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Kissingeriui besilankant Af
rikoj, buvo susitarta dėl valdžios 
perleidimo Rodezijoj juodųjų 
daugumai per 2 metus. Perei
namajam laikotarpiui bus su
daryti du mišrūs organai: valsty
bės ir ministerių tarybos, kurios 
tvarkys krašto reikalus tol, kol 
bus priimta nauja konstitucija ir 
išrinktas parlamentas.

Rodezijos kaimyninės vals
tybės — Tanzanija, Botsvana, 
Mozambiąue, Angola ir Zambi
ja — iškėlė abejonių dėl būsi
mos Rodezijos valstybės tarybos 
sudėties ir jos teisių, bet tiki
ma, kad šios kliūtys derybų 
keliu bus pašalintos.

Britanijos vyriausybė pasiun
tė į Rodeziją valstybės min. 
Afrikos reikalam Edward 
Rovvlands padėtis udaryti.
Rodezijos pereinamą
ją vyriausybę ir pažadėjo atsi- 
radusiem neaiškumam pašalinti 
sušaukti suinteresuotų valstybių 
konferenciją. Afrikos valstybės 
šį planą sutiko palankiai.

Valst. sekr. Kissingeris pa
reiškė, kad jis manąs sušaukti 
Ženevoj suinteresuotų šalių 
konferenciją pietvakarių Afrikos 
(Namibijos) klausimam svars
tyti. Šioj konferencijoj dalyvautų 
P. Afrika ir pietvakarių Afrikos 
liaudies org-jos vadas Sam Nu- 
joma ir kiti juodųjų vadai.

Kaip anksčiau art. Rytuose, 
taip dabar ir pietų Afrikoj Sov. 
S-ga pasijautė išstumta iš šių 
sričių reikalų taikingomis prie
monėmis tvarkymo, todėl ji 
stengiasi suniekinti JAV ir Bri
tanijos pastangas pietinės Afri
kos sričių valdymą palaipsniui 
perleisti juodiesiem.

Dėl Britanijos darbo partijos 
ir darbininkų unijų reikalavimo 
nacionalizuoti bankus ir kai ku
rias pramonės sritis, anglų sva
ras pradėjo pavojingai kristi, ir 
Britanijos vyriausybė buvo pri
versta prašyti tarptautinį mo
netų fondą 3.9 bil. dol. pasko
los svarui paremti.

Naujajam Libano prezidentui 
Elias Šarkis nepavykus susitarti 
dėl paliaubų, Sirija kartu su Li
bano krikščionimis pradėjo pulti 
palestiniečių pozicijas kalna
gūbriuose į rytus nuo Beiruto. 
Egiptas pareikalavo tuoj su
šaukti arabų valstybių galvų 
pasitarimą Sirijos įsigalėjimui 
Libane sutrukdyti.

JT visumos susirinkime pra
dėjo gausėti balsų, reikalaujan
čių JT reformų, nes dabartinė 
jos struktūra ir neatsakingi 
veiksmai nepajėgia spręsti pa
saulinių problemų.

Suomijoj buv. min. pirm. 
Martti Miettunen sudarė naują 
iš centro, liberalų ir švedų liau
dies partijų mažumos vyriausy
bę valstybės biudžetui priimti.

Nežiūrint Švedijos vyriau
sybės pastangų iškviesti iš Sov. 
S-gos Švedijoj prieš 2 m. pasili- 
kusio nuo ekskursijos ruso žmo
ną Liudmilą Agapovą, jai išvy
kimo viza vis buvo atsakoma. 
Dėl to ji sovietų pasų įstaigoj 
bandė nusižudyti.

Kovai su tarptautiniu teroriz
mu ir lėktuvų su įkaitais gro
bimu Sov. S-ga siūlo, kad vy
riausybės įsipareigotų susilaiky
ti nuo jėgos naudojimo ir grasi
nimų prieš bet kurio krašto in
tegralumą ir nepriklausomybę, 
bet tai neturėtų būti taikoma ko
lonijinių žmonių kovai už laisvę 
ir nepriklausomybę. V. Vokietija 
šiai problemai spręsti siūlo vy
riausybėm pasižadėti, kad įkaitų 
pagrobėjai turėtų būti išduoti ar 
patraukti į teismą toj valstybėj, 
kur jie būtų sulaikyti.
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Spalio 2, šeštadienis, liks isto
rine diena JAV lietuvių gyveni
me. Tą dieną abu prezidenti
niai kandidatai priėmė Lietuvių 
Bendruomenės atstovus.

Washingtone, Baltuosiuose 
Rūmuose, prezidentas G. For
das priėmė 26 tautybių vadovau
jančius atstovus; Lietuviam at
stovavo JAV LB krašto valdy
bos pirmininkas Algimantas Ge
čys ir vicepirmininkas dr. A.W. 
Novasitis iš Philadelphijos bei 
Kazimieras Oksas, respublikonų 
veikėjas iš Chicagos. Pokalbį 
su prezidentu rodė televizija. 
Audiencija truko 45 minutes.

Tą patį rytą Pittsburghe, Pa., 
Hilton Airport viešbuty demo
kratų prezidentinis kandidatas 
Jimmy Carter priėmė Lietuvių 
Bendruomenės delegaciją.

Prezidentinio kandidato gy
venimas prieš rinkimus nėra 
jau toks lengvas. 8 vai. ryto tam 
pačiam viešbuty J. Carter susiti
ko su 75 unijų vadais. Po pus
valandžio pokalbių Carter per
ėjo į kitą salę, kur jo laukė Lie
tuvių Bendruomenės atstovai.

PASIKALBĖJIMAS 
SU AMALRIKU

Žinomas rusų disidentas And
rei Amalrik, rašytojas, istorikas, 
neseniai sovietų išvarytas į Va
karus, turėjo pasikalbėjimą su 
Juri Melnikov per Laisvės radi
ją-

Paklaustas apie savo krašto 
žmogaus teisių sąjūdį ir jo reikš
mę, Amalrikas pareiškė, jog jis 
optimistiškai žiūri į jo ateitį 
ir džiaugiasi disidentų labai di
dele įtaka Sovietuos moralinei 
atmosferai, nepaisant labai ne
palankių sąlygų. Nors aktyvių 
valdžios kritikų dabar maža, ta
čiau užtenka, kad būtų tik kelios 
asmenybės, gyvenančios pagal 
aukštus moralės reikalavimus. 
Jų pavyzdžiu seka kiti, ir tai gali 
gerokai išjudinti totalitarinę ap
linką. Be to, jis mano, jog iš da
lies disidentų dėka pakriko 
Maskvos ir Europos komunistų 
santykiai. (Elta)

Sov. S-ga per Maskvoj sureng
tą spaudos konferenciją leido į 
JAV atbėgusio sovietų karo lakū
no ltn. Viktoro Belenko žmonai 
ir motinai su ašaromis maldauti, 
kad lakūnas grįžtų, nes jam vis
kas būsią dovanota. Jos vis dar 
mano, kad lakūnas tik paklydo ir 
vėliau buvo pagrobtas. Sovietų 
vyriausybės atstovam buvo pa
kartotinai leista susitikti su lakū
nu, bet jis atsisakė grįžti.

Izraelis iškilmingai su karinė
mis apeigomis palaidojo Sov. S- 
gos didvyrį pik. Jafim Davido- 
vič, kuriam gyvam nebuvo leista 
iš Sov. S-gos išvykti ir iš kurio 
dėl noro išvykti buvo atimtas 
karinis laipsnis ir visi pasižymė
jimo ženklai. Tik jo lavonas bu
vo leistas išgabenti į Izraelį.

JAV imigracijos ir natūraliza
cijos įstaiga pranešė, kad ji ruo
šiasi deportuoti čia gyvenančius 
7 nacių kolaborantus už tai, kad 
jie nuslėpė karo metu padary
tus nusikaltimus prieš žydus. 
Esą tikrinamos 80 asmenų by
los ir už poros mėnesių bus im
tasi veiksmų. Iš 7 keturi yra na- 
tūralizuoti JAV piliečiai, ir jų 
pilietybės atėmimo klausimą tu
rės spręsti teismas. Jų pavardės 
viešai neskelbiamos.

Turkijos vyriausybė numato 
uždaryti JAV karines bazes, jei 
kongresas nesutiks suteikti Tur
kijai 1 bil. dol. karinės pagalbos 
per 4 metus.

Televizijos ir spaudos reporte
riai sekė abu įvykius.

Lietuvių Bendruomenės dele
gacijai vadovavo Rimas Ceso- 
nis, JAV LB krašto valdybos 
vicepirmininkas. Delegacijoj 
dalyvavo: Juozas Gaila — buv. 
JAV LB krašto valdybos pirm., 
Tėv. Gediminas Kijauskas, SJ — 
JAV LB tarybos prezidiumo vi
cepirm., Aušra Zerr — JAV LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
pirm., K. Pugevičius — Ameri
kos Lietuvių Katalikų Tarybos 
pirm., Algis Širvaitis — JAV LB 
tarybos prezidiumo narys, Mo
destas Jakaitis — LB Vidurio 
vakarų apygardos pirm., Rūta 
Nainytė-Sušinskienė — Jau
nimo Sąjungos atstovė, dr. Pet
ras Vileišis — JAV LB tarybos 
politinių reikalų komisijos 
pirm., Tėv. dr. Kornelijus Buč
inys — JAV LB tarybos kontro
lės komisijos pirm, ir Darbinin
ko redaktorius.

Pokalbiam su J. Carter va
dovavo LB delegacijos vado
vas R. Cesonis. Jis pirmiausia ir 
priminė demokratų prezidenti
niam kandidatui lietuvių, latvių 
ir estų susirūpinimą jų kraštų

GIMDYMAI 
SOVIETIJOJ

Sovietų Sąjungos vadinamose 
respublikose gimimų skaičiai 
yra labai įvairūs. Įdomu, kad į 
statistiką įeina gimdyvės, pasie
kusios 45-49 metus amžiaus, ir 
jų yra kiekvienoj respublikoj. 
Bendrai imant, visoj Sovietų Są
jungoj 1973-74 tūkstančiui mo
terų , turinčių 15-49 metus am
žiaus, vidutiniškai teko 66.8 
gimdymai. Europinėse respub
likose gimimai iš 1,000 moterų 
labai skiriasi nuo aziatinių res
publikų. Pvz., Lietuvoj iš 1,000 
moterų gimė 60.9 vaikų. Latvi
joj — 54.4, Estijoj — 57.9, Uk
rainoj 55.3, Gudijoj 55.7, Armė
nijoj 84.7, Moldavijoj 75.1, Gru
zijoj 69.4 ir Federalinėj Rusijoj 
66.8. Tuo tarpu Azerbaidžane 
gimė 108.0, Uzbekijoj 156.9, 
Kirgizijoj 131.6, Tadžikijoj 
170.6, Turkmėnijoj 158.6, Kaza- 
kijoj 94.1.

Imant motinų amžių, vaisin
giausi gimdymų metai yra 20-29, 
liesiausi 45-49. Pastarojo am
žiaus tūkstančiui moterų Lietu
voj 1973-74 teko tik 0.9 gimdy
mų, o Tadžikistane — 24. (Duo
menys imti iš 1975 Vestnik 
Statistiki Nr. 12) (Elta) 

Dail. V. Kasiulio parodą atidarant, buvo susirinkę šios apylinkės dailininkai. Atsilankė 
ir latvių dailininkų. Iš k. I-oj eilėj V. Krištolaitytė, O. Paškevičienė, Dagmara Igals, A. Mer- 
ker, V. Kasiulis, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, latvių meno kritikė Eleonora Šturms, 
A. Staknienė, E. Kepalaitė, Il-oj eilėj Č. Janušas, P. Jurkus, J. Bagdonas, 
M. Paškevičius, R. Viesulas, K. Žoromskis, E. Urbaitytė, A. Elskus, V. Kašuba, J. Sodaitis, 
M. Žukauskienė, J. Rūtenis, V. Dragūnevičius, G. Dragūnevičienė. Nuotr. Bruno Rozitis

sovietinės okupacijos nepripaži
nimu. A. Zerr išreiškė susirūpi
nimą, kad valstybės departa
mentas nesistengia vykdyti JAV 
senato ir atstovų rūmų priimtos 
rezoliucijos, kiek tai liečia Hel
sinkio susitarimų vykdymo prie
žiūrą.

A. Širvaitis pageidavo, kad bū
tų suteikta galimybė pratęsti pa
vergtų baltų diplomatinį statusą, 
o J. Gaila priminė Radio Li- 
berty ir Voice of America 
transliacijų cenzūruojamą pa
dėtį. G. Kijauskas, apibūdinęs 
sunkią religinę padėtį oku
puotuose kraštuose, nusi
skundė, kad JAV ambasadorius 
Jungtinėse Tautose nerodo ini
ciatyvos pažeistų žmogaus teisių 
gynime.

Dr. P. Vileišis iškėlė nevie
nodą spaudos ir knygų pasi
keitimą tarp Sovietų Sąjun
gos ir JAV. Modestas Jakaitis pri
minė sunkią lietuvių padėtį 
Marąuette Parke Chicagoj, kai 

ramiem lietuviam graso van
dalizmo ir nusikaltėlių pavojai.

Jimmy Carter atsakinėjo į kai 
kuriuos klausimus tuoj pat, o 
taip pat baigdamas reziumavo 
savo mintis. Jis ypač pabrėžė, 
kad lietuviai, o taip pat ir kiti 
pavergtieji baltai, nebus jo ap
vilti. Tai jis pakartojo net kele
tą kartų. Helsinkio konferen
cijos reikalu jis išreiškė nuomo
nę, kad tokia sutartis iš viso ne
turėjo būti pasirašyta, nes tai 
stiprina tik Brežnevo politinę 
galią. Bet jei jau kartą tokia su
tartis buvo pasirašyta, tai reikia 
stropiai budėti, kad susitarimai 
būtų vykdomi.

Užsienio politikos atžvilgiu J. 
Carter pasižadėjo pats imtis dau
giau iniciatyvos ir atsakomybės, 
o ne palikti tvarkyti tokiem as
menim, kaip H. Kissingeris. Tai 
būsimo prezidento atsakomybė 
užpildyti moralinių įsipareigoji
mų trūkumus.

Kiek teko sužinoti iš Carterio 
štabo narių, Carteris buvo pasi
ruošęs susitikimui su lietuviais, 
gerokai pastudijavęs lietuviam 
rūpimus klausimus.

Priėmęs Lietuvių Bendruo
menės delegaciją ir su ja papus
ryčiavęs, J. Carter dar turėjo ne
ilgą pokalbį su amerikiečių 
.spaudos atstovais. Po to iš vieš
bučio išvyko į kitą susirinkimą, 
kur jo laukė busimieji balsuoto
jai.

Susitikimą su LB delegacija 
minėjo sekmadienio Nevv York 
Times, vietiniai laikraščiai ir te
levizija.

Ne taip seniai buvo išleista 
stambi Hendrick Smith knyga 
“The Russians”, susilaukusi 
aukštų įvertinimų Vakarų 
spaudoj. Nors veikalas tiesiogiai 
neliečia Lietuvos, tik yra apie ją 
užsiminimų, tačiau jame aprašo
ma sovietinė santvarka kietai 
liečia visą mūsų tautos gyveni
mą.

Autoriaus tikslas nėra pateikti 
rimtą mokslinį veikalą, nagrinė
jantį politinę ir ekonominę S. 
Sąjungos sistemą. Tai grynai 
žurnalistinis veikalas, lengvai 
skaitomas ir suprantamas, sąmo
jingas, bet tuo pačiu labai įžval
gus. Smith knyga pilna visokiau
sių nuotykių iš sovietinio gyve
nimo, puikiai atskleidžiančių 
Sovietų Sąjungos tikrovę. Tie 
anekdotai dar įdomūs tuo, jog 
autorius, New York Times žur
nalistas, grindžia juos begalybe 
pažinčių. Disidentai, žymūs 
menininkai, įtakingi politikai, 
bei paprasti piliečiai — visi jam 
buvo prieinami.

Pagrindinė veikalo tema yra 
tokia: dabartinė Sovietų Sąjun
gos politinė santvarka tik pavir
šutiniškai palietė rusų charakte
rį. Rusai tebėra nedrausmingi, 
netvarkingi, sukčiaują prieš 
valdžią; šilti ir atviri asmeniš
kuose santykiuose, labai linkę į 
visokius laipsniavimus, mėgstą 
didingumą, iškilmingumą. Kai 
kur totalitarinė valdžia iškreipia 
rusų būdingus bruožus. Mokyk
lose, kariuomenėj, bendrose 
išvykose ir kurortuose vyrauja 
griežta tvarka. Dar nesusi
draugavę nepasitiki vienas kitu 
dėl politinių priežasčių. Valdi
ninkai bei krautuvių aptarnauto
jai šalti, nemandagūs. Bet ten, 
kur valdžios galia baigiasi, pra
siveržia rusų “pietietiškas tem
peramentas”. Ne sovietinis so
cializmas tiek paveikia tautą, 
kiek rusų tautinis charakteris 
formuoja socializmą Sovietų Są

PASISAKOMA ŽMOGAUS
TEISIŲ KLAUSIMAIS
junginių Amerikos Valstybių 

Katalikų Konferencijos pirmi
ninkas arkivyskupas Joseph Ber- 
nardin rugsėjo 16 spaudoj pa
skelbė dokumentą, kuriame 
Konferencija pasisako kai ku
riais šių dienų klausimais. Tame 
pačiame dokumente tais klausi
mais pateikiami respublikonų ir 
demokratų partijų platformų pa
reiškimai.

Konferencija prašo, kad JAV 
savo užsienio politikoj daugiau 
dėmesio skirtų žmogaus teisių 
apsaugojimui.

Demokratų partijos platforma 
pasisako, kad JAV turėtų nesi
varžydamos dėti diplomatines 
pąstangas, jog žmogaus teisės 
būtų gerbiamos tuose kraštuose, 
kurie iš JAV gauna šalpos.

Respublikonų partijos plat- 

jungoj. Tik šis dėsnis įgalina su
prasti šiaip nesuprantamus reiš
kinius “darbininkijos rojuj”.

Demokratija ir asmens laisvės 
valdančiųjų negerbiamos dėl 
daugelio priežasčių. Viena jų — 
rusų neramus ir chaotiškas bū
das, kuris reikalauja stiprios 
valstybės kontrolės. Kita — tai 
rusų nepaprastai nerami ir 
skaudi istorija, kuri juos pri
vedė prie stiprios, centralizuotos 
valdžios. Ji vienintelė pajėgi 
apsaugoti kraštą nuo chaoso. Ne
turėdami demokratinių tradicijų, 
Rusijos platesni sluoksniai įtar
tinai žiūri į politines laisves, 
kuriomis naudojasi Vakarai. Yra 
net nemaža tokių, kurie trokšta 
stalininės “stipresnės rankos”.

Valstybės centralizacija, so
vietų nuvaryta iki kraštutiniškai 
aukšto laipsnio, yra rusų ir pa
saulio nelaimė. Dėl to kenčia 
pramonės normalus vystymas, 
žemės ūkis, pagaliau ir pilie
čių laisvė.

Dar galima pridėti kitą rusam 
būdingą reiškinį. Caro laikais iš
vystytas laipsniavimas, titulavi
mas bei klasių skirtumai ir toliau 
tebegyvuoja “pažangiausioj pa
sauly šaly”. Smith įtikinamai 
perduoda eilę stebinančių pa
vyzdžių. Pažymėtina, jog sovie
tuose vyrauja visokiausių titulų 
manija. Tik kai kuriem pilie
čiam leista pirktis specialiose 
krautuvėse, kur būna sunkiai 
gaunamos prekės, džiaugtis 
prašmatniom dačom, vairuoti 
brangius “zil” automobilius. 
Negana to. Šios privilegijos 
griežtai paskirstytos pagal ran
gą; tuo rūpinasi net speciali 
valdžios įstaiga — tų reikalų 
vadovybė. Juo aukštesnė ir švie
sesnė asmenybė juo daugiau 
privilegijų jai skiriama. ,

Knyga išleista 1976, Quad- 
rangle I, The New York Times 
Book Col, 527 psl. (Elta) 

forma šiuo klausimu nepasi
sako.

Demokratų partija savo plat
formoj pažymi, kad visa parama 
būtų nutraukta visom valdžiom, 
kurios naudojasi slapta politika, 
kalina žmones, nepasakiusios už 
ką, ir praktikuoja žmogaus kan
kinimą. Specifiškai minima, kad 
Amerika turėtų pasisakyti prieš 
žmogaus teisių sisteminį varžy
mą kai kuriuose Lotynų Ameri
kos kraštuose.

Respublikonų platformoj šiuo 
klausimu nepasisakyta.

JAV Katalikų Konferencija rei
kalauja sumažinti JAV karinę pa
galbą Pietų Korėjai , nes to 
krašto režimas perdaug varžąs 
žmogaus teises.

Demokratų platforma pareiš
kia, kad reikėtų iš Pietų Korė
jos pasitraukti . . . kad “mes ap- 
gailestaujam žmogaus teisių 
paneigimą tiek Pietų, tiek ir 
Šiaurės Korėjoj”.

Respublikonų platforma rei
kalauja, kad JAV karo daliniai 
Pietų Korėjoj pasiliktų, kol gre
sia pavojus iš Šiaurės Korėjos. 
Kaip Pietų, taip ir Šiaurės Ko
rėjos valdžias JAV-bės turėtų į- 
taigoti, sako respublikonai, kad 
šie kraštai įvestų vidaus reikalų 
politiką, vedančią prie pagrindi
nių žmogaus teisių išplėtimo.

ALBINUI BARANAUSKUI 
PASKIRTA LIET. RAŠYTOJŲ 

DRAUGIJOS PREMIJA

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
1000 dol. premija rugsėjo 30 
VVashingtone paskirta rašytojui 
Albinui Baranauskui už knygą 
“Rudenys ir pavasariai”.

Premijos komisiją sudarė Jur
gis Blekaitis, Gražina Krivickie- 
nė, Alfonas Nyka Niliūnas, An
tanas Vaičiulaitis, dr. Vitolis 
Vengris. Jie vertino 1975 metais 
išleistas grožinės literatūros 
knygas. Premijos mecenatas — 
Lietuvių Fondas.
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JI PARODĖ MŪSŲ
GYVASTINGUMĄ
Penktoji lietuvių tautinių šo

kių šventė praėjo su dideliu pa
sisekimu. To pasiekėm visų 
bendru darbu ir nuoširdžiomis 
pastangomis.

Prezidento Fordo buvimas 
šventės garbės globėju buvo pir
mas toks atvejis mūsų švenčių 
rengimo istorijoj. Jo žmonos 
Betty Ford, Illinois gubernato
riaus D. Walker su žmona, sena
toriaus C. Percy su žmona, 
Chicagos burmistro atstovo 
Reilly, dr. M. Kuro po, kongres- 
manų E. Derwinskio ir M. Rus- 
so su žmonomis, vyskupų V. 
Brizgio, A. Deksnio, generalinio 
Lietuvos konsulo dr. J. Žmuidzi- 
no ir visų kitų garbės svečių 
dalyvavimas dvigubai pakėlė 
šios šventės reikšmę. Jiem pri
klauso didelė šventės rengėjų 
padėka.

Kartu tenka prisiminti, kad 
šventės darbuose labai daug pri
sidėjo generalinė Lietuvos kon
sule J. Daužvardienė, tačiau, 
vykdama į šventės atidarymą, 
susižeidė ir nebegalėjo šventėj 
dalyvauti. Su užuojauta jai dė
kojam už visokią talką.

Betty Ford ir kitų aukštųjų 
valdžios narių atkvietimas į 
šventę pareikalavo daug plana
vimo ir daug pastangų iš šven
tės komiteto įgaliotinio Valdo 
Adamkaus. Jis savo pareigas, tal
kininkų padedamas, puikiai atli
ko; už tai jam labai dėkojam. 
Ačiū ir visiem kitiem šiame rei
kale talkinusiem, ypač JAV LB 
krašto valdybai. Už šventės ofi
cialų atidarymą dėkojam PLB 
pirm. Br. Nainiui ir už jos už
darymą JAV LB pirm. J. Gailai.

Didelė padėka priklauso vysk. 
V. Brizgiui už iškilmingų pamal-

Savaitės 
įvykiai

NYT ir CBS vykdyti tyrimai 
teigia, kad pirmuosius preziden
tinių kandidatų debatus klausy
tojai įvertino taip: kad prez. 
Fordas laimėjęs, pasisakė 37 
proc., o už Carter — 24 proc.

Palestiniečiai partizanai, ne
patenkinti Sirijos įsikišimu į Li
bano reikalus, užėmė Damasko 
viešbutį su 90 įkaitų. Sirijos ka
riai 1 partizaną nukovė, o kitus 
3 tuoj pat viešai pakorė. Įkaitai 
buvo išlaisvinti.

Libano prez. Elias Šarkis pri
ėmė min. pirm. Rašid Karami 
kabineto atsistatydinimą, bet 
naujasis kabinetas dar nesuda
rytas.

Antras sovietų karo lakūnas 
ltn. Valentin Zasimov mažu paš
to lėktuvu atbėgo į Iraną ir pa
siprašė pabėgėlio teisių JAV.

Kinijos spauda mirga praneši
mais, kad darbininkai dėl Mao 
Tse-tung mirties pasižada pakel
ti gamybą.

P. Afrikos vyriausybė nutarė 
užbaigti bet kokią sporto seg
regaciją ir leisti daugiarasinius 
sportinius žaidimus ir mišrių ko
mandų sporto varžybas.

JAV kongresas, Izraelio šali
ninkų įtaigojamas, buvo pasine
šęs neleisti parduoti Saudi Ara
bijai 650 modernių Maverick ra
ketų, bet, vyriausybei paaiški
nus, kad dėl to S. Arabija gali pa
kelti aliejaus embargo ir kenkti 
JAV politikai art. Rytuose, savo 
pastangų atsisakė.

Penktojoj tautinių šokių šventėj parade eina Chicagos aukštesnioji lituanistinė mokykla.
Nuotr. A. Šeštoko
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dų laikymą ir pasakytą kal
bą šventės atidarymo metu. Di
delis ačiū vysk. A. Deksniui 
už labai prasmingo pamokslo 
pasakymą, Šv. Kryžiaus parapi
jos klebonui, Dainavos an
sambliui, muz. A. Jurgučiui, sol. 
D. Stankaitytei ir muz. M. Mon- 
deikaitei-Kutz už iškilmingą 
šventės religinę dalį. Ačiū ir 
kun. A. Trakini už iškilmingas 
pamaldas Tėviškės bažnyčioj.

Ačiū tariam ir Jaunimo Cent
ro vadovybei, nes čia nuolat vy
ko Šventės repeticijos ir posė
džiai. Labai svarbų, mėnesį 
prieš šventę užbaigtą, šventės 
bilietų platinimą be atlyginimo 
atliko Marginių prekybos savi
ninkė a'gr. I. Sinkevičiūtė. Jai 
nuoširdžiai dėkojam. Padėka 
priklauso ir banketo bilietus pla
tinusiai A. Mažeikienei ir Para
mos prekybai, šokių vakaro bi
lietus platinusiai S. Bacevičie
nės prekybai, leidinius platinu
siai J. Vaznelio prekybai. Di
delis ačiū visiem šventės auko
tojam, loterijos rengėjam ir daly
viam, šventę sveikinusiem ap
mokamais skelbimais leidiny. 
Visa tai šventei sudarė tvirtą

IR OKUPUOTOJ LIETUVOJ 
PRADĖTI MOKSLO METAI

Valstiečių Laikraštis (rugsėjo 
4) aprašo, kokios iškilmės įvyko 
Kauno ir Vilniaus aukštosiose 
mokyklose, pradedant naujus 
mokslo metus. Kauno Medici
nos instituto studentai ir dėsty
tojai susirinko į instituto aktų 
salę, kur įvykęs iškilmingas 
mokslinės tarybos posėdis. Pir
miausia krinta į akis, kokie 
“mokslininkai” buvo susodin
ti į to posėdžio prezidiumą: 
P. Griškevičius — kompartijos 
centro komiteto pirmasis sekre
torius, V. Mikučiauskas — parti
jos Kauno miesto komiteto pir
masis sekr.J. Aničas—komparti
jos mokslo ir mokymo įstaigų 
skyriaus vedėjas, H. Zabulis — 
aukštojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministeris, M. Zaikaus
kas — sveikatos apsaugos minis- 
terio pirmasis pavaduotojas ir 
“kiti atsakingi partiniai, tarybi
niai, profsąjungų, komjaunimo 
darbuotojai, mokslinės tarybos 
nariai”. Būdinga, kad neranda
ma reikalo nė mokslinės tarybos 
narių pavardžių paminėti, —jie 
anonimiškai suplakami su pa
čiais žemaisiais partijos parei
gūnais. Tik iš tolimesnio apra
šymo paaiškėja dabartinė in
stituto vadovybė: rektorium yra 
prof. Z. Januškevičius, o pro
rektorium mokslo reikalam doc. 
V. Kuzminskas. Žinoma, susirin
kę į tokį posėdį turėjo išklau
syti ir kompartijos vyriausio pa
reigūno P. Griškevičiaus kalbą. 
Padėkos žodį partijai ir vyriau
sybei tarusi studentė B. Ru- 
dzinskaitė.Pagaliaubuvusiduota 
apyskaita ir apie studentų atlik
tus darbus už instituto ribų va
saros atostogų metu. Tie darbai 
vadinami studentų trečiuoju se
mestru. Garbingą praeitį turin
tis Vilniaus universitetas oku
pantų leksikone virto į Vilniaus 
Darbo Raudonosios Vėliavos 
ordino Valstybinį V. Kapsuko 
universitetą. Jo studentai tą die
ną buvo suvaryti į sporto rū
mus. Nuostabu, kad šiose iškil
mėse žymiai mažiau dalyvavo 

finansinį pagrindą. Nuoširdžiai 
ir broliškai dėkoju visiem Chi
cagos skaučių, skautų tuntam, jų 
vadovybėm už tvarkos palai
kymą šventėj.

Du tūkstančiai šąkėjų iš JAV, 
Kanados, Anglijos ir Venecue- 
los puikiai atliko šventės prog
ramą. Jiem ir vadovėm-am, Tau
tinių Šokių Institutui, progra
mos direktorei G. Gobienei ir 
jos padėjėjam tariam nuoširdų 
ačiū.

Muzikinė šventės dalis visiem 
paliko gražiausius prisiminimus. 
To buvo pasiekta dirigentų muz. 
A. Mikulskio, muz. A. Jurgučio, 
šventės muzikinio direktoriaus 
A. Modesto pastangomis, šven
tės jungtinio choro narių dėka, 
orkestro ir ypač lietuvių liaudies 
instrumentų 58 asmenų ansamb
lio šauniu pasirodymu, nes bu
vusios šventės tokio skaičiaus 
neturėjo. Jiem priklauso rengėjų 
didžiausia padėka. Didelis ačiū 
visiem globojusiem šokėjus ir 
muzikantus, ypač Anglijos ir Ve- 
necuelos lietuvių klubam Chi- 
cagoj.

Laisvojo pasaulio lietuvių 
spauda daug rašė apie penktą
ją tautinių šokių šventę, ją išgar
sindama, apie ją informuodama 
kartu su Lietuvių TV ir radijo 
stotimis. Už visa tai rengėjai yra 

aukštųjų kompartijos pareigūnų. 
Svarbiausiu jos atstovu ir kalbė
toju buvo okupuotos Lietuvos 
aukščiausios tarybos prezidiu
mo pirm. A. Barkauskas. Studen
tus sveikinęs ir universiteto 
komjaunimo komiteto sekreto
rius H. Ramonas. Pats univer
siteto rektorius prof. J. Kubilius 
turi Socialistinio Darbo Didvy
rio (viskas rašoma iš didžiosios 
ri raidės!) ordiną, todėl, matyti, 
jam buvo patikėta mokyklos per
sonalą bei studentus pasveikin
ti ir “partinio komiteto ir visuo
meninių organizacijų vardu”. Ir 
čionai studentė R. Borisaitė tu
rėjo padėkoti “partijai ir vy
riausybei už jaunimui sudary
tas puikias sąlygas mokytis”. Iš 
studentų statybos būrių praneši
mų sužinom, kad vasaros metu 
jie dirbę ne tik vietos ūky, bet 
ir “Jakutijoj, Smolensko srity, 
Stavropolio krašte” ir kitose vad. 
liaudies respublikose. Vadinas, 
studentai ir toliau verčiami va
žiuoti darbam į tolimąsias Rusi
jos sritis, nors spaudoj nusi
skundžiama, kad Lietuvoj trūks
tą darbo jėgos. Pačiame Vilniaus 
universitete studijuosią šiais 
mokslo metais 16,000 studentų 
(nepasakoma, kiek iš jų yra stu
dijuojančių neakivaizdiniu 
būdu).

Su kompartijos palaiminimu 
mokslo metus pradėjo ir kitos 
okupuotos Lietuvos aukštosios 
mokyklos. (1) Kauno politechni
kos institutas (vadinamas Anta
no Sniečkaus vardu). Jo rekto
rium yra prof. M. Martynaitis, 
o studentų esą daugiau kaip 
15,500. Jis ruošiąs 42 specialy
bių inžinierius. (2) Lietuvos Ve- 
terenarijos akademija. Aprašant 
akademijos veiklą, pažymima, 
kad j‘i< ruošianti jau keturis de
šimtmečius (atseit, nuo 1936 
metų) žemės ūkiui aukštų kvali
fikacijų specialistus, o pokari
niais metais jų jau išleidusi 
3,900. Jos rektorius — J. Šuls
kis. (3) Lietuvos Žemės ūkio 

labai dėkingi. Padėka priklauso 
amerikiečių televizijos stotim, 
šventę parodžiusiom visam kon
tinentui ir jų spaudai, šventę 
plačiai paminėjusiai. Didelis 
ačiū ir intensyviai dirbusiem 
šventės informacijos komisijos 
n ari am.

Galutinė padėka priklauso vi
siem bendradarbiam — komi
teto nariam, su jais kartu dir
busiem jų šeimos nariam ir vi
siem atėjusiem į talką šiam dide
liam darbui atlikti. Į šventės 
rengimą buvo įjungti šimtai 
asmenų. Jų čia suminėti neįma
noma. Jiem priklauso didelė 
rengėjų ir visos lietuvių bend
ruomenės padėka. Šiame milži
niškame darbe pasitaikė ir ne
sklandumų, dėl kurių visus atsi
prašom.

Šis didelis šventės suorgani
zavimas ir pravedimas gražiai 
pavyko sujungus daugelį rankų 
ir dar daugiau širdžių. Penktoji 
tautinių šokių šventė labiau su
jungė visus lietuvius plačiame 
pasauly, pakėlė mūsų tautinį en
tuziazmą ir parodė mūsų tauti
nę vienybę. Ji parodė kitiem 
mūsų gyvastingumą, padėką bei 
lojalumą Amerikai ir mūsų ne
sibaigiančias pastangas siekti 
laisvės Lietuvai.

Bronius Juodelis
Šventės komiteto pirmininkas 

akademijos studentam Noreikiš
kėse (buv. dr. P. Karvelio ūky) 
perduotas naujas 469 vietų ben
drabutis ir baigiamos statyti pa
talpos pačiai akademijai pra
plėsti. Jos rektorium yra doc. 
J. Dromantas. (4) Vilniaus Inži
nerinis statybos institutas, vei
kiąs Vilniaus pakrašty, taip pat 
metus pradėjęs su praplėstais 
studentų bendrabučiais ir nau
jais laboratorijų rūmais. Jo rekto
rius — prof. A. Čyras. (5) Vil
niaus Pedagoginis institutas. Jis 
ruošiąs 16 specialybių viduri
nėm mokyklom mokytojus ir 
esąs “pagrindinė respublikoj 
pedagogų kadrų kalvė”. Turėda
mas tos kalvės paskirtį, pats 
instituto rektorius V. Uogintas 
aiškinęs studentam ir pedago
gam “apie didžiulę Tarybų 
S-gos kompartijos XXV suva
žiavimo nutarimų reikšmę, 
sprendžiant liaudies švietimo 
problemas”.

Žinoma, ir šių visų mokyklų 
susirinkimuose studentai turėjo 
duoti vasarą atliktų darbų apy
skaitą. Tik nepasakyta, ar ir jie 
buvo siunčiami darbam į toli
mąsias Rusijos sritis. Pagaliau 
visų Kauno aukštųjų mokyklų 
pirmakursiai studentai buvę su
sirinkę manifestacijai į J. Jano
nio aikštę. Juos ir vėl pasvei
kinę gausūs partijos pareigūnai 
ir, žinoma, privertę pagarbinti 
V. Leniną: jo paminklo papėdėj, 
buv. Karo Muziejaus sodely, 
skambant muziejaus bokšto var
pam, jie turėjo padėti “rudens 
gėlių puokštes”.

JP.

IŠ L.K.B. KRONIKOS

Radviliškis. 1975 lapkričio 
mėn. į Radviliškio bažnyčios 
chorą atėjo kelios vid. mokyklos 
mokinės. Apie tai sužinojo mo
kyklų vadovybė. Valsiūnienės 
vardo vid. mokyklos mokslo da
lies vedėjas Venclova, pionierių 
vadovė Mackevičienė, klasės 
auklėtoja Žukauskaitė, pasikvie
tę VII klasės mok. Ireną Kau- 
neckaitę, klausinėjo, kodėl ji ei
nanti į bažnyčią, giedanti chore 
ir t.t. Mokytojai siūlėsi mergaitę 
nuvesti į šokius, į kiną ir į ki
tas pramogas, kad tik neitų į 
bažnyčią.

Radviliškio Il-osios vid. mo
kyklos VIII kl. mokinę Oną 
Poškaitę pasikvietė auklėtoja 
Monkienė ir teiravosi apie baž
nyčios ir choro lankymą. Mo
kinė neišsigynė ir drąsiai atsa
kinėjo. Ir ją auklėtoja žadėjo 
vesti į kiną ir į šokius.

Radviliškio rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduoto
jas Krikštanas išsikvietė Radvi
liškio kleboną kun. J. Vaiče- 
lionį dėl moksleivių, lankančių 
bažnytinį chorą.

Skaityk ir platink 
Darbininką!

DOVANA — I. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas Išsiunti
mas, specialus įpakavimas, žemos kainos. Siuntiniai gali būti Įvai
raus dydžio (net ir vokuose — banderolėmis). Negalint atvykti, 
gavę užsakymą, sudarome pageidaujamų daiktų siuntinį. Mūsų 
įstaigoj gaunamos visos siuntiniam prekės žemomis kainomis. Darbo 
valandos nuo 12 iki 6, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 10 iki 6, 
šeštadieniais nuo 10 iki 5. Sekmadieniais ir pirmadieniais patarnau
jama iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296-5250. 80-14 Jamaica Avė., 
Woodhaven, N.Y. 11421. Namų tel. 296-5359.

NEW YORK — Lietuvos atsimi
nimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. 
Music of Lithuania, pirmad. 
7:30-8:30 vai. vak. WSOU-FM

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 3^8-3733, namų — vakarais — (516) 757- 
4296.

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

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 84-14 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 296-1600, namų tel. TW 7-3061.

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS SDalvotus ir DaDrastus. 
pilnas patarnavimasjdėaant naujas dalis/Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Giendaie, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Newark, N. J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St, 
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

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

MOVĖ D TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y? 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti- 
kinsite! _______

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits Wines & 
Liquors”, 146 E. Main St., New Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808, 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal Ima
mą kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus Ir 
sąžiningas.

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

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

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven 
Hill Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 
11418; ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11211. Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia 
Gaszvos šeimos generacija yra New York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

. ——-------— -------------------.......................................... i y

Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

Agronomės Izabelės Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų 
valgių receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikie
tėm. Knyga su plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai su
verta. 316 pusi. Kaina 7 doi. Persiuntimui pridedama 50 c. 
Užsakymus siųsti adresu: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa

sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y., 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

Užsakau “LithuanianCookery”........... egz.už......... dol.
Persiuntimas..........................

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

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

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

89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stu- 
kas, 1467 Force Dr., Mountain- 
side, N.J. 07092. Tel. (201) 
232-5565.
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Žvilgsnis į kariuomenės šventę

Lapkričio 23 minime Lietuvos 
kariuomenės šventę — tą dieną 
buvo išleistas pirmas įsakymas 
Lietuvos kariuomenei. Diena 
surišta su mūsų nepriklausomy
bės atstatymu, primena mūsų 
laisvės karus, primena nepri
klausomos Lietuvos kariuome
nės pulkus.

Šventė dar toli. Rodos, ne
vertėtų apie tai rašyti. Šiuo tar
pu norima pakalbėti apie pasi
rengimą, kad toji šventė būtų 
ir iškilmingesnė ir prasminges
nė.

Pirmiausia reikia paliesti 
klausimą, ar iš viso tokia šven
tė reikalinga. Ką gero davė ta 
Lietuvos kariuomenė?

Atsakome trumpai. Davė 
daug. Ji lietuvių tautą labiau 
sujungė, sudrausmino, parengė 
sunkiem ateities laikam, įdiegė 
daugiau patriotizmo, sveikai ug
dė jaunimą. Pažiūrėkime į 
Izraelį. Ten suvažiuoja žydai 
iš įvairiausių kraštų, ir kariuo
menė juos sulydo į vieną. Ten 
ir moterys turi tarnauti kariuo
menėj, nes ir jas reikia sulydy
ti į vieną. Ir jos, išėjusios iš 
privalomos tarnybos v alstybei, 
pasidaro socialesnės, labiau 
vertina bendrus reikalus, moka 
labiau pasiaukoti tautos labui.

Taigi, minėkime kariuomenės 
šventę ir jai pradėkime rengtis 

jau dabar. Bet ar negalime tos 
Šventės pagilinti nauju aspektu, 
ar negalime drauge prisiminti 
partizanus?

Juk iš Lietuvos kariuomenės 
buvusių karių-kareivių ir kari
ninkų — ir išaugo daugiausia 
partizanų. Jie sudarė branduolį 
visam partizaniniam judėjimui, 
ilgam ir sunkiam karui. Kokia tai 
buvo didvyriška epocha. Koks 
herojizmas. Kiek pareikalavo au
kų. Epocha paliko savo dainas, 
savo legendas. Mes turime 
daug visokių švenčių, paveldėtų 
iš tradicijos. Bet niekur nesame 
įdėję didvyrių partizanų pri

siminimo. Jis labai tiktų prijung
ti prie kariuomenės šventės, 
prie kariuomenės prisiminimo.

Pavergtame krašte Lietuvos 
kariuomenė visai neprisimena
ma. Net istoriniuose muziejuo
se nėra pėdsakų, kad buvo tokia 
Lietuvos kariuomenė.

Suprantama, ten ir taurieji 
partizanai vadinami banditais. 
Jų kapai yra slapti. Tik rudens 
naktų gūdumoj juos aplanko ar
timieji, pagerbdami žuvusius. 
Mes juos prisiminkime savo 
salių šviesoj, laisvėj, parody- 
kimesavo jaunimui.

Paprastai tokiuose minėji
muose pasakomas bendras saki
nys — pagerbkime žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės. Į tą sakinį, 
žinoma, viskas sutelpa: ir parti
zanai, ir kariškiai. Bet to dar 
per maža. Išryškinkime vieną 
kitą partizano veidą, prisi
minkim vieną kitą žygį.

Paprastai kariuomenės
minėjimus rengia ramovėnai. 
Tegu jie rengia ir toliau. Būtų 
gera, kad mėgintų įtraukti jau
nas pajėgas. Įtraukime jaunimą 
į programą. Duokime dekla
muoti eilių. Šios rūšies poezijos 
labai daug. Lengva bus surasti.

Tegu jaunimas išmoksta parti
zaninių dainų. Jas bus lengva 
įtraukti į programą. Tegu jauni
mas paskaito ištraukas iš Dau
manto knygos “Partizanai”.

Paraginkime, kad ir atskiros 
organizacijos paminėtų šią šven
tę. Tai gali padaryti savo susi
rinkimuose, sueigose. Ir čia pri
tiktų eilėraščiai, dainelės, skaiti
niai iš partizaninių raštų.

Tegu prisimena ir mokyklos 
istorijos ar lietuvių kalbos pa
mokose. Paprastai vadovėliuo
se yra ir paveiksliukų, skaitinių, 
kurie duos progos pakalbėti rei
kiama tema.

Taigi, jau dabar pradėkime 
rengtis kariuomenės šventei, 
nes darbo gana daug.

Jau vien mano vardų ir pa

vardės derinys pasako, kas aš 
esu: lietuvis ir skotas. Mano 
dvigubas vardas — Kenneth Ka
zimieras — buvo parinktas, kad 
būtų pagerbtos abi mūsų šeimos 
pusės. Mano kraujas, paveldė
jimas ir prigimtosios teisės atė
jusios iš šių dviejų gražių kraš
tų. Dviejų tautų derinys pa
darė mane tuo, kuo esu. Kol 
buvau mažas, augau didesnėj 
motinos giminės, Matukų, įta
koj. Jie many įdiegė stiprią 
ir gilią meilę Lietuvai. Nuo 
pat mažens buvau prisisunkęs 
pasididžiavimo savo lietuvybe. 
Buvau lietuvis. Buvau lyg vai
kas, kuris gimdamas prarado 
savo motiną. Niekad jos nema
tęs, pažino ją savo širdim, nes 
ji jam tą širdį buvo davusi. 
Ji jam davė kraują, gyvybę ir 
visa, kas jį sudaro. Ir jis yra 
iš jos. Ir tam tikru būdu — 
jis yra jinai. Augdamas jis 
trokšta sužinoti vis daugiau ir 
daugiau apie ją, tą savo moti
ną. Tada jis pajunta, jog iš 
tikrųjų jie ir buvo visą laiką 
neatskiriamai kartu. Jis savo mo
tiną myli, nors niekad su ja ir 
nėra susitikęs.

Penktojoj tautinių šokių šventėj iš k. Illinois senatorius 
Charles H. Percy, Mrs. Betty Ford ir Valdas Adamkus. Nuotr.

Z. Degučio

LIETUVIŠKO KAMIENO ATŽALA
Aš esu Kazimieras — Kenneth John Stewart 
iš Švento Charles Borromeo seminarijos 
ir Švento Andriejaus parapijos Philadel- 

- phijoj . . .

Tokia mano meilė Lietuvai. 
Žinoma, aš gimiau čia. Čia 
džiaugiuosi laisve, nors ji dabar 
ir yra moraliai apribota šio kraš
to, kuris legaliai leidžia ir net 
padeda klestėti tokiem laisvei 
prieštaraujantiem veiksmam, 
kaip negimusių kūdikių žudy
mas. Vis dėlto šiame ,krašte 
galiu naudotis tikėjimo, spau
dos ir kalbos laisve, galiu vie
šai ir drąsiai reikšti savo ne
pasitenkinimą, jei to panoriu. 
Šis kraštas tuo didis, kad jis 
susidaręs iš daugybės skirtingų, 
laisvę mylinčių žmonių ir iš 
skirtingų kultūrų. Mano paties 
kraujas ir paveldėjimas atplau
kę iš Lietuvos. Kasmet vis stip
riau ir stipriau pamilstu tą pa
veldėjimą. Ne, aš nepamirštu 
ir šio krašto, bet todėl, kad esu 
vaisius šimtmečių darbo ir mei

lės ir heroizmoLietuvoj, kad esu 
vaisius pralieto kraujo ir skaus
mo jos žemėj ir jos tradicijų 
— todėl priklausau Lietuvai.

Prieš 1960-tuosius metus 
Amerika vaizdavosi esanti ly
dymo katilu. Atsimenu, kaip 
man valdiškoj pradžios mokyk
loj pasakojo, kad gyvenu šiame 
didžiuliame lydymo katile, ku- 
rin sueina visa, kas yra skir
tingo, o išeina visiškai suvie- 
nodėję. Tačiau anie mokytojai 
niekad man neišaiškino, ką tai 
iš tikrųjų reiškė. Ir, žinoma, 
aš įsivaizdavau tokią didžiulę 
ištirpusių vyrų ir moterų pliur
zę. Visi jie lipo į tą katilą, 
apsirengę tautiniais drabužiais, 
dainuodami ir šokdami tautinius 
šokius, šnekėdamiesi savo kal
bomis. Kai katilas pagaliau bu
vo paverstas, iš jo dribo pil
kas nelaimingas marmalas. Ne
bebuvo muzikos, nebeliko jokių 
skirtumų. Visi dabar buvo vie
nodi, ir — nebebuvo nieko. Tie 
beveidžiai žmonės stoviniavo 
nelaimingi ir po kiek laiko 
pasidarė labai pikti, nes jiem 
buvo nusibodęs gyvenimas. Ne
besidomint nei gyvenimu, nei 
savim pačiais, nei kitais, atsi
rado neapykanta ir nesutarimas.

Kai lankiau mokyklą, vaikai 
sakė, kad mano namuose juo
kingai kalbama, ir jie šaipėsi 
iš mūsų “juokingų” vardų. Sa
kė, kad mes svetimai elgiamės, 
bet kad greit iš viso to iš- 
augsim, suamerikonėsim ir pasi- 
darysim normalūs. Kaimynystėj 
gyveno daug amerikiečių pro
testantų, kurie sakė, kad kata
likiškoji mūsų šeimos dalis yra 
antiamerikietiška, nes popie
žius ir Romos Katalikų Bažny
čia stengiasi perimti visą pa
saulį ir Ameriką. Tai kvaila, 
neracionali galvosena, kuri buvo 
stipriai įsišaknijusi tada; tebėra 
jos ir dabar. Būti amerikiečiu 
reiškė, kad žmogus turi visiš
kai atmesti savo kraujo ir tau
tybės ryšius ir tapti anglišku.

Štai aš ir noriu pasakyti, kad 
nesam joks lydymo katilas, ir, 
etiškai, moraliai, ar krikščioniš
kai žiūrint, geriau nė nesisten- 
kim tokiu tapti. Lydymo katilo 
ideologija išgalvota vienos žmo
nių grupės tam, kad perkeistų 
visas kitas grupes pagal savo 
kurpalį. Jei atsimenat, Hitleris 
bandė tai pasiekti tikrai pla
čioj ir stiprioj plotmėj. Nesakau, 

kad turim kitą Hitlerį, bent jau 
ne šiame krašte, tačiau ir mū
siškis lydymo būdas yra subti
lus metodiško kitų niekinimo 
procesas. Jis pastato vieną et
niškumą virš kitų ir prieš ki
tus. Todėl nei pavienis žmogus, 
nei žmonių grupė neturi jokiu 
būdu leistis būti sulydomi į 
tą produktą, kurio lydytojai tiki
si. Žmogui turi būti leidžiama 
laisvai siekti to, kas jį padary
tų tokį, kokiu jis nori būti. 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
visada palaikė vieną kalbą prieš 
visas kitas. Tiesa, reikia vienos 
valstybinės kalbos oficialiem 
reikalam, tačiau negalima leisti, 
kad visos kitos kalbos būtų vi
sai iš gyvenimo išstumtos.

Mes matom, kaip, šaipomasi 
iš žmogaus, kuris kalba rytinės 
Europos ar itališku akcentu. Į 
tokį žmogų žiūrima iš aukšto, 
jis laikomas kvailu ar “cute” 
(tai labai įprastas būdas žmo
gų visiškai suniekinti). Mokyk
lose mokoma tik apie keletą 
išrinktųjų kultūrų: prancūzų, vo
kiečių ar ispanų kalbos bei Ang
lijos ir Ispanijos istorija. Ar gir
dėjom, kad mūsų gimnazijose 
kas būtų mokęs lietuvių, lenkų, 
ukrainiečių ar graikų kalbų, ar 
kad būtų dėstoma Rusijos ar 
Lietuvos istorija?

Visa ši žmogaus išgalvota ly
dymo sistema privedė indivi
dus, o vėliau ir visą kraštą 
prie baisaus nepasitikėjimo sa
vim. Toji sistema privalo būti 
sunaikinta, kol ji nespėjo mūsų 
nuvesti į dar didesnę neapy
kantą ir smurtą. Gal ir nesą
moningai, tačiau kiekvienas iš 
mūsų esam nukentėjęs nuo tos 
sistemos, prarasdami dalį savo 
orumo ir pilnutinio žmogišku
mo. Turėtų būti sukurta “kul
tūrinė demokratija”, arba viri
mo katilas (stew pot), kad pa
keistų senąjį lydymo katilą. To
kioj sistemoj kiekvienas žmogus 
būtų priimtas tokiu, koks jis 
yra, ir dar būtų skatinamas ug
dyti savo tradicijas ir kultūrą. 
Tai ne tik padėtų pačiam indi
vidui, bet ir pozityviai veiktų 
visą tautą. Virimo katile visos 
daržovės išlieka savim, ir, prie
do, kiekviena jų savo skoniu 
paįvairina visą virinį. Tautos at
veju visi praturtėja nuo tų visų 
skirtingų kultūrų skonio.

Lydymo katilo tauta išugdė 
dirbtinę kultūrą, kurioj nė vie
nas nežino, kuo jis yra ar kur 
jo vieta kitų tarpe. Tokia kul
tūra nepalieka vietos žmogaus 
tradicijom ir tautiškumui, nelei
džia jiem vystytis. Ji paneigia 
visus tuos dalykus, kurie padaro

(nukelta į 5 psl.)

EVOLIUCINIO 
MADINGUMO 

ĮVAIROVĖS

dr'. TOMAS ŽIŪRAITIS, O.P.

Jeigu atkreipsime dėmesį į 
tai, kad jaunų beždžionių sme
genų kiekis nedaug skiriasi nuo 
(žmonių) vaiko smegenų kiekio; 
jeigu įsigilinsime ir į tai, kad 
didžiausia beždžionė neturi 
smegenų daugiau, negu mažas 
(žmogaus) vaikas, nors tokia 
beždžionė turi tokius tvirtus 
dantis, kaip ir jautis, tai galė
sime lengvai pastebėti, kad bež
džionės brendimas nuo tam tik
ro laiko pradeda vykti visai 
priešinga kryptimi, negu (žmo
gaus) vaiko brendimas.

Kaip matome, iš beždžionės 
brendimo, “žmogėjimo” nie
kada neišsivystys žmogiškas 
kūnas, jei taip būtų leistina pa
sakyti, nekalbant jau apie žmo
gaus išsivystymą iš beždžio
nės ar iš bet kokio gyvulio. 
Kitaip sakant, kūdikiui augant, 
didėja jo smegenys; beždžionei 
augant, didėja jos žandikauliai. 
Kadangi, beždžionei augant, 
nedidėja jos smegenys, tai neį
manomas dalykas, kad beždžio
nė galėtų kada nors prilygti 

žmogui, o juo labiau virsti žmo
gumi. Kiek tik nori, yra ir kito
kių faktų , rodančių, kad negali 
būti rimtos kalbos apie žmogaus 
išsivystymą iš beždžionės arba, 
jei norime, beždžionės virtimą 
žmogumi, veikiant vadinamie
siems beždžionės “žmogėjimo” 
procesams. Turėdami mintyje 
visai tai, kas iki šiol pasakyta 
apie beždžionišką kriterijų, es
mingą evoliucionistų samprota
vimams, turėtume prileisti (var
dan beždžionės panašumo į 
žmogų), kad žmogus išsivystė 
iš beždžionės. Žinoma, tokia 
prielaida reiškia biologišką ab
surdą, aiškiausią nesąmonę, ku
rios nepateisins nei vadinamie
ji beždžioniški primatai su savo 
hominidais ir hominoidais, nei 
“evoliucijos teorija”, nors ji 
“priimama kaip mokslinis fak
tas”, neturinti jokių faktų, kaip 
tai liudija pačios beždžionės — 
mėgstamiausi evoliucionistų 
gyvuliai.

cb) Nuolat stokojančios evo
liucinės “grandys”, prieš tūks

tančius ar milijonus metų palai
dotos žemės sluoksniuose, vir
tusios fosilijomis. Fosilijos (lot. 
“fossilis” — iškastas) — tai iš
kastiniai tolimų geologinių 
epochų augalai, gyvūnai, žmo
nės arba jų fragmentiniai liku
čiai, rasti žemės sluoksniuose 
labai pakitusiu, dažniausiai “su
akmenėjusiu” pavidalu.

Tai pačios svarbiausios — fo
silinės evoliucinės “grandys”, 
skirtingos nuo vadinamų “gyvų
jų fosilijų”, kurių esą ir šiandie
ną: pvz., didžiulė žuvis manta 
(“Manta birostris”), turinti labai 
plačią, pusantro metro pločio ir 
pusės metro aukščio gerklę; pa
čios žuvies ilgis — apie 3 met
rus, uodega siaura (panaši į labai 
ilgą rykštę, turi du didelius ir 
plačius “sparnus”; vietoje dantų 
— ilgos, siauros išilginės plokš
telės, lenktos kampu į vidų; 
sveria apie 2 tonas. Ši žuvis pa
gauta Pietų Afrikos pakrantėse. 
Mokslininkai buvo “įrodę”, kad 
mantos, kaip ir latimerijos (te- 
beplaukiojančios Pietų Afrikos 
pakrantėse), išnyko maždaug 
prieš 90 milijonų metų . . .

Evoliucionistams labiausiai 
rūpi fosilinės evoliucinės gran
dys, nes tik jos geriausiai pa
rodančios pereinamąsias evoliu
cines formas, laipsnišką ir nenu
trūkstamą vienas iš kito organiz
mų išsivystymą.

Visa bėda betgi yra tai, kad 
tas evoliucionistų rūpestis netu
ri jokio pagrindo. Visiškai be rei
kalo jie tebesvajoja apie fosili
nes ar nefosilines (gyvąsias) 

evoliucines grandis. Žemės 
sluoksniuose yra palaidoti arba 
augalai, arba gyvūnai, arba žmo
nės, o ne vadinamosios evo
liucinės grandys — nebūti daly
kai, remiami evoliucionistų pra
simanymo, savęs ir kitų apgau
dinėjimo tų vadinamųjų gran
džių klausimais. Kaip galima 
stokoti nebūtų, prasimanytų ir 
net visiškai neįmanomų daly
kų — evoliucinių “grandžių”? 
Kaip negali būti vienas iš kito 
organizmų išsivystymo, taip 
negali būti ir evoliucinių gran
džių.

Ir vis dėlto evoliucionistai 
kalba apie tų grandžitj stokoji
mą, kuris anksčiau ar vėliau bū
siąs pašalintas, paleontologijos 
ir paleo antro po ligijos mokslams 
padarius dar didesnę pažangą.

Štai Neandertalio žmogus, 
arba neandertalietis, kuris rodąs 
tokios pažangos nemažą laimė
jimą. Evoliucionistų išmone, ne
andertalietis esąs evoliucinė 
grandis tarp (beždžionės) pite
kantropo ir šiuolaikinio žmo
gaus. Tai ir esąs tos pažangos 
nemažas laimėjimas, kurį mūsų 
enciklopedijos bendradarbis 
kukliau apibūdina šitaip: “Ne- 
andertalinis žmogus (Homo Ne- 
andertalensis) spėjamasis žmo
gaus- prototipas; pirmykštis 
žmogus, gyvenęs žemėje prieš 
100,000 (pagal kitus—prieš 160, 
000, 200,000 — T.Z.) metų, ku
rio griaučiai rasti Vokietijoj Ne
andertalio apylinkėj. N.ž. griau
čius 1856 surado J. C. Fuhl- 
rott, o 1864 anglų anatomas King 

pripažino n.ž. atskiros, į žmogų 
panašios grupės atstovu. Spėja
ma, kad tai esanti pereinamoji 
stadija (evoliucinė “grandis” — 
T.Ž.) iš pitekantropo į žmogų, 
nors ligšiol dar įrodymų tam 
dar nėra...” (LE, XX, 113).

Keistas dalykas: iš vienos pu
sės evoliucionistai nuolat stoko
ja evoliucinių “grandžių”, o jau 
iš kitos pusės jie tariasi suradę 
bent vieną evoliucinę grandį 
tarp (beždžionės) pitekantropo 
ir šiuolaikinio žmogaus. Vieniju 
tokią evoliucinę “grandį” laiko 
faktu, o kiti čia spėliojimais guo
džiasi, vis dėlto siedami nean
dertalietį su tokia evoliucine 
“grandimi”. Vieni ir kiti nelaiko 
neandertaliečio žmogumi tikrąja 
to žodžio prasme. Todėl ir spė
jama, kad neandertalietis — tai 
esanti pereinamoji stadija iš 
pitekantropo į žmogų, nors lig 
šiol dar įrodymų tam dar nesą. 
Netiesa! °

Neandertalietis yra iškastinis 
žmogus tikrąja to žodžio pras
me (Pierre M. Boule, Henri V. 
Vallois ir kiti). Neandertalietis, 
kaip ir kiekvienas iškastinis (fo
silinis) žmogus, yra “besme
genis”. Todėl mokslininkai, kri
tiškai svarstydami neanderta
liečio prigimties problemą, 
sprendžia apie jį iš jo kaukolės 
apimties vidurkio ryšium su 
šiuolaikinio žmogaus kiaušo 
apimties vidurkiu, išreikštu ku
biniais centimetrais.

Tų vidurkių dažniausiai sutin
kamas santykis yra toks: nean

dertaliečio kaukolės vidurkis — 
maždaug 1450 kubinių centi
metrų, šiuolaikinio žmogaus 
kiaušo —1350 kub. centimetrų.

Tuos vidurkių duomenis turi 
pripažinti ir Encyclopedia Bri- 
tannica bendradarbiai, rašydami 
antropologijos klausimais, bet 
neužmiršdami ir evoliucinio 
madingumo (Encyclopedia Bri- 
tannica, 1960, II, p. 52). Taigi 
neandertaliečio kaukolės ap
imties vidurkis yra maždaug 100 
kub. cm didesnis net už šiuo
laikinio žmogaus kiaušo apim
ties vidurkį.

Tiesa, kai kurie mokslininkai 
evoliucionistai prileidžia, kad 
iškastinės beždžionės pitek
antropo kaukolė siekianti tarp 
775 ir 900 kubinių centimetrų! . . 
Ir tokia perdėta prielaida nepa
daro pitekantropo, kaip ir bet 
kokio gyvulio, vadinamosios 
evoliucijos grandimi tarp bež
džionės ir žmogaus. Kaip mato
me, lig šiol labai aiškiai įro
dyta, kad neandertalietis yra 
žmogus, kaip ir šiuolaikinis 
žmogus, bet skiriasi, sakysim, 
savo kultūros ir civilizacijos ly
giu, kuris jokiu atveju negali nei 
padidinti, nei sumažinti pačios 
žmogiškosios prigimties, esmin
gos neandertaliečiui, kurį 
evoliucionistai ir šiandieną mė
gina “autentiškai” atkurti bež
džioniškais bruožais kaip to 
reikalauja “evoliucijos gran
džių” beprasmiška istorija.

(Bus daugiau)
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OLIMPINIU
ŽAIDIMU
ATSPINDŽIAI

KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

Olimpinis futbolo turnyras 
Montrealyje (beje, žaista ir ki
tuose Kanados miestuose: To
ronte, Ottavvoj ir Sherbrooke) 
buvo tikras margumynas. Iš Eu
ropos tik 5 valstybės: Ispanija, 
Lenkija, Prancūzija, Rytų Vokie
tija ir Sovietų Sąjunga, tiek pat 
iš Amerikos žemynų, po tris da
lyvius iš Afrikos ir Azijos—iš vi
so 16 rinktinių. Daug pradinių 
rungtynių buvo ne kas, vėliau 

’STTpnieji dingo, o baigties žaidi
mai jau geros kokybės.

Baigmėj prie 72,000 žiūrovų, 
Rytų Vokietija nugalėjo Lenkiją 
3-1.

Popietėj įnikęs lietus, su
darkęs lengvosios atletikos baig
tį, nenutilo nė vėlų vakarą, kai 
pusė dešimtos pradėtas futbolas. 
Tai kas, kad žiūrovai stadio
no struktūra apsaugoti nuo kritu
lių — prožektorių šviesoj ma
tėme, kaip vandens sliekai 
sminga į žolę. Įmirkusi aikštė 
betgi nedaug kenkė žaidimo ly
giui. Tiesa, lenkų treneris neiš
leido gerojo Gorgono — esą, 
jis per sunkus tokiai aikštei.

Per pirmąsias 13 minučių vo
kiečiai veda 2-0 (Schade ir Hoff- 
mann), Galėjo ir daugiau įvarčių 
priskaldyti, bet atlyžo. Lenkai 
pakeičia vartininką ir perima 
iniciatyvą, bet žaidžia be plano 
ir dauginusia viduriu. Po per
traukos Lato švelnina iki 1-2, 
ir tada dramatiškesnė dvikovė. 
Lenkų šauliai Szarmach (6 įvar
čiai olimpiniam turnyre) ir Lato 
gerai nudengti, atskiri šūviai ne
tikslūs, be to, vokiečių vartinin
kas Croy puikiai laiko. Lenkų 
viltys pasiekti lygiųjų ir persiris
ti į pratęsimą, supliuška, kai 5 
min. prieš pabaigą Haefner vie
nas praeina ir ženklina 3-1.

Nedyla prisiminimai iš pasau
lio pirmenybių Vokietijoj 1974 
— ten Lenkija išgriebė trečią 
vietą, lemtingose rungtynėse į- 
veikusi Braziliją 1-0. Pergalės į- 
vartį įkirto Lato — šį žaidiką ma
tėme ir Montrealyje, bet. . . Ki
tas netolimos praeities žvaigž- 
dikis — Deyna dabar tik šešė
lis, o treneris Gorski — nervų

ATPIGINTI LIET. MOTYVAIS SIUVINĖJIMŲ 
(NEEDLEPOINT) PAVEIKSLAI 
GERA DOVANA KALĖDOMS

Paukščių giesmė

No. 7501 EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ, 16x20 in.
Kainavo $30. —, dabar $20.— 

No. 7502 PIEMENĖLIO IDILIJA, 16x20 in.
Kainavo $30.—, dabar $20.— 

No. 7503 PAUKŠČIO GIESMĖ, 20x16 in.
Kainavo $30.—, dabar $20.— 

No. 7504 PAUKŠČIŲ PORA, 18x14 in.
Kainavo $25-, dabar $18.— 

No. 7505 SAULĖTAS RYTAS, 16x20 in.
Kainavo $30.—, dabar $20.— 

No. 7506 RUDENS BALANDŽIAI, 14x18 in.
Kainavo $25.—, dabar $18.—

Kiekvienas komplektas (Kit) yra paruoštas siuvinėji
mui pagal dail. J. Sodaičio eskizus su visa reikiama me
džiaga ir instrukcijomis. Persiuntimo išlaidoms pridėti po 
$1.—. New Jersey gyventojai prideda 5% valstyb. mokes
čių.

Užsakyrr su čekiu ar Money Order siųsti: AMBER 
DESIGNS, 46 McKENZIE RD., CONVENT STATION, N.J. 
07961.

šiupinys. Iš viso dėl olimpinės 
sudėties lenkai buvo neapsi
sprendę. Iš pradžių užsimoję 
krypti į jaunuosius, artėjant 
olimpiniam spektakliui, suabe
jojo ir nutarė vėl kviesti senus 
vilkus. Išvadoj lipdyta vienuoli
kė, kuri vis dėlto iškopė į baig
mę. Lenkai buvo laimėję olim
pinį turnyrą Muenchene 1972 
(2. Vengrija), o kai dabar užėmė 
antrą vietą, faktas, jog kiti yra 
dar silpnesni. Jei 1974 lenkai 
spindėjo sparta, variacijų gausy
be ir inteligencija, Montrealyje 
tik retkarčiais prisimindavo savo 
tuolaikinį repertuarą.

Vokiečiai turėjo geresnę ko
mandą ir daugiau išlygintą nei 
lenkai. Rytų Vokietija (1974 pa
saulio pirmenybėse ji buvo nu
galėjusi meisterį Vakarų Vo
kietiją 1-0) savo vienuolikę la
bai sėkmingai pajaunino. Iš vy
resniųjų likęs puikus varti
ninkas Croy, gynimą tvarkė už
tikrintasis Doemer, kitas gyni- 
kas Kische sėkmingai nudengė 
du didžiuosius: Blochiną (kai 
pusiaubaigmėj Rytų Vokietija 
nugalėjo Sovietų Sąjungą 2-1) 
ir baigmėj lenkų Lato. Puolime 
geriausias Loewe ir išradingasis 
Hoffmann.

Kitos ryškesnės komandos? 
SS užėmė trečią vietą (nugalėjo 
Braziliją 2-0) —bronzos medalis 
kaip ir 1972 Muenchene, kur 
trečią vietą dalinosi su Rytų 
Vokietija. Iš Kijevo Dynamo (iš 
šios ukrainiečių komandos SS 
rinktinėj žaidė aštuoni arba de
vyni žaidikai), kuri 1975 švytėjo 
Europoj, daugiau laukta. Lyg ty
čia, daugelis SS rungtynių buvo 
lietumi išplūktose aikštėse — 
ten užgeso ir 1975 geriausias 
Europos futbolininkas Blochin, 
greitasis ukrainiečių puolikas. 
Stebino beatodairinis gynikų 

smūgiavimas ir menki akcijos 
rezginiai.

Neblogai nuteikė Erazilijos ir 
Prancūzijos rinktinės, nors dar 
pasigendam išminties ir jėgos 
pralaužti Rytų bloko futbolinin
kus. Vilčių teikia ir Kubos rink
tinė, be kamuolio technikos ir 

greičio, ne naujokė ir taktikoj

-o-
Olimpiniam futbolo leidiny 

parašyta, kad šio žaidimo žiūro
vai yra išmaningi — gerai žino 
futbolą. Gal būt, bet ne Š. 
Amerikoj. Be užsieniečių ir nau
jų ateivių, vietiniai, patys nie
kad nežaidę, dar yra analfabe
tai.

Per baigmines rungtynes už
pakaly sėdėjo grupė vyrų iš 
JAV. Vienas iš jų, žinovo balsu, 
aiškino draugam apie įvykius 
aikštėj. Jo žodžiai lyg iš dar
kyto feljetono — girdi, jog skam
ba varpai, bet nežino kur ir ko

Šis Olgos Korbut pratimas ant balkio stebino žiūrovus, 
bet nepatiko gimnastikos teisėjams Montrealyje . . .

NADIA IR OLGA

Ji išbalusi lyg kreida, didelės 
ir liūdnos akys įdubę, ji kramto 
nagus — vaizdas iš žurnalistų 
pokalbio su gimnaste Nadia Co- 
maneci (Rumunija), kuri, be kitų 
vardinių puošmenų, dabar pra
minta La divine Nadia. Klausi
mai dažnai šabloniški: Kiek jai 
metų, (14), kiek valandų treni
ruojasi, ar ji laiminga su pen
kiais olimpiniais medaliais . . . 
Vertėjas pluša, styguoja sklau- 
simus rumuniškai, o Nadia 
kramto nagus. Treneris Belą Ka- 
roly sako: “Kalbėti nėra Nadios 
stiprybė. Kitos mergaitės ją va
dina žuvimi.” Ir staiga Nadia ne
turi ką pasakyti. Ji atsiprašo — 
jai reikia susitvarkyti treniruo
čių aprangą. Pokalbis baigtas.

Niekas nepaklausė, ar Nadia 
laisvalaikiu žaidžia su lėlėmis, 
gal laido jo-jo, ar ji kikena su 
draugėm mokyklinėmis temo
mis. Ne, sportas yra perdaug 
rimtas dalykas . . .

Aišku, į gimnastiką Nadia žiū
ri rimtai. “Šiandien gerai padir
bėjau”, jos žodžiai po pirmojo 
aukso medalio Montrealyje. Ji 
pasakė “padirbėjau”. Ne: gim
nastikavau ar pasirodžiau.

Prieš aštuonerius metus tre
neris Karoly stebėjo vieno vaikų 
darželio mergaites. 20 geriausių, 
jų tarpe ir šešiametę Nadią, 
jis atrinko savo gimnasti
kos mokyklai. Jei Karoly da
bar sako, jog Nadia buvo vi
dutinių gabumų, suprantama — 
ir treneris nori gabalėlio torto, 
kurį iškepė pasisekimas. Savo 
auklėtinę treneris išmokė tobu
los gimnastikos, bet Nadia už
miršo juoktis. Pagaliau, kas ne
užmirštų, jei gyventų kaip gim
nastikos vergas?

Keturios-penkios valandos 
kasdien, pratyba po pratybos. 
Valandos ant balkio (10 centi
metrų ar 4 colių pločio), ant ku
rio Nadia tokia užtikrinta, lyg 
būtų ant šaligatvio. Monotoni
nės pratybos dar ne viskas. Na
dia lanko baleto pamokas, ir jos 
mityba griežta. Tik mėsa, pienas 
ir daržovės. Jei kur nugriebia 
saldainį ar ledų, kyla barnis. 
Gimnastikos karalienė turi sau
goti savo svorį. Dabar, su 39 
kilogramais, dar lengva atsi
plėšti, o kiekvienas kilogramas 
tik sunkintų. Šis “sveikatingas” 
gyvenimo režimas atsilieps vė
liau. Papūtę žandukai dings, jos 
dar vaikiški bruožai akmenės. 
Kaip Olgos Korbut. . . 

dėl. Priešais senyvas profesorius 
iš McGill universiteto Montre
alyje, atsivedęs porą paauglių 
anūkų. Profesorius tylėjo, tik 
pradžioj buvo atsigręžęs ir pa
klausė, kas čia žaidžia . . .

Per pertrauką, prie dešrelių 
ir alaus, susitikau jauną jugo
slavą architektą iš New Yorko. 
Dieną, be užmokesčio, jis tal
kina vienoj architektūros firmoj 
(dabar New Yorko mieste archi
tektam sausra), o vakare, duonai 
uždirbti, dirba kaip taurininkas 
vienam iš gerųjų Manhattano 
barų. Kas jį atvijo šį savaitgalį 
į Montrealį, metus pelningą už
darbį?

— Norėjau pamatyti tikrą fut
bolą. New Yorke turim Cosmos, 
bet visos tos piniginės ir kito
kios lėkštos pasakėlės apie nu
senusią žvaigždę Pele (Brazilija) 
man įgriso, o aikštėj dažnai fut
bolo profanacija . . .

Kartą, prieš ketverius me
tus buvo jauna gimnastė Olga 
Korbut (Sovietų Sąjunga). Ji su
žibėjo olimpiniuose žaidimuose, 
Muenchene 1972. Buvo tokia 
simpatiška, lipšni, ją vadino 
Olga-Darling, turėjo nekaltą vei
dą, ir gaivus juokas bėgo šelmiš
kom raukšlytėm. Montrealyje 
Olgos veidas papilkėjęs, suvar
gęs, ištemptas. Jos kūnas buvo 
plonas, judrus. Toks jis ir da
bar. Olga21 metų amžiaus. Ten, 
kur' kitas merginas puošia 
aukšta krūtinė, pas Olgą, ant 
megztuko, mirga pora spalvotų 
gėlyčių. Kad fiziškai besivysty- 
dama nepakenktų gimnastikos 
karjerai, ją dirbtinai pristabdo 
švirkštais.

Kitaip su Ludmilla Turičeva 
(SS), iškilia gimnaste Muenche
ne ir Montrealyje. Ji šiemet ap
valesnė, moteriška, nors kukles
ni medaliai už gimnastinius pa
siekimus. Be to, Ludmilla pa
sakė, jog dabar užteks ir pasi
traukia iš aktyviųjų. Gal Olga at
sikvėps — Ludmilla jai buvo 
rakštis akyse, ir dėl to Olgos 
akyse pavydu tempta neapykan
ta, lūpos pričiauptos.

-o-
Kai Nadia Montrealy išbaig

tai gimnastikavo, spekuliantai 
naudojosi — už 17 dolerių bi
lietą prašė iki 250. Žiūrovų en
tuziazmą Nadia priėmė abejin
gai, truputį pamojuodavo, pavir
šutiniškai šyptelėdavo ir ding
davo, nes treneris primindavo, 
kad laikas pratybom, šuoliam 
— reikia pasiruošti kitai rung
čiai.

Dėl Nadios autobuse sėdėda
vo du pridėtiniai sekliai — bent 
jie buvo patenkinti, nes savo 
vaikam galėjo gauti jos retą au
tografą.

Kasdien gerbėjai jai siuntė 
žaislų, lėlių — visas siuntas per- 
šviesdavo, kad nebūtų sprogme
nų. Ją lydėjo būrys žurnalistų, 
bet Nadia nė nesumirksėdavo. 
Tik žurnalistai burbėjo, iš jos 
negalėję išspausti šypsenos.

Kada Nadia baigs savo gim- 
nastikinę karjerą, ji nežino. 
Gimnastikos žinovai Europoj 
teigia, jog, jei laiku nepasi
trauks, jos fizinė kūno plėtotė 
gali būti negrąžinamai pažeista. 
Daug panašių svarstymų pran
cūzų, vokiečių, šveicarų spaudoj.

Gal būt, laiku pasitraukusi 
Nadia turės laiko žaisti su lėlė
mis ir dar išgriebti dalį jaunat
viškų dienų žavumo. O tuo tarpu 
aukso medaliai jos atpildas, ir už 
tai moka brangiai — savo jau
nyste.

NEWBRITAIN,CONN.

Palaidojom 
Arūną-Joną F. Bernotą

Rugsėjo 8 mirė (rastas “be
miegąs amžinu miegu” lovoj) 
Arūnas-Jonas F. Bernotas,0dar 
tik 31 metų amžiaus. Daktaras o 
sako, kad tai buvo arterijos išsi
plėtimas smegenyse. Skaudu ir 
labai liūdna, kad toks jaunas lie
tuvis pasitraukė iš šio pasaulio 
taip anksti . . .

Velionis buvo pašarvotas 
Karlono laidojimo koplyčioj. 
Rugsėjo 10 koplyčioj Šv. And
riejaus lietuvių parapijos klebo
nas kun. Jonas Rikteraitis su ki
tais susirinkusiais sukalbėjo dalį 
rožančiaus. Šeštadienio rytą ve
lionis buvo atlydėtas į Šv. And
riejaus lietuvių bažnyčią, kur 
klebonas kun. J. Rikteraitis at
laikė mišias ir kitas gedulingas 
pamaldas, pasakė pamokslą bei 
palydėjo į Švč. Marijos kapi
nes, kur palaidotas amžinam po
ilsiui. Po laidotuvių maldų tėvų, 
brolių ir sesers vardu klebonas 
paprašė visus laidotuvių daly
vius atvykti į velionies tėvų na
mus truputį atsikvėpti.

Tėvai Jonas ir Izabelė Ber
notai, broliai Pranas ir Vytau
tas Bernotai bei jų žmonos Bi
rutė ir Luisą, sesuo Jūratė ir jos 
vyras Jonas Di Benedetto dėko
ja visiem draugam ir pažįsta
miem už dalyvavimą šermenyse 
ir laidotuvėse, po laidotuvių 
aplanksiusiem velionies tėvų na
mus; grabnešiam — Jonui Di 
Benedetto, Pauliui Bernotui, 
Leonui Bernotui, Lionginui Ka- 
peckui, Algiui Simanauskui ir 
Vytautui Trečiokui — panešėju- 
siem karstą su velionies kūnu; 
klebonui kun. J. Rikteraičiui, at
laikiusiam mišias ir kitas gedu
lingas pamaldas, pasakiusiam 
pamokslą bei palydėjusiam į 
kapines ir ten atkalbėjusiam 
maldas; per mišias giedojusiam 
vargonininkui Robertui Kelly; 
laidotuvių direktorei Mrs. Karto
nas už tiek daug įdėto darbo 
ir rūpesčio; visiem užprašiu- 
siem už velionies sielą mišias, 
ir kitiem, prisidėjusiem prie šio 
liūdno įvykio palengvinimo. La
bai ačiū!

Velionis Arūnas-Jonas F. Ber
notas buvo gimęs Greifswalde, 
Pomeranijoj, Vokietijoj, 1945 
sausio 8. Pakrikštytas Grimeno, 
Pomeranijoj, katalikų bažnyčioj.

ŽUVO LAKŪNAS 
STASYS LIPČIUS

Rugsėjo 27, pirmadienį, tra
giškai žuvo Amerikos karo avia
cijos lakūnas — seržantas Sta
sys Lipčius.

Su žmona jis buvo atskridęs 
privačiu lėktuvu į New Haven, 
Conn., aplankyti savo tėvų. Iš 
New Haveno nuskrido į Floridą 
aplankyti žmonos tėvų. Floridoj 
būdamas, sumanė dar kitus 
draugus aplankyti. Į lėktuvą su
sėdo jis, žmonos tėvas ir du ten 
buvę draugai. Lėktuvas pakilo. 
Skrisdamas per jūrą, jis sugedo 
ir nukrito į vandenį. Visi keturi 
lėktuve buvę žmonės žuvo.

Lakūnas Lipčius laidoti buvo 
pervežttas į New Haveną. Visos 
laidotuvių pamaldos buvo New 
Havene. Palaidotas Putnamo 
vienuolyno kapinėse.

HARTFORD, CONN.
Tarptautinė savaitė

Hartforde visos etninės gru
pės spalio 11-16 rengia kultū
rinį ir tradicinį pasirodymą GF 
& Co. 11 aukšto salėj. Lietu
vių Bendruomenės Hartfordo 
apylinkė savo paskutiniam po
sėdy nutarė irgi dalyvauti tarp 
kitų tautų atstovų. Prie festiva
lio darbų kviečiamos prisidėti 
visos organizacijos.

Programą festivaly atliks 
mūsų apylinkės trys tautinių 
šokių grupės spalio 14 vakarą 
ir spalio 16 po pietų (valandos 
dar nenustatytos).

Visi kviečiami prisidėti prie 
lietuvių vardo reprezentavimo. 
Kviečia LB apylinkės valdyba.

Krikšto tėvai buvo Vacys Kava-
liūnas ir p. Kavaliūnienė, ve
lionies tėvo kolegos iš Vilkaviš
kio gimnazijos.

Į JAV buvo atvykęs tik 4-rių 
metų amžiaus. Mokėsi ir baigė 
Švč. Trejybės pradinę ir aukš
tesniąją mokyklą Hartforde. Mo
kėsi Hartfordo lituanistinėj mo- 
kykloj.-Dar mokėsi ir kitose mo
kyklose. Labai mėgo skaityti 
knygas, ypač mokslo veikalus.

Ilsėkis, mielas sūnau, Viešpa
ties ramybėj!

Jonas Bernotas

HAPPY

COLUMBUS DAY
HAPPY COLUMBUS DAY TO YOU & YOURS 

ON COLUMBUS DAY
GRAY FUNERAL HOMES 

Port Jervis, N.Y.
914 856-5191

also Ir Matamoras, Pa.
Barryviile, N.Y.

HAPPY COLUMBUS DAY 
PETRUZZO 

NURSERY & PLANTERY INC. 
Route 45 

Pomona, N.Y.
Call (914) 354-1313

HAPPY COLUMBUS DAY 
RELIABLE SAMPLE CARD 

COMPANY 
30 VVarsoff Place 

Brooklyn, N.Y. 
Call UL 5-0202

HAPPY COLUMBUS DAY 
FEDERAL BUSINESS 

CENTERS 
30 Raritan Center Parkway 

Edison, N.J.
Call (201) 225-2200

HAPPY COLUMBUS DAY 
MUSIKER TOYOTA & VOLVO 

SALES — SERVICE & PARIS 
EAST CHESTER ST. BYPASS 

KINGSTON, N.Y.
Call 914 339-3313

HAPPY COLUMBUS DAY 
OCEAN COUNTY ITALIAN BAKERY 

SPECIALIZING IN ITALIAN AND AMERICAN 
BREAD BIRTHDAY & WEDDING CAKES PASTRY 

PROPRIETORS: LEO & SAL 
736 MANTOLOKING ROAD BRICK T0WN, NJ.

08723 (201) 920-1616

HAPPY COLUMBUS DAY 
EMPRESS TRAVEL

SALĖM 10 PLAZA
124 ROUTE 10 & SALĖM ST.

RANDOLPH, N.J.
CALL (201) 361-3220

HAPPY COLUMBUS DAY 
CABARET HAIR DESIGNS 
1444 ROUTE 46 PARSIPPANY, N.J.

MON. TO FRI. 9-8 SAT. TO 6 PM. SERVICES HAIR 
DESIGN HAIR COLOR, PERMANENT WAVING. 
HAIR TREATMENT PROTEIN MANICURES, 
PEDICURES, FACIALS, EYEBROW ARCHING & 

INDIVIDUAL LASHES, CALL 201 335-3330

HAPPY COLUMBUS DAY
CARL M. PATERSON CLOCK MAKER 

EXPERT REPAIRS ANTIOUE CLOCKS ANY TIME 
PIECE PART MADE. FINE WATCH REPAIRS INC.

30 WHITE STREET, RED BANK, N.J.
CALL 201 741-5588

HAPPY COLUMBUS DAY 
OCEAN DODGE INC.

NEW & USED CARS AND TRUCKS SALES AND 
SERVICE

1606 STATĖ HIGH WAY NO. 35 OAKHURST, N J. 
YOUR NEIGHBORHOOD DEALER

PHONE 201 531-8100

HAPPY COLUMBUS DAY 
HERB’S GARAGE 

GENERAL AUTOMOTIVE REPAIRS 
112 NORTH MAIN ST.

ROUTE 9 FORKED RIVER, N.J. 
CALL (609) 693-3041

HAPPY COLUMBUS DAY 
AEROSPACE REOUIREMENTS 

INCORPORATED 
MILITARY ANO INDUSTRIAL FASTENERS 

WE ARE AS NEAR AS YOUR PHONEI
FOR PROMPT ACTION CALL 

(201) 278-8438 
457 EAST 18TH STREET PATERSON, 

NEW JERSEY 07514

HAPPY COLUMBUS DAY 
G.V. FOREIGN CAR GARAGE 

SERVICE SPECIAUSTS ON ALL TYPES OF 
REPAIRS, WHEEL ALIGNMENT, 24 HOUR 
T0WING, MERCEDES BENZ, PORSCHE, V.W. 
OPEL CAPRI, VOLVO, DATSUN, TOYOTA, HONDA 
MIG 603 W. FRONT ST. NEAR PLAINFIELD 

AVĖ., PLAINFIELD, N.J.
CALL 201 561-0996 201 561-0997

HAPPY COLUMBUS DAY
CARL JASON HAIR DESIGN

3 LOCATIONS 133-03 CROSS BAY BLVD., OZONE 
PARK TELĘ: 845-1997 126-26 CROSS BAY BLVD., 
HOVVARD BEACH TELE: 738-4056 62-53
VVOODHAVEN BLVD., REGO PARKTELE: 639-2904 
HAIR COLORING SPECIALISTS NATURAL 
FACIALS MANICURES. OPEN LATE EVERY 

NIGHT TILL8 P.M.

HAPPY COLUMBUS DAY

ALL STATĖ 
PAINT COMPANY

30-04 BROADVVAY 
Fa ir Lawn, N.J. 

Call 201 791-1555
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APIE VASARĄ, ŽAIBUS, ČIOBRELIUS

ATOSTOGOS KENNEBUNKPORTE
PAULIUS JURKUS

Už kryžiaus kelių paminklo 
yra pievelė, priaugusi sodrios 
žolės. Atostogų metu vieną kartą 
smarkiai palijo, ir pievelė virto 
pelke.' Prieini ir sustoji, stebi tą 
keistą žalumą po vandeniu. Ten 
žolėje juk šokinėjo žiogeliai. Ir 
kur jie? Ar išbėgo nuo tokio 
potvynio, ar išvedė juos Nojaus 
arka į aukštesnes vietas?

Saulė šviečia ir pasiekia van
dens žoles, plonus kotelius. Mir
guliuoja vanduo nuo atošvaistų. 
Anapus pelkės beržas. Jis irgi at
sispindi vandenyje. Štai kiek 
daug vaizdų atnešė lietus ir iš
gąsčio tiem žolių gyventojam.

Pasuku į taką, kuris eina į 
upės pusę. Prie tako pušis. Dė
mesį patraukia jos kankorėžiai. 
Jie auga grupėm, po du, po tris.

Šviesiai žalios spalvos. Audra 
kelis nukrėtė ant žemės.

Einu tolyn žvyruotu taku. Šio
je vietoje medžiai reti. Greitai 
matai, kas dedasi anapus upės. 
Ši upė tai kitokia, nei kitos upės.

Kennebunkport upė — uostas. Gilumoj matosi tiltas į miestelį, dešinėj kinas su bokš
teliu. Nuotr. P. Ąžuolo

BRĘSTA LIETUVIŠKO KAMIENO ATŽALA
(atkelta iš 3 psl.)

žmogų skirtingą nuo roboto, tik 
atliekančio darbą ir žiūrinčio te
leviziją. “Kultūrinė demokrati
ja” siekia pilnutinio žmogaus 
išsivystymo. Ji skelbia lygybę, 
tačiau ne tokią, kurioj vieni žmo
nės ar kultūros yra lygesni už 
kitus.

Atsižvelgiant į psichologinius, 
sociologinius, o taip pat ir te
ologinius dėsnius, netikslu teig
ti, jog tik emigrantas vertina 
savo tautos papročius ir kalbą. 
Žmonės formuojami kalbos, pa
pročių ir tradicijų. Visa tai mane 
padaro tuo, kuo aš esu. Jei 
nebetekau tradicijų ar papro
čių, kuriais dalinausi su savo 
tautiečiais, daug praradau. Ma
ny atsivėrė tuštuma. Visa mano, 
individo, tapatybė yra suaugusi 
su mano kultūra, su ypatinga 
mano žmonių istorija. Ar patin
ka jam tai, ar ne — joks žmo
gus negali egzistuoti atskirai 
nuo savo kultūros.

Teologiškai kalbant, Dievas 
sukuria žmogų — jus ir mane, 
o>ne kokį kompiuterį ar bereikš
mį vergą. Jis kuria kiekvieną 
mūsų iš tam tikros žmonių bend
ruomenės, kad egzistuotume tai 
pačiai bendruomenei su jai 
bendrais religiniais įsitikinimais 
ir praktika, tikslais, tradicijomis, 
pomėgiais, papročiais, kalba ir 
istorija. Žmogus nė nepajunta, 
kad jis išaugęs iš visų tų tamp
riai surizgusių jo kultūros kas
pinų visumos. Jis tampa šimt
metinių tradicijų, istorijos ir pa
veldėjimo tąsa.

Šis ryšys ypatingai pastebi
mas sociologų vadinamame 
“trečiosios generacijos reiški
ny”. Kitaip sakant, trečiosios 
generacijos nariai Amerikoj pra
deda maištauti prieš savo tė
vus, sąmoningai įsitraukdami sa
vo protėvių kultūron, kurios jų 
pačių tėvai bandė atsikratyt1'. 

Ji neša savo vandenį į jūrą, 
į Atlantą, bet kai būna potvyniai 
jūroje, jūros vanduo keliauja 
upės vaga aukštyn, pripildo vi
sus kanalus, užuolankas. Upė 
drauge yra ir uostas, čia plau

kia jachtos, žvejų laivai. Kadai
se plaukdavo buriniai laivai, 
buvo net tų laivų dirbtuvės. Da
bar burinius laivus gali matyti 
tik pašto sienoje nupieštus.

Praretėjusiame pušy -
ne pamatai moters statulą. 
Tai indėnė. Tai pirmoji šio kraš
to krikščionė, savo genčių nu
kankinta, kad tapo krikščione. 
Ji vaizduojama su indėnės dra
bužiais, su pakeltu žvilgsniu į 
dangų. Rankoje laiko kryžių ir 
rožančių.

Paminklas kuklus, bet jaukus. 
Prikalta ir lentelė su ilgu pa
rašu, bet praeiviai neskaito. Pra
eiviui užtenka ir to, ką jis matė. 
Ir taip jis paliko jai savo sim
patijas. Buvo mergaitė, kuri už 
savo religiją atidavė gyvybę.

Prie jos balto pedestalo visa-

Atrodo, kad daugumas kartų 
skirtumo ginčų nesąmoningai 
kyla kaip tik iš jauno žmogaus 
pastangų rasti savo tapatybę kul
tūros rėmuose, iš jo noro rasti 
savo vietą istorijoj. Jis griežtai 
atmeta prarastą sulydytą asme
nybę su visais jos netikrumo 
ir tuštumo vaisiais.

Neseniai girdėjau apie vieną 
Naujosios Anglijos gimnazistą. 
Mirus jo seneliui, vaikinas nu
tarė išmokti lietuvių kalbos. Nu
ėjo šeštadieninėn mokyklon, 
ten buvo pasodintas tarp pir- 
maskyrių mokinukų, kur, reikia 
pripažinti, jis gana kvailokai 
atrodė. Paklaustas, kodėl ryžosi 
tokiam darbui, jis atsakė darąs 
tai todėl, kad niekad neturė
jęs progos tikrai pažinti savo 
senelio. Negalėjęs su seneliu 
susikalbėti ir pilnai jo pamilti. 
Dabar jis panoro sužinoti, kas 
iš tikrųjų buvo jo senelis. Jo 
mirtis privertė vaikaitį pagal
voti. Jis panoro arčiau pažinti 
ir savo dar gyvą senelę. Po 
kiek laiko tas jaunuolis, pramo
kęs lietuvių kalbos, pasidarė 
labai veiklus lietuvių gyvenime. 
Ne tik suprato, kas buvo jo se
neliai, bet surado ir save. Jis 
dabar pilnai buvo toj kultūroj, 
toj istorijoj, kurioj buvo ir jo 
seneliai. Jis buvo lietuvis. Nors 
jo tėvai, stengdamiesi kuo grei
čiau įsilydyti Amerikon, ir buvo 
atmetę savo kultūrą, toji kul
tūra tebebuvo ano vaikino krau- 
juje. Miręs senelis pabudino 
jame gyvybę — suvokimą, jog 
jis yra kažkas ypatingo, kad jis 
sugeba subręsti visuose savo 
gyvenimo aspektuose. Jis nebe
buvo bešaknis, beryšis indivi
das. Jis dabar buvo asmuo su 
reikšminga role tebesitęsiančioj 
dramoj. Jo lietuviškasis kraujas 
buvo tas pats, kuris buvo lie
tas 1300 metais Gedimino, vė
liau Vytauto laikais, tai buvo 
ir šv. Kazimiero kraujas. Jo krau- 

da rasi gėlyčių. Kas jas atneša? 
Tik jau ne indėnai, prisiminę 
savo sesę. Atneša tie žmonės, 
kurie turi pagarbos praeičiai ir 
šventumui.

Vakarinė saulė pro šakas pa
siekia indėnės veidą. Suvirpa 
spinduliai veido linijom, ir 
akmeninis veidas pasidaro tar
tum gyvas, tas bronzinis indėnės 
veidas. Tai tik akimirka. Šakos 
nukirpo spindulius, ir indėnės 
veidas vėl virsta akmeniu.

Iš čia takas sukasi į kairę, 
į patį iškyšulį, kuris vadinamas 
Point. Iš žemės lenda medžių 
šaknys, nes čia žemės sluoksnis 
nedidelis. Apačioje akmuo. Pu
šelės augdamos turi plačiai šak
nis skleisti, kad galėtų išsilaiky
ti. Todėl ir pilna gumbuotų šak
nų. Turi eiti atsargiai.

Suoliukas. Kiek aplaužytas, 
nudažytas raudonai. Gali sėstel
ti ir pailsėti. Čia pat sugulę 
dideli akmenys. Jų pakaušiai 
samanoja, o šonai nuplakti jū
ros vandens. Kai būna potvy

jas tekėjo 1940-taisiais ir iki 
dabarties — 1976-tųjų metų — 
Lietuvoj. Už Dievą ir už pagrin
dines žmogaus teises. Dievas 
vaikščiojo tarp jo ir žmonių, 
kaip ir tarp visų kitų žmonių, 
ir anas vaikinas buvo tampriai 
surištas su ta šventa istorija. 
Nors jis ir nebuvo gimęs Lie
tuvoj, jis būtinai norėjo apie ją 
daugiau sužinoti ir ją pamilti.

Taip pat jaučiuosi ir aš. Toks 
pat ir mano įsitikinimas, drauge 
su daugeliu įvairių kultūrų žmo
nių — juodaisiais, ispanais, uk
rainiečiais, italais ir lietuviais. 
Aš esu LIETUVIS. Aš esu mano 
Tėvynė. Aš esu savo tautos 
dalim ir, tuo didžiuodamasis, 
kaip tik galiu geriau gerbti ki
tų kultūras.

O Lietuva? — Ji tikrai gra
žus kraštas. Gera būti jos pa
veldėtoju. Jos žmonės visada 
buvo taikingi žemdirbiai, virš 
visa ko mylėję meną, muziką 
ir gamtą. Kai Vytauto ir Jo
gailos laikais Lietuva tapo krikš
čioniška, mano tautiečiam ne
buvo sunku rasti Dievą ramy
bėj ir jo sukurto pasaulio gro
žy. Jie visada buvo persekioja
mi, bet iki šios dienos nepra
rado dvasinės ramybės, kultū
ros ir savo kalbos.

Esu giliai įsišaknijęs toj is
torijoj. Susitikau motiną, kuri 
mane pagimdė ir vos išliko 
neištirpinta. Nuotolis nesutruk- į 
dė man pražysti meile savo į 
tautos kraujui. Tas paveldėji- Z 
mas man išryškino mano paties z 
vietą šioj bendruomenėj. Jis 7 
mane išmokė gerbti kitų žmo- j 
nių kultūras ir paveldėjimus J 
ir jais grožėtis, kad galėčiau J 
skleisti ramybę ir gerą valią.

Kokia mano vieta Lietuvos 
istorijoj? Dirbti ir męlstis už 
ją, nes esu jos vaikas. Dirbti 
dėl jos laisvės ir kilnumo, taip 
pat ir dėl visų žmonių kilnu-i 
mo. Kovoti už savo tautiečių |

niai, čia teleškuoja nemažos 
bangos, putoja prie akmenų.

Vandens spalva pilkai sidabri
nė. Upėje sustoję jachtos. Jos 
pastatytos nakčiai, burės nuleis
tos, apsuptos savotiškais mau
tais.

Prie akmenų kažkas pajuda. 
Ugi ančių pulkelis. Pilkos lauki
nės antys žiūri, pakreipę galvas, 
kas tasai, kuris iškilo viršum ak
menų. Atrodo įtartinas. Nusiyrė 
kiek atokiau ir žiūri skersos, ką 
aš darysiu. Greitai nusiramina. 
Ir jos pažįsta turistus. Nusisuka 
ir plaukinėja toje pačioje vietoje.

Nuo šių akmenų matai visą 
miestelį ir uostą, kuriame pilna 
laivų laivelių. Prie vandens 
krašto pilna laiptų, laiptelių. Jie 
reikalingi, nes vandens pavir
šius keičiasi tai pakyla, tai nusi
leidžia. Tik tais laiptukais gali 
patekti į laivelius. Miestelio na
mai balti, pilki. Daug medžių. 
Viršum jų iškyla bokštas su laik
rodžiu. Prie to bokšto yra paš
tas.

Gilumoje matai ir tiltą į mies
telį, buvusį kiną su bokštu.

Šia vietą mėgsta dailininkai. 
Piešė ir dail. K. Žoromskis. Tai 
savotiška prieplaukos idilė su 
minkštu vandens švytėjimu.

Pravažiuoija moterinis laive
lis. Ir kokį triukšmą kelia. Pler
pia, o vakaras toks maloniai ty
lus, kai net uodelius zujant gir
di. Motorinis laivas viską čia su
drumstė. Sukėlė bangas vande
ny. Jos eina iš abiejų pusių ir 
tiesiog trenkia į krantą, į akme
nis. Pliaušku pliaušku, tišku 
tišku.

Vanduo pamažu rimsta, at
spindžiai grįžta į savo vietas. Pa
sveikinęs akmenis, tas šakotas 
drąsias pušis, kurios laikosi ak
menų keterose, nueinu tolyn. 
Toks vakaras savaime traukia to
lyn, tolyn, pažiūrėti naujų peisa- 
žų.

Vanduo pamažu rimsta, at
spindžiai grįžta į savo vietas. 
Pasveikinęs akmenis, tas šakotas 
drąsias pušis, kurios laikosi ak
menų keterose, nueinu tolyn. 
Toks vakaras savaime traukia to
lyn, tolyn, pažiūrėti naujų pei- 
sažų.

Jau °aš už vartų, už tų dide
lių akmenų. Priešais vakarinis 
dangus. Jis auksinis, gelsvas.

teises ir laimę, nes su jais kartu 
ir mano kraujas dabar liejamas, 
ir mano gyvybę priešas sten
giasi užslopinti. Aš esu LIE
TUVIS — savo tautos dalis — 
dabar, praeity ir ateity. Ar aš, 
ar mes galim išduoti savo krau
ją, savo žmones, savo pavel
dėjimą? Per kiekvieną iš mū
sų visiem laikam išliks mūsų 
kraujas, mūsų tauta.

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse. 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi.

Kenneth-Kazimieras John
Stewart

Iš anglų kalbos vertė Gintra 
Ivaškienė

KELIONĖS 
Į LIETUVĄ

LAPKRIČIO 24, $680.00
grįžta gruodžio 2. Šešios dienos 
Lietuvoje.

GRUODŽIO 19, $880.00
grįžta sausio 2. Šešios dienos 
Lietuvoje ir 7 Rygoje.
Kalėdos bus Rygoje. Nauji Metai sutinkami 
Vilniuje.

Į tas kainas įeina: visų sudarymas, viešbučiai, trys valgiai 
per dieną, bagažo pervežimas ir visi patarnavimai.

Keliones rengia

DOVANA
80-14 Jamaica Avė. 

Woodhaven, N.Y. 11421 
Tel. (212) 296-5250 

Namų tel. (212) 296-5359

Savininkė — Irena Velonskienė

Tarpais matosi gilus mėlynu
mas. Du tonai — šilti ir šalti 
— šią padangę padaro tikrai gra
žią. Galėtum taip stebėti, kaip 
dailininkas saulė nuima spalvas 
nuo dangaus ir atiduoda visa 
nakties tamsai.

Kairėje stovi namas. Ant jo 
užrašyta 1850. Namas geltonai 
dažytas, langų rėmai, pagražini
mai balti. Kitas namas — pil
kas, kolonos baltos. Langinės 
juodos.

Dešinėje prie kelio stovi vai
duoklių namas. Jis senstelėjęs, 
apleistas, niekada nepasikeitęs, 
tartum jame niekas negyvena. 
Užuolaidos užtrauktos. Sienos 
kadaise dažytos geltonai. Dabar 
spalva nusitrynusi. Šis namas 
primena Vermonto namus, vie
nišus, apleistus ūkius.

Kitas baltas namas. Ant jo įra
šyta 1774. Tie skaičiai mane 
baugina. Kokie seni tie namai. 
Tų senųjų Amerikos kūrėjų sta
tyti ir palikti mum, kad mes 
suprastume jų mintis, jų gyveni
mo stilių. Ir tiek metų išsilai
kė!

Patenku į kryžkelę, kur de
šinėje yra Nautilus, viešbutis. 
Visa sutvarkyta ir įrengta kaip 
dera kurortui. Pilna gėlių. Jos 
pasodintos mediniuose love
liuose, bet ir tie loviai supro
jektuoti architekto ar dailininko, 
su pagražinimais, ritmingai su- 
kaltom lentelėm. Padaryta iš pa
prasto nedažyto medžio.

Nuo čia, nuo to kampo su
mirguliuoja miestelis, tas ištisas 
muziejus ar viena didelė meno 
galerija. Vargu kitur rasi tiek ga
lerijų, kaip čia. Kiekvienas na
mas kažką turi. Paveikslai, gė
lės, indai, statulos, drabužiai.

Kairėje už kaimiškos krautu
vės, kuri neturi jokio puošnumo, 
yra savotiškas pastatas. Prie jo 
padėtas laivas. Pats namas turi 
pastoges, įvairias užuolankas, 
laiptus. Ir ten sudėta visokiausių 
daiktų — statulų, paveikslų, se
noviškų daiktų. Leidžiasi žemyn 
laiptai į drabužių krautuvėles, 
vėl į galeriją.

Viso apžiūrėti ir negali. Pasi
imi tik bendrus įspūdžius ir ei
ni tolyn. (Bus daugiau)

— Londone leidžiamam Ob 
server laikrašty rugp. 15 rasta 
žinutė, skelbianti, kad BBC ieš
ko lietuviškų žinių klausytojo. 
Reikalaujama, jog kandidatai 
gerai mokėtų lietuvių ir anglų 
kalbas, būtų gerai apsiskaitę pa
saulio politikoj ir turėtų tobulą 
klausą. (E)

— “Aušra”, Kanados daininin
kių būrelis iš Windsor, '.Ont., 
koncertavo Anglijos lietuviam ir 
anglam. Rugpiūčio 21 kon
certavo Derby lietuvių koloni
jai, rugpiūčio 22 giedojo baž
nyčioj ir dainavo salėj. Not- 
tinghame, o po to išvyko dai
nuoti į Londoną. Dainininkės 
buvo pasiekusios net ir Glasgo- 
wą, Škotijoj.

— Okupuotoj Lietuvoj mėgs
tama nukalti naujus terminus. 
Patalpa, kurioj naujagimiui duo
damas vardas, vadinama “Var
dynų salė”, o krikštatėviai — 
vardatėviais. (E)

— Marianapolio mokykla, 
vedama marijonų vienuolijos, 
Thompson, Conn., šiemet šven
čia 50 metų veiklos sukaktį. 
Spalio 10 jubiliejų rengia Alum- 
nų sąjunga ir mokyklos vadovy
bė. Iškilmėse pažadėjo daly
vauti Norvich vyskupas, marijo
nų vienuolijos vyriausias vado
vas kun. J. Sielski, MIC, provin
cijolas kun. J. Dambrauskas, 
MIC, ir kiti garbingi svečiai. 
Šiuo metu mokyklai vadovauja 
kun. Jonas Petrauskas, MIC.

— Chicagos Lietuvių Opera, 
pradėdama 21-mą darbo sezoną, 
ryžtasi pastatyti Gounod operą 
“Romeo ir Julija”. Dirigentu pa
kviestas muz. Aleksandras Ku- 
čiūnas, daug metų dirbęs su 
Chicagos Lietuvių Opera.

— Jonas R. Simanavičius, Ka
nados LB krašto valdybos pirmi
ninkas, ir Pr. Bemeckas, ŠAL- 
FASS pirmininkas, tarėsi V- 
osios dainų šventės ir lietuvių 
išeivijos olimpinių žaidynių rei
kalais. Sutarta, kad dainų šven
tė, įvyksianti 1978 liepos 1-2 
Toronte, būtų jungiama su spor
to žaidynėm.

— Bronius Juodelis, penkto
sios lietuvių tautinių šokių šven
tės rengimo komiteto pirminin
kas, raštu padėkojo Valdui 
Adamkui, komiteto specialiam 
įgaliotiniui, už JAV prezidento 
žmonos B. Ford, senatoriaus C. 
Percy, kongresmano E. Der- 
vinski, dr. M. Kuro po pakvieti
mą į šventę, suorganizavimą 
specialaus priėmimo ir už 
šventės programos oficialiosios 
dalies sėkmingą pravedimą.

— Lietuvių Dienų žurnalas, 
leidžiamas Los Angeles, Calif., 
spalio 17 mini savo 26 metų 
sukaktį. Ambassador viešbuty 
bus specialus banketas su įvai
ria programa. Laikraštį leidžia 
Antanas F. Skirius.

— Dail. Povilui Puzinui skir
ta popietė rengiama spalio 10 
Chicagoj, Jaunimo Centre. Iš 
Californijos į Chicagą specialiai 
atvyks velionio žmona Austrą 
Puzinienė, latvė visuomeni
ninke, savo lėšomis ir rūpesčiu 
išleidusi Japonijoj dail. Puzino 
iškilią monografiją.

— Jaunimo Centro Chicagoj 
kavinės praplėtimo prakasynos 
bus spalio 10. Tą dieną bus pra
kasta žemė naujai statybai ir 
veiks išpardavimas — jomarkas, 
kuriame dalyvaus organizacijos 
ir pavieniai asmenys su savo 
prekystaliais.

— Dainavos ansamblis Chica
goj pradėjo repetuoti naują mu
zikinį veikalą, kurio libretą pa
rašė Nijolė Jankutė-Užubalienė, 
muziką ir orkestruotę — an
samblio dirigentas muz. Aloyzas 
Jurgutis.

— Jackson, Mich., Amerikos 
lietuvių grupė nuoširdžiai dėko
ja kiekvienam geraširdžiui as
meniui, prisidėjusiam prie vals- 

I čiaus tautų festivalio lietuvių 
Į kiosko: “Mūsų ūpą pakėlė Jūsų 
I aukos bei patarimai, ir šiuo dide

liu entuziazmu vedami, pasi- 
didžiuotinai sugebėjom lietu
viam atstovauti šiame “Bi- 
centennial” įvykyje. Labai ačiū 
visiem.”

— Juozas Paškevičius Penn- 
sylvanijoj iš italų kalbos verčia 
Oriana Fallaci “Lettera a un 
bambino mai nato” — “Laišką 
niekada negimusiam kūdikiui”. 
Šis, labai gerą pasisekimą turė
jęs, kūrinys iš originalo italų 
kalbos jau išverstas ar verčiamas 
į vokiečių, prancūzų, ispanų, 
portugalų, anglų, švedų, nor
vegų, kroatų, graikų ir japonų 
kalbas.

— Su Eltos Nr. 34 buvo iš
siuntinėta informacija, kad 
knygą LITHUANIA MINOR 
(Mažoji Lietuva) galima dar įsi
gyti už 10 dol vietoj 15 dol. Ra
šyti ir pinigus (10 dol.) siųsti 
adresu: Lithuanian Research In
stitute, 29 West 57th Street, New 
York, NY 10019 (ne 29 W. 27th 
St., kaip klaidingai buvo rašyta). 
(E)
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PRANAS DOVYDAITIS 
GIRNIAUS ANALIZĖJ IR 
SINTEZĖJ
Įspūdžiai, Girniaus veikalą apie 
Dovydaitį perskaičius
Juozas Kojelis

“Kaip jūs čia atsiradot, pa
klaustų Dovydaitis” — taip savo 
paskaitą apie prof. Praną Do
vydaitį jubiliejinėj ateitininkų 
stovykloj Dainavoj 1975 pradėjo 
dr. Juozas Girnius. Toliau jis 
dovydaitišku žvilgsniu nag
rinėjo klausimą, ar ateitininkija 
savo čia atsiradimą pateisina. 
Dovydaičio pristatymą pa
skaitoj prelegentas atliko taip 
įdomiai, kad daugelis iš vyres
niųjų Dovydaitį pažino lyg iš 
naujo, o ne vienas iš jaunesnių
jų kalbėjo laukiąs su nekantru
mu išeinančios Dovydaičio mo
nografijos. Monografija prenu
meratorius ir knygų platintojus 
jau pasiekė. Periodinėj spaudoj 
veikalo recenzijom dar nepasiro
džius, knyga jau susilaukė už
tarnauto įvertinimo: jos autoriui 
paskirta LKM Akademijos 
premija..

, Girniaus parašyta Dovydai
čio monografija iš tikro yra 
monumentalus veikalas, kaip 

j kad ir pats Dovydaitis yra ne
pakartojamas unikumas mo- 

. dėmiosios,, Lietuvos valstybės, 
lietuvių tautos ir tautinės kultū
ros istorijoj. Savo herojišku 
idealizmu Dovydaičiui, gal būt, 
gali prilygti jo jaunesnis kole
ga Juozas Brazaitis, tik kitoj 
plotmėj ir skirtingose gyvenimo 
sąlygose. Laimingu sutapimu, 
Girnius yra ėmęsis parašyti ir 
Juozo Brazaičio biografiją.

Žingsniai ant šiltų pelenų
Praėjusio šimtmečio anglų 

rašytojas ir literatūros kritikas 
Samuel Johnson “Lives of the 
Ęoets” veikale, rašydamas apie 
37 metais už save vyresnį anglų 
poetą Joseph Addisoną, išsireiš
kė: “Aš pradedu jaustis tarsi 
vaikščiojąs ant pelenų, po ku
riais anglys dar neišblėsusios; 
priartėju prie dienų, apie ku
rias geriau nepasakyti nieko, kas 
klaidinga, negu viską, kas tik
ra.” Tame pačiame veikale 
apie biografijų rašymo keblu
mus jis taip sako: “Būtinybė 
pavaizduoti laikus ir nepažeisti 
asmenų — tai didysis biografijų 
rašymo sunkumas. Istorija gali 
būti atkurta iš išlikusių šaltinių, 
bet (žmonių) gyvenimai gali 
būti parašyti tiktai iš asmeniš
kos patirties, kuri diena iš die
nos blėsta ir kuri pagaliau visai 
prarandama.”

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS KULTŪRINIO
GYVENIMO

Premijų gausybė

1976 vasaros pradžioj Lietuvoj 
buvo paskirtos respublikinės 
premijos rašytojams, meninin
kams ir architektams už įvairius 
darbus. Šiais metais tų premijų 
paskirta gana daug. Pasiūlytieji 
kandidatai spaudoj buvo aptaria
mi jau nuo šių metų pradžios. 
Iš pasiūlytų kandidatų iškrito tik 
muzikas Katavičius. Premijų 
aktą psirašė Lietuvos KP centro 
komitetas, Ministrų taryba ir 
specialus premijų komitetas.

Literatūros premijas gavo: 
Juozas TJrušas už tris dramas, 
jau vaidinamas Lietuvos teat
ruose — už “Barborą Radvilai
tę” (1973), “Pijus nebuvo pro
tingas” (1974) ir “Švitrigailą” 
(1975); Albinas Žukauskas už ei
lėraščių knygą “atabradai” 
(1975) ir Martynas Vainilaitis 
už vaikų poezijos rinktinę “Ma
no volunfcėlė” (1975).

Muzikos premija paskirta Lie
tuvos Valstybinės konservato
rijos muzikos teorijos katedros 
docentui kompozitoriui Vytau- 
tui Jurgučiui už oratoriją “Do
nelaitis” (1974).

Teatro premija paskirta talen
tingai režisierei Aurelijai Ra
gauskaitei už Šiaulių dramos 
teatre pastatytus veikalus: už V. 
Mykolaičio-Putino “Valdovą” 
(1974), N. Jasinsko “Kaip žydėji

>uoz95 Girnius
Knygos “Pranas Dovydaitis” viršelis

Juozas Girnius, rašydamas 
apie maždaug trimis dekadomis 
anksčiau už save gimusį Dovy
daitį, prie biografijos rašymo 
prieina “johnsonišku” požiūriu. 
Toks jo priėjimas ne atsitikti
nis, bet racionaliai suprastas. 
Užsklandinio skyriaus pasku
tiniame paragrafe Girnius dės
to, kad “žmogaus sutapatinimas 
su jo istorijai paliekamais dar
bais yra tik iš dalies teisingas, 
nes ne visais atvejais žmogų 
išsemia jo istorinis palikimas”; 
“istoriškai užkonservuotąjį Do
vydaitį . . . mūsų kultūros istori
kai galės ir po daug metų ‘iš
sikasti’ nepriklausomos Lietu
vos studijom”, tačiau “Dovydai

mas vyšnios” (1974, S. Nėries 
poezijos draminis montažas), B. 
Sruogos “Pajūrio kurortą” 
(1975).

Meno premijas gavo trys me
nininkai: portretistas Vladas Ka- 
ratajus, skulptorius Vladas Vil
džiūnas, architektas R. P. Dičius 
(už M.K. Čiurlionio paminklą 
Druskininkuose).

Mokslo ir technikos premijas 
gavo už Kauno miesto J. Jano
nio aikštės architektūrinį an
samblį architektai: A. Sprindis,
K. Šešelgis, V. Stauskas, B. Za
bulionis ir V. Sasnauskas.

Mokslo premija paskirta li
teratūros mokslininkui dr. Jonui 
Lankučiui už veikalą “Lietuvių 
dramaturgijos raida” (1974).

Mirė Doetas Antanas Jonynas

1976 liepos 5 Vilniuj mirė 
poetas Antanas Jonynas (gimęs 
1923). Tai neregys poetas, ne
priklausomybės laikais rašęs 
patriotinių eilėraščių, Kauno ra
diofonui sukūręs poemėlę “Sa
vanorių motina”, sugrįžus bolše
vikam į Lietuvą, įsijungė į akty
vius “komunizmo statytojus”... 
Savo autobiografijoj jis rašo, kad 
komunistinės ideologijos pasisa
vinimas vykęs gana sunkiai. Bet 
persilaužęs ir pasiryžęs tarnauti 
okupantų tikslam, jis tapo ko
munistinių dogmij skelbėju 
poezijoj, komunistiniu roman

tis yra daugiau, negu jo žurna
lai, raštai, kalbos”. Dovydaitis 
buvo reikšmingas “kaip žmo
gus . . . pačiu savo gyvenimu”. 
Todėl autorius, vaikščiodamas 
dar ant šiltų pelenų, po kuriais 
anglys blėsta — “retėjant tiems, 
kurie jį gyvą pažinojo”, ryžosi 
“ne tik istoriškai apžvelgti jo 
darbus, bet ir jį patį išlaikyti 
gyvą kitų kartų atminime” (713- 
715 p.p.; pabraukimai auto
riaus).

Gaivališkas šviesos troškulys

Monografijos autorius stam
biame, daugiau kaip 800 pusla
pių veikale savo tikslo siekia 
su atsakingumo jausmu istori
jai ir sąžiningumu paliestiem 
asmenim. Mat, jis nesitenkina 
Dovydaičio siauru gyvenimo 
tėkmės ir darbų pavaizdavimu, 
bet gan plačiai apžvelgia ir te- 
reną, kuriuo tekėjo Dovydaičio 
gyvenimo upė. Knygoj sutin
kam Lietuvos kaimo žmones, 
carinius Lietuvos rusintojus, 
vokiškuosius okupantus I pa
saulinio karo metu, atsikurian
čios ir atsikūrusios Lietuvos 
kultūros ir politikos sričių dar
bininkus, bolševikinius bude
lius.

“Dovydaičio asmenybė—tai 
lyg gaivališkas įkūnijimas švie
sos troškulio, slypėjusio mūsų 
liaudyje” (630 p.), todėl jo bio
grafija artimai susirišusi su 
ano meto lietuvių spauda, uni
versiteto organizavimu, lietuvai 
švietėjų paruošimu ir apla
mai su tautinės kultūros ir kul
tūrinės politikos problemomis.

tiku utopistu, aklai tikinčiu 
visu propagandiniu marksizmo- 
leninizmo melu. Savo rinkiniuo
se: “Kovotojų dainos” (1949), 
“Kad klestėtų žemė” (1952), 
poema Stalinui “Laiškas vadui” 
(1950, kartu su J. Macevičium), 
“Apmąstymai” (1957), “Ateina į- 
kvėpimas” (1965, rinktinė), “Pa
siryžimo metas” (1973, respubli
kinė premija) — A. Jonynas ryš
kina komunizmo dogmas, garbi
na sovietinius “šventuosius” — 
Staliną, Leniną, “neklaidingąją” 
partiją, raudonosios armijos — 
“išvaduotojos” tariamąjį heroiz
mą ir pergalės “didybę”. A. Jo
nynas išleisdino ir porą rinkinė
lių vaikam. Savo satyrinius pa
sakojimus suteikė į knygą 
“Puodai savo vietose”. Rašė ne
maža propagandinių apybraižų. 
Prie geresnių darbų priklauso A. 
Jonyno parašytos knygų recenzi
jos ir rašytojų biografijos įvairių 
sukakčių proga. A. Jonynas ei
liuoja sklandžiai, atrodo, kad tu
rėjo įgimtą poeto talentą, tik jį 
atidavė okupantų tarnybai.

— Pagarsėjusių “Grasos na
mų” (aliuzija į sovietines psi
chiatrines ligonines-kalėjimus) 
autorius dramaturgas Juozas 
Glinskis parašė dramą apie M.K. 
Čiurlionį — “Po svarstyklių 
ženklu”. Veikalą jau vaidina 
Klaipėdos dramos teatras. 
Spausdinamas “Kultūros Ba
ruose” (1976 nr. 5, 6).

N.P.

Vadas idealistas
“Dovydaitis visuomenės dar

bą laikė esminga žmogaus pa
skirtimi. Dirbti visuomeninį 
darbą Dovydaičiui reiškė tar
nauti kitiems, krikščioniškai 
tariant, “mylėti artimą’ ” (321 
p.). Turėdamas tokį nusiteikimą, 
Dovydaitis leidosi į plačią ir 
reikšmingą visuomeninę veiklą, 
iškildamas į svarbiausius katali
kiškos visuomenės vadus. Dovy
daitis — vadas idealistas. Tokie 
vadai ateina tada, kai kitiems 
“nepatogu”, nesaugu ir per rizi
kinga, ir pasilieka savo poste, 
kai atsargesnieji pasitraukia. 
Kalbėdamas apie Dovydaitį 
kaip visuomenininką, biografas 
ilgiau sustoja prie ateitininkų 
istorijos, įtikinamai narplioda
mas surizgusį ateitininkų są
jūdžio pradžios mazgą, atsklei
džia anais laikais jauniesiem 
ateitininkam ne pilnai žinomus 
faktus (įdomius ne tik ateitinin
kam, pvz. K.A.K. akciją), išryš
kina Dovydaičio vietą visoj sąjū
džio istorijoj nuo jo pradžios iki 
likvidavimo, užėjus bolševikam 
1940. Tačiau Dovydaitis nesi
tenkino veikla vien ateitinin
kuose. Jis kūrė ir/ar veikė dau
gely kitų katalikiškų ir profesi
nių organizacijų, sąjūdžių ar 
draugijų. Visą tą gaivų judėji
mą, kaip autorius turi nuolat 
konstatuoti, “nutraukė sovietų 
okupacija”.

Plačiai ir detaliai Girnius ap
žvelgia Dovydaičio laikraštinę 
ir mokslinę veiklą. Skaitant kny
gą, kyla nuostaba šio žmogaus 
interesų platumu (religija, filo
sofija, istorija, gamtos mokslai, 
lingvistika, visuomeninė veik
la), .gabumais, darbštumu ir 
idealizmu, ir visa tai autorius 
aprašo ne sausai akademiškai, 
bet gyvuose ano meto gyveni
mo rėmuose, laiko dvasiai plaz
denant. Ir mes, vyresnieji, kurie 
daugiau ar mažiau turėjom sąly
čio su gyvuoju Dovydaičiu, iš 
tikro jį pažinom tik fragmentiš
kai. Dovydaitis pilnai atgyja 
šios monografijos lapuose; ,, .

Persekiotas savųjų, 
sunaikintas svetimųjų

Įvairiaip rašomos žmonių bio
grafijos. Vieni autoriai duoda 
skersinį aprašomojo žmogaus 
piūvį, kiti parenka ir išryškina 
svarbiausius gyvenimo epizo
dus; vieni atsakomybės prieš 
istoriją dingstim kontroversinius 
momentus išleidžia, kiti tuo pa
čiu motyvu iškelia ir nemalonius 
faktus, dėl ko autorius gali tikė
tis puolimų; vieni istorijon pasi
traukusius asmenis glorifikuoja, 
kiti ir kilniausių asmenybių dva
siniuose veiduose atžymi jų 
raukšles. Tokius atžymėjimus 
daro ir Girnius; todėl ir Dovy
daičio dvasinis paveikslas išėjo 
ne retušuotas, bet tikras, įtiki
nantis, žmogiškas, ir ne pilkame 
fone, bet gyvos Lietuvos pano
ramoj .

1926 gruodžio 17 perversmfu 
Lietuvai buvo primestas reži
mas, kuriame, Girniaus žodžiais, 
“vienos partijos diktatūra buvo 
dengiama tautinės vienybės 
ideologija” (202 p.). Tokia idea
listinė ir dinamiška asmenybė, 
koks buvo Dovydaitis, į koliziją 
su tautininkų režimu nesueiti 
negalėjo. Kiekvienoj diktatūroj, 
nežiūrint, ar ji būtų švelnesnė 
ar žiauresnė, tokiame susidūri
me individas nukenčia. Nuken
tėjo ir Dovydaitis: buvo atleistas 
iš tarnybos vokiečių I pasauli
nio karo metu, atleistas iš tarny
bos ir kalintas tautininkų, atleis
tas iš tarnybos, kalintas ir su
naikintas sovietų. Tiesos var
dan tuoj reikia pabrėžti, kad są
lygos Dovydaičiui tautininkų ir 
bolševikų kalėjimuose skyrėsi 
kaip rojus nuo pragaro, tačiau 
abiem atvejais prievartos princi
pas, taikytas kilniai idealistinei 
asmenybei, išlaikytas. Iš antros 
pusės, atleidimas iš darbo bet 
kokiame režime turi tuos pačius 
rezultatus: persekiojamasis ne
tenka duonos. Iš viso ar ne bai
si gyvenimo ironija, kad Dovy-, 
daitis, svetimųjų sunaikintas už 
valstybinę veiklą, saviškių buvo 
persekiotas už “priešvalstybi
nę”. Net postalininė okupuotos 
Lietuvos prokuratūra, peržiūrė
jusi nukankinto Dovydaičio by
lą, patvirtino, kad jis “aktyviai 
kovojo prieš revoliucinį judėji-

Pranas Dovydaitis

mė Lietuvoje” ir “nusikalstamai 
veikė” koncentracijos stovykloje 
(308 p.).

Bado ir mirties košmare
Su kokiu rūpestingumu auto

rius ruošė Dovydaičio biografi
ją, galima suprasti jau vien iš su
rinktos medžiagos Dovydaičio 
areštui, trėmimui į Sibirą ir gy
venimui Gario stovykloj, Sever- 
no Uralskije Lagera komplekse, 
pavaizduoti. Rodos, autoriui gy
venant užsieny ir budeliam savo 
nusikaltimus baisiai slepiant, tai 
būtų neįvykdomas uždavinys. 
Tačiau Girnius jį įvykdė. Da
bar mes gan detaliai žinom apie 
Dovydaičio gyvenimo pabaigą, 
pradedant sovietų okupacija, jo 
areštu 1941.VI.14 ir baigiant jo 
sunaikinimu Sverdlovsko kalėji
me 1942.IX.4. Tai šiurpi istorija 
ir baisus kaltinimas Rusijai ir ko
munizmui. Šita medžiaga ki
tomis kalbomis turėtų pasiekti 
kultūringąjį pasaulį, nes Dovy
daitis Vakarų kultūros Šviesai 
kirto langus į Lietuvą ir nusi
pelnė, kad jis pats ir jo žiaurus 
likimas būtų parodytas Vaka
ram.

Dovydaitis išliko Dovydaičiu 
visose gyvenimo aplinkybėse. 
Kartu su juo kalėjusieji (vie
nas lenkas marijonas, antras — 
jaunas ukrainietis, buv. sovietų 
politrukas) jį prisimena kaip “di
delės gyvenimo išminties ir ne
paprastai kilnų žmogų”, kuris 
buvo “šviesus spindulys, tame

(nukelta į 9 psl.)
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Blvd., Brookiyn, N.Y. 11207.
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Atsiųsta —...
paminėti Z2ZZZZZ
Vida Augulytė, Juozas Plačas 

— ŠIMTAS ŽAIDIMŲ DIDE
LIEMS IR MAŽIEMS. Išleido 
Lietuvių Bendruomenės Švieti
mo Taryba. Chicago. 1976. Lei
dimą parėmė Lietuvių Fondas. 
Spausdinta mimeografu. Dide
lio formato. 124 psl. Kaina 2 dol. 
Galima užsisakyti šiuo adresu: 
A. Kareiva, 7030 S. Rockwell St., 
Chicago, III. 60629. Gaunama ir 
Darbininko administracijoj.

Autoriai pasisako: “Pastebėję, 
kad lietuviukai labai dažnai žai
džia angliškus ar tarptautinius 
žaidimus, parašėme šią lietu
viškų žaidimų knygelę. Ja galės 
pasinaudoti lietuviškų jaunimo 
organizacijų vadovai, įvairių ge
gužinių bei iškylų rengėjai, li
tuanistinių mokyklų mokytojai, 
tėvai ir patys vaikai.”

Knygoj sklandžiu žodžiu pa
teikiami 106 žaidimai. Jie su
skirstyti šiaip: Žaidimai mažie
siems, Lošimai, Kambariniai 
žaidimai, Žaidimai kambariui ar 
orui, Žaidimai salei ar orui, 
Žaiskime ore.

THE LITHUANIANS IN 
AMERICA. 1651-1975. A 
Chronology and Fact Book. 
Compiled and edited by Algir
das M. Budreckis. 1976. Oceana 
Publications, Ine. Dobbs Ferry, 
New York. Kietais viršeliais. 174 
psl. Kaina 6.50 dol.

“Lietuviai Amerikoj”, kaip 
pažymėta šios knygos titulinia
me puslapy, yra chronologijos ir 
faktų knyga. Jos sudarytojas-re- 
daktorius yra jau spėjęs pasižy
mėti jaunesniosios lietuvių kar
tos istorikas ir visuomenininkas, 
gimęs ir mokslus ėjęs Amerikoj, 
be kitų savo darbų, 1968 pa
skelbęs knygą apie Lietuvos 
1941 sukilimą — The Lithua
nian National Revolt of 1941.

Knyga “The Lithuanians in 
America” išleista Amerikai mi
nint savo dviejų šimtų metų 
nepriklausomybės jubiliejų. To
kiu būdu ji yra lietuvių įnašas 
į šį minėjimą, prie to prisi
dedant dar ir kitais būdais.

Pirmoji knygos dalis pavadin
ta Chronology, antroji — Do- 
euments.

Chronologija pradedama 1651 
metais, kada New Amsterdamo 
olandų kolonijos gubernatorius 
Peter Stuyvesant švedų tvirtovę 
Nassau pavadino Fort Kasimier 
(lietuvių tautos šventojo vardu). 
Baigiama 1975 metais, kada 
Radio Liberty pradėjo transliuo
ti lietuviškas programas.

Dokumentų daly pirmuoju 
straipsniu pateikiamas “The 
First Lithuanians in America 
(1659-1661)”, paskutiniuoju — 
“Lithuanian Americans in the 
American Mainstream (1974)”. 

. ’ Šioji knyga yra 21-asis tomas 
leidinių, pavadintų Ethnic 
Chronology Series. Ankstes* 
niaisiais tomais (1971-1975) at
žymėtos šios etninės grupės: 
indėnai, juodieji, žydai, italai, 
olandai, skandinavai, japonai, 
britai, puertorikiečiai, lenkai, 
vokiečiai, airiai, kinai, korėjie
čiai, latviai, estai, prancūzai, 
vengrai, rumunai ir ispanai. 
Šiemet išspausdintais tomais, be 
lietuvių, dar atžymėti filipinie
čiai, portugalai ir ukrainiečiai. 
Leidykla, Oceana, yra užsimoju
si išleisti ir daugiau tomų, skir
tų šiai serijai.

R. Spalis — MERGAITĖ IŠ , 
GETO. Romanas. Išleido Viltis. 
1975. Išleidimo mecenatas — 

<dr- Vytautas P. Dargis. Spaudė 
Vilties spaustuvė. 366 psl.

Tai skaitytojų mėgstamo au
toriaus kūrinys iš “Vienos kar
tos istorijos ciklo”. Kitos jo kny
gos: Didžiosios atgailos, Angelai 
ir nuodėmės, Trylika nelaimių, 
Tarp dangaus ir žemės, Gatvės 
berniuko nuotykiai, Ant ribos, 
Alma Mater, Rezistencija.

Puzino monografija turi gražų 
pasisekimą. Ji perkama kaip do
vana įvairiom progom. Ypač tin
ka kaip dovana amerikiečiam. 
Išleista labai gražiai. Iliustraci
jos spalvotos. Kaina — 25 dol. 
Gaunama Darbininko admi
nistracijoj.



LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS
DAYTON, OHIO

Kasmet antroj rugpiūčio pusėj 
Lietuvos vyčiai renkasi savo me
tiniam seimui, į kurį suvažiuoja 
kuopų ir apskričių atstovai, gar
bės nariai, centro valdyba ir kiti 
vyčiai. Šiais metais toks seimas 
įvyko rugpiūčio 25-29 Dayton, 
Ohio, naujame Stouffers’ Plaza 
viešbuty. Tai buvo 63-asis sei
mas.

Dienotvarkėj buvo: centro 
valdybos ir kiti pranešimai, pa
skaitos ir simpoziumai, planų 
sudarymas ateinantiem veiklos 
metam, naujos centro valdybos 
rinkimai, iškylos, kultūrinės pra
mogos, banketas — balius ir 
dvasinis atsinaujinimas — mi
šios.

Pirmieji į seimą atvykę susior
ganizavo į grupę, lankė Dayton 
Memorial Hali teatrą, kuriame 
tuo laiku buvo pastatyta komedi
ja “George VVashington Slėpt 
Here”.

Šio seimo šūkis buvo “Ameri
kos laisvė — Lietuvos viltis”. 
JAV 200 metų nepriklausomy
bės sukaktis buvo minima seimo 
metu pagal tą šūkį.

Ketvirtadienio rytą, rugpiūčio 
26, įvyko centro valdybos bai
giamasis posėdis, kuris buvo 
pradėtas malda. Maldą sukalbė
jo vyčių dvasios vadas kun. An
tanas Jurgelaitis, OP. Centro 
valdybos pirmininkas negalėjo 
seime dalyvauti dėl sunkios li
gos. Nedalyvavo ir pirmoji vi
cepirmininkė (junjorų reikalam) 
Marion Skabeikis ir antrasis vi
cepirmininkas (narių reikalam) 
Philip Skabeikis (jie susilaukė 
sūnaus, kuris pakrikštytas Mato 
vardu). Posėdžiui pirmininkavo 
ir vėliau seimą atidarė trečiasis 
vicepirmininkas (senjorų reika
lam) Joseph White iš Bostono.

Posėdžio tikslas buvo sukon- 
soliduoti pranešimus seime ir 
numatyti iškilusius seimo die
notvarkės trūkumus ar reikalin
gus priedus. Taip pat buvo ta
riamasi apie paskirstymą lėšų 
vyčių kultūriniam reikalam.

Pirmosios seimo metu mišios 
buvo viešbuty 12 vai. dienos 
metu. Pasimelsta, kad Dievas 
palaimintų seimo darbus.

Po pamaldų buvo pirmoji dar
bo sesija (iš viso buvo penkios 
sesijos).

Pirmoj sesijoj po atidarymo ir 
maldos sugiedota Amerikos, 
Lietuvos ir Lietuvos vyčių him
nai, diriguojant muz. Aleksand
rui Aleksiui.

Susirinkusius sveikino Judy 
Petroskas, Daytono vyčių 96- 
osios kuopos pirmininkė, kun. 
Vladas Katarskis, Daytono Šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos kle
bonas, Joseph Wine, Daytono 
burmistro Tames McGee vardu.
Burmistras buvo išvykęs į bur

Lietuvos vyčių seime junjorų darbo sesijoj Vytautas Hadzivanas Ohio, ir Vytautas Radzivanas iš 
rodo skaidres iš buvusio pasaulinio jaunimo kongreso P. Amerikoj. Nevv Yorko. Lietuvos reikalų

mistrų suvažiavimą. Dar sveiki
no kun. Kazimieras Pugevičius, 
vyčių Lietuvos reikalų komisijos 
pirmininkas, ir kun. Walter 
Karaveckas iš Pittsburgh, Pa.

Išrinktas toks seimo prezidiu
mas: Joseph VVhite — pirminin
kas, Rita Pinkus ir Victor August
— vicepirmininkai, Anne Maria 
Kassel ir Mary Martus — sekre
torės. Tvarkdariai — Andy Roz- 
ger ir Jerome Jankus. Mandatų 
komisiją sudarė Monica Kasper 
ir Sophie Neminsky. Sveikini
mų komisija — Mary Kulis, Nel- 
lie Skabeikis, Millie Pietz, Ruth 
Grasha ir Sabina Klatt. Rezoliu
cijų komisijon sutiko įeiti kun. 
Antanas Jurgelaitis, Mary Stonis, 
kun. Kazimieras Pugevičius, 
Loretta Stukas, Antanas Mažei
ka, Marcela Aleksis ir Vytautas

Radzivanas. Spaudos komisija
— Helen Kulber, kun. Kazys Pu
gevičius ir Eleonora Sluzas. No
minacijų komisija, kuri siūlė 
kandidatus į kitas komisijas ir į

centro valdybą, pagal vyčių 
tvarką sudaryta iš apskričių pir
mininkų ar jų paskirtų atstovų: 
Eleanor Laurin, Mary Kulis, 
Eleanor Sluzas ir Al. Jaritis.

Daugumas valdybos praneši
mų išdalyta raštų, tačiau iždi
ninkė Rita Pinkus, revizijos ko
misijos narys Anthony Radze- 
vich ir protokolų komisijos narys 
Larry Svelnis svarbesnius pra
nešimų punktus pranešinėjo žo
džiu.

Po valdybos pranešimų buvo 
specialus pranešimas apie įvy
kusį pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą Pietų Amerikoj. Pra
nešimą žodžiu padarė Vytautas 
Radzivanas. Birutė ir Vytautas 
Radzivanai jaunimo kongrese at
stovavo vyčiam. Abiejų išsamų 
pranešimą raštu V. Radzivanas 
perdavė centro valdybai. Šiame 
pranešime buvo užakcentuotos 
galimybės pilniau dalyvauti 
kongresuose ir jų paruošiamuo
se darbuose. Trumpa raštiška 
santrauka su konkrečiais siūly
mais buvo įteikta seimo atsto
vam. Seimas priėmė rezoliuciją 
išrinkti po kiekvieno jaunimo 
kongreso koordinatorių centro 
valdyboj, kuris palaikytų ryšius 
su visais jaunimo kongreso ruo
šos vienetais ir praplėstų Vyties 
žurnalo skaitytojų skaičių, įtrau
kiant žinias apie pasaulinę lie
tuviško jaunimo veiklą.

Penktadienio rytą, antroj sesi
joj, buvo ypatingai pagerbtas vy
čių ilgametis veikėjas a.a. kun. 
Jonas Jutkevičius — jo mirties 
penkerių metų sukakties proga. 
Juozas Bulevičius savo žodžiu ir 
garsinėmis juostelėmis žvelgė 
į šio žymaus vyčio ilgametį dar
bą, siekiant laisvės Lietuvai. 
Po šio minėjimo buvo pokalbis 
ir diskusijos apie Katalikų Baž
nyčios kai kurių nuostatų pasi

keitimus nuo II-ojo Vatikano su
važiavimo iki dabar. Šis pokal
bis buvo pravestas kun. Antano 
Jurgelaičio ir Mary Ann Blum. 
Buvo kalbama apie didesnę šių 
dienų asmeninę atsakomybę 
kiekvieno tikinčio, kunigų ir 
vienuolių skaičiaus mažėjimą ir 
jaunimo klystkelius — įtraukimą 
į visokias “gatvių sektas”. Priei
ta išvada, kad nuo Bažnyčios 
atkritimas paprastai būna dau
giau dėl įvairių aplinkybių, 
asmeninių priekaištingų įsitiki
nimų, negu dėl dogmos ar pa
ties tikėjimo, nors dažnai pasi
reiškia paties Dievo buvimo at
metimas^

Trečioj sesijoj, penktadienį po 
pietų, buvo kalbama apie ieš
kojimą naujų būdų, kaip viešai 
propaguoti Lietuvos bylą ir 
bendrai lietuvišką gyvenimą. 

Šiuo reikalu buvo pakviestas 
kalbėti John D. Yeck, Yeck Bros. 
bendrovės pirmininkas, žymus 
reklaminio biznio, komunikaci
jos ir visuomenės ryšių žinovas. 
Po jo kalbos buvo išsamios dis
kusijos apie propagavimo būdus 
ir finansus, kuriuos vyčiai mėgi
no pritaikyti savo veikloj. Tuoj 
po paskaitos buvo kun. A. Jur
gelaičio pranešimas apie “nuo
monių anketas”, kurias vyčiai 
buvo prašyti užpildyti prieš 
seimą.

Šeštadienio rytą įvyko ketvir
tas posėdis, skirtas Lietuvos 
laisvinimo darbui. Pokalbį ir 
diskusijas vedė dr. Kazys Bobe
lis, Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas, ir Charles W. VVha- 
len, Daytono atstovas JAV kong
rese. Šiame pokalby buvo pa
liesta dabartinė diplomatinė pa
dėtis. Ryšium su kun. K. Puge- 
vičiaus pranešimu apie lietuvių 
dalyvavimą buvusiame eucha
ristiniame kongrese, apie vyčių 
politinę veiklą bendrai ir Simo 
Kudirkos tartu žodžiu seimo 
banketo metu išsivystė nauja 
vyčių akcija, kurią baigiamose 
seimo mišiose kun. Jurgelaitis 
pabrėžė: palaikyti masinį ryšį 
laiškais su kalinama Sovietų 
kalėjime Nijole Sadūnaite.

Šeštadienį įvyko atskira junjo
rų darbo sesija, skirta specialiai
6-16 metų amžiaus vyčiam. Iš 
junjorų kuopų dalyvavo apie 40 
atstovų. Tai didžiausias skaičius 
bet kokiame vyčių seime, ir tai 
parodo jaunėjantį vyčių organi
zacijos veidą. Junjorų sesijoj bu
vo išklausyta paskaita, po to 
vyko diskusijos. Daytono Jerry 
Podoyak kalbėjo apie vadovavi
mą organizacijoj. William Sidtis, 
Maspetho 110-osios J kuopos 
pirmininkas, kalbėjo apie junjo
rų veiklos ryšius su pagrindine 
kuopa. Fran Petkus pravedė pir
mojo vyčių laipsnio ritualą, įtei
kiant šį laipsnį junjoram Anna- 
marie Sluzas (Dayton 96-oji J 
kuopa), Kathy Sinkwitz (Dayton 
96-oji J kuopa) ir M a r c y 
Kreicioch (Providence 103-oji J 
kuopa). Aldona Drukteinis, gim
nazijos mokytoja Daytone, pra
vedė įdomų pasikalbėjimą su 
junjorais apie Lietuvos istoriją. 
Vytautas Radzivanas iš New 
Yorko rodė skaidres ir papasako
jo apie įvykusį pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą ir išdalino 
gaidas su žodžiais Nijolės Zda
nienės pačiame kongrese su
kurtos dainos “Ar tu žinai. . 
Šiame susirinkime junjorai turė
jo progos pasimokyti truputį lie
tuvių kalbos ir pasidalyti Thin- 
timis einamaisiais reikalais.

Paskutinė darbo sesija šešta
dienį po pietų buvo viena iš sei
mo svarbesnių darbų:buvo ren
kama nauja centro valdyba. Dva
sios vadu, kurį paprastai skiria 
Liet. Kunigų Vienybė, vyčiai vėl 
siūlė kun. Antaną Jurgelaitį, OP, 
iš Providence, R.L Pirmininku 
vėl išrinktas Anthony Miner iš 
VVorcester, Mass., pirma vice
pirmininke (junjorų reikalam) 
Anne Marie Kassel iš Chica
gos, III., antru vicepirm. (narių 
reikalam) Philip Skabeikis, New 
York, N.Y., trečiu vicepirm. 
(senjorų reikalam) Joseph White 
iš Boston, Mass., sekretore Ann 
Bender iš VVorcester, Mass., fi
nansų sekretore Teresa Trainis 
j_š Bridgeport, Conn., ir iždinin
ke Rita Pinkus iš VVorcester, 
Mass. Revizijos komisija — 
Charles Machutas iš Cleveland,
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NAUJOJI MAIRONIO MOKYKLOS VEDĖJA
LIETUVOS VYTE

Prieš šiuos mokslo metus 
Nevv Yorko Maironio lituanisti
nės mokyklos mokytojų taryba 
mokyklos vedėja išrinko Gintarę 
Ivaškienę iš Bridgeport, Conn., 
uolią veikėją lietuviškoj vi
suomenėj. Kartu su visais Lietu
vos vyčiais sveikinam mūsų or
ganizacijos mielą narę naujose 
ir atsakingose pareigose ir lin
kini jai sėkmės jaunų lietuvių 
švietimo darbe.

Gintarė Banaitytė pati yra bai
gusi tą pačią Maironio mokyklą 
su pirmąja laida 1953. Nuo pat 
ankstyvųjų vaikystės metų G. 
Ivaškienė buvo uoli skautė ir 
ateitininkė, ypatingai buvo veik
li ateitininkuose gimnazijos 
laikais. Ir dabar kartu su vyru 
Antanu priklauso prie ateitinin
kų sendraugių Waterburio, 
Conn., skyriaus.

Lietuviškas švietimas jai buvo 
visada prie širdies. G. Ivaš- 
kienės veiklos istorijoj matom 
ją mokytojaujant Nevv Haven, 
Conn., lituanistinėj mokykloj; 
vėliau, 1971, ji grįžo į savo prieš 
kelerius metus baigtą mokyklą, 
bet jau kaip mokytoja. Kiek
vieną šeštadienį kartu atsivež
davo savo du vaikučius, ku
rie praeitais metais baigė — vie
nas Maironio mokyklos aštuntąjį 
skyrių, antras aukštesniosios 
mokyklos antrąją klasę. G. Ivaš- 
kienė iki šiol dėstė lietuvių kal
bą ir Lietuvos geografiją ir yra 
buvusi šešto, septinto ir aštun
to skyriaus auklėtoja.

Maždaug prieš trejus metus K. 
Švelnys, pats veiklus ir mo
kąs kitus darbui uždegti, Anso- 
nijoj, Conn., suorganizavo vaka
rinius lietuvių kalbos kursus. 
Pamokas daugiausia lankė An- 
sonijos vyčiai ir jų giminės bei 
draugai. Buvo šeimų, kurių trys 
kartos ateidavo lietuvių kalbos 
mokytis, susipažinti su Lietuvos 
istorija, kultūra ir su dabartine 
Lietuvos padėtim bei lietuviška 
veikla išeivijoj. Pirmaisiais me
tais pamokos vyko Šv. Antano 
parapijos salėj Ansonijoj, keletą 
sykių net pačioj bažnyčioj. Vy
resniuosius mokė G. Ivaškienė, 
vaikus — M. Liaukienė.

Antraisiais mokslo metais šu

komis ijos pirmininkas — kun. 
Kazimieras Pugevičius iš Nevv 
Yorko. Kultūrinių reikalų ko
misijos pirmininkė — Aldona 
Ryan iš Dayton, Ohio. Ritualo 
komisija — Bertha Janus (pirm.), 
Frank Petkus ir Susan Boroskas 
(narės). Visuomeninių reikalų 
komisijos pirm. — Daniel 
Averka iš Bostono, Mass. Lietu
vių Rel. Šalpos koordinatorė — 
Helen Shields iš Nevv Yorko. 
Lietuvių kalbos išlaikymo komi
sija — Juozas Bulevičius (pirm.) 
iš Nevv Yorko, Elizabeth August 
ir Gediminas Janula, Chicago,
111. Jaunimo kongreso koordina
torė — Mary Margaret Panavas 
'iš Detroit, Mich. Sąmatos ko
misija — Loretta Stukas, Nevv 
Jersey, John Sidtis ir Helen 
Shields — Nevv York.

(Bus daugiau) 

sidomėjimas kursais dar labiau 
padidėjo, juos pasisekė įtraukti 
į Ansonijos miesto vakarinių kur
sų suaugusiem programą. Pamo
kos vyko antradienių vakarais. 
Buvo naudojamasi įvairiais mo
kyklos aparatais. Vien su vyres
niaisiais dirbta dviem grupėm, 
kuriom vadovavo Gintarė Ivaš- 
kienė ir Elona Vaišnienė. Šiuo 
metu G. Ivaškienė tuose kursuo
se nedėsto, nes naujos Maironio 
mokyklos vedėjos pareigos ir 
dėstymas L. istorijos šeštame, 
septintame ir aštuntame sky
riuose mokykloj reikalauja jos 
dėmesio ir darbo.

Pirmųjų Ansonijos kursų metu 
G. Ivaškienė pastebėjo, kad jos 
lietuvių kursų lankytojai, suva
žiavę lietuviai iš plačios pietų 
Connecticut pakrantės, nuo 
Stamfordo iki Nevv Haven, norė
tų ne tik žinių, bet ir glaudes
nio savitarpio bendravimo. Ne
maža kursantų buvo dar iš 
Bridgeporto apylinkės. Po pasi
tarimų kartu su Terese Trainie- 
ne nutarta suorganizuoti Lietu
vos vyčių kuopą Bridgeporte. 
Su vyrų pagalba buvo išsiųsta 
daugiau kaip 200 pakvietimų 
tiem asmenim, kurių adresai ras
ti telefono knygoj ir kurių pa
vardės rodė lietuvišką kilmę.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Darbininko prenumeratoriai, 
prisiųsdami prenumeratos mo
kestį, prisidėję savo aukomis už 
kalendorių ar šiaip spaudą pa
rėmę:

13 dol. — T. Michalski, 
Hamburg, N.Y.

10 dol. — kun. J. Aleksiūnas, 
Freeport, N.Y.

Po 8 dol. — dr. Z. Kungys, 
Cherry Valley, Calif., Z. Ste- 
pons, Stamford, Conn., V.P. La
las, S. Weymouth, Mass., J. Puo
džiūnas, Waterbury, Conn., A.B. 
Žukauskas, Hinsdale, 111., P. 
Dauginas, St. Catherines, Ont., 
Canada, J. Bradūnas, Baltimorė, 
Md., I. Keraitis, Paterson, N.J., 
A. Jonynas, Berlin, Conn., Rou- 
linitis, Woodhaven, N.Y.

Po 5 dol. — O. Žilius, Rich
mond Hill, N.Y., P. Kasparifi
nas, Rahvvay, N.J., dr. J.S. Nau
jokaitis, Claremont, Calif., W. 
Malinauskas, Stamford, Conn., 
J. Chapulis, Nevvark, N.J., O. 
Skupeika, Hollyvvood, Fla.

Po 3 dol. — kun. V. Zaka
ras, Putnam, Conn., A. Jakniū- 
naitė, O. Šarkauskas, VVorcester, 
Mass., F. Karanauskas, Kearny, 
N.J., K. Kubaitis, Rahvvay, N.J.,
L. Šileikis, Nevv York, N.Y., A. 
Lingienė, Redford, Mich., B. 
Budrevičius, N. Palm Beach, 
Fla., E. Pūrelis, Hollyvvood, 
Fla., A.J. Vasaitis, Thompson, 
Conn., R. Ignaitis, Boston, 
Mass., F. Redikis, VVoodhaven, 
N.Y., V. Kligys, Edison, 
N.J., V. Gadliauskas, Ridge- 
vvood, N.Y., B. Liogys, Lanham, 
Md., V. Bigenis, Philadelphia, 
Pa., V. Keršulis, No. Babylon, 

Tokiu būdu 1974 vasario gale, 
kaip jau seniau šio skyriaus skil
tyse buvo minėta, įsisteigė 141- 
oji Lietuvos vyčių kuopa Brid
geporte, Conn. Gintarė Ivaš- 
kienė yra ne tik viena iš kuo
pos steigėjų, bet taip pat uoli 
narė, dažna kuopos kores
pondentė šiame skyriuj ir šiuo 
metu kuopos vicepirmininkė.

Pradėdama naujas Maironio 
mokyklos vedėjos ir istorijos 
mokytojos pareigas, Gintarė 
Ivaškienė kas šeštadienį važiuo
ja pusantros valandos nuo namų 
iki mokyklos su jaunesniu atža
lynu, nes vienas sūnelis tik šiais 
metais pradėjo lankyti lituanisti
nę mokykla. Nekantriai laukia 
namuose trejų metų dukrytė, ka
da ji galės lankyti lietuvišką mo
kyklą.

Sveikindami naują Maironio 
mokyklos vedėją ir linkėdami jai 
sėkmės, džiaugiamės, kad Lie
tuvos vyčių narių tarpe turim 
dar vieną nusipelniusią lietu
viško švietimo puoselėtoją, ir ti
kimės, kad, jai vadovaujant, 
Maironio mokykla augs ir gerės. 
Raginam visus Nevv Yorko ir 
apylinkės vyčius prisidėti prie 
jos darbo — siųsti savo vai
kus Maironio mokyklon. Mo
kykloj veikia pagalbinė klasė, 
skirta vaikam, kurie silpnai ar 
net visai nemoka lietuvių kal
bos.

N.Y., J. Cibulskas, Glendale, 
N.Y., V. Bioševas, Rossmoor- 
Jamesburg, N.J., E. Vaitkus, 
Stratford, Conn., L. Laurenaitis, 
Sunderland, Mass., K. Jurgėla, 
St. Petersburg Beach, Fla., L. 
Staškevičius, Bronx, N.Y., A. 
Macelis, Bovvie, Md., I. Budrys, 
Cincinnati, Ohio, kun. T. Palis, 
Pittsburg, Calif., A. Padvelskis, 
Somerville, N.J., K. Brazauskas, 
Hollyvvood, Calif., F. Rajeckas, 
VVaterford, Conn.

Po 2 dol. — J. Mėlynis, Kear
ny, N.J., G. Bagdonas, VVoodbu- 
ry, Conn., dr. H. Lukaševičius, 
Gulfport, Fla., J. Bruožis, VVor
cester, Mass., S. Kligys, Catons- 
ville, Md., S. Baltauskas, VV. 
Hartford, Conn., A. Dulkis, 
Newark, N.J., D. Auchunas, 
Brooklyn, N.Y., M. Šimkus, Bal- 
timore, Md.

Po 1 dol. — A. Mažeika, Ja
maica, N. Y., S. Radikas, S. 
VVindsor, Conn., S. Dzikas, In- 
dialantic, Fla., A. Mockus, Hart
ford, Conn., A. Paliulis, Dor
chester, Mass., A. Pikutis, Mia- 
mi, Fla., J. Kavaliūnas, Beverly 
Shores, Ind.

Po 1 dol. — V. Toleikis, 
VVaterbury, Conn., J. Bunsonis, 
Linden, N.J., A.S. Gečas, Phi
ladelphia, Pa., J. Bortkevičienė, 
Jamaica, N. Y., A. Petraitis, 
Poughkeepsie, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją!
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NEVVARKO LIETUVIŲ
BAŽNYČIAI 75 METAI

PAGERBTA
MAGDALENA GALDIKIENĖ

Švč. Trejybės lietuvių parapi
jos bažnyčia Newarke, N.J., šie
met švenčia savo gyvavimo 75 
metų sukaktį. Sukakties iškil
mės buvo rugsėjo 12. Koncele- 
bracinėm mišiom 12 vai. vado
vavo Newarko arkivyskupas P. 
Gerety. Kartu su juo koncelebra- 
vo tos parapijos klebonas prel. 
J. Scharnus ir iš tos parapijos 
kilę kunigai: kun. J. Vaškas, 
MIC, iš Chicagos (jis pasakė pa
mokslą), kun. P. Barauskas, MIC, 
iš Marianapolio, Thompson, 
Conn., kun. F. Ignaciūnas iš 
Ridgefield Park, N.J., ir kuri. 
A. Valančius iš Chicagos, kuris 
Šiuo metu gyvena Elizabethe  ̂
N.J.

Po pamaldų parapijos salėj 
buvo vaišės.

Truputis istorijos
Formaliai ši parapija Newarko 

arkivyskupijoj buvo įregistruota 
1901 liepos 25. Parapijai pri
klausė Nevvarke ir jo apylinkė
se gyveną lietuviai, kad jie galė
tų savo gimta kalba garbinti Die
vą ir gauti religinį patarnavimą. 
Minėjime buvo pagerbti visi tie 
parapiečiai ir kunigai, kurie dėjo 
pastangas šią parapiją sukurti, 
bažnyčią ir kitus reikalingus 
pastatus statyti, parapiją organi
zuoti.

New Jersey lietuvių ateivių 
jau buvo 1878. Jau 1893 buvo 
įkurta lietuvių parapija Eli
zabethe, N.J. Atvykstant vis dau
giau naujų emigrantų, reikėjo 
organizuoti naują parapiją, nes 
ši buvo per toli.

Newarke lietuviai ateiviai 
rado patogias sąlygas kurtis. Čia 
įsikūrę, jie norėjo turėti religi
nius patarnavimus sava kalba. 
1894 kun. J. Žebrys atvyko iš 
Hartfordo, Conn. Laikinai apsi
stojo Newarke ir čia pradėjo or
ganizuoti lietuvių parapijos 
branduolį. Jau 1894 gegužės 30 
vysk. O’Connor nurodė vietos 
lietuviam parapijos apimtį. Para
pijai tuo metu duotas Švč. Jė
zaus Širdies titulas. Mišios lie
tuviam buvo laikomos vieną kar
tą per mėnesį Šv. Stanislovo, 
Mt. Carmel bažnyčiose ir Šv. 
Jurgio salėje Newarke. Parapie- 
čių buvo apie 200, bet parapija 
dar nebuvo įregistruota vyskupi
joj.

1901 m; Nevvarko lietuviai 
pradėjo daryti žygius įsigyti 
savo bažnyčią. Savo jėgomis 
tais metais jie pradėjo statyti 
bažnyčią. Tai buvo kukli medi
nė bažnytėlė. Jos dydis buvo 
46x90 pėdos. Jos adresas buvo 
205 Adams St., tai yra šalia da
bartinės parapijos salės.

Kadangi Švč. Jėzaus Širdies ti
tulu bažnyčių buvo daugiau, tai 
vyskupo W.M. Wigger oficia- 
liai buvo pavadinta Švč. Trejy- 
oes lietuvių Romos katalikų 
bažnyčia Nevvarke. Klebono pa- 
reigas_tada ėjo kun. B. Žindžius. 
Patikėtiniais ouvu įsunkti St. 
Prenis ir P. Plikaitis. Vyskupas 
J.J. O’Connor pašventino kerti
nį akmenį, gi pačią bažnyčią 
pašventino 1902 rugpiūčio 15.

Pirmas nuolat čia gyvenąs kle
bonas buvo kun. V. Matulaitis, 
kuris bažnyčios pašventinimo 
dieną atlaikė pirmąsias mišias. 
Tuo metu bažnyčia buvo beveik 
baigiama įrengti. Kun. V. Matu
laitis šioj parapijoj darbavosi ge
rai.

Nauja bažnyčia
Jau 1904 buvo pastatyta dides

nė klebonija, o 1917 , kun. J. 
Dobužinskui klebonaujant, pa
statyta nauja mūrinė gotikos sti
liaus bažnyčia.

Klebonai keitėsi. Per dvide
šimt metų keitėsi net šešis kar
tus. Vieni mirė, kiti susirgo, o 
kiti negalėjo sutikti su parapie- 
čiais, negalėjo išspręsti finansi
nių problemų.

Padėtis pasikeitė, kai 1922 
klebonu buvo paskirtas kun. Ig
nas Kelmelis. Jis buvo aštuntas 
klebonas. Jis išsprendė finansi
nius sunkumus. Jo ilga veikla 
parapijoj pasižymėjo pastovu
mu, ramybe ir naujais laimėji
mais. Bažnyčioj buvo įvestos 
naujos pamaldos, vedamos misi
jos, suorganizuotas parapijos 

choras ir kitos katalikų organi
zacijos, kurios prisidėjo prie 
parapijos pažangos. Už tuos dar
bus kun. I. Kelmelis 1950 buvo 
pakeltas į prelatus.

Lietuviam išsikeliant iš New- 
arko į priemiesčius ir keičiantis 
imigracijos sąlygom, parapija 
pasidarė mišri. Ateiviai po ant
rojo karo įnešė šiek tiek naujos 
įtakos, ypač duodami naujų 
asistentų parapijai. Tarp 1947 ir 
1952 čia darbavosi kun. P. Bas- 
takys (miręs), o nuo 1950 asis
tentu buvo kun. Petras Totorai
tis, miręs 1973.

Nauja parapijos salė buvo pa
statyta 1963. Tai prisidėjo prie 
parapiečių veiklos pagyvnimo.

Prel. I. Kelmelis dėl senat
vės iš klebono pareigų atsisakė 
1968. Pasiliko klebonu emeritu 
ir mirė 1969.

Nauju klebonu buvo paskirtas 
kun. Jonas Scharnus, kilęs iš tos 
pačios parapijos, į prelatus pa
keltas 1971. Jis parapijai dirba 
su dideliu pasiaukojimu.

Nors parapiečiai yra išsisklai
dę, bet Švč. Trejybės bažnyčia 
lieka šios srities lietuvių kul
tūrinių ir religinių darbų centru. 
Parapijos pastatai patarnauja lie-

PO CHICAGOS DANGUM
Pradėtas Balfo tradicinis vajus

Chicagoj Balfo vajus, kasmet 
vykdomas spalio mėn., pasižy
mi nuoširdumu ir dideliu ryžtu. 
Vajaus metu apie 200 aukų 
rinkėjų asmeniškai aplanko 
broliškos šalpos rėmėjus. O 
kas yra Balfas ir kodėl jam rei
kia aukoti, visi geros valios lie
tuviai žino ir mielai aukoja.

Šių metų vajaus atidarymas 
įvyko rugsėjo 26 Brighton Park 
lietuvių parapijos salėj. Balfo 
Chicagos apskrities valdybos 
pirm. V. Šimkus, pradėdamas 
programą, išreiškė padėką 
Balfo centro valdybos pirmi
ninkei M. Rudienei, teigiamai 
vertindamas jos pastangas, 
ypač Bražinskų tragiškoj byloj. 
Buvo pagerbti mirusieji Balfo 
veikėjai kun. S. Šantaras ir kiti. 
Programos vedėju pakviestas 
Algirdas Pužauskas, sekreto
rium — Jonas Jasaitis. Invoka
ciją kalbėjo kun. A. Sta- 
šys.

Balfo centro v-bos pirm. M. 
Rudienė suglaustai apžvelgė 
Balfo svarbesniuosius veiks
mus, pažymėdama, kad viskas 
buvo padaryta visų Balfo rėmė
jų dėka. Balfo vajaus globėjas

Žurnalistų suvažiavime Chicagoj V. Alanto paskaita. Iš k. V. 
Kasniūnas, V. Alantas ir J. Janušaitis. Nuotr. A. Šeštoko

Žurnalistai savo susirinkime Chicagoj klausosi paskaitos. Nuotr. A. Šeštoko

Kunigai, kilę iš Švč. Trejybės lietuvių parapijos, suvažiavę 
į tos parapijos 75 metų sukakties šventę. Jie drauge kon- 
celebravo mišias su arkivyskupu Peter Gerety. Iš k. kun. A. 
Valančiūnas iš Chicagos, kun. Juozas Vaškas, MIC, iš 
Chicagos, kun. Pranciškus Ignaciūnas iš Bridgefield Park, 
N.Y., prel. Jonas Schamus, Švč. Trejybės parapijos kle
bonas, kun. Petras Barauskas, MIC, iš Conn. 

tuvių organizacijom ir kultūri
niam renginiam.

Visos pamaldos bažnyčioj 
vyksta lietuvių ir anglų kalba. 
Parapiečiai gali pasirinkti, kas 
jiem patogiau.

Per tuos 75 metus Švč. Trejy
bės parapija yra turėjusi įvairių 
bandymų ir sunkumų. Šios su-

Frank Zogas, Midland taupymo 
bendrovės prezidentas, skati
no aukų rinkėjus surinkti rekor
dinę sumą pinigų. Organizaci
jų atstovai sveikino Balfą, lin
kėdami jam sėkmės.

Balfo skyrių pirmininkai — V. 
Navickas, Bridgeport, V. Man- 
kus, North Side, J. Mackevi
čius, Marųuette Park, F. Sereiči- 
kas, Brighton Park, O. Zailskie- 
nė, Cicero, V. Orvidienė, West 
Side, K. Balčiūnas, Lemont, J. 
Litvinas, Town of Lake, V.

LIETUVIŠKAS STALAS PARODOJ

GREENWICH, CONN.

Rugsėjo 16 ir 17 Greenwich, 
Conn., The Round Hill Com
munity Guild ruošė Fanfair of 
Table Settings. Gildos prezi
dentės pakviesta, A. Kazickienė 
sutiko toj parodoj padengti lie
tuvišką stalą. Stalo padengime 
jai talkino ponios Valiušaitienė 
ir Vaitužienė iš Stamfordo, eks
ponatus paskolino ponios Stepo
navičienė ir Valiušaitienė iš 
Stamfordo, Giedrė Montvilienė 
iš Brookfield, Conn., ir ponios 

kakties proga kaip tik išreiškia
ma pagarba tiem klebonam, asis
tentam ir parapiečiam, kurie 
savo pastangomis išlaikė šią lie
tuvybės tvirtovę ir ją padarė 
Newarko apylinkės lietuvių sa
vais namais. Čia gali Dievą gar
binti savo kalba. Čia dvasiniu ir 
socialiniu požiūriu gali jungtis 
su praeitimi ir dabartimi.

LJS

Baleišytė, Gage Park, K. Bru
žas, Homewood, V. Petraus
kas, VVaukegan, I. Tavaras, 
Gary, V. Balčiūnas, Kenosha, 
A. Daukienė, Chicagos 108 sk., 
J. Urbelis, Melrose Park, ir J. 
Balčiūnas, Willow Springs — 
pranešė, kad vajui pasiruošta 
ir jis busvykdomas su pilnu lie
tuvišku nuoširdumu.

1975 buvo surinkta 34, 
603.83 dol. Tikimasi nemažiau 
surinkti ir šiais metais.

Vajaus atidarymas baigtas 
Lietuvos himpu. Po to, vajaus 

globėjo dėka, vyko vaišės ir 
bičiuliški pasikalbėjimai.

K. Brž.

Žukauskienė, Dimienė ir Šilei
kienė iš New Yorko.

Visi šios turtingos vietovės 
lankytojai žavėjosi originaliu 
lietuviško stalo padengimu. Raš
tuota lininė staltiesė ir servetė
lės, įdomus centrinis medžio, 
ramunėlių ir varpų papuošalas, 
medinė, tulpių motyvais išdrož
ta žvakidė, gintaro vaza su rū
tomis, porcelianinė lietuviška 
lėlė ir dar kiti gintaro dirbi
niai išskyrė lietuvišką stalą iš 
kitų iškilmingai padengtų stalų. 
Keramikos kavos puodeliai ir 
ąsotėlis davė stalui vardą “Five 
o’clock coffee in Lithuania”.

Bočių likerio originalus bute
lis ir keramikos taurelės sukėlė 
lankytojų dėmesį ir pasigrožėji
mą. Gaila, kad jokios literatūros 
ar propagandinės medžiagos ne
galima buvo padėti ant stalo. 
Bet A. Kazickienei esant paro
doj, buvo progos lietuvišku sta
lu susidomėjusiom poniom pa
aiškinti apie lietuviškus ekspo
natus, rūtos reikšmę, Lietuvos 
papročius.

Be to, ir pačioj parodos pro
gramoj buvo gražiai aprašytas 
stalas, buvo paaiškinta, kas tie 
medžio drožiniai, gintaras ir kas 
tos lietuviškos tradicijos.

Rugsėjo 26 Putname pagarbiai 
paminėta Magdalenos Galdikie
nės 85 metų amžiaus sukaktis. 
Tą dieną ji kaip tik yra gimu
si 1891. Paminėjimą suruošė 
Marijos Nekalto Prasidėjimo se
selės, kurių pastogėj jubiliatė 
gyvena. Programa buvo įvairi ir 
turininga. Iš daugelio vietovių 
susirinko apie 100 Magdalenos 
Galdikienės bičiulių bei gerbė
jų- 2

Minėjimas pradėtas mišiomis 
už jubiliatę, kurias koncelebravo 
kunigai: Stasys Yla, Juoząs Vaiš
nora, MIC, ir Leonardas Andrie
kus, OFM. Pamokslą t-pasakė 
kun. Stasys Yla, mišių evangeli
jos šviesoj paliesdamas Magda
lenos Galdikienės veiklų gy
venimą. Po mišių buvo vaišės 
ir privatūs sveikinimai.

Viešas sukakties minėjimas 
netrukus buvo tęsiamas salėj, 
kur iškabinti Adomo Galdiko 
paveikslai. Tai jo muziejus, tei
kęs ypatingo jaukumo šiai su
kaktuvinei progai. Minėjimą 
pradėjo M. N. Pr. seselių vy
resnioji sės. Margarita. Progra
mai vadovavo dr. Aldoną Jana- 
čienė. Jubiliatės visuomęr 
ninę bei pedagoginę veiklą api
būdino Marija Lušienė. Sveiki

Magdalenos Galdikienės 85 metų sukaktį švenčiant. Sėdi iš 
k. sės. M. Augusta, M. Galdikienė, stovi, dr. A. Jana- 
čienė, sės. Margarita, p. Petronienė.

A. Kazickienė vis dar gauna 
komplimentinių laiškų nuo savo 
vietinių draugų. Paskambina ir 
telefonu. Kaip įdomus ir origi
nalus buvo lietuviškas stalas ir 
kiek jis prisidėjo prie parodos;j 
pasisekimo. . .

Mum, lietuviam, yra malonūs 
šitie šilti atsiliepimai apie mūsų 
tautą. Tikėkimės, kad šis kuklus 
stalas paskleidė vardą tarp 
Greenwich ir apylinkės vietinių 
amerikonų, kurie gal mažai arba 
visai nieko apie Lietuvą neži
nojo. Šioj apylinkėj labai maža 
lietuvių gyvena ir tokiose orga
nizacijose retai lietuviai pasi
reiškia.

Taip pat vietinis Greenwich 
laikraštis aprašė parodą, pami
nėdamas ir lietuvišką stalą. Gil
dos prezidentė reklamavo paro
dą ir jos dalyvius per vietinį 
radiją. » n. -

Jaunimo 
kongresas 
davė pelno

Kanados lietuviškas savaitraš
tis Tėviškės Žiburiai 1976 m. nr. 
36., ketvirtam puslapy, kronikoj 
skelbia šitokią žinią:

“Jaunimo kongreso^ rengėjų 
komitetas Sao Paulo mieste, pa
dengęs visas išlaidas, turėjo 66, 
301.15 kruzeirų pelno. Posėdy 
buvo nutarta 5,000 kruzeirų pa
skirti savaitraščio “Mūsų Lie
tuva” paramai, o 61,301.15 kru
zeirų — jaunimo stovyklavietei 
įsigyti.”

Taigi, jaunimo kongresas 
davė pelno. O tuose pačiuose 
Tėviškės Žiburiuose prieš kiek 
laiko iš Brazilijos senutė Hali
na Mošinskienė dejavo, kad iš 
Šiaurinės Amerikos į kongresą 
atvykę su jaunimo ekskursija 
vyresnio amžiaus lietuviai tik 
skriaudą kongresui padarę — 
apvalgę Pietų Amerikos lietu
vius, išpirkę brangius akme
nis ... Be Šiaurės Amerikos lie
tuvių dolerių kaži kaip ten būtų 
buvę su tuo kongreso balansu . . . 

nimo kalbas pasakė: Vliko var
du — Stasys Lūšys, Lietuvių 
Rašytojų Draugijos — Leonar
das Andriekus, lietuvių dailinin
kų — Aleksandra Merker. Gau- 

i ta pluoštas sveikinimų ir raštu. 
Magdalena Galdikienė savo pa
dėkos kalboj buvo kukli ir atvira. 
Ji daugiau lietė Kat. Moterų 
Draugiją, kuriai pašventė gra
žiausią amžiaus dalį, negu save.

Minėjimas baigtas šauniu 
koncertu. Visą programą atliko 
sol. Gina Čapkauskienė. Ji dai
navo M.K. Čiurlionio harmoni
zuotas liaudies dainas, vėlesnius 
lietuvių kompozitorių kūrinius 
ir ištraukas iš prancūziškų 
operų. Jos meniškas dainavimas 
suteikė Magdalenos Galdikie
nės pagerbtuvėm naujo iš
kilmingumo ir grožio. Daug 
kartų solistė turėjo pasirodyti su 
dainom virš programos, kad pa
tenkintų publikos entuziazmą.

Po minėjimo dar ilgokai vai- 
šintasi ir šnekučiuotasi apie pro
gramą ir Magdalenos Galdikie
nės turtingą nuopelnais gyveni- 

< mą. C) ji, lyg nejausdama ilgo 
amžiaus naštos, kaip ir visuo
met, buvo jaunatviškai gyva, są
mojinga ir maloni.

L.A.

IŠ L.K.B. KRONIKOS

Šiaulių raj. Agailių miške yra 
kapeliai, vadinami Agailių arba 
Neilaičių kapeliais. Pagal senų 
žmonių pasakojimus ten buvo 
palaidoti 1963 m. sukilėliai ir. 
Kleisčių dvaro užplakti bau
džiauninkai. Kapai buvo žmonių 
lankomi. Tarp senų kryžių ir 
koplytėlių žmonės statė naujus 
kryžius.

Šeštinėse suvažiuodavo mal
dininkų ir iš tolimesnių vieto
vių. Vėliau buvo gautas leidimas 
laikyti pamaldas. Aplinkiniai gy
ventojai pastatė cementinę kop- 
lyčią (16x9 m). 1975 vasarą gy
ventojai koplyčią suremontavo: 
pastatė naują altorių, išcementa- 
vo grindis, sudėjo lubas ir jas iš
baltino. Užbaigus tvarkyti, 
koplyčią, 1975 rugsėjo 9 Šiaulių 
raj. vykdomojo komiteto pirm, 
pavaduotojas Beržinis, kurio ži
nioje yra rajono bažnyčios ir ku
nigai, suorganizavo “talką” ir vi-: 
siškai sunaikino koplyčią, nepa-1 
liekant net pamatų. Uoliausiai 
“talkininkavo” miškų ūkio dar-i 
buotojas Žaltauskas, kuris su di- • 
džiuliu pasitenkinimu ardė alto
rius.

Žmonės Neilaičių kapelius 
lanko ir toliau, su širdgėla pri
simindami vergijos pančius — 
Rusijos terorą Lietuvoje.

-o-
Kapsukas. Kapsuko bažny

čios remontui inž. Antanas 
Garbštas, dirbęs Pramonės ir 
kalnakasybos darbų saugumo 
valst. vadyboje, perleido pirktą 
stiklo vatą. Tai susekė rajono 
valdžia.

Šis inž. A. Garbšto poelgis bu
vo svarstytas part. biure. Jam 
buvo užduotas klausimąs, ar tiki. 
Inžinierius atsakė:

— Taip.
— Tai gal eini ir į bažnyčią?
— Taip. Ėjo mano tėvai, einu 

ir aš.
1976 kovo 25 inž. A. Garbštas 

buvo atleistas iš darbo.
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PASITARIMAS KARIO 
ŽURNALO REIKALAIS

Spalio 2, šeštadienį, 6 v.v. 
Kultūros Židinio mažojoj salėj 
Kario redakcijos štabas sukvie
tė pasitarimą to žurnalo reika- 

o lais. Dalyvavo viso 40. Iš Bos
tono buvo atvykę Jonas Vizba
ras ir Stasys Urbonas. Iš Pa- 
tersono dalyvavo Antanas Ru
gys, Antanas Gelažius, iš Nevv 
Jersey — Kazys Jankūnas. Visi 
kiti buvo iš Nevv Yorko.

Pasitarimą pradėjo Kario re
daktorius Zigmas Raulinaitis. Jis 
pakvietė Nevv Yorko ramovėnų 
pirmininką dr. Eugenijų Noaką. 
Jo žodis buvo sveikinimai ir 
linkėjimai, kad šis pokalbis su
stiprintų Karį.

Buvo padaryti du pranešimai 
— redaktoriaus ir administrato
riaus. Abu pranešimai buvo stro
piai paruošti.

apmokamo tarnautojo žurnalas 
neturi, nes tokiu atveju reikėtų 
pakelti Kario prenumeratą iki 20 
dol.

Pažvelgė ir į ateitį ir nusakė, 
kad Karys gali dar laikytis maž
daug 10 metų. Reikalinga jam 
visų skaitytojų parama.

žinta, kad ši parama mažoka. 
K. Bačauskas siūlė kreiptis į šau
lių centro valdybą, kad ji para
gintų prenumeruoti Karį. Dr. E. 
Noakas sakė, kad reikia paragin
ti pačius skaitytojus, tegu jie 
suranda naujų prenumeratorių.

Ekonominė Kario padėtis
Iš administratoriaus Leono 

Bilerio pranešimo paaiškėjo, 
kad žurnalas turi apie 1400 
skaitytojų. Tiksliai jis nurodė, 
kiek susimoka už žurnalą, kiek 
žurnalo siunčiama nemokamai. 
Išanalizavo, kas sudaro Kario 
skaitytojus, nusakė net procen

tais, kaip skaitytojų skaičius 
tai krinta, tai kyla.

Iš prenumeratos žurnalas ne
išsilaiko. Reikia dar ieškoti para
mos iš šalies. Ta parama ateina 
įvairiais būdais, gaunama iš par
duotų knygų, surenkama aukų. 
Taip Karys skolų neturi.

Reikia dar 200 naujų skaityto
jų, kad žurnalas galėtų išsilaiky
ti iš prenumeratos.

Šis redakcinis štabas žurnalą 
redaguoja jau 22 metus. Pilnai

Pranas Dovydaitis
(atkelta iš 6 psl.)

mirties ir bado košmare nesu- 
gniuždamas” (301, 303 p.p.).

Pavyzdžiai patraukia
Juozas Girnius, vienas iš pa

grindinių lietuvių filosofų, šiuo 
veikalu lietuvių visuomenei pri
sistato ir kaip talentingas istori
kas. Vykdydamas užsibrėžtą 
tikslą ir išsilaikydamas to tikslo 
ribose, jis surinko esamose sąly
gose, galima sakyti, maksimu
mą medžiagos; faktus apdairiai 
ir sąžiningai interpretuoja ir 
daro reikalingas išvadas. Kai ku
riose digresijose skaitytojas au
toriuj nesunkiai atpažins įžvalgų 
filosofą.

Prisimenant šio rašinio pra- 
džioj cituotus Samuel Johnson^ 
žodžius, Girnius veikale, 8»1 
būt, apie anas dienas nepasako 
visko (tai neįmanoma ir nerei
kalinga), bet niekur skaitytojo 
neklaidina. Gal būt, šioj vietoj 
pataisytinas jau Lietuvių Encik
lopedijoj padarytas neteisingas 
teigimas, kurį pakartoja ir Gir
nius (469 p.), kad Kražiuose vei
kusi Saulės gimnazija. Iš tikro 
Kražiuose buvo Žiburio gim
nazija. Taip pat sunkiai priimti
na autoriaus daroma prielaida 
(726 p.), kad Dovydaitis, areš
tuotas kooperatyve, galėjo iš en
kavedistų kokiu nors būdu iš
trūkti, o paskui vėl suimtas na
muose. Greičiausiai abu liudi
ninkai teisūs. Suimtas koope
ratyve, jis buvo nuvežtas į na
mus, kur padaryta krata ir leista 
jam pasiimti kai kuriuos daiktus. 
Tarnaitė atvykimo į namus mo
mento galėjo nematyti, o paste
bėti juos jau prasidėjus kratai, j

Kai jau veikalas išleistas, dary
tinos visos pastangos, kad jį per
skaitytų jaunoji išeivijos švie
suomenė. Pirmoj vietoj ateiti
ninkai. Jaunieji ateitininkai tik 
tiek žino, kad “Dovydaitis yra 
ateitininkų tėvas”. Studentų 
Ateitininkų Sąjunga tuo reikalu 
turėtų paruošti konkretų planą. 
Pavyzdžiai patraukia. Kas žino, 
gal ir dabartinė karta pagimdys 
šių laikų Dovydaitį.

Juozas Girnius, PRANAS DO
VYDAITIS. Išleido “Ateitis”. 
Meninė priežiūra Danguolės 
Stončiūtės. Spaudė Mykolo 
Morkūno spaustuvė Chicagoj; 
808 pusi.; kaina 15 dol Cnuna-_ 
ma pas platintojus ir leidykloj, 
17689 Goldwin Dr., Southfield, 
Mich. 48075.

Redaktoriaus pranešimas
Kario redaktorius Zigmas 

Raulinaitis padarė žurnalo anali
zę, kas jame rašoma, kokie sky
riai ir kiek jie vietos užima. 
Paminėjo, kad laikas keičia 
bendradarbius ir patį žurnalą. 
Nusiskundė, kad žurnalas neturi 
grynai karinio mokslo straips
nių, nes neturi tokių bendradar
bių.

Per metus Kario susidaro 426 
puslapiai. Į tuos puslapius su
dedama 6 rūšių straipsniai.

1- oji vieta tenka kronikai. Ji 
~ūJima net 21 procentą viso žur
nalo. Kroniką mėgsta žmonės, 
tai suteikia žurnalui aktualumo. 
Kronikos skyrių būtų galima 
praplėsti.

2- oji vieta tenka karinei istori
jai. Tai romantiškiausia šaka. 
Skaitytojai ją mėgsta. Vietos 
užima 20 procentų. Šį skyrių 
praplėsti būtų gana sunku, nes 
trūksta bendradarbių.

3- oji—ne karinio pobūdžio is
torija. Ji užima 18 procentų. Šį 
įkyrių galima praplėsti.

4- toji vieta — kariniai atsimi
nimai. Jiem tenka 17 procentų. 
Galima praplėsti. Atsiminimų 
gaunama, bet kartais jie ribotos 
vertės.

5- toji vieta su 15 procentų ten
ka proginiam straipsniam, dis
kusijom, pvz. buvo tokios disku
sijos Klaipėdos atvadavimo klau
simu.

6- toji vieta tenka poezijai, be
letristikai. Ji užima tik 5 procen
tus. Ją būtų galima praplėsti.

Kitų pasiūlymai
Toliau pasisakė šio pašne

kesio dalyviai. Jonas Vizbaras iš 
Bostono ragino daugiau skelbti 
atsiminimų apie nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenę, apie 
pulkus, jų vėliavas, karinius pa
minklus. Tai bus istorinė me
džiaga ateičiai. Okupuotoj Lie
tuvoj buvusi Lietuvos kariuome
nė niekur neminima, apie ją ne
rašoma.
_Ą. Rugys siūlė praplėsti at
siminimus, priminti išleistas 
knygas, pažadėjo parinkti pre
numeratorių.

Jonas Rūtenis palietė Kary 
spausdinamą šaulių skyrių — 

Tremties trimitą. Dėl jo kilo 
kilo platesnės diskusijos. 
Buvo klausiama, ar šaulių są- 
munga pakankamai remia Karį 
už tai, kad Karys spausdina 
jų skyrių. Buvo pasakyta ir su
mos, kurias duoda šauliai Ka
rio administratoriui. Buvo pripa-

Vaišių metu
Po tų pasisakymų buvo perei

ta į kitą salę, kur buvo patiesti 
stalai vaišėm. Vaišių metu Bro
nius Balčiūnas paskaitė ištrauka 
iš V. Alanto “Šventaragio”, kaip 
Šventaragis nukauna vokietį sve
čiuos pas Livonijos magistrą.

Jonas Rūtenis paskaitė ištrauką 
radiio vaidinimo “Paskutinis 
pavasaris” (Apie K. Donelaitį). 
Antanas Rugys (Rugių Antanas) 
pasakė linksmą monologą. Vai
šių metu buvo priminti ir P. Jur
kaus išleisti Juodvarniai. Jis pa
skaitė pirmąją giesmę ir išpla
tino keliolika knygų.

Prie vaišių stalo pokalbiai už
sitęsė iki 11 vai. Visa programa 
ir vaišės buvo gerai ir tvarkin
gai organizuota. Vaišių gale re
daktorius Z. Raulinaitis padėko
jo visiem dalyviam, talkininkam, 
rengėjam, (p.j.)

NEW BRITAIN. CONN

Parapijos šventė

N.Y. SAULIŲ KUOPOS 
KONCERTAS — BALIUS

Nevv Yorke veikianti Simo 
Kudirkos šaulių kuopa rugsėjo 
25 minėjo savo gyvavimo 
penkmetį. Ta proga 8 v.v. Kul
tūros Židinyje surengė koncertą- 
balių.

kingi už darbą. Jis buvo vienas 
iš kuopos steigėjų, organizato
rių, pirmasis pirmininkas ir kny
gai leisti komisijos pirmininkas. 
Jam įteiktas padėkos lapas, gi 
žmonai įteikta gėlių.

Toliau padėkos lapai įteikti 
buvusiam kuopos pirmininkui 
Juliui Kumpikui, Elenai Micke- 
liūnienei už įvairiopą paramą 
kuopai, Tėv. B. Mikalauskui, 
OFM, kuris išvyksta į Torontą, 
Kazimierui Krulikui, išvykstan
čiam į Floridą, Antanui Pumpu-

Šv. Andriejaus lietuvių para
pijos nariai jau eilę metų turi 
sunkumų su automobilių pa
statymu, kai atvyksta į pamal
das. Ši problema pagaliau, atro
do, bus išrišta, nes miesto val
dyba parapijai pasiūlė pirkti že
mės sklypą antroj gatvės pusėj, 
prieš bažnyčią.

Parapijos visos organizacijos 
šiam pirkimui entuziastiškai pri
tarė. Kad būtų lengviau sutelkti 
lėšas šiam pirkiniui, nutarta spa
lio 23 surengti parapijos šventę 
— Lietuvių dieną. Visas pelnas 
būtų skiriamas naujam pirkiniui 
įsigyti.

Iškilmės prasidės 7 vai. vaka
ro Šv. Andriejaus parapijos sa
lėj,/396 Church St. Į iškilmin- 

1 '/ ■" ................................

gas vaišes kviečiami visi para
piečiai. Bilietai, kurių kiekvieno 
kaina 7 dol., jau pardavinėjami. 
Dalyviai prašomi stalus užsisa
kyti ne vėliau kaip iki spalio 
18.

Vaišėse dalyvaus daug garbin
gų svečių: miesto burmistras su 
žmona, miesto valdybos nariai, 
narapijos kunigai ir daug kitų.

o ——

Vaišių metu bus įdomi pro
grama Amerikos nepriklausomy
bės 200 metų sukakties minėji
mo dvasioj. Šokiam gros “Aristo- 
crats” orkestras. Vaišių metu 
veiks turtingas bufetas su lietu
viškais patiekalais bei gėri
mais. Bus taip pat ir loterija, 
kurioj pirma dovana — televizi
jos aparatas.

Visi parapiečiai ir prijaučiu 
kviečiami gausiai dalyvauti ir 
savo aukomis paremti taip nau
dingą užmojį.

Juozas Balčiūnas

Iškilminga dalis
Prie ilgo garbės stalo buvo su

kviesta apie 20 žmonių. Atidary
mo žodį tarė kuopos pirm. Al
gis Jankauskas. Įnešta šaulių vė
liava. Viena iš vėliavos palydų 
buvo Simo Kudirkos žmona Ge
nė. Vėliava sustojo už garbės gjuį ug uolų knygų platinimą.

Sveikinimų dalį pravedė Vida 
Jankauskienė. Pirmas pasveiki
no Bostono rinktinės pirm. Juo
zas Stašaitis. Jis pabrėžė kuopos 
drąsą ir sumanumą, iškėlė faktą, 
kad kuopa išleido knygą, kurios 
nedrįso leisti pati sąjunga.

Jonas Rūtenis sveikino Kario 
žurnalo vardu, M. Klivečkienė 
birutiečių vardu. Raštu sveikino 
ramovėnų Nevv Yorko skyrius. 
Dabar ramovėnų pirmininku yra 
dr. E. Noakas. LMK Federacijos 
vardu sveikino pirmininkė Irena 
Banaitienė. Centro valdybos 
vardu sveikinimą atsiuntė Juo
zas Žemaitis. Jis skatino didėti 
ir įtraukti daugiau jaunimo.

stalo, kur buvo mikrofonai ir 
pultas kalbėti. Sugiedotas Lietu
vos himnas. Kuopos kapelionas 
Tėv. B. Mikalauskas, OFM, su
kalbėjo tai progai pritaikytą in
vokaciją.

Toliau pirmininkas prisimi
nė kuopos istoriją, ką ji nuvei
kė. Jau esanti trečioji valdyba. 
Kuopa rengia birželio trėmimų, 
tautos šventės minėjimus, uo
liai dalyvauja Lietuvos ne
priklausomybės minėjime, iš
leido Elenos Juciūtės knygą 
“Pėdos mirties zonoje”. Knyga 
ėjo su nepaprastu pasisekimu. 
Išėjo trys laidos, iš viso buvo 
atspausta 3500 egz. Kuopa turi 
56 narius.

Sveikinimo žodį tarė ir Lietu
vos gen. konsulas A. Simutis. 
Jis ryškino mintį, kaip šauliai 
dirbo ir dirba tautos gerovei. 
Dabar jie ypatingą dėmesį skiria 
Jungtinėm Tautom. Tolimes
nėje kalboje išryškino Kęstučio 
Miklo veiklą, kaip jis, vadovau
damas Batunui, energingai reiš
kiasi ir Jungtinėse Tautose iš
vystė plačią veiklą.

LTŠT Kęstutį Miklą už jo 
veiklą Jungtinėse Tautose apdo
vanojo šaulių žvaigžde. Tą 
žvaigždę jam prisegė Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis.

Kęstutis Miklas padėkojo už 
suteiktą garbę, už įvertinimą. 
Nežiūrėdamas jokio nuovargio, 
jis dirbs ir toliau. Šis vakaras 
jam liks neužmirštamas.

Keli kuopos nariai išvyksta gy
venti į Floridą. Su jais buvo at
sisveikinta šia proga. Pirmas 
toks išvažiuojąs buvo Antanas 
Reventas. Šauliai jam labai dė-

Tada prie mikrofono buvo pa
kviestas satyrikas Leonardas 
Žitkevičius, kuris paskaitė 
pluoštą išdaigių eilių. Jų temati
ka daugiausia politinė; be to, 
lietuvių gyvenimas Amerikoj.

Į sceną grįžo Irena Stankū
naitė su pianiste. Dabar buvo 
dvi operų ištraukos: Dvorako 
— Mėnulio daina iš operos Ru- 
selka ir Gounod — Kaip svai
gina mane, iš operos Romeo ir 
Juliet. Abi arijos buvo puikios. 
Bisui buvo išprašyta Adelės 
juoko daina iš Šikšnosparnio, 
muzika Johann Strauss.

Muzikė Alice Malickevičiūtė 
savo darbą atliko gerai, subtiliai 
palydėjo dainininkę.

Dėkoja
Programos pabaigoj kuopos 

pirmininkas tarė padėkos žodį 
visiem, kurie prisidėjo prie šios 
šventės suruošimo. Tuo ir baigė
si koncertinė dalis. Prasidėjo 
vakarienė ir šokiai.

Visus valgius ir gėrimus ne
mokamai davė Elena Mickeliū
nienė. Ji už tai buvo pasikvie
tusi keletą stalų savo svečių. 
Šokiam grojo J. Kazio orkestras. 
Vakaras buvo nuotaikingas. Gai
la, kad publikos buvo mažokai.

Į šią šventę iš Bostono buvo 
atvykęs Bostono rinktinės pirmi
ninkas J. Stašaitis ir šaulys Au- 
gonis. (p.j.)

LITO EKSKURSIJA Į 
SAULĖTĄ PUERTO RICO SALĄ

Lapkričio 12-17 
$300

— Skridimai su American Airlines
— Pervežimai tarp aerodromo ir viešbučio
— 6 dienos, 5 naktys gražiajame Americanos viešbutyje
— “Sightseeing” ekskursijos
— Kelios paskaitos ir seminarai ūkiškais klausimais
— Konferencijos užbaigimas — vakarienė

“Realus žvilgsnis į rytojaus ekonomiją”
Visi lietuviai nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šioje 

ekskursijoje! Kasdienos aplinkoje nepastebime šių dienų 
dramatiško ūkinio pasikeitimo. Mūsų finansinius planus 
reikia keisti kartu su besikeičiančiu pasauliu.

Nelaukime, kol šiuos planavimus reikės keisti iš 
desperacijos. Planuokime dabar gražiame Atlanto pajūry
je, apsupti jaukios Karibų salų vasaros (vietoj namuose 
žvarbaus rudens), nuoširdžių draugų ratelyje.

Kaip vasarą prailginsime nuvykę į saulėtą salą, taip 
savo ūkiškąjį potencialą galime padidinti tiksliais sprendi
mais. viliamės, kad galėsite būti mūsų svečiais!

Prašau skambinti man asmeniškai dėl rezervacijų: 
212-441-6799

Vytautas Vebeliūnas
Lito pirmininkas

Lietuviška
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

Muzikinė <— literatūrinė dalis
Po sveikinimų buvo įnešta 

Šaulių vėliava ir tuoj buvo pra
dėta koncertinė dalis. Scenoj 
pasirodė elegantiška ponia Ire
na Stankūnaitė-Silva. Ją lydėjo 
akompaniatorė Alice Malickevi- 
čiūtė. Pirmu išėjimu ji padaina
vo tris dainas: A. Kačanausko 
Mano gimtinė (Ten, kur Nemu
nas banguoja), B. Dvariono — 
Žvaigždutė (daina skambėjo la
bai puikiai), J. Stankūno — Ne
munėlis.

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

2129 Knapp St., Brooklyn, N. Y. 11229 — Tel. 769-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS 
JAUNIMUI 
Šeimoms

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

PACKAGE EKPRESS& TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADVVAY, NEVV YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryti, kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI
Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St........................................................
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street ..................................................
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street ................................................
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ................................
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ............................................
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue .....................................
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street .........................................
Chicago, III. 60609 — 1855 West 47 Street .........................................
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilvvorth Avenue ................................
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ................................
Lakevvood, N.J. 08701 — 234 Second Št......................... .......................
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ..............................
Hartford, 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ..................................
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue .... ........................
Nevv York 3, N.Y. — 78 Second Avenue .................................. ............
Nevv York, 3, N.Y. — 324 TŠ. 9th St............................................................
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue ............................... .
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hvvy. ....................
Rahvvay, N.J. — 47 East Milton Avenue ...............................................
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė...........................................
South River, N.J. — 41 Whitehead Avenue .........................................
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street .....................................
VVoodhaven, Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė......................
Herkimer,N.Y. McKennan Rd....... ........................................... ..................

305 673-8220
.... 435-1654
..... 342-4240
.... 633-0090
..... 895-0700
.... 486-2818
.... 925-2787
.... 376-6755
.... 771-0696
.... 365-6780
.... . 363-0494
.... 365-6740
........246-2348
.... 385-6550
.... 674-1540
......475-7430,
.... 769-4507
..602-942-8770
.... 381-8800
301-589-4464

......  257-6320

...... 475-9746

.... 296-5250
315-866-3939

A
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BALTIMORE, MD <

Baltimorės Tautinės Sąjungos 
skyrius rengia koncertą šešta
dienį, spalio 9, 7:30 vai. vak. 
Lietuvių svetainės didžiojoj sa
lėj. Koncertą atliks garsieji lie
tuvių solistai: Baras, Stankaity- 
tė ir Vaznelis. Po koncerto šo
kiam gros Muzic Men orkest
ras.

Jautienos kepsnių balių ren
gia Lietuvių Posto 154 legijo- 
nieriai spalio 17, sekmadienį, 
gražioj Eastern Center salėj, 
Eastern Avenue, Baltimorės 
priemiesty. Prašom bilietus 
įsigyti iš anksto. Prie įėjimo bi
lietų nebus galima gauti. Be 
jautienos, bus ir kitų valgių. 
Bus loterija, šokiam gros geras 
orkestras. Pradžia 1 vai. po pie
tų, baigsis 6 vai. vakaro.

40 valandų atlaidai Šv. Alfon
so bažnyčioj prasideda spalio 
17, sekmadienį, su iškilmingom 
mišiomis ir procesija 10 vai. 
ryto Baigsis spalio 19 su mišio
mis ir procesija. Parapijos mo
kyklos vaikučiai dalyvaus proce
sijoj. Visi kviečiami kuo gausiau 
dalyvauti šiuose atlaiduose.

Kalėdojimas, metinis parapie- 
čių lankymas, prasidėjo spalio 
5. Kunigai po pietų iki vakaro 
lanko parapijos narius, kurie iš
sisklaidę mieste. Lankymas tę
sis iki lapkričio pabaigos.

Bronius Buračas, naujosios 
kartos lietuvis, po ilgos ir sun
kios ligos mirė rugsėjo 27. Bro
nius buvo medžio rankdarbių 
meistras. Ne vienas asmuo Bal- 
timorėj džiaugiasi jo kūriniais. 
Velionis buvo malonaus būdo 
ir geros širdies, visų lietuvių 
žinomas, nes dalyvavo lietuviš
kuose parengimuose. Gedulin-

gos mišios aukotos už jo sielą 
Šv. Alfonso bažnyčioj rugsėjo 
29. Palaidotas Nevv Cathedral 
kapinėse. Nuliūdime liko 
žmona Emilija, dukra Anelė ir 
sūnus Donatas.

Jonas Obelinis

ST. PETERSBURG, 
FLA.

KNYGOS ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH

Lithuanian Cookery, by I. Sinkevičiūtė $7.00
Introduction to Modem Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika 
Introduction to Modem Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika 

anglų kalba, by L. Dambriūnas, A. Klimas, W. Schmalstieg. 
$9.00

English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000 
žodžių). $8.00

Lithuanian-English, by B. Piesarskas, B. Svesevičius. $8.00
Day of Shame, by A. Rukšėnas. $9.00
The USSR-German Aggression against Lithuania, by B. Kasias. 

$15.00
The Brothers Domeika, by L. Dovydėnas $6.00
A. Galdikas — A Color Odyssey. $16.00

, Lithuanian Folk Talės. $4.50
Popular Lithuanian Recipes, by J- Daužvardis, $3.50
Curriculum vitae, by A. Kairys. $3.00
We Will Conauer the World, bv L. Dovydėnas. $5.00
The Forest of Anykščiai, by A. Baranauskas $4.00
Vytautas the Great-Grand Dūke of Lithuania, by J. Končius. 

$2.00
Map of Lithuania. $3.00
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla. $8.00
House Upon the Sand, by J. Gliaudą $4.00
Simas, by Jurgis Gliaudą. $5.00
Sin at Easter, by Vaižgantas. $6.00
The Way of the Nation, by J. Juodis paveikslų albumas. $7.00
Cultural Wellsprings of Folktales, by Rev. V. Bagdanavičius. 

$6.00
The War Against God in Lįthuania, by Dr. J. Savasis. $1.25 
Art Collection , of • the Lithuanian Franciscan Fathers. $5.00 
Crosses, by V. Ramonas. Romanas. Kietais viršeliais. $4.00 
Lithuanian Quartet. Barono, Katiliškio, Landsbergio ir Šeiniaus 

kūriniai. $5.00
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymas. $4.00
The Ordeal of Assad Pasha, by I. Šeinius. Satyra. $2.00
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas, Vaikam istorija. $2.00
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro malda

knygė lietuvių-anglų kalbomis, didelio formato. $4.50
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $2.00
Mano žodynas, by Richard Scarry. Daugiau kaip 1400 pavadi

nimų, spalvotos iliustracijos. Didelio formato. $5.00
The Forty Years of Darkness, by J. Vaišnora $2.00 (hard covers 

$3.00)
Marian Shrines of Americas, by Titas Narbutas. $3.50
The Forty Years of Darkness, by J. Vaišnora $2.hard covers $3.
The Lithuanian Woman, red. B. Novickienės. $3.00
Five Posts in the Market Place, by A. Landsbergis. $4.00
The Regions of no Admittance, by D. Sealy. $4.00
Footbridges and Abysses, a novel by A. Baronas. $5.00 
Rejuvenation of Siegried Immerselbe, a novel by Ig. Šeinius. 

$5.00
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulaitis. $4.00 
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus, $4.00 
The Mountain Doves and other African Folktales, N. M.

Zobarskas. $3.50
. The Baltic .Nations, by Bronis J. Kasias. $12.00.
Lithuanians in America, by Dr. A. Kučas $6.00
Vilnius, the Capital of Lithuania, by T.J. Vizgirda, Architect. 

Gausiai iliustruota. $4.00
The Battle of Grunwald, a Historical Novel. $3.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $5.00
The Seasons, by Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Sonata of Icarus, by Jurgis Gliaudą. $5.00
Essay in Greek Politics, by R. Sęaley. $6.00
Tundra Talės, Nola M. Zobarskas, ed. $5.00
The Winnowing Winds, by Bailey. $4.00.
Modern Stories trom Many Lands, ed. by Charles Angoff. $8.00 
A Statė of Almost Hanoiness. a novel bv Bryn Beorse. $5.00 
Fighters for Freedom. Lithuanian Partisans Versus the U.S.S.R., 

by Juozas Daumantas. Kietais viršeliais. $9.95.
Tuzinas, color monography, $25.00

Šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunamos: 
DARBININKO ADMINISTRACIJA

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Floridos Amerikos lietuvių 
klubo praplėtimo darbai vysto
mi labai sėkmingai. Spalio 4 
klubo patalpos bus uždarytos, 
nes bus pradėti vidaus įrengi
mo darbai. Nariai prisideda prie 
statybos savo finansinėmis au
komis, o B. ir P. Zelbai palan
kiomis sąlygomis paskolino 
15,000 dol.

Tautos šventėš minėjimas 
klube įvyko rugsėjo 12. Progra
mai vadovavo klubo pirm. A. 
Karnius. Kalbėjo K. Kleiva apie 
pasaulio lietuvių solidarumo ir 
maldos dieną už Lietuvą, o dail. 
Jurgis Juodis apie tautos šventę 
ir Vytauto Didžiojo karūnaciją. 
Muz. A. Mateika paskambino 
Avė Marija. Minėjimas baigtas 
JAV ir Lietuvos himnais.

Tautinių šokių šventės įspū
džiai iš Chicagos buvo perduo
ti klube rugsėjo 19. Kalbėjo jau
niausia klubo grupės šokėja R. 
Jurgėlaitė ir tautinių šokių mo
kytoja A. Karnienė.

Klubo choras pradėjo naujo 
sezono repeticijas, kurios vyksta 
kiekvieną penktadienį 7 vai. 
vak. Chorui vadovauja muz. A. 
Mateika. Šio sezono metu pa
žadėjo talkinti ir muz. P. Armo- 
nas.

Tarptautinėj parodoj, įvyk
siančioj 1977 kovo 10-12, lietu
vių paviljoną sutiko įrengti dail. 
Jurgis Juodis.

Dail. A. Rakštelės, Altos sky
riaus pirmininko, 70 metų su
kaktuvinis pagerbimas — ban
ketas, turėjęs įvykti spalio 22, 
negalės įvykti numatytu laiku, 
nes dar nebus baigti patalpų 
praplėtimo darbai. Pagerbimą 
ruošia Altos iniciatyva sudary
tas organizacinis komitetas. — 
L.Ž.K.

— Prašom atsiliepti inžinierių 
Joną Milerį, kilusį iš Šaukoto, 
Kėdainių apskrities, anksčiau 
gyvenusį Ohio valstijoj, JAV. At
vykusi iš Lietuvos viešnia norė
tų susisiekti arba nors pasikeisti 
laiškais. Atsiliepti šiuo adresu: 
Antanas Šetikas, 55 Machado 
Lane, Old Saybrook, Conn. 
06475. Tel. (203) 388-4952.

PETS
GRANDEUR KENNELS

Boarding & Grooming 
AFGHAN PUPPIES & EXOTIC COLORS. & 

EXCELLENT GUARD DOGS ALSO YORKIE 
SHIH TZU

302 W. JOHN ST., HICKSVILLE, N.Y.
516 WE 1-7025

FOGARTY BROS. INC.
172-19 LIBERTY AV. 526-2528/4011 PARTS & 

ACCESSORIES MONROE SHOCKS/FRAM 
FILTERS RAYBESTOS BRAKES & PARTS A.P. 
EXHAUST SYSTEMS MOOG FRONT END PART 

AC & CHAMPION PLUGS DELCO BATTERIES 
DELCO & STD. IGNITION VALVOLINE & WOLFS 

HEAD OIL

TRIPLE C CATERING SERVICES
BE YOUR 0WN GUEST TELEPHONE —

(914) 937-2661 or 914 939—2318
Small or Largo Parties, Banquets, VVeddings & 
Receptions, Luncheons, Breakfasts, Gourmet 
Foods, Communions & Confirmations. Catered & 
Supplied with Every Requisite. VVaitresses & 
Bartenders Available. Moderato Prices.

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anastasi, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

GRANO OPENING 
OPEN ALL DAY 

INCLUDING SUNDAY
GRAHAM TILE 

MARELE CORP.
444 GRAHAM AVE./(fxit Metro
politan Avė., Bklyn Qns Expwy) 
& 2659 Coney Island Avc. & Avė X

BROOKLYN, N.Y.
ITALIAN TILES 4x8, $1.29 Sq. Ft.
FLOOR TILES 8x8, $1.59 Sq. Fh

(212) 389-2191

BROTHERS MERCEDES SERVICE 
& RĖPAIR

MASTERMECHANICWITH18 YEARSEXPERIENCE 
EUROPEAN FACTORY TRAINED FAST OUALITY 
VVORKMANSHIP FULL GUARANTEE ON ALL 

REPAIRS & SERVICES WE ALSO REPAIR BMW 
46 WANAQUE AVĖ POMPTON LAKĘS, N.J. MON.- 

SAT. 8-6 839-1480

RESTAURANT PIZZERIA
Partners opening larger operation. Selling lašt 
gold mine in Bklyn, aeross fr. King Plaza Shop- 
ing Ctr.. Newly decor. Irg. transit trade 4 delivery 
busn. 4 din. area for 26. FuH kiteh, ovens, 
dough mach., dough retarder, walk-ln box, 24’ 
counter, 10 yr. lease. Imm. takeover, $100,000. 
Mr. Mulvihill, 252-2990 for appt.

PANELING, SHEETROCK BATHROOMS 
& ALL OTHER HOME IMPROVEMENTS 

FULLY INSURED. LIC. H1820290000 
J. Green 

(516) 868-9396

COSTELLO ROOFING
WILL REPAIR ANY LEAK IN YOUR ROOF. 

SPECIALIZING IN FLAT ROOFS ONLY. 
FREE ESTIMATE NO OBLIGATION 

ALL WORK GUARANTEED
CALL 7 DAYS A WEEK 9-9 (212) 424-9392

Dignity
The sense of individual vvorth nurtured 

in a vital Quaker community.
Grades 9-12. 5 & 7 day boarding. 70academiccourses

on 5 levels. Small classes. Community government. 
Sports. vvilderness. and work study programs. 75 miles 
north of New York City.
OAKNOOD SCHOOL Founded1796 
Oldest Coed Boarding School in the U.S. 
Poughkeepsie. N.Y. 12601 (914)462-4200

DEERING, N.H. Contemporary 3 
brdms., full bsmnt., 175 aeres, 
excel. area. complete privacy on 
town maintained road. 30 ml. view. 
$110,000. Call Mr. Tolles (603) 669- 
3822 days; (603) 464-5977 eves.

MARIOS
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END W0RK ELECTRICAL WORK 
TUNE UPS OUR SPECIALTY. AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS 
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

BEAUTIFUL SKI SLOPE CONDO 
NEAR VVOODSTOCK, VT. 2 BR. PRIV. RECREA- 
TIONAL AREA, 2 GOLF COURSES, CLUBHOUSE 
W/POOL, TENNIS & REC. CENTER. $63,500 furn.

CALL: (617) 447-2262 AFTER 7 PM

APPLES.... CIDER
Pick your own apples at FISHKILL FARMS 
Southern Dutchess County, 60 miles from N.Y.C. 
FRESH PURE CIDER made at our own mill. 
Many varieties of apples and VEGETABLES. 
Take Taconic or Thruway to 1-84 Exit 15, turn 

left and follow signs to
FISHKILL FARMS

East Hook Crossroad, Wlcoppee N.Y.
(914) 897-4377

V & V RECYCLING
N0W BUYING BRASS & ALUMINUM COPPER 
BATTERIES & PAPER ALSO BUY & T0W SCRAP 
CARS & TRUCKS ROUTE 202, MONTVILLE, N.J.

CALL 201 334-0073 HIGHEST PRICES PAID

Karoliai
Žmona gyrėsi vyrui:
— Man dėdė padovanojo 

perlų karolius.
Vyras nudejavo:
— Arba tie perlai netikri, arba 

netikras dėdė juos padovanojo.

VĖL GAUNAMOS 
PLOKŠTELĖS

VETERANS WW II
Invalidų antrojo pasaulinio karo veteranų, atvy
kusių iš SSSR, Čekoslovakijos, Lenkijos ir Jugo
slavijos, susirinkimas įvyks spalio 24, sekmadie
nį, 3 vai. po pietų Essex-Sussex kambary War- 

wlck viešbuty, 65 West 54th St. N.Y. City. Susi
rinkimo tikslas — sudaryti komitetą. Negalį at
vykti asmenys prašomi prisiųsti autobiografinius 
duomenis, sužeidimo laipsnį, adresą ir telefoną 
adresu: Veterans c/o Hirschman “Y”, 3312 Surf 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11224 ar telefonuoti (212) 
891-7120 arba (212) 934-2980 kasdien tarp 6 Ir 
9 vai. vak.

THE MT. JEFFERSON MOTEL '
4 RESTAUBAHT

Nestled in the countryside 
of Randolph, N.H.

FOLIAGE MID-INEEK SPECIAL
3, 4 or 7 day pkgs. avail. includ- 
ing bkfst., buffet from 7-10 a.m. 
Box lunch & accommodations 
with spectacular panoramic view 
of nature's magnifieant artistry 
in the White Mts. Pkgs. for 2 
start at $49.95. Gratuity not incl. 
For info. & res. call 603-466- 
3336.

VERMONT BUSINESS FOR SALE. Sugar 
bush area. Year round motei, lounge & 
restaurant. Strategic intersection. $195,000 
Call Owner Kirk (802) 496-3937.

ALL COUNTYINSULATION

RE-INSULATE 
CONSERVE FUEL 

Fiber Blown Insulation
KEEPVVINTER HĖAT IN 

KEEP SUMMER HEAT OUT 
FREE ESTIMATES

1239 Hempstead Tpke., Elmont, N.Y
(516) 775-7945

Kokiais keliais aš keliausiu . . . 
Vyrų kvinteto BALTIJA, Dainų- 
op. arijų rinkinys, S. Citvaro, 
Linksmieji broliai, A. Dvariono, 
D. Dolskio, A. Šabaniausko rin
kiniai: X, XI, XVIII ir XXVI. 
Kiekvienos kaina 6 dol. Persiun
timui pridedama 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd. Brook
lyn, N.Y. 11207.

NAUJOS KNYGOS
Įsigykite naujai išleistas 

knygas

I. Mero romanas — Striptizas, arba 
Paryžius-Roma-Paryžius — 8 dol., Į 
V.F. Vaitkevičienės—Du draugai— 
premijuota apysaka jaunimui
— 4 dol., J. Kralikausko premijuotas 
romanas — Mažvydas Vilniuje — 6 ' 
dol., dr. V. Sruogienės — Steigiama
sis Lietuvos seimas — 6.50 dol., 
A. Vaičiulaičio pasakojimai jauni
mui — Vakaras sargo namelyje — ’ 
4 dol., R. Spalio romanas — Mer
gaitė iš geto — 5 dol., L. Andrie- 
kaus poezijos knyga — Už vasaros 
vartų— 3 dol., A. Pakalniškio prisi
minimai — Metai praeityje — 5 dol., 
A. Pakalniškio dienoraštis — Mes 
grjžtame — 5 dol., Mūsų šokiai — ant
roji laida — 4 dol., dr. J. Girniaus
— Pranas Dovydaitis —15 dol., dr. A. 
Maceinos — Religijos filosofija — 5 
dol., A. Saudargienės—Tolimų kraš
tų miražai — 8.50 dol., K. Barėno— 
Devintoji pradalgė—8.50 dol. V. Augu
lytės Ir J. Plačo — Šimtas žaidimų 
dideliems ir mažiems — 2 dol., Br. 
Kasto — The Baltic Nations — 1Ž 
dol.

Persiuntimui pridedama 50 et.
Šios bei kitos knygos ir plokš

telės gaunamos: Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

cEscape to the Cape!
Per 

<Any3days~2nights "'om. 
INCLŲDES: 2 nights lodging, 2 continental break

fasts. 2 dinner allowances of $5 per 
night at nearby ręsta ura nts of your 
choice.

ŠAME PACKAGE 2795 Penon*
Sun., Mon., T ves., or Wed. Double Occup. 

2 cDayGolf Special ** 415^ p.™-
Doudm occupancy 

£ J PL£V AT CHOICE OR Dennis Pines, Bais River, jfe 
Mta/ Rock, iyanough Hilk, Practke on our A

TT " regulation putting green prior to tee-off. ‘

**ln<lvdw 2 day* grMn plv. FmJ 4 fodginą cn abov. A,
*Toxm 4 graluhiM not indu<M

^ree^ennis On our New Outdoor Courtą 
Effectiva now thru No v.

Hoįidoy W«ekends Exduded

DOCKmotor lodge
AND OUR NEVV DRY DOCK LOUNČE 
WEST YARMOUTH • MASS. 02673 • 617/771-0100

Roofing & Siding, New & Flot 
Shingles, All Types Siding, AjJ- 
plied Better to Lašt Longer. Re
pairs on Leaders & Gutters, 
Aluminum & Copper Leaders & 
Gutters Installed. WindowS 
Checked, Chimney Repairs, 
Skylights & Attic Ventilators.

FREE ESTIMATES
(212) 723-6478

VLADO VAILIONIO 
partizaninis romanas 

LIKIMO AUDROSE
vaizduoja Dzūkijos partizanų veiklą. 344 psl., kietais 

viršeliais, kaina 7 dol. Platintojam duodama 25% nuolai
dos. Gaunama pas autorių adresu:

V. Vailionis
248 Sunnuside Avenue
Munster, Ina. 46321

J & G DECORATORS 
AND FURNITURE

95-04 Jamaica Avė., Woodhaven 
12-12 Astoria Blvd., Astoria

NEW YORK

j

Mail tr»-

VVarren County
/ Department of Tourism CW 

Lake George, N.Y. 12845

flTRVALOCH

entertalnment, breathtaking” viėvvs of 
the Berkshlre Hills and of course Alice’s 
unique culsine. Ask about our special 
wlne tasting weekends. Treat yourself 
to the best. Spend a vveekend at 
Alice's.

Allce’s at Avaloch
Lanoi, Man. 02140 413-837-0897

□ Autumn
Name----------

Street----------

City ----------

Statė----------

ENJOY THE BEST OF THE 
BERKSHIRES

Now you CAN get 
anything you wam at 
Alice's Restaurant.
20 spacious rooms 
in our new motei, 
clay tennis court, 
pool, nightly live

in the
on

CUSTOM REUPHOLSTERY 
PLASTIC SLIPCOVERS 

Hundreds of Domestic & fmporteė 
Fobrics To Chaose From 

Wood Finish 
REASONABLE PRICES

(212) 721-6329 —847 8386

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEVV YORK, 
NEVV JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

T*asolino
A MEMORIALS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS

1933 + l 97 6

lendors

magnificent 
Adirondack Mountains

Name.

Address.

Eall for Plymouth • Joinųs for the 
best of all seasons. The colorful eranberry harvest, fairs 

.and festivals, art shows. Antiques and historic at- 
) / tractions. Camping, boating and golf. A County 

full offreshair and fine food. Returnthe.couponto 
PlymouthCounty Development Council, P.O. Box 

162OX. Pembroke, Mass. 02359. We’ll start you 
off with free brochures and money-saving 

coupons. Good from September to Thanksgiving.

City, Statė. Zip--------------------------

VVrite for free 
Harvest Time Coupons

Gouijty/NTC
ZOitungi Gdlaintry; 

4USJL
... an easy half day’s 
drive from New York 
City or Boston.

PEAK 
COLOR SEASON 
Sept. 24-Oct. 17

for FREE color brochures

□ VVinter

&

o

z

i
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MIRĖ KAPITONAS VACLOVAS DAUGVILA

New Yorko ir Pennsylvanijos lietuvių spauda senosios ateivijos parodoj.

Rugsėjo 25 New Yorke mirė 
buvęs nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės kapitonas Vaclovas 
Daugvila. Palaidotas rugsėjo 28, 
savo vardo dieną, Pinelawn ka
pinėse, Long Island.

Velionis buvo gimęs 1891 
gruodžio 30 Liepojoj, Latvijoj. 
Ten baigė gimnaziją. Karo mo
kyklą baigė Vilniuj. Pirmojo pa
saulinio karo metu tarnavo caro 
kariuomenėj ir baltojoj armijoj, 
kur buvo sužeistas kovose.

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, tarnavo Lietuvos ka
riuomenėj. Iš jos išėjo kapitono 
laipsny. Kaune ėjo Lietuvos ge
ležinkelio komendanto pava
duotojo pareigas. Vėliau buvo 
Panevėžio policijos vadas. Lie
tuvai atgavus Vilniaus kraštą, 
buvo Kaišedorių komendantu, 
vėliau pasienio policijos virši
ninku prie Lenkijos sienos. 1940 
sovietam užėmus Lietuvą, turė

jo slapstytis. Vokiečių okupaci
jos metais persikėlė su šeima į 
Vilnių, kur buvo karininkų ra
movės ūkio vedėju. Iš Lietuvos 
1944 pasitraukė į Vokietiją ir 
1949 iš Miuncheno emigravo į 
Ameriką.

Gyveno ir dirbo Brooklyne, o 
nuo 1958 buvo pensininkas.

Vaclovas visada buvo giliai ti
kintis ir religingas žmogus. Nu
liūdime paliko žmoną Zinaidą, 
dukterį Ireną Garunkštienę, sū
nų Leoną (Vokietijoj) ir anūkus 
— Eugeniją Baukienę, Kristiną 
Scott ir Tomą Garunkštį.

Kapitonas Vaclovas Daugvila

PADĖKA
ir 

iš-

Kun. Antano Kaupo veikla ir JAV lietuvių spaudos pavyzdžiai senosios lietuvių ateivijos pa
rodoj

SENOSIOS LIETUVIŲ ATEIVIJOS 
DARBŲ PARODOS BELAUKIANT

Apreiškimo parapijos mokyk
los patalpose Brooklyne pilnu 
tempu rengiamasi senosios lie
tuvių ateivijos veiklos ir darbų 
parodai.

5 Eksponatai suvežti ir pradėti 
skirstyti į grupes. Jų yra daugiau 
kaip 3000, neįskaitant knygų. 
New Yorko organizacijos ir pa
vieniai asmenys, pasižadėję re- 
presentuoti vietinę veiklą, tepri- 
statė tik dalį eksponatų, nors lai
ko beliko nedaug. Paroda yra 
gausi. Be didžiosios parengimų 
salės, ji užims dar tris buvu
sios mokyklos klases.

Dr. Jonas Lenktaitis ir eilė 
talkininkų kasdien patalpose 
praleidžia eilę valandų, planuo- 
dami, kad paroda būtų įspūdin

gesnė, patrauklesnė. Po spalio 3 
visos patalpos perėjo parodos 
rengėjų žinion. Statomi stovai, 
dirbdinami specialūs stalai, de
koruojama salė; žodžiu, vyksta 
parodos apipavidalinimo dar
bas.

Paroda susidomėjimas yra di
delis. Eilė organizacijų ir atskiri 
asmenys teiraujasi ir siūlosi tal
kinti.

Parodos atidarymas įvyks spa
lio 24, sekmadienį, o uždary
mas—spalio 31, taip pat sekma
dienį. Abiem atvejais bus kon- 
celebracinės pamaldos už se
nuosius lietuvius veikėjus.

Parodą atidarys Lietuvos ge
neralinis konsulas Anicetas Si

A.A. 
JONUI ADOMONIUI 

mirus, jo žmonai Veronikai, sūnui Jonui ir dukrai Seve
rinai su šeimomis reiškiame nuoširdžia užuojautą

Stasys Pundzevičius ir
/ Jonas Telksnys

Tragiškai žuvus lietuviui lakūnui

s-sgt. STASIUI JUOZUI LIPČIUI

jo tėveliam Stasiui ir Albinai Lipčiam, jo broliui Linui, žmonai 
Ir ąrtimiesiem skausmo valandoje reiškia gilią užuojautą

A. ir K. Čampės

Tragiškoje gyvenimo valandoje, netekus sūnaus Stasio, 
mielai poniai

mutis. Dr. Antanas Kučas, kny
gos “Lithuanians in America” 
autorius, apžvelgs senosios lie
tuvių ateivijos reikšmę ir įtaką 
lietuvių kultūrai. Vėliau bus pa
rodos apžiūrėjimas su paaiškini
mais. Su paroda susipažinus, 
žemojoj salėj bus kavutė su už
kandžiais, kuriais jau rūpinasi 
eilė moterų talkininkių.

Šioji paroda balandžio mėne
sį su dideliu pasisekimu vyko 
Chicagoj. Ten ji buvo globoja
ma Draugo dienraščio vadovy
bės. Vienas šio dienraščio re
daktorių yra Bronius Kviklys, 
plačiai žinomo veikalo “Mūsų 
Lietuva” autorius. Tame keturių 
tomų veikale jis aprašo kiekvie
ną Lietuvos miestą, miestelį ar 
bažnytkaimį ir iš ten kilusius as
menis, turėjusius reikšmės Lie
tuvai.

Būdamas įvairių lietuviškųjų 
kultūriniu vertybių rinkėju, Br. 
Kviklys jau prieš dvidešimt me
tų, ką tik atvykęs į Ameriką, 
susidomėjo senosios lietuvių 
ateivijos veiklos palikimu. Jąm 
talkino eilė artimų draugų ir 
bičiulių, kuriem taip pat rūpė
jo, kad, laikui bėgant senosios 
lietuvių ateivijos veiklos duo
menys neišnyktų be pėdsako. 
Todėl 80% visų vertingųjų paro
dos eksponatų yra Broniaus 
Kviklio nuosavybė. Nežiūrint jo 
kuklaus aukštaitiškojo būdo, jis 
sutiko atvykti ir dalyvauti paro
dos atidaryme.

Parodos kilnojimo po lietuviš
kąsias kolonijas akstinu yra jo 
jaunų dienų draugas dr. Jonas 
Lenktaitis, kuris ne tik buvo ak
tyviu talkininku renkant ekspo
natus, bet ir prikalbėjo savo 
sėslų draugą pernai praleisti 
atostogas kartu važinėjant, lan
kant senąsias lietuvių ateivių 
kolonijas Pennsylvanijoj ir kito
se rytų Atlanto pakraščio vieto
vėse. Jie, kaip voverės, iš
landžiojo zakristijas, bažnyčių 
klebonijų palėpes, “viškas” ir ki-

tus užkampius, beieškodami 
jau užmirštų, seniai nereikalin
gų pirmųjų lietuvių ateivių pėd
sakų. Suradę, kaip maži berniu
kai, džiaugėsi savo “laimikiu”.

Parodos pasisekimu ir idėjos 
puoselėjimu iš karto susidomėjo 
Apreiškimo parapijos klebonas 
kun. Pranas Raugalas, pats čia 
gimęs, išsimokslinęs, puikiai 
kalbąs lietuviškai, lietuviškųjų 
parengimų pritarėjas. Iš jo entu
ziazmo naujieji ateiviai gali tik 
pasimokyti.

Parodos globėjai: kun. Pranas 
Raugalas; kun. Juozas Dam
brauskas, MIC, marijonų pro
vincijolas; prel. Juozas Karalius, 
Shenandoah, Pa.; kun. Petras 
Cinikas, MIC, Draugo dienraš
čio administratorius, ypač daug 
prisidėjęs, kad šioji paroda Chi
cagos burmistro būtų specialiai 
atžymėta.

Teodoras Slapšys

ALBINAI LIPČIENEI

ir jos šeimai gilią užuojautą reiškia

Hartfordo Lietuvių Moterų Klubas

LAISVĖS VARPAS 
Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402 
Telef. 586-7209

NEW YORK — Laisvės Žiburys, 
sekm. 9-10 vai. ryto WHB1105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., 
Bayside, N.Y. 11364. Tel. 212 
229-9134.

Stanislovas Malakauskas 
šeima, Bayonne, N.J., nori 
reikšti gilią ir nuoširdžią padė
ką visiem, kurie suteikė užuo
jautą, užprašė mišias, siuntė gė
les, t.t., žmonos Onos Malakaus
kienės mirties proga ir laidotu
vių metu.

Ypač nuoširdžiausiai dėkoja 
kun. klebonui Albertui Matu
liui, Šv. Mykolo parapijos, pre
latui Jonui Schamui, klebonui 
Švč. Trejybės, ir kun. Jonui Ta- 
mulionui, vikarui Šv. Antano pa
rapijoj, abu Newarke.

Taip pat dėkui pranciškonam 
ir Darbininko redakcijai už pa
skelbimą, dr. Jokūbui Stukui už 
pagarsinimą oro bangomis jo 
programoje “Memories of 
Lithuania.” Visiem nuoširdžiai 
ačiū!

Balfo 72 skyriaus pobūvis 
Sandaros salėj Brocktone įvyks 
spalio 30.

Sandaros balius ir našlių ka
ralienės rinkimas Lietuvių Pi
liečių D-jos salėj bus lapkričio 
7.

Vytauto Smetonos koncertas 
First & Second Church salėj, 
66 Marborough St., Bostone, į- 
vyks lapkričio 14. Rengia Nau
josios Anglijos Baltų D-ja. Pra
džia 3 vai. po pietų.

Bostono vyrų seksteto vaka
ras Lietuvių Piliečių D-jos salėj 
vyks lapkričio 20.

LVS Ramovės Bostono sky
riaus rengiamas Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 58 m. su
kakties minėjimas bus lapkričio 
21 Lietuvių Piliečių D-jos salėj.

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj iš 
stoties WLYN 1360 banga vei
kla sekmadieniais nuo 1:00 
Iki 1:30 vai., po pietų. Perduo
dama vėliausių pasaulinių ži
nių santrauka ir komentarai, 
muzika,dainos ir Magdutės Pa
saka. Šią programą veda Ste
ponas J. ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis Į Baltic 
Florists — gėlių bei dovanų 
krautuvę, 502 E. Broadway, 
So. Boston, Mass. 02127. Tele
fonas: 268-0489. Ten pat gau
namas Darbininkas. Didelis 
pasirinkimas lietuviškų knygų.

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts
"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. AKCHIBALD, President

Šio banko diręktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regulai* a/c — 5%% • 1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

-------- All Accounts Compounded Daily---------

KULTŪROS ŽIDINIO KOMITETAS
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Gerb. Lietuvi, Lietuve,
Lapkričio 20 švęsime lietuvių pranciškonų 25 metų veiklos New Yorke sukaktį.
Šio jubiliejaus proga yra spausdinamas istorinis leidinys su trumpa pranciškonų 

veiklos New Yorke apžvalga ir mūsų sveikinimais.
Kiekvienas iš mūsų, ypač mūsų įvairios organizacijos, per šiuos 25 metus vienokiu 

ar kitokiu būdu pasinaudojome pranciškonų nuoširdžiu patarnavimu: jų leidžiama ar 
spausdinama lietuviška spauda; jų teikiama sielovada ir religiniais patarnavimais; 
jų pastangų ir pasiaukojimo dėka pastatytu Kultūros Židiniu, kuris priglaudžia mus 
visus.

Tad maloniai kviečiame savo dėkingumą ir linkėjimus įdėti į šį jubiliejinį leidinį.
KAINOS: puslapis — 75 dol.; 1/2 puslapio — 50 dol.; 1/4 puslapio — 25 dol. (mažesnė 

suma įrašoma kaip auka bendrame sąraše).
Visos sumos atleidžiamos nuo pajamų mokesčių (tax deductible).
Sveikinimus prašome ATSIŲSTI IKI SPALIO 24 viršum išspausdintu adresu.-Čekį 

rašyti: “Franciscan Fathers”.
Prašome pasinaudoti žemiaua paruošta atkarpa.
Prireikus skambinti: Aloyzas Balsys 874-1538.

Laukiame visų
K.Ž. KOMITETAS

ATKIRPTI

Vardas, pavardė ar organizacijos pavadinimas ......... ...............................................................

.................................................Adresas ...................................................... ...............................................
...................................................................................    Tel.................. ...........

Sveikinimo-skelbimo dydis:

□ puslapis (75.00); □ 1/2 pusi. (50.00); □ 1/4 pusi. (25.00).
Siunčiu .°... .dol. čekį; pasižadu........... dol. sumokėti vėliau.

Sveikinimo-skelbimo tekstas: ............................................................................................................

(pageidaujamos ir nuotraukos)
Parašas

J
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Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny, jungiamos su šv. Pran
ciškaus minėjimu, bus spalio 10, 
šį sekmadienį, 12:30 vai.

Pabaltiečių akademinis ba
lius, rengiamas AABS įvyks 
spalio 9, šeštadienį, 8 v.v. 
puošnioj armėnų kultūros centro 
salėj, Manhattane. Labai pato
gioje vietoje — 2 Avė. ir 34 g. 
kampas, prie pat išvažiavimo iš 
Midtovvn tunelio. Automobiliam 
pastatyti yra daug vietų aplinki
nėse gatvėse. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti ir lietuvius gra
žiai tarp pabaltiečių repre
zentuoti. Susirinks šios apylin
kės latvių ir estų “grietinėlė” 
ir rinktinis jaunimas. Taigi 
laukiama ir lietuvių studijuojan
čio jaunimo.

Dail. Vaclovo Žiliaus paroda, 
kuri buvo numatyta spalio 23-24 
Kultūros Židiny, nukeliama vė
lesniam laikui. Paroda bus su
rengta ateinantį pavasarį.

LMK Federacijos N.Y. klubo 
susirinkimas bus spalio 13, tre
čiadienį, 7 v.v. pas T. Peni- 
kienę, 85-23 87 Street, Woodha- 
ven.

Muzikas Algirdas Kačanaus- 
kas, Apreiškimo parapijos var
goninkas, jau antrą savaitę ser
ga. Gydosi namie.

Maironio lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas kviečia tėvų 
susirinkimą spalio 9, šešta
dienį, 9:15 v.r. mokyklos salėj. 
Prašomi visi tėvai kuo gausiau 
dalyvauti.

Vakaras su rašytoja Birute Pū- 
kelevičiūte rengiamas spalio 23, 
šeštadienį 7 v.v. Kultūros Židi
nio mažojoj salėj. Rengia biru- 
tietės.

Solistė Jūratė Veblaitytė- 
Litchfield dalyvauja šv. Pranciš
kaus 750 metų mirties minėji
me. Šiame minėjime turėjo da
lyvauti specialus vyrų choras. 
Susirgus choro vadovui Algirdui 
Kačanauskui, choras nebegali 
dalyvauti.

SPALIO 16, ŠEŠTADIENĮ, 7:30 V.V. 
KULTŪROS ŽIDINYJE RENGIAMI

JAUNIMO ŠOKIAI
1950 metų stiliuje

Užkandžiai ir garsinių juostų muzika 
Įėjimo auka 3 dol.

Kviečia

Neto Yorko skautai
ir Skautams Remti Komitetas

Spalio S, šeštadienį, 8 v.v. 
armėnų kultūros centre, 
2 Avė. ir 34 St. kampas

įvyks

II PABALTIEČIŲ
AKADEMINIS BALIUS
Rengia AABS (Pabaltijo Studijų Puoselėjimo Draugija) 

Programoje pabaltiečių pasirodymai

Lietuvius reprezentuoja pianistė AldonaKepalaitė 

Šokiai. Ant stalų užkandžiai ir šampanas. Veiks baras. 

Auka 10 dol., studentam — 5 Dol. Pelnas skiriamas 
AABS veiklai palaikyti. Auka nurašoma nuo mokesčių.

Rezervacijų reikalu kreiptis pas E. Remezą (212) 740- 
1526 ir V. Vygantą (516) 466-3013.

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Jaunimo choras, vadovauja
mas Jūratės Veblaitytės-Litch- 
field, pirmą kartą pasirodė per
eitą šeštadienį Kultūros Židiny, 
Lietuvių Atletų Klubo baliuj. 

Tos dainos šį sekmadienį bus 
perduotos per Laisvės Žiburio 
radiją.

A. ir B. Reventai rugsėjo 29 
išvyko gyventi į Gulfport, Fla.

Salomėja Jankauskienė, gy
venusi Woodhavene, persikėlė 
gyventi į Hot Springs, Arkansas.

Dalia Sakaitė, pianistė, nese
niai persikėlė gyventi į New 
Yorką. Ji dalyvaus šv. Pranciš
kaus 750 metų mirties minėjime.

Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, 
marijonų vienuolijos generalinis 
postuliatorius, buvo sustojęs 
pranciškonų vienuolyne Brook- 
lyne. Spalio 5 jis išskrido į 
Romą, kur pastoviai gyvena.

Šv. Pranciškaus 750 metų mir
ties minėjimas bus šį sekmadie
nį, spalio 10, Kultūros Židinyje. 
Koncelebruotos mišios bus 
12:30 v. Koncelebruoja vysk. V. 
Brizgys. Mišių metu giedos Per
kūno choras, diriguojamas V. 
Daugirdo. Po mišių — kavutė. 
Akademinė dalis bus 2:30 v. po 
pietų. Paskaitą skaito prof. Si
mas Sužiedėlis — šv. Pranciš
kus ir Lietuva. Aktorius Juozas 
Bulevičius skaito šv. Pranciš
kaus Saulės giesmę, poetas Leo
nardas Andriekus skaito savo 
kūrybą. Susirgus Algirdui Ka
čanauskui, koncertinę dalį tlieka 
solistė Jūratė Veblaitytė-Litch- 
field ir pianistė Dalia Sakaitė. 
Į akademiją įėjimas nemokamas. 
Visi kviečiami.

Pabaltiečių akademinis balius 
rengiamas spalio 9 armėnų kul
tūriniame centre, 2 Avė. ir 34 
St. Manhattane. Bus trijų tauty
bių pasirodymai. Lietuviam at
stovauja pianistė Aldona Ke- 
palaitė. Lietuviam įėjimo auka 
10 dol., studentam — 5 dol. In
formacijos reikalais skambinti 
Alinai Staknienei (212) 523- 
8517.

Perkūno choras spalio 16 
vyksta koncertuoti į Waterbury, 
Conn. Koncertas bus Šv. Juoza
po mokyklos salėj. Pradžia 7 
v.v. Rengia LB Waterburio apy
linkės valdyba

New Yorko ir Nevv Jersey Ku
nigų Vienybės susirinkimas įvy
ko rugsėjo 28 Kearny kleboni
joj. Buvo svarstyti vietinės 
veiklos ir busimojo kunigų vie
nybės seimo reikalai. Seimas į- 
vyks spalio 6-7 marijonų patal
pose prie Draugo, Chica
goj. Paaiškėjo, kad iš šios apy
linkės į seimą važiuos 10 kuni
gų. Susirinkime buvo išrinkta ir 
nauja valdyba, kurią sudaro: pir
mininkas kun. A. Petrauskas, vi
cepirmininkas kun. J. Pakalniš
kis, sekretorius kun. V. Pikturna 
ir iždininkas kun. J. Gurinskas.

Pabaltiečių bendri parengi
mai pradedami šį rudenį New 
Yorke Pabaltijo Studijų Puoselė
jimo Draugijos (AABS) iniciaty
va. Sėkmingai šį pavasarį pra
vesta 5-toji Pabaltijo studijų 
konferencija Columbijos uni
versitete skatina tolimesnį so
cialinį ir kultūrinį Nevv Yorko 
pabaltiečių bendradarbiavimą. 
Tam dabar steigiamas komitetas 
kultūriniam reikalam. Numato- 
ma surengti Pabaltijo dramos 
vakarą, meno skaidrių popietę 
ir jungtinę dailės parodą.

Už a.a. Bronės Jalinskienės 
vėlę, minint pirmąsias mirties 
metines (velionė mirė spalio 14 
Miunchene), gedulingos mišios 
bus aukojamos spalio 16, šešta
dienį, 10 vai. ryto lietuvių pran-
ciškonų vienuolyno koplyčioj. 
Velionės draugai ir pažįstami 
prašomi pasimelsti.

Atžalynas, Toronto lietuvių 
dainos, šokio ir vaidybos ansam
blis, lapkričio 6, šeštadienį, at
vyksta į Nevv Yorką, ir Kultū
ros Židiny pasirodys su Antano 
Gustaičio veikalu “Sekminių 
vainikas”. Tai nuotaikingas lie
tuviško gyvenimo vaizdelis, per
pintas dainomis, šokiais ir 
humoru. Atžalyną pakvietė Lais
vės Žiburio radijas, ir šiuo “Sek
minių vainiko” pastatymu Lais
vės Žiburys atžymės savo de
šimtmečio antrąją dalį. Po vei
kalo bus šokiai ir balius abie
jose Kultūros Židinio salėse. 
Šokiam gros Toronto jaunimo 
orkestras “Atspindžiai”. Tai 
vienas populiariausių orkestrų 
Toronto apylinkėse. Visuomenė 
kviečiama gausiai atsilankyti.

Romas Kezys, kelionių agen
tūros “Vytis” savininkas, šią sa
vaitę tarnybos reikalais yra išvy
kęs į Meksiką.

Išnuomojamas keturių kam
barių butas su modernia virtu
ve ir vonia dviejų šeimų name, 
antrame aukšte, netoli gero susi
siekimo, Jamaica šiauriniam ra
jone. 250 dol. mėnesiui (no 
utilities included). Tel. JA 3- 
2089 arba RE 9-3672.

Išnuomojami prie gero su
sisiekimo 2 kambariai ir vonia
(atskiras butukas), prieinama 
kaina. Skambinti vakarais tel.
441-2872.

Siūlomas gražioje bei ramioje 
vietoje neseniai atremontuotas 
trijų kambarių namelis su sodu 
ir visais patogumais (15 min. į 
šiaurę nuo G. Washingtono til
to); siūlomas už 3-4 vai. namų 
ruošos darbą per dieną ir už 
dviejų mokyklinio amžiaus mer
gaičių priežiūrą. Tinka jaunai 
šeimai su vienu vaiku, į pensi
ją išėjusiai pajėgiai porai ar vie
nišai moteriai. Namelis laisvas 
šių metų gale. Skambinti vaka
rais arba savaitgalio metu (914) 
359-2682.

House for sale. Woodhaven 
North, detached one family 
house vvith ultra modern large 
kitehen and bathroom. This im- 
maculate 3 bedroom house is in 
a “movė in condition” on a quiet 
street. Price 35,000 dol. Telef. 
528-9587 or 846-0330.

— ST. PETERSBURG, FLO
RIDA ir apylinkėse perkant, 
parduodant ir nuomojant nuosa
vybes kreipkitės į ANGELĘ 
KARNIENĘ, Broker-Realtor, 
6900-lOth Avė. North, St. Pe
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
345-2738.

Naujas mergaičių choras repeticijos metu. Chorui vadovauja muzikė Jūratė Veblaity- 
tė-Litchfield. Repeticijos būna kiekvieną ketvirtadienį Kultūros Židiny. Nuotr. P. Bivainio

NAUJAS JAUNIMO ANSAMBLIS NEVY YORKE

Nevv Yorke įsisteigė lietuvių 
jaunimo choras. Jo tikslas — pa
laikyti ir skleisti lietuviškosios 
dainos meną, sudarant sąlygas 
jaunajai kartai pasireikšti savo 
muzikiniais gabumais ir juos iš
vystyti.

Numatoma dainuoti pirmiau
sia lietuvių liaudies ir lietuvių 
kompozitorių dainas bei religi
nius kūrinius.

SOTERO NARBUTO 
ĮPĖDINIAM

Neseniai Amerikoj mirė Sote- 
ras Narbutas, gimęs apie 1890 
Daubaraičių kaime, Panevėžio 
apskr., palikdamas nedidelį tur
tą. Nuo atvykimo iki mirties 
gyveno Hartford, Connecticut 
valstijoj. Y ra žinoma, kad jis tu
rėjo dėdę, ir gal kitų giminių 
Nevv Jersey valstijoj.

Giminės arba apie juos žiną 
malonėkite rašyti Lietuvos 
Generaliniam Konsulatui Nevv 
Yorke: Consulate General of 
Lithuania 41 West 82nd Street, 
New York, N.Y. 10024.

PATIKSLINAME
N. Kulikauskas skambino į 

redakciją ir prašė patikslinti 
apie aukas, kurios buvo Laisvės 
Žiburio radijo įteiktos Bražins
kam jų spaudos konferencijoj 
rugsėjo 22. N. Kulikauskas tei
gia, kad Laisvės Žiburys pinigų 
neturi.

Konferencijos metu, kai buvo 
prasidėjusios diskusijos, Romas 
Kezys įteikė pinigus ir pasakė 
“Laisvės Žiburio klausytojų ir 
darbuotojų vardu”. Pasakė ir su
mą — 335 dol. (Išrašas iš gar- 
sajuostės). Kieno tie pinigai 
buvo, jis nepasakė. susi
darė įspūdis, kad pinigus suau
kojo radijo klausytojai. Kas tie 
aukotojai, redakcijai nėra ži
noma.

SENOSIOS LIETUVIŲ ATEIVIJOS AMERIKOJ 
NUVEIKTŲ DARBŲ APŽVALGINĖ

PARODA
ĮVYKS 1976 SPALIO 24-31 DIENOMIS

APREIŠKIMO PARAPIJOS MOKYKLOS PATALPOSE, BROOKLYNE, 
kur bus išstatyta virš 3000 kruopščiai surinktų atitinkamai suskirstytų bei sugrupuotų 
eksponatų, negalinčių sutilpti didžiojoj parapijos salėj.

Visi kviečiami gausiai dalyvaufratidarymenr savo atsilankymu pagerbti lietuvių 
ūkininkų sūnus ir dukteris ateivius, atsidūrusius svetimose sąlygose; daugumoje 
beraščius, nemokėjusius nei kalbosnelamato.

Jų reikšmingas įnašas lietuvybės išlaikymui per trumpą laiką virto milžiniška 
jėga ir akstinu, siekiant Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo.

PROGRAMA: <
— 11 valandą bus koncelebracinės pamaldos
— Po pamaldų Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis atidarys parodą
— Dr. Antanas Kučas padarys trumpą apžvalgą apie ankstyvąją lietuvių ateiviją

Parodos apžiūrėjimas, užkandžiai ir kava apatinėj salėj

PARODOS GLOBĖJAI:
Kun. Pranas Raugalas, Apreiškimo parapijos klebonas 
Kun. Juozas Dambrauskas, MIC, Marijonų provincijolas 
Prelatas Juozas Karalius, Shenandoah, Pa.
Kun. Petras Cinikas, dienraščio “Draugas” administratorius

LANKYMO VALANDOS:
Sekmadieniais — po pamaldų ligi 6 vai. vale 
Darbo dienomis — nuo 4 ligi 7 vai. vak. ■ ' ~ __
Šeštadienį — nuo 12 ligi 6 vai. vak. Rene ė i ai

Dabartiniu metu choras turi 
apie trisdešimt narių. Į chorą 
įstoti yra kviečiami visi viduri
nių mokyklų moksleiviai ir stu
dentai (mergaitės nuo 13 m., 
jaunuoliai nuo 15 m.), pasišven
tę lietuviškai dainai ir pasiryžę 
stropiai dalyvauti visose choro 
repeticijose. Choro dalyviai tu
rės progą ne tik dainuoti, bet ir 
pagrindinai susipažinti su mu
zikos teoriniais pagrindais.

Choro repeticijos vyksta Kul
tūros Židiny (Perkūno choro 

ŠV. PRANCIŠKAUS 750 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVIŲ

MINĖJIMAS
SPALIO 10, SEKMADIENĮ

12:30 VAL. KONCELEBRUOTOS MIŠIOS — didžiojoje 
Kultūros Židinio salėje. Pagrindinis cele
brantas ir pamokslininkas J.E. Vysk. Vin
centas Brizgys. Mišių metu gieda vyrų 
choras Perkūnas

PO PAMALDŲ užkandžiai apatinėje salėje
2:30 VAL. AKADEMIJA:

Atidarymas — Tėv. Paulius Baltakis, 
vienuolyno viršininkas

Šv. Pranciškaus “Tėve mūsų” — Prel.
Jonas Balkūnas

Šv. Pranciškaus “Saulės giesmė” — skaito 
aktorius Juozas Bulevičius 

koncertinė dalis;
Pianistė — Dalia Sakaitė 
Solistė — Jūratė Veblaitytė-Litchfield

Paskaita — Šv. Pranciškus ir Lietuva— 
Prof. Simas Sužiedėlis

Poezija šv. Pranciškui — savo kūrybą skaito 
poetas Leonardas Andriekus

• / 

Akademijos uždarymas — Tėv. Pranciškus 
Giedgaudasj/iceprovincijolas

įėjimas į akademiją nemokamas
Į minėjimą visus maloniai kviečia

o

LIETUVOS PRANCIŠKONAI

kambary) antradienių vakarais: 
6 vai. mergaitėm ir 7:30 vai. 
jaunuoliam. Įstojantieji į chorą 
priimami prieš pat repeticijų 
pradžią. Smulkesnių infor
macijų gali suteikti šio choro di
rigentė muzikė Jūratė Litchfield, 
tel. 516 671-2774. Skambinti 
8-8:30 v. ryto arba 10-11 v. va
karo.

New Yorko visuomenė pra
šoma šį naują jaunimo ansamblį 
paremti ir paskatinti jaunimą ak
tyviai jame dalyvautk.

Repeticijom ir koncertam 
akomponuoja Dalia Sakaitė, 
neseniai atvykusi iš Clevelando.
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