mažesniu stalų. Prašom* 
nedelsiant užsakyti stalus pas 
valdybos narius ar pirmininb| 
R. Grajauską, tel. 688-1552. 
Kviečiame ir tuos, kurie nori tįjk 
programą išgirsti. Jiems bus spe
cialios vietos. LB Hartfonfo 
apylinkės valdyba. ,
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GINTARO 
BALIUS

Keamy, N. J.
Lietuvos himnas, pask 

kaitą giedotas bažnyčioj 
Lietuvos nepriklausomybė 

> nėjimą vasario mėn., šį kart 
; aidėjo per Kearny-Harrisoi 
; čių kuopos Gintaro balių s 
5 8 Lietuvių Katalikų Bendru 
! nės Centro salėj.

I Surišta su lietuvio širdžiai t 
< mielu gintaru. Ir iš tikrųjų 
t ko pamatyti gražią gintaro 

rodėlę, susidedančią iš įv 
; dirbinių: karolių, statulėlių i 

tų papuošalų. Kuopos pirmi 
kė A. Klem, kuri parodėle 
pinosi ir ją tvarkė, visų ] 
didžiavimui išstatė didelį, 
nesudorotą, gintaro gal 
nustelbusį visus kitus dal 
liūs.

Jei gintaro parodėlė va
svečius sudomino ir patraukliai 
nuteikė, tai nemažą įspūdį 
darė ir kruopščiai tautiškai pa
puošti svečių stalai. Darbščio- 

< sios kuopos narės, kurios nė
ra mačiusios Lietuvos, tik iš 
tėvų pasakojimų ar iš knygos pa
tinusios jos grožį, jį čia taip sko
ningai ir meniškai išreiškė. 
Kiekvieną stalą puošė gėlių va
zonas, paskendęs rūtų šakelėse, 
pasidabinęs tautine vėliavėlė ir 
apjuostas tautinėmis juoste-

I lėnais. Tai tikrai priminė mielą 
'< praeitį — tėviškės sodybą su gė- 
; lių darželiu palangėj.
I , Gražiai pasirodė ir jaunieji vy

čiai. Gražūs mergaičių ir berniu- 
; kų tautiniai drabužiai. Išsiri-
! kiavo šokti. Įžangą padarė Au

dronė Kochanskiūtė, su įsijauti- 
! mu padeklamavusi: “Yra šalelė 
> mylima, kur augo tėtis ir mama. 
; Ten gintarėliai, ten linai, ten 
I šimtažiedžiai žolynai.” 
j" Vargonininkei Geneviev 
! Mazur palydint pianinu, jaunieji 
i vyčiai, Elenos Nakrošienės iš- t y ■ i ik i i b<_> 1 kj •

Į mokyti grakščiai ir gerai pašoko Gelčius, E. Gelenitis, M. Hrysz- 
f Vudomškas, LenciūgėlĮ, Sadutę- ko A; onSfeBride, H.

Mitchell, M. Miolla, J. Nakro- 
šis, E. Rokas, D. ir W. Staš- 
kus). Ji tikrai pasišventusi ir baž
nyčiai, ir lietuviam. Turi suorga
nizavusi puikų bažnytinį chorą, 
kuris sekmadieniais lietuviškų 
mišių metu žavi žmones tautinė
mis giesmėmis, dalyvauja ki
tose dainos meno grupėse ir ran
da dar laiko reikštis visuome
niniame gyvenime, ypač vyčiuo-

J. Mel.

ir kt.
Buvo ir garbingų svečių. Kle

bonas kun. Domininkas Pocius 
sukalbėjo maldą ir šiltu žodžiu 
sveikino. Kalbėjo bei sveikino ir 
kiti. Buvo pristatyti prof. dr. Jo

kūbas Stukas, jo žmona Loreta, 
didelė vyčių veikėja, vyčių sen
draugiai, kitų apygardų bei kuo
pų atstovai.

Šia proga ypatingai pažymė
tina parapijos vargonininkė

IEŠKOMA moteris, susipažintisi su rašti
nės darbais, mokanti mašinėle rašyti lietuvių 
bei anglų kalbomis, dirbti Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje centre. Darbo sąlygos geros. 
Kreiptis šiuo adresu: Mrs. G .^Meiliūnas, Lith- 
uanian Alliance of America, 307 West 30th St., 
New York, N. Y. 10001 arba telefonu: LA 4- 
5529 (tarp 9 ir 5 vai.)

nu>

pri
būti

Mėginkime lipti virve. Maironio lituanistinė mokykla ii

Židinys bus mūsų
Senojo pastato būsimosios 

koplyčios patalpoj spalio 3 susi
rinko organizacijų atstovai ir sta
tybos komitetas svarbiam pasita
rimui.

Kultūros Židinys jau beveik 
baigtas; dar tik porą vieningų 
žingsnių, ir visi galės burtis į 
savą pastogę. Paskolos lakštai iš
parduoti; statybos kontraktoriui 
bus užmokėta iš tos sutelktos 
100 tūkstančių sumos. Spaustu
vės, redakcijos, senųjų pastatų 
remontas dar prieš akis, bet bin- 
go pajamos ir geraširdžiai auko
tojai padės peržengti ir tas kliū
tis. Nemažas skaičius organi-

Genevieve Mazur, kuri buvo ir 
šio vakaro vadovė, didžiausią 
darbo dalį nešusi vakarą ren
giant (talkino D. Bačėnas, S.

įa parke. Nuotr. G. Peniko

11207. Prisiuntusiem arba asme
niškai įdavusiem auką, tuoj pat 
bus įteiktas kvietimas į balių ir 
garantuota vieta prie vaišių 

i stalo.
Yra ir antras baliaus tikslas. 

Po tiek metų planavimo, darbo, 
aukų ir lūkesčių pagaliau ateina 
diena, kuri bus pradžia naujos 
eros New Yorko lietuvių gyveni
me. To džiaugsmingo įvykio at
švęsti susirinksim ne armėnų, 
lenkų ar ukrainiečių salėj, bet 
savoj, lietuviškoj pastogėj! Ba
liaus tikslas nebus sutraukti vi
suomenę tolimesniam aukų rin
kimui. Priešingai — balius bus 
tik tam, kad pirmą kartą būtų 
susirenkama savoj pastogėj, pa
sidžiaugiama įdėtų pastangų 
vaisiais ir būtų atidaromos Ži
dinio durys naujam lietuviškos 
veiklos atgimimui.

Spalio 3-čios susirinkime 
buvo pristatytas atidarymo ba
liaus prezidiumas: tėvas Paulius 
Baltakis, OEM, Ą-^Vąksęlis, I. 
Gasd»Cnaj< ^efdvilieftė ir A. 
Balsys.' Taip pat Sudaryta ir plati 
baliaus rengimo komisija, į kurią 
įeinar I. Alksninienė, P. Ąžuo
las, A. Balsys, tėvas Korneli
jus Bučmys, OFM, Č. Janušas, 
Z. Jurys, R. Kezys, M. Kliveč- 
Idenė, A. Koncė, H. Miklas, E. 
Mickeliūnienė, A. Radzivanie- 
nė, B. Radzivanas, V. Steponis, 
A. Šilbajoris, V. Šventoraitis, L. 
Vainienė, J. Vytuvienė, ir M. 
Žukauskienė. Paskiros komi-

zacijų ir kultūrinių grupių, jau 
iš anksto užsisakę naujos salės 
patalpas, nekantriai laukia Kul
tūros Židinio atidarymo. Lau
kia ir mūsų jaunimas, kad turėtų 
kur susieiti sportui, šokiam, 
mokslui ir organizaciniam veiki
mui. Reikia tik dar kartą gerai 
pasijudinti — ir Židinys bus mū
sų.

Virš 40 įvairių organizacijų at
stovų sutartinai nutarė kuo sku
biau atidaryti Židinį visuome
nės naudojimui. Šiam atidary
mui vieningai nutarta suruošti 
iškilmingas vaišes — balių, ku
ris turėtų du labai svarbius tiks
lus. į

Pirmas: baliaus pajamos bus 
panaudotos scenos, virtuvės5 ir 
didžiosios bei mažosios salės 
baldam įsigyti. Be scenos uŽ- 
daiagų, virtuvės pečių, ventilia
cijos, stalų ir kėdžių salėse mies
to įstaigos neduos leidimo tomis 
patalpomis naudotis. Visa tai at
sieis tūkstančius dolerių, o netu
rint pinigų, neįmanoma minėtų 
įrengimų nei pirkti, nei planuo
ti. Pasitikint balium, jau daromi 
užsakymai, kad iki baliaus datos 
— gruodžio 1-mos jau visa bū
tų pristatyta. Susirinkdami į ati
darymo balių, užmokėsim už 
baldus ir tuo pačiu įgalinsim 
Židinio patalpų atidarymą šiam 

ir dar daugeliui kitų lietuviškos 
veiklos sezonų. Kiekvienam, 
nuo spalio 4 iki lapkričio 24 
paaukojusiam 75 ar daugiau do
lerių ir pareiškusiam norą daly
vauti baliuj, bus atsiųstas pakvi
tavimas ir kvietimas į balių. 
Organizacijos ir pavieniai asme* 
nys kviečiami raginti savo na
rius ir pažįstamus baliuj da
lyvauti. Aukas siųsti Franciscan 
Fathers Building Fund, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų |

Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi- 

' iHMii ant vokų. ipO ženklelių 
už 1 dol. Platintojani nuolai
da. Kryptis: Darbininkas, 

* Willoughby Ąveį 
BrooMyn, NA., 11221. 

v; Petro parapijos diena — 
inion buvo spalio 8 gražioj 
itanasalėj, kuri yra. papuošta 
lėliais gražiais sietynais, 
tonių dalyvavo apie 600-700.

parapijos kunigų — kleb. 
i. Antano Baltrūno ir kun. 
>ino Janiūno buvo Provi 
ico klebonas kun. Vaclovas 
rtinkus, Cambridge klebonas 
i. S. Saulėnas ir eilė kitų ku- 
ų, geras būrys seselių. Gi vi- 
kitą publiką sudarė puošniai 
irengę parapiėčiai.
Aaldą prieš vaišes sukalbėjo 
b. kun. A. BaltriJūraas. Solis- 
Zuzana GriŠka, akomponuo- 
t prof. Jeronimui Kačinskui, 
iainavo keletą dainų ir arijų 
tuviškai, angliškai ir kitomis 

kalbomis. Loteriją pravedė A. 
Chaplik. Dr. A. Kapocliy prista
tytas klebonas padėkojo vi
siem už programą, visiem rengė
jam ir atsilanltiusiem. Po vaka
rienės buvo šokiai.

Tokie pobūviai yra naudingi 
ir reikalingi parapijai. Batų tik 
maža pastaba ateičiai, reikėtų 
parinkti pranešėją, kuris mokė
tų perskaityti nors šaukiamų as
menų pavardes. Šį kartą buvo 
labai sunku suprasti.

Tradicinis lituanistinės mo
kyklos vakaras, rengiamas tėvų 
komiteto, bus lapkričio 3 Lie
tuvių piliečių draugijos didžio
joje salėje. Pradžia 6:30 v.v. Me
ninę programą atliks Bostono 
vyrų sekstetas, vedamas komp. 
Juliaus Gaidelio. Bus puiki va
karienė, po to — šokiai. Bilie
tus galima rezervuotis pas Ireną 
Vidugirienę, teį 899-4J376, ir 
Romą Štuopienę, tel. 684-5287. 

sijos grupės jau daro posėdžius, 
tariasi ir ruošiasi baliui. Ęėl vie
tų užsakymo ir stalų saidarymo 
galima kreiptis į L. Vainienę, 
J. Vytuvienę ir V. šventoraitį. 
Aukų priėmimą, kvietimų iš
siuntimą ir svečių šaradą koor
dinuoja tėvas Paulius, I. Gasi- 
liūnas ir A. Radzivanienč. Visi 
prašomi nedelsipnt siųsti ba
liaus įėjimo aukas, idant būtų 
palengvintas jo ruošimo darbas. 
New Yorko lietuvių svajonė — 
Kultūros Židinys jau laukia pir
mųjų svečių.

Alg. Š.

Žiemos Ekskursija į Lietuvą
Išvyksta 1973 m. gruodžio 21 dieną — grįžta 

1974 sausio 4 dieną

15 dienų (Vilniuje 5, Kaune 1, Rygoje 5, 
Leningrade 2. ir Helsinkyje 2)

Iš Bostono Ir New Yorko

Tokie mokyklos tėvų komiteto 

vakarai rengiami nuo seno. Jie 
padeda išlaikyti lituanistinę mo
kyklą. Tėvų komitetas kviečia 
visus kuo gausiausiai dalyvauti 
šiame mokyklos vakare.

Laisvės varpo, lietuviškos 
radijo valandėlės, vakaras j— 
koncertas bus spalio 21, sekręa- 
dienį, lietuvių piliečių draugijos 
salėje So. Bostone. Radijo va
landėlės vedėjas Petras Viš^i-< 
nis kviečia visus atsilankyti^ ir 
tuo paremti radijo valandėlę.^

Kazys Merkis, mūsų mielas 
šachmatininkas, jau grįžo iš ligo
ninės ir sveiksta namuose žrąo- 
nos globojamas. »

Antanas Januška, vėlesriės 
kartos ateivis, Amerikoj gyveni
mą pradėjo ramiai, “nuo apa
čios”. Po keletos šiaip įsipa
reigojimų, po poros metų guįvo 
darbą Gillette bendrovėj. Kiek 
padirbėjęs buvo perkeltas į bu
halteriją, o vėliau ir į aukštes
nes pareigas. Šiomis dienotais 
jis buvo paskirtas tos bendrovės 
finansų planavimo skyriaus ge
dėju. Sėkmės naujose pareigoje!

KAS KALTAS DĖL 
NUSIKALTIMŲ

Bostone vyksta daug žiaurių 
nusikaltimų. Dėl to jis ir buvo 
linksniuojamas visoje Ameri
koje. Miesto vadovai ir žinau 
tarnyba bando nutylėti priežąs- 
tis, kodėl taip yra.

Pirmoji priežastis, kodėl padi
dėjo nusikaltimų skaičius, yra ta, 
kad yra blogas auklėjimas. Vai
kui iš mažens neaiškinama, kp.s 
yra bloga, ko negalima daryti. 
Vaikas neskatinamas į gera. 
Kita priežastis, tai liberalai tei
sėjai ir kiti pareigūnai stengia
si lengvinti įstatymus nusikaltė
liam ir tokių nusikaltėlių nebau
džia. Įsivelia narkotikai, televi
zija tiesiog pamoko, kaip daryti 
nusikaltimus. Aštrus yra ir rasi
nis klausimas, nors oficialūs 
žmonės stengiasi tai paneigti. 
Amerikos griovėjai agitatoriai 
kurstai rases vieną .prieš IdĮą.

Šiomis dienomis MassacĮju- 
setts seimelis priėmė įstatyrhą 
grąžinti mirties bausmę už po
licijos pareigūnų, gaisrininkų! ir 
kitų valdžios žmonių nužudymą. 
Gali to įstatymo nepatvirtinti 
gubernatorius. J

Reiškia, ir toliau paliekama 
laisvė žudyti ramius gyventojas, 
pačiam nebijant, kad gali ir sato 
gyvybę prarasti.

Tai ir yra visų nusikaltirgų 
priežastis.

P. Žičkps 

----------H

Mūsų pirmininkui

Aleksandrui Augūnui

mirus, jo žmonai Stasei, sūnui Juliui ir artimiesiems nuo
širdžią užuojautą reiškia

Lake Worth Lietuvių Klubas Floridoje

Šių metų spalio 26 dieną sueina pirmos metinės 
nuo mano brangaus vyro

inž. Julijono Šalkauskio

mirties. Metinių minėjimo intencija misios bus auko
jamos: šv. Jono Krikštytojo bažnyčioj Toronto, Canada, 
8 vai. ryto, Tėvų Pranciškonų vienuolyno koplyčioj 
Brooklyn, N. Y., 7 vai. ryto, ir Church of the Little 
Flower, Hollywood, Florida, 8 vai. ryto.

Draugai ir pažįstami prašomi Velionį prisiminti 
savo maldose.

Nina Šalkauskienė

UŽEIKITE IR PAMATYKITE 
SCHRAGER’S 

Moderniausius baldus! 
GERIAUSIA RŪŠIS 
ŽEMIAUSIOS KAINOS

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SCHRAGER’S

Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetes, Bufetai, 
Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat 
Kilimai, Lempos, Matracai. Vieniški Baldai.

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 fr 2 Avės.), 

New York City Te!.: TR 9-0400
Atidarą kasdien iki 8 vai.

antrad. ir šeštad. iki 6 vai.
Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam Į Lietuvą.

(Polyester-Knita yardas 2.50, Polyester Cotton 2 
yardal už 1 dol.)

AMERICAN FABRIC8...................
55-35 Mvrtle Avė. (PMHMttciMlM •’ n 

Rldgawood, N. Y. 11227 Tat 456-5046 
(Traukinio stgtio Vfrckoft, AUtotMjaaa Rūmam) 
Kam pirkti d svetimų, }ol gaunam pas savus

Monika Macažlnskattė, sav.

Kaina tik $696.00
Vykstantlėmiš Cbicagos — $100.00 daugiau 

iš Ctevelando — $74.00 daugiau

Grupėje dalyvių skaičius ribotas 
•.,0 NEŠIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos 
reikalu kreipkitės į:

TRANSATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 Mest Broaderay

South Boston, Maso. 02127

Tilofoflas: (617) 260-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

SOUTH BOSTON SAVINOS BAN<
MfcMpHSBtM IMS 

460 Wcet Bro^vPay, South Boston MassachusoHs 
"Kur Mančfoi taupo m«tqonut 
AiaHD W. AMcMlbAW, RltoMtort

•to tanko ttyVAJe ym toto. Jutos* J. GNfcaftto BrtBrtto
m estinisiitntoH gtftoi aaSkalMti Ir BrtsvMkai ė Tito Atarti
vm«hmm>na

CUMM X3IVttbND MAHto
• JtorSori/8—lM* • lmrTim!W»rtt“ •**

i, ♦Jptotal Nottoii/u^-IMb • >ymr1*mKtaŪMto—6*
——— iii Mėtoto CrtaptortiM Dany ———
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Vytauto Didžiojo Universiteto 
■, H sukakties minėjimas rengiamas

KaPVlDll wBI sel?“±,V‘TT• - - • ■ — =—------—------- ----------- ■—- .gie Endowment salėje Manhat-
tane. Pradžia 4 vai. šis univer-

Tėv. Leonardui Andriekui, 
0FM, išvykstančiam vadovauti 
Kennebunkporto vienuolynui, 
Spalio 11 vienuolyne buvo su
rengti išleistuvių pietūs. Juos 
surengė ir atsisveikinimo kalbą 
pasakė dabartinis vienuolyno 
Viršininkas Tėv. Paulius Balta
kis, OFM. Tėv. L. Andriekus 
g Kennebunkportą išvyko spalio 
H 
; Tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM, pranciškonų spaustuvės 
direktorius, spalio 5, atžymėta- 
rhas savo vardines, spaustuvės 
Sodelyje surengė vaišes visam 
spaustuvės personalui.

> Tėv. Petras Baniūnas, OFM 
Darbininko administratorius 
Spalio 12 grįžo iš atostogų, ku
rias praleido Monetoje.
? Tėv. dr. Klemensas Žalalis, 
0FM, dirbęs Darbininko ad
ministracijoje, šią savaitę išvyks
tu į naują paskyrimo vietą. Ken-
riebunkportą.
< Tėv. dr. Bernardinas Grauš- 
lys, OFM, spalio U atvyko į 
Brooklyną. čia jis dirbs pranciš
konų vienuolyno spaustuvėje ir 
drauge bus pranciškonų provin
cijos sekretorius. Kai tik bus 
reikalas, jis nuvyks į Kenne
bunkportą surašyti visų provin
cijos raštų, lie raštai paprastai 
rašomi lotynų kalba.

Pranciškonų vienuolynas iš 
Bushwick Avė. pamažu jau ke
liasi į naujas vienuolyno patal
pas Kultūros Židinyje. Perveža
mos knygos, įvairūs daiktai. Nuo 
lapkričio 1 į patalpas Bushwick 
Avė. atsikelia nauji gyventojai. 

'Jtaip žinia, visą nuosavybę nu
mirko Lito investavimo bendro- 
-Xė ir dabartinį vienuolyną iš- 
,‘pjiomojo vaikų auklėjimo insti- 
‘ tiicijai.

į į Solistės Ginos Čapkauskienės

KONCERTAS

ir Dievo Tarno Arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio

MINĖJIMAS
įvyks spalio 28, sekmadienį, 5 vai. p. p. 

Šv. Juozapo parapijos salėj.
29 John St. Waterbury, Conn.

Gina čapkausklenė “dainuoja taip, kaip įl kvėpuoja — 
su lakštingalos lengvumu Ir su didele meile savo 
menui*’. Išgirsime ir kun. prof. St Ylą kalbant apie mū
sų tautos vadą — Dtevo Tarną arkivyskupą

Jurgj Matulaitį

Nepraleiskime šios retos progos!

Nek Pr. Marijos Seserų Rėmėjai 
ir Ateitininkai

LAPINAS

rengia vi/ f
spalio — October 27,1973

HALLOWEEN šokius 
su RockBand

KUR: MasonicHall
82-21 114 St. 
(prie Jamalce Avė.)

■ Richmond Hill, N. Y.

B KADA: spalIo-October 27,
- Šeštadienį, 8 vai. vek.

KAM: visiems

auka $2.50 karštos vaišės

-4HMSŠ3 16 ir buvo pavadintas Lietuvos 
Universitetu, 1930 metais, šven- 

ViMi....... ...... M-ntt «<“< Vytauto Didžiojo metus,
Kvtetro. ŽUfar*. ĮKIBUS iis P*vadintas Vytauto Didžiojo 
------------------------------------ -------- Universitetu. Atkūrus nepri

klausomą Lietuvą, universitetas 
suvaidino labai didelį vaidmenį. 
Jis parengė būtiniausius lietu
viškos > valstybės tarnautojus, 
profesionalus ir svarbiausia — 
pirmą kartą istorijoje — įpilieti- 
no lietuvių kalbą kaip mokslo 
dėstomąją kalbą. Universitetas 
išaugino lietuvius istorikus, kal
bininkus, kurie parašė naujas 
Lietuvos istorijas ir apšvarino, 
ištobulino lietuvių kalbą. Uni
versitetas išleido šimtus moky
tojų patriotų, kurie visame kraš
te ugdė tautinį susipratimą, kėlė 
lietuviškąją kultūrą ir taip ce
mentavo ir ugdė pačią lietuvių 
tautą. Šie jo reikšmės aspek
tai ir istorijos bruožai bus pa
liesti universiteto minėjime. Pa
skaitas skaito prof. Jonas Puzi- 
nas, buvęs to universiteto profe
sorius, archeologas, Aldona Nas- 
vytytė-Augustinavičienė kalbės 
apie studentiškąjį gyvenimą, 
Paulius Jurkus, buvęs to univer-

Spaustuvė ir Darbininko re
dakcija bei administracija persi
kels vėliau, kai pilnai bus įreng
tos reikiamos patalpos. Labiau
siai atbaigta yra spaustuvės nau
joji statyba. Ten jau atveža nau
jas užsakytas mažinąs. Darbinin
ko administracija bus sename 
name prie naujosios statybos 
kairėje. Administracija užima 
pirmąjį aukštą ir rūsį, redakcijai 
atitenka antras aukštas. Tre
čiame aukšte bus redakcijos 
biblioteka, reikmenų sandėliai, 
svečių kambariai, posėdžių sa- 
liukė. Visas šis kompleksas dar 
nebaigtas remontuoti. Kamba
riuose nuleidžiamos lubos, sie
nos išklojamos lentelėmis. Dalis 
senojo namo kambarių bus pri
jungta prie spaustuvės komplek- 

' so.

Tėv. Rafaelis Šakalys, OFM, 
ilgą laiką gyvenęs Toron
to vienuolyne ir dirbęs Prisikė-
limo parapijoje, jau atvyko į 
Brooklyno vienuolyną naujom 
pareigom. Jį atvežė Tėv. Ta
das Degutis, OFM, kuris anks
čiau čia buvo ir ir prieš porą 
metų išvyko į Toronto Prisikė
limo parapiją.

Naujų Metų sutikimą pirmą 
kartą naujoje Kultūros Židinio 
salėje rengia LB New Yorko 
apygarda ir apylinkės gruodžio 
31, pirmadienį. New Yorko ir 
kaimyninių apylinkių lietuvių 
visuomenė jau dabar kviečiama 
užsisakyti stalus pas: K. Baraus
ką (visą dieną) „8£-55 86th Avė., 
Woodhaven, N. Y. 11421, tel.: 
846-5543; V. Padvarietį (vaka
rais), 87-40 127th St., Richmond 
Hill, N. Y. 11418, tel.: 847-5619, 
A. Radzivanienę (visą dieną), 
84-16 UOth St., Richmond Hill, 
N. Y. 11418, tel.: 441-9720.

siteto studentas, rengia skaidrių 
vaizdus iš universiteto gyveni
mo. Minėjimą rengia specialus 
komitetas, kuriam pirmininkau
ja dr. Vaclovas Paprockas.

Pianisto Andriaus Kupre
vičiaus koncertas bus lapkričio 
10, šeštadienį, 5 v. Town,Hall. 
Šis iškilusis pianistas seniai jau 
besilankė New Yorke. Dabar jo 
viešnagę globoja ir bilietus pla
tina Liet. Moterų Klubų Fe
deracijos New Yorko klubas, ku
riam pirmininkauja dr. Marija 
Žukauskienė. Koncerto pelnas 
skiriamas Kultūros Židinio sta
tybai.

Šiame koncerte pianistas And
rius Kuprevičius atliks šiuos 
kūrinius: Roberto Schumanno 
— Intermezzo, Op. 4, Alberto 
Ginastera — Sonata (1952), Fre
de ric Chopino — Barcarolle Op. 
60, Four Impromptus ir Scherzo 
in B Minor, op. 20.

Į Havajus nepaprastai pa
piginta kelionė įvyksta šį pir
madienį, spalio 22. Kelionė lėk
tuvu iš New Yorko ir atgal, ir 
viešbutis savaitei laiko, tik 200 
dol. Skambinti kelionių agentū
rai Vytis. Tel. 769-3300.

Skubiai parduodama Brookly- 
ne gėrimų krautuvė kartu su 
dviejų šeimų namu. Krautuvės 
metinė apyvarta virš 130,000 
dol. Geras šiai prekybai rajo
nas. Skambinti 471-5909 arba 
441-4712, vakarais 387-2089.

Išnuomojamas 4 didelių kam
barių butas Brooklyne, City 
Line rajone. Nuoma 140 dol. 
mėnesiui. Skambinti MI 7-5788.

Woodhaven — For Sale. 1 
family brick house, 9 large 
rooms, double car garage. Ideal 
for doctor. $55,000. Principais 
only. Call VI 7-6096.

Išnuomojami du butai Rich
mond Hill rajone, vienas 5 kam
barių, kitas 6 kambarių. Skam
binti tel. 846-6498.

Išnuomojamas VVoodhavene 6 
kambarių butas suaugusių šei
mai. Skambinti kiekvieną dieną 
po 6 v.v. tel. 296-4117.

Išnuomojamas 4 kambarių bu
tas netoli J amai co s traukinio, 
Cypness Hills stotis. Skambinti 
dieną 277-2659.

Išnuomojamas butas trijų 
kambarių, su vonia, VVoodhave
ne. Skambinti tel. 827-1348.

Išnuomojamas butas Woodha- 
veno apylinkėje. Šeši kamba
riai, geras susisiekimas. Skam
binti kasdien po 9 v.v. tel. AX 
6-8380.

Išnuomojamas 6 kambarių bu
tas Cypress Hills rajone Brook
lyne, antram aukšte, naujai atre
montuotas. Patogus šeimai su 
dviem vaikais. Skambinti tel. 
647-1160 po 5 PM.

KM S-gos 29 kuopos susirin
kimas įvyks spalio 21 d. 12 vai. 
Apreiškimo . parapijos salėje. 
Narės prašomos gausiai daly
vauti.

Dr. Domo Jasaičio 75 metų 
sukakties atžymėjimą rengia 
lapkričio 11, sekmadienį, 1 vai. 
popiet Apreiškimo parapijo sa
lėje. Kalbės Stasys Lūšys iš Bos
tono ir Juozas Laučka iš Wash- 
ingtono. Meninę programą at
liks pianistė Julija Rąjauskaitė 
Petrauskienė ir aktorius Henri-, 
kas Kačinskas. Programos daly
vius pavaišins klebonas kun. Pr. 
Raugalas.

Lietuvių Fronto Bičiulių New 
Yorko sambūrio susirinkimas 
šaukiamas spalio 20, šeštadienį, 
7 v.v. Kultūros Židinio patal
pose, 361 Highland Blvd. 
Brooklyn, N. Y. 11207. Inž. A. 
Sabalis šią vasarą atostogas pra
leido Europoje ir dalyvavo 20- 
joje Europos LFB studijų savai
tėje, kurios ypatingus bruožus 
jis perduos susirinkimui. Po to 
bus svarstomi kiti sambūrio ak
tualūs reikalai. Valdyba nuo
širdžiai kviečia narius susirin
kime dalyvauti.

A. Masionis, rytų apygardos 
lietuviškųjų mokyklų inspekto
rius, spalio 6 lankė Maironio li
tuanistinę mokyklą, susipažino 
su klasių darbu ir turėjo pro
gos dalyvauti tėvų susirinkime.

Paskolų lakštai, kurie buvo 
paskleisti K. Židinio statybai 
paremti, buvo labai greitai iš
pirkti. Dalį paskolos net teko su
grąžinti, nes buvo perviršytas 
■numatytas planas.

Parengimų kalendorius vėl at
gaivinamas Darbininke. Jis bus 
dedamas vieną kartą per mė
nesį. Parengimus pranešti Dar
bininko redakcijai.

ELENOS JUCIUTĖS KNYGA 
APIE SIBIRĄ

Sibiro kalinės Elenos Juciutės 
knygą leidžia Simo Kudirkos 
šaulių kuopa New Yorke. Kny
gai leisti ir administruoti suda
ryta speciali komisija, kuri vei
kia visai savarankiškai, neap
sunkindama kuopos bendrųjų 
reikalų ir jos veiklos. Komisija 
susisiekė su Saulių Sąjungos 
centro valdyba ir knygą platins 
per šaulių kuopas, rinkdama 
dabar prenumeratas. Tuoj bus 
atspausdinti specialūs lapeliai 
— kviesliai, kurie kvies knygą iš 
anksto užsisakyti.

Susitarus su autore, knyga pa
vadinta “Pėdos mirties zonoje”. 
Paskelbus pirmuosius praneši
mus, iš visur pradėjo plaukti pir
mosios prenumeratos.

Knygos reikalais rašyti K. Ba- 
čauskas, 84-55 86Ave., Woodha- 
ven, N. Y. 11421. Tel. 846-5543.

Knygos prenumerata 8 doL; 
kai bus išleista, bus pardavinė
jama po 10 dol.

KULTŪROS ŽIDINIO ATIDARYMO BALIUS

K A D A? —
Gruodžio 1 d., ieitadienj, 7 v.v.

KUR? —
Naujose Kultūros Židinio patalpose, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y

KAS GALĖS DALYVAUTI? —
Visi, paaukoję Kultūros Židinio vidaus įrengimui 75 dol. ar daugiau nuo Š. m. 
spalio 4 d. Iki lapkričio 24 d.

KOKIU ADRESU SIŲSTI AUKAS? —
FRANCISCAN FATHERS
Bulldlng Fund
361 Highland Blvd.
Brooklyn, N. Y. 11207

KOKIA PROGRAMA? —
7 v.v. koktslls,
8 v.v. puota su iampanu
trumpa oficiali dalis
linksma meninė programa
tokiai, grojant puikiam orkestrui

Balfo seimas, kaip jau buvo 
skelbta -anksčiau, bus lapkričio 
10 Clevelande naujuose lietuvių 
namuose. Seimas šaukiamas 
pagal susitarimą New Yorko 
teisme. Tuo bus baigti abiejų 
šalių ginčai.

Adomo Galdiko memorialinė 
galerija atidaryta spalio 7 Put- 
name seselių vienuolyno patal
pose. Į atidarymą iš New Yorko 
buvo nuvykęs nemažas būrys 
lietuvių. (Plačiau kitame Darbi
ninko numeryje).

Paulius Jurkus savo tapybos 
kūrinių parodą surengė spalio 6- 
7 Waterburyje. Parodą globojo 
Liet. Bendruomenės apylinkė. 
Atidarymo kalbą šeštadienio 
vakarą pasakė poetas . .Stasys 
Santvaras. Paroda buvo S v. Juo
zapo parapijos salėje, buvo iš
statyta 45 paveikslai, parduota 
14. (Plačiau kitame Darbininko 
numeryje).

Kas buvo Vilnius Lietuvai? 
Į šį klausimą atsakys prof. J. Pu- 
zinas savo paskaitoje spalio 28 
Kolumbo vyčių salėje VVoodha
vene, kai ten bus surengtas Vil
niaus 650 metų minėjimas. Be jo 
programoje dar dalyvauja dailio
jo žodžio menininkė Irena Veb- 
laitienė, kuri paskaitys eilėraš
čių apie Vilnių, Paulius Jurkus 
— apybraižą — Praeitis kalba į 
mus, Jonas Rūtenis paskaitys 
specialiai parašytą poemą Sos
tinę. Po minėjimo toje pačioje 
salėje bus kavutė. Minėjimą ren
gia visos eilės organizacijų ko
mitetas. Iniciatoriai — L. T. 
Sąjungos I-asis skyrius.

SPAUSTUVĖS STATYBAI 
AUKOJO

Per Kario žurnalą: 25 dol. 
— V. Šventoraitis, Brooklyn, 
N. Y., Z. Raulinaitis, Brooklyn, 
N. Y., 20 dol. — Balys Braz
džionis, Chicago, III., 5 dol. — 
St. Dirmantas, Chicago, 111.

Lietuvos Sostinės
VILNIAUS 650 METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAS — AKADEMIJA
įvyks spalio 28, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kolumbo vyčių salėje, 86-22 85 Street 

Woodhaven, N. Y.

PROGRAMOJE:

Prof. J. Puzlno paskaita ap>e Vilnių 
ir jo svarbą Lietuvai

P. Jurkaus — Praeitis kalba į mus — apybraiža
Meninėj daly — J. Rūtenis, Ir. VoMattlenė 

Salė bus papuošta mūsų dailininkų 
paveikslais Vilniaus temomis

Pabaigoj — pasižmonėjimas prie kavos

Visi kviečiami atvykti

Auka $3.— Studentam ir moksleiviam $1.50

Minėjimui Rengti Komitetas 
Pirmininkas dr. B. Nemickae

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS
VIETAS PRAŠOM REZERVUOTIS IŠ ANKSTO

Stasys Gudas buvo sunkiau 
susirgęs. Dabar gydosi namie 
dr. V. Paprocko priežiūroje.

Nepriklausomybės šventės 
minėjimas bus vasario 17 Kultū
ros Židinyje. Rengia N. Y. Ame
rikos Lietuvių Taryba, kuriai 
šiemet vadovauja Steponas Brie
dis.

Muzikas Albinas Prižginta* 
pakviestas parengti religinės 
muzikos valandėlės Kristaus Ka
raliaus šventės proga lapkričio 
25 Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje. Minėjimą rengia 
LRK Federacijos New Yorko 
skyrius.

Maironio lituanistinės mokyk
los mokytojai posėdžiavo spalio 
13 Kultūros Židinyje tuoj po 
pamokų. Aptarti einamieji mo
kyklos reikalai, surišti su vidaus 
tvarka, mokslo metų eiga. Kalbė
ta apie mokyklos Kalėdų vaidi
nimą, kurs bus sausio 11 Kul
tūros Židinyje. Pasirengiųiai jau 
dabar pradėti mokykloje. Pir
mosios repeticijos jau buvo spa
lio 13, šeštadienį. Veikaliuką re
žisuoja Rima Cesnavičienė.

NEWARK, N.J.
Newarko Švč. Trejybės lietu

vių parapijos tradiciniai meti
niai pietūs įvyksta š. m. spalio 
(October) 21. Pradžia po 12 v. 
mišių.

Parapiečiai, draugai ir kaimy
nai nuoširdžiai kviečiami daly
vauti pietuose. Prašome para- 
piečius atnešti dovanų laimėji
mam. Už pakvietimus prašom 
susimokėti iš anksto arba apie 
dalyvavimą prieš porą dienų 
pranešti telefonu 344-6847. Pie
tų metu ir po pietų gros gera 
muzika. Laukiame visų atsi
lankant

Parapijos vadovybė


