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Savaitės I 
įvykiai I

PADĖDAMI PAVERGTAI TĖVYNEI, 
NEPAMIRŠKIM IŠEIVIJOS GYVYBĖS!
Pirmieji įspūdžiai iš IX ateitininkų kongreso

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Kinijos komunistų partijos 
politbiuro narys Li Hsien-nien 
žurnalistam pareiškė, kad Kinija 
esanti nelaiminga dėl jAV pažiū
rų 'į Taivaną. Jis manąs, kad 
pagrindiniai Sov. S-gos politi
kos tikslai yra Europa ir Art. 
Rytai, todėl jie yra nukreipti 
prieš JAV, o ne Kiniją. Atoslū
gio politika esanti tik opiumas 
žmonių valiai palaužti.

Pagrindiniai Britanijos ir JAV 
plano Rodezijos reikalu bruožai 
yra šie: pereinamuoju laikotar
piu min. pirm. Ian D. Smith 
vyriausybė turės būti pakeista 
Britanijos administracija, kurią 
remtų JT priežiūroj esančios 
tarptautinės taikos išlaikymo pa
jėgos, sudarytos iš dabartinės 
Rodezijos armijos dalies ir parti
zanų vienetų ir kitų valstybių 
karių; britų administracija pa
ruoštų naują konstituciją ir įvyk
dytų parlamento rinkimus, su
teikiant ir juodiesiem balsavi
mo teisę; Britanija ir JAV su
teiktų 1.5 bil. dol. paramą Ro
dezijos ūkiui kelti ir valdžios 
perleidimas juodiesiem turėtų į- 
vykti 1978.

Panamos kanalo sutarties pa
sirašymo iškilmėse rugsėjo 7 
dalyvaus ir Argentinos ir Čilės 
prezidentai Jorge Rafael Videla 
ir Augusto Pinochet, kurie vė
liau numato tartis su prez. Car
ter dėl žmogaus teisių gerbi
mo jų valstybėse,

Jugoslavijoj lankosi Kinijos 
komunistų partijos delegacija 
Jugoslavijos darbininkų įjungi
mui į pramonės įmonių valdy
mą studijuoti, nors anksčiau ši 
sistema buvo aštriai kritikuoja
ma kaip revizionistinė.

Etiopijos diktatorius pik. ltn. 
Mengitsu Haile Mariam prisipa
žino, kad Etiopija pralaimi kau
tynes su Somalijof ir Eritrėjos 
partizanais, ir ragino gyventojus 
remti jo vyriausybę.

Izraelio min. pirm. Menahem 
Begin buvo nuvykęs į Rumuni
ją, vienintelę komunistinę vals
tybę, palaikančią diplomatinius 
santykius su Izraeliu, bet ir čia 
buvo įspėtas, kad Izrąelis turįs 
pasitraukti iš okupuotų arabų 
žemių ir pripažinti palestinie
čiam teisę sukurti savo valsty
bę vakariniam Jordano krante ir 
Gazos ruože.

Palestinos išlaisv. org-jos 
taryba pakartotinai atmetė JT 
rezoliuciją 242 ir užsitrenkė 
duris bet kokiem pasitarimam 
su JAV.

Egiptas ir Libija pasikeitė per 
liepos m. įvykusias kautynes pa
imtais belaisviais.

Indijos buv. vyriausybės gy
nybos min. ir artimiausias Indi- 
ra Gandhi patarėjas Bansi Lai 
buvo areštuotas už partijos fon
dų išeikvojimą.

Besilankančiam JAV Vakarų 
Berlyno burmistrui Dietrich 
Stobbe prez. Carter pažadėjo da
ryti žygių, kad ten būtų įsteigtas 
automobilių fabrikas su 4000 
darbininkų.

r Indija tyliai nutraukė 1963 
sudarytą su Sov. S-ga sutartį 
dėl plieno fabriko Bokaro Bikar 
praplėtimo ir pradėjo ieškoti 
JAV korporacijų pagalbos.

Sov. S-ga stengiasi visus įti
kinti, kad JAV pastangos už
megzti santykius su Kinija suda
ro pavojų pasaulio taikai ir gali 
pakenkti santykiam tarp JAV ir 
Sov. S-gos.

Sirijos prez. Hafez el-Assad 
pareiškė sutiksiąs pasirašyti su 
Izraeliu taikos sutartį, bet nesu
tiksiąs užmegzti dipl. santykių 
tol, kol Izraelis atsisakys savo 
ekspansinių tikslų.

Ir devintasis ateitininkų kong
resas, vykęs Clevelande rugsėjo 
1-4, jau praeity. Laisvoj Lietuvoj 
oficialiai persekiotos organizaci
jos šių metų kongresan susirin
ko 461 registruotas dalyvis, kai 
tuo tarpu į “valdančiosios” par
tijos “vieningą ir darbingą” sei
mą prieš trejetą mėnesių susi
rinko atstovų vos vos per pirmo
jo šimto pirmąjį ketvirtį.

Pirmąją kongreso dieną D.M. 
N.P. parapijos salėj svarstyti 
Ateitininkų Federacijos konsti
tucijos pakeitimai ir papildymai, 
ateitininkų finansai, jaunučių 
veiklos formos ir santykiai su 
ateitininkais, gyvenančiais pla
čiuose užsieniuose (už paverg
tos Lietuvos ir už JAV).

Rugsėjo 2 persikėlus į nau
jausią ir moderniausią Cleve- 
lando Bond Court viešbutį, pir
miausia svarstyta ateitininkų 
spauda ir leidiniai. Čia pirmines 
mintis išdėstė redaktorius kun.
K. Trimakas, Lilė Gražulienė, 
dr. K. Keblys, dr. J. Dėdinas. 
Daugelis prisidėjo prie diskusi
jų-

Svarstant studentų perėjimą į (nukelta į 2 psl.)

IX-tojo Ateitininkų Federacijos kongreso prezidiumas. Iš k. B. Aušrotas, kun. J. Šeškevi
čius, kun. St. Yla, dr. P. Kisielius, prof. B. Vitkus (kalba), prof. S. Sužiedėlis, V. 
Kleiza. Nuotr. V. Bacevičiaus

DIDYSIS JAV SKRYDIS Į ERDVES

Šiom dienom iš Kennedy 
erdvės centro buvo paleistas į 
erdves 1800 sv. Voyager 2, ku
ris 1979 kovo- m. turėtų pa
siekti Jupiterį, esantį už 579 
mil. mylių nuo žemės. Rugsė
jo pradžioj dar bus paleistas 
Voyager L

Šie erdvėlaiviai aprūpinti TV 
aparatais, kosminių spindulių 
suradėjais, magnetometrais, 
infraraudonųjų spindulių spek- 
tometrais, radijometrais ir in
strumentais, registruojančiais

MIRĖ RAŠYTOJAS 
A. GIEDRIUS-GIEDRAITIS

Pedagogas ir rašytojas Anta
nas Giedraitis, sulaukęs 85 m. 
amžiaus, neilgai sirgęs, rugpiū
čio 29 mirė Worcesterio ligoni
nėj.

Velionis buvo gimęs 1892 ba
landžio 4 Lukšių kaime, Rasei
nių apskrity. 1916 įsigijo pra-, 
džios mokytojo cenzą ir mokyto
javo Voroneže lietuvių mergai
čių gimnazijoj. Grįžęs Lietuvon, 
buvo vienas iš Jurbarko Saulės 
progimnazijos steigėjų, moky
tojų ir kurį laiką direktorius. 
Ilgai buvo Raseinių apskr., Ša- 
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sendraugius, pagrindines mintis 
reiškė K. Sušinskas, V. Šoliū- 
nas I. Bublienė, Kliorys, A. 
Kuolas.

Oficialus kongreso atidary
mas vyko mišiomis, kurias auko
jo vysk. K. Salatka ir 15 kuni
gų. Pamokslą pasakė kun. dr. A. 
Paškus, taip pat savo svarų žodį 
tarė ir vysk. Salatka.

Atidarymo posėdy kalbėjo 
rengimo komiteto pirm. kun. G. 
Kijauskas. Federacijos gen. sek
retorius perdavė Šv. Tėvo 
liaus VI ir JAV prez. J. 
terio sveikinimus.

Kongreso prezidiuman 
kviesti prof. B. Vitkus, B.
rotas ir kun. J. Šeškevičius pir
mininkais, A. Prapuoleny tė, 
Stončiūtė ir A. Balčytis sekreto
riais. Sudarytos reikiamos komi
sijos.

Prasmingą ir smingančią kal
bą pasakė Ateitininkų Federaci
jos vadas dr. Petras Kisielius. 
Paskaitą apie Palangos konferen
cijos sukaktį labai jautriai ir arti
mai pristatė prof. Simas Sužie
dėlis.

Popietėj sendraugiai, studen- 
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ultravioletinių spindulių iš kitų 
planetų radijaciją.

Nuo Jupiterio erdvėlaiviai 
artės prie Saturno, esančio už 
917 mil. mylių nuo žemės, ir 
stebės jo satelitą Titaną, kur 
pagal mokslininkus turėtų būti 
panašių į žemės organinių mole
kulių. Saturnas bus pasiektas 
1980-81.

Voyager 2 iš čia pasuks į 
Uraną, kuris yra 20 kartų toliau 
nuo saulės kaip žemė. Šią pla
netą erdvėlaivis pasieks 1986.

kių apskr. pr. mokyklų inspekto
rius ir Kauno apskr. vyr. inspek
torius.

Išeivijoj ilgesnį laiką buvo Va
sario 16 gimnazijos direktorium. 
Į JAV atvyko 1956 ir apsigyve
no Worcestery.

Raštuose pasirašydamas An-
• tanu Giedrium, nepriklausomoj 

Lietuvoj leido ir redagavo žur
nalus vaikam. Yra parašęs apsa
kymų, prisiminimų, apysakų. 
Kūrinius yra išleidęs atskirais 
leidiniais, o taip pat spausdino 
ir žurnaluose. Išeivijoj bendra
darbiavo ir Darbininke.

tai ir moksleiviai atskirose salė
se svarstė sau artimesnius klau
simus.

Vakare, vyko susipažinimo va
karas Lietuvių namuose.

Šeštadienoi rytą teko išklausy
ti prof. dr. Vytauto Vardžio pa
skaitos apie katalikiškąją rezis
tenciją ir tautos likimą. Ši pa
skaita bus išspausdinta ištisai 
lietuviškam žurnale, o svarbes- ’ 
nės ištraukos pateiktos ir Dar
bininko skaitytojam. Jos mintis 
paimta ir šios apybraižos antraš
tei.

Apie gyvąją dvasią kalbėjo 
kun. prof. A. Rubšys, sesuo O. 
Mikailaitė, dr. V. Vygantas (per 
telefoną prisiųstas jo mintis per
davė A. Barzdukas), R. Gustai- 
nytė, dr. J. Meškauskas, P. Ma- 
liška, Ž. Kliorytė, kun. J. Ša- 
rauskas. Šis paskutinysis, pagei
davęs 40 minučių, per panaudo
tas 35 minutes tiek užgriebė 
esamas ir nesamas problemas 
bei kitus dalykus, kad ir pačiam 
simpoziumo vedėjui kun. dr. K. 
Trimakui nebeliko laiko komen
tuoti.

Erdvėlaiviai gabena ir dabar- , 
tinių žemės gyventojų gyveni
mo parodėlę, susidedančią iš 
žmogaus anatomijos ir mate
matikos formulių skaidrių, mies
tų gatvių triukšmo, naujagimio 
verksmo, styginio kvarteto, ir pa
kylančių erdvės raketų garsines 
juostas ir prez. Carter sveikini
mą galimiem erdvių gyvento
jam.

ŠEŠIOLIKOS METŲ SIENA - 
ĮŽEIDIMAS VISAI ŽMONIJAI

Vakarų Berlynas rugpiūčio 13 
minėjo Berlyno sienos pastaty
mo šešiolikos metų sukaktį. Da
lyvavo įvairios organizacijos ir 
valdžios atstovai. Vakarų Ber
lyno burmistras Dietrich Stobbe 
padėjo gyvų gėlių vainiką prie 
paminklo “Stalino aukom” ir 
savo kalboj pabrėžė, kad “ši 
mūro siena yra ir dar ilgai pa
siliks pasibaisėtina tikrovė”.

Siena yra 165 kilometrų ilgio 
su dviem šimtais penkiasdešimt 
sargybos bokštų apraizgyta 
spygliuotomis vielomis, nusėta 
minomis ir saugojama daugybės 
pasienio policijos.

Per šešiolika metų iš vokie
čių, norėjusių pabėgti iš Rytų į 
Vakarų Vokietiją, 70 buvo nužu
dyti, 105 sužeisti ir daugiau ne
gu trys tūkstančiai komunistinės

— Gimtajame Krašte (Nr. 33) 
giriamasi ir didžiuojamasi gra
žiais Lietuvos greitkeliais. Rašo
ma, kad 1970 užbaigta Vilnius- 
Kaunas automagristralė. Inten
syviai dirbama prie Žemaičių 
plento, jungiančio Vilnių ir Kau
ną su Klaipėda ir Palanga, pra
plėtimo ir ištiesinimo. Neatsi
lieka ir Vilniaus-Ukmergės- 
Panevėžio-Rygos magistralės 
statyba. Grindinys padengiamas 
asfaltu, sutvarkomos pakelės, 
sodinami miškeliai, statomos au
tobusų stotys. Ir visa tai esą 
įmanoma padaryti tik “tarybinė
mis” sąlygomis. Okupantai lei
džia Lietuvoj statyti gerus kelius 
pirmiausia strateginiam reika
lui. Bet ir nepriklausomybės lai
kais kelių statybos reikalas ne
buvo užleistas: Vilniaus-Kauno 
autostradą lietuviai tiesė tik Vil
nių atgavę, Žemaičių plentas 
buvo nutiestas nepriklausomos 
Lietuvos, Vilniaus-Ukmergės- 
Panevėžio plentas taip pat pra
dėtas tiesti dar nepriklausomy
bės laikais. O dabar jau okupa
cijoj prabėgo per 30 metų. Nė
ra ko didžiuotis “tarybine san
tvarka”!

— Liaudies menininkai kas
met suburiami bent kartą vasa
ros metu į kūrybinę stovyklą. 
Šią vasarą jie dirbo dviejose vie
tose: stogastulpiais išpuošė Že
maitės atminimo muziejų Ušnė
nų kaime ir padirbo daug et
nografinių eksponatų Etno
grafiniam liaudies muziejui 
Rumšiškėse (išdrožė senoviškų 
indų, raštuotų rankšluostinių, 
nupynė buitinių pintinių, audė 
senoviškų audinių ir tuos visus 
dirbinius paliko muziejuj).

— Tarp Papilės ir Tryškių, 
buvusiame Paragių dvare, išli
kusiame sename dvaro name, 
yra įrengtas Lazdynų Pelėdos 
atminimo muziejus. Tame name 
gyveno abiejų rašytojų tėvai ir 
užaugo jos pačios.. Yra išlikusi 
dalis senosios Ivanauskų biblio
tekos, taip pat kiek senoviškų 
baldų. Daugiausia yra likę Ma
rijos Lastauskienės asmeniškų 
daiktų, kiek mažiau — Sofijos. 
Šis muziejėlis yra Telšių et
nografinio muziejaus globoj.

— Kaune, vadinamuose Per
kūno namuose šią vasarą vyksta 
Kauno senamiesčio restauravi
mo paroda. Žymiausią parodos 
rodinių dalį sudaro 16-18 a. ke
ramikos dirbiniai, rasti restau
ruojant ir kasinėjant Kauno se
namiestį. Nemaža rodinių at
skleidžia miesto rotušės, senojo 
pašto; pirklių gildijos architektū
ros istoriją.

— Lietuvos rusinimo tenden
cijos matyti ir iš vadinamosios 
“tarybinių” tautų draugystės. 
Lietuvoj nuolat vieši Gudijos 
menininkai ir kitokie “broliai”. Į 
Vilnių dažnai atvažiuoja eks
kursijos ir iš tolimųjų Sibiro 
kraštų. Rašoma, kad liepos mė
nesį į Vilnių buvo atvykęs 300- 
-asis turistinis traukinys su 
Turkmėnijos turistais. Supranta
ma, kad su jais bendrauti buvo 
galima tik rusų kalba.

— Rusų draugystė labiausiai 
peršama jaunimui. Komjaunimo 
sąjunga ir Rašytojų sąjunga jau- 

policijos areštuoti. Tačiau 36 
tūkstančiam pasisekė palikti 
“komunistinį rojų” ir pasiekti 
laisvę kitapus Berlyno mūrinės 
“gėdos sienos” — Vakarų Vokie
tijoj.

JAV prezidentas John Ken
nedy, lankydamasis prie šios 
Berlyną skiriančios sienos 1963 
liepos 13 pasakė, kad “Berly
no mūras yra stipriausias ir ne
maloniausias įrodymas komu
nistinės sistemos nepasisekimo. 
Visas pasaulis gali konstatuoti, 
kad šis Berlyno mūras yra isto
rinė gėda bei įžeidimas visai 
žmonijai”. Šiuos tragiškai žu
vusio prezidento žodžius pa
kartojo vokiečių dienraštis Die 
Welt, skirdamas visą puslapį 
Berlyno sienos pastatymo šešio
liktosiom. metinėm. 

nimui leidžia mėnesinį žurnalą 
Nemuną* Štai po ranka to žur
nalo šių metų Nr. 6. Jame tik 
keli autoriai lietuviai, daugumas 
poezijos, beletristikos ir straips
nelių versta iš rusų kalbos. Vaiz
duojamieji “komunizmo staty
bos” herojai taip pat rusai — 
sektini pavyzdžiai. Pirmiausia 
siekiama dvasips surusinimo — 
taip lenkiama lietuvio galvosena, 
jausena.

— Gimtasis Kraštas (Nr. 33) 
platokai rašo apie Jono Meko 
viešnagę šią vasarą Lietuvoj. 
Rašytojas lankėsi gimtuosiuose 
Semeniškiuose, Vilniuj jam pa
gerbti buvo literatūros vakaras, 
kuriame jis demonstravo savo 
pagamintą filmą iš išeivių gyve
nimo, solistė R. Maciūtė daina
vo B. Kutavičiaus pagal Meko 
eilėraščius sukurtą dainų ciklą, 
kūrybos skaitė pats autorius ir 
aktorius L. Noreika. Okupuotoj 
Lietuvoj 1971 buvo išleista J. 
Meko poezijos rinktinė, o ir nau
ją, spaudai jau ruošiamą, rinki
nį žada išleisti tenykštė Vagos 
leidykla. Į tokią okupacinės val
džios malonę Jonas Mekas yra 
patekęs dėl savo prieštaringos 
laikysenos, dėl atsiribojimo nuo 
vadinamųjų “vaduotojų”. Paly
ginkim valdančiųjų elgesį su ra
šytoju Kralikausku, norėjusiu 
aplankyti savo tėviškę. Tik pa
laižūnai okupuotoj Lietuvoj pri
vilegijuoti!

— Sovietinėj imperijoj visokia 
meno kūryba yra pajungta ko
munistų partijos tarnybai. Tik 
retais atvejais kūrėjam užtenka 
drąsos pralįsti pro partijos reika
lavimus tarnauti propagandai. 
Į partinę tarnybą jungiamas ir 
teatras. “Naujo žmogaus ugdy
mas — tarybinių dramaturgų, 
režisierių, aktorių, visų teatrinio 
meno darbuotojų rūpestis”, rašo 
Dabūlėvičius Ku Itūros Baruose 
(1977 Nr. 6). Tas pats autorius 
džiaugiasi, kad šiais Spalio revo
liucijos jubiliejiniais metais 
teatrinis žodis skambąs Sovietų 
Sąjungoj net 66-iomis kalbomis. 
Ir Lietuvoj teatras ypač šiais 
metais yra įkinkytas į komunis
tinę propagandą. Pavasarį teat
rai Kaune vaidino teatro dieno
se, pavadintose “Vaidinama dar
bininkams” (po kiekvieno vaidi
nimo buvo “savanoriški” mitin
gai). Spalio mėnesį numatytas 
dramos teatrų festivalis Panevė
žy. Jam teatrai jau dabar ruošia
si, su vaidinsimais veikalais 
gastroliuoja įvairiuose Lietuvos 
miestuose. Spaudoj jau paskelb
ti ir festivaly vaidinsimi veikalai: 
Vilniaus Akademinis dramos 
teatras vaidins A. LaurinČiuko 

pjesę “Neapykantos spalva” 
(rež. H. Vancevičius), Panevėžio 
Dramos teatras vaidins V. Pet
kevičiaus dramą “Dainuojantis 
milžinkapis” (rež. V. Blėdis), 
Jaunimo teatras ruošia S. Gedos 
ir S. Šaltenio “Komunarų gat
vę” (rež. D. Tamulevičiūtė). Kiti 
teatrai vaidins rusų autorių vei
kalus: Rusų Dramos teatras —
L. Leonovo “Skutarevskį” (rež.
v. Lanskojus), Klaipėdos Dra
mos teatras — A. Kopkovo 
“Auksinį dramblį” (rež. P. 
Gaidys), Kauno Dramos teatras 
— L. Zorino komediją “Nepa
žįstamasis” (rež. V. Čibiras), 
Šiaulių Dramos teatras —lat
vio H. Gulbio “Vyturėlius” (rež. 
R. Steponavičiūtė). Festivalį 
rengia Lietuvos Kultūros mi
nisterija ir Teatro draugija.

— Tarp žymiųjų dainininkų ir 
dramos aktorių tenykštėj spau
doj minimi: G. Apanavičiūtė, 
G. Kaukaitė, A. Janušauskaitė, 
V. Kužma, P. Piaulokas, rusai 
V. Jefremovas, M. Evdokimo- 
vas. Ryškiau pasireiškią jaunie
ji režisieriai: J. Vaitkus, R. Vait
kevičius, G. Padegimas, R. Ste
ponavičiūtė, G. Mackevičius. 
Minimi ir patys jauniausieji ak
toriai, baigę Vilniaus, Pane
vėžio, Leningrado ir Maskvos 
teatrines mokyklas: E. Gabrė
naitė, J. Kisielius, K. Vidugirytė 
ir keli rusai — K. Smoryginas,
D. S tory kas, J. Katakinas, A. Se- 
mionovas.

Pr. N.
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ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

Libane vėl padidėjo įtempi
mas tarp krikščionių ir palesti
niečių su mahometonais, prasi
veržęs naujais apsišaudymais.

Filipinų vyriausybė vėl palei
do iš kalėjimų 500 žmonių, ten 
laikomų dėl pasipriešinimo karo 
būklės nuostatam.

Vietnamo komunistų partija, 
atsidūrusi prieš numatomus di
delius maisto trūkumus, prisipa
žino padariusi didelių klaidų 
vadovaudama žemės ūkio politi
kai. Žemės ūkio min. buvo pa
šalintas.

Prieš mėnesį Sov. S-gos į erd
ves paleistas Kosmos 929 sateli
tas kelia JAV ir kitom valsty
bėm susirūpinimo. Spėliojama, 
kad ryšium su revoliucijos su
kaktim Sov. S-ga rengiasi di
desniam erdvės žygiui.

Pirmoji Kinijos prekybos de
legacija atvyksta į JAV 18 dienų 
vizitui.

Quebeco parlamentas ne
žiūrint aštrios opozicijos, pri
ėmė įstatymą, suteikiantį 
prancūzų kalbai įvairių pirme
nybių ir užšaldantį anglų kalba 
mokomų mokinių skaičių.

JAV ambasados Maskvoj pa
state kilo didelis gaisras, pri
vertęs pastatą evakuoti. Slaptie
ji įrengimai buvę nepažeisti.

R. Vokietijos organai areštavo 
Berlyno komunistų partijos pa
reigūną Rudolf Bahro, pasižy
mėjusį kritiškais pasisakymais 
prieš komunistinę sistemą.

Maryland gub. Marvin Man- 
del ir 5 jo draugai buvo rasti 
kalti ėmę kyšius ir apgaudinėję 
per paštą.

Buffalo Statė universitete 37 
sovietų svetimų kalbų moky
tojai, kurių tarpe buvo ir lietu
vių, 2 mėn. domėjosi svetimų 
kalbų dėstymo metodais.

AP žibių Agentūros delegaci
ja išvyko į Kiniją tirti' sąlygų 
ten savo biurui steigti.

Prez. Carter planas pavesti 
Amerikos laivam gabenti 9.5 
proc. importuojamo aliejaus gali 
aliejaus kainas per metus pakel
ti 240 mil. dol.

JAV biudžeto įstaigos direkto
rius Bert Lance vis dar susilau
kia naujų priekaištų dėl asme
niški] ir jo vadovauto Georgia 
banko pinigų tvarkymo, ir jo au
toritetas visuomenėj smunka, 
nors prez. Carter vis dar jį 
remia.

Teisingumo d-tas iškėlė fede- 
raliniam teisme Cleveland, 
Ohio, gyv. John Demjanjuk by
lą, kaltinančią, kad jis karo metu 
Lenkijoj žiauriai elgęsis su kali
niais. Be jo, ten dar yra kalti
nami ir kiti 8, o visose JAV 
— 85.

Vidaus reikalų d-tas pasiūlė 
kongresui imtis žygių įgyven
dinti 1902 dirbamos žemės at
kovojimo aktą, kuris numato, 
kad federalinėm lėšom drėki
namuose laukuose niekas neturi 
teisės turėti didesnių ūkių kaip 
160 akrų. Dabartiniu metu to
kiose srityse kai kurios korpora
cijos valdo net 100,000 akrų 
ūkius.

Prez. Carter pasiryžo kitais 
metais sumažinti kviečiais apsė- 
jamos žemės plotus 25 proc., 
nes kviečių atsargos kasmet au
ga, ir 1978 pasieks 35 mil. t.

AFL-CIO prez. George 
Meany remia prez. Carter politi
ką dėl Panamos kanalo.

Artėjant New York burmistro 
pirminiam rinkimam Securities

Itin reikšminga, kad kai kurie 
Pauliaus gyvenimo ir veiklos 
momentai užtiksuoti pasaulinės 
istorijos fone, būtent Galijono 
valdymas Korinte 50-51 m. (arba 
51-52 m., žr. Apd 18, 12-17) 
ir Festo valdymas Cezarėjoje 
(Apd 24-25) 58-60 m. Pats Pau
lius nurodo, kad nuo jo atsiver
timo iki apsilankymo Jeruzalėje 
po pirmosios misijų kelionės 
praslinko 14 metų' (Gal. 2,1). 
Tokiu būdu istorikai yra sudarę 
apytikrę Pauliaus gyvenimo ir 
darbų chronologinę schemą:

Gimė Taršė ne vėliau kaip 10 
m. po Kr.; atvyko į Jeruzalę 
mokytis — apie 30; atsivertė
— 34; atkviestas į Antiochiją
— 43-44; pirmoji misijų kelionė
— 46-49; dalyvauja apaštalų su
sirinkime Jeruzalėje — 49; ant
roji misijų kelionė — 49-52;

MIRĖ KUN. PROF. DR. 
JURGIS RAZUTIS

Kun. dr. Jurgis Razutis

Kun. dr. Jurgis Razutis rug
piūčio 30 mirė Miami, Floridoj. 
Ten ir palaidotas rugsėjo 3.

Velionis buvo gimęs 1911 lap
kričio 15 Andrijavo parapijoj. 
Baigęs Telšių kun. seminariją, 
įšventintas kunigu 1934 liepos 8.

Bažnyčios istoriją studijavo 
Romoj. Dirbo Telšių vyskupijos 
kurijoj ir profesoriavo Telšių 
kunigų seminarijoj. Pasitraukęs 
į Vokietiją, gyveno Regens- 
burge. Tuoj po karo nuvyko į 
Romą ir Gregorianumo universi
tete įsigijo Bažnyčios istorijos 
doktoratą.

Kurį laiką dirbęs Ottawoj, 
Kanadoj, pastoviau apsigyveno 
Miami, Floridoj.

trečioji misijų kelionė — 54-57; 
areštuotas Jeruzalėje — 58; ka
linamas Cezarėjoje — 58-60; 
pakeliui į Romą — 60-61; ka
linamas Romoje namų areštu — 
61-63; kelionė į Rytus (1 Tim 
1,3;. Ti 1, 5; 3,12) — 63-65; 
kelionė į Ispaniją (?) — 65; 
kalinamas Romoje (2 Tim 1, 
15-18; 4, 9-21) — 66-67; mirė 
kankinio mirtimi — 67.

Paulius skelbia Evangeliją 
pagonims

Kodėl iš visų pirmosios kartos 
krikščionių vadų vien Paulius 
tėra smulkiau aprašomas ir todėl 
geriau mums pažįstamas? Sunku 
į šį klausimą atsakyti. Nors ir la
bai norėtųsi daugiau sužinoti 
apie Jėzaus mokinius, vadova
vusius Bendrijai po Jėzaus mir
ties ir minimus evangelijose bei 
Apaštalų darbuose, tai neįmano
ma. Apvaizda išsaugojo bent 
Pauliaus Laiškus (nors ir tie ne 
visi išliko), kurie padeda mums 
atkurti jo veiklos bendrus bruo
žus. Atrodo, kad pirmieji krikš
čionys brangino Pauliaus Laiš
kus dėl dviejų priežasčių.

1. Jie buvo prasmingi ne vien 
Pauliaus bendrijoms, bet ir visai 
Bendrijai, daug laiko praslinkus 
nuo Pauliaus mirties, nes kėlė 
esminius klausimus ir rodė, kaip 
Kristumi sekti įvairiose gyveni
mo aplinkybėse.

2. Paulius, labiau negu bet ku
ris kitas apaštalas, buvo “rinkti
niu įrankiu” (Apd 9, 15) skelb
ti gerąją naujieną pagonims, pri
taikant ją užaugusiems nežy- 
diškoje kultūroje.

“ ... Kaip aš kadaise elgiausi, 
būdamas žydų tikėjimo” (Gal 
1, 13)

Rašant laiškus, Pauliaus tiks
las nebuvo aprašyti save ir savo 
gyvenimą. Jis rašė iš reikalo, be
sirūpindamas savo bendrijomis, 
kurias ištiko įvairūs sunkumai 
bei neaiškumai. Vienų viena iš
imtis yra Laiškas romiečiams. Jis 
jiems rašė jų neaplankęs (Rom 
1, 13). Šis laiškas mums duoda 
daug žinių apie Pauliaus gyve
nimo saulėleidį ir išreiškia Pau
liaus sampratą apie Jėzų ir 
Dievo išganingą veiklą per Jėzų.

Visų asmeniškiausias ir jaut
riausias laiškas yra Laiškas gala- 
tams. “Galatąis” buvo vadinami 
galai, kurie trečiame amžiuje 
prieš Kristų buvo įsiveržę į Ma
žąją Aziją ir ten apsigyvenę. 
Tuo vardu buvo žinoma ir di
džiulė Mažosios Azijos centro 
dalis. Romėnams sudarius romė
nišką Galatų provinciją 25 m. pr. 
Kr., daugelis tautelių ir plati 
teritorija, nieko bendro neturinti 
su galais, tapo jos dalimi. Todėl

neaišku, į kuriuos miestus ar į 
kurią provincijos dalį Paulius 
kreipiasi “galatų” vardu. “Gala- 
tijos bažnyčios” (Gal 1,2) 
tikriausiai nebus aprėpusios vi
sos romėniškos Galatijos. Atro
do, kad Paulius kreipiasi į ku
rią nors jam gerai pažįstamą 
Galatijos provincijos dalį, nes jis 
kalba asmeniškai ir intymiai.

Laiške galatams randame Pau
liaus Evangelijos sampratą. Ką 
reiškia tapti krikščioniu? Čia 
eina reikalas apie pagonių kelią 
į Jėzų Kristų. Buvo iškilę du 
svarbūs klausimai. Ar pagonis 
turi pirmoj eilėj tapti žydu, 
apsipiaustyti, laikytis žydiškojo 
Įstatymo ir tik tuomet pasidaryti 
Jėzaus mokiniu? (Bus daugiau)

ATEITININKŲ 
KONGRESE
(atkelta iš 1 p si.)

Popiet mišias aukojo ir atei- 
tininkišką pamokslą pasakė vysk. 
A. Deksnys.

Vakare Euclid aukšt. mokyk
los salėj smalsuoliai galėjo ste
bėti A. Landsbergio sukurtą ir 
D. Lapinsko režisuotą kūrinį 
“Šventas narvas”.

Rugsėjo 4 po Ateitininkų Fe
deracijos valdybos narių ir kont
rolės pranešimų svarstyti konsti
tuciniai pakeitimai. Mišias auko
jo ir pamoksle išsisakė vysk. V. 
Brizgys. Giedojo Čiurlionio an
samblis, diriguojamas muz. A. 
Mikulskio jo paties sukurtas mi
šias. Mišiose dalyvavo ir žodį 
tarė Clevelando ordinaras vysk. 
James Hickey ir Clevelando 
burmistras Ralph Perk.

Uždaromam posėdy sudarytas 
garbės prezidiumas, į kurį pa
kviestas ir Darbininko redakto
rius, talkinęs kongreso ruošai. 
Prof. Stasio Šalkauskio premi
ja paskirta dr. Jonui Griniui. 
Federacijos vadas priminė vysk. 
V. Brizgio 50 meti] kunigystės 
jubiliejų.

Po Ateitininkų Federacijos ta
rybos pirm. dr. A. Damušio ir 
pirm. kun. J. Šeškevičiaus žo
džio ateitininkų himnu baigtas 
šis kongresas.

Užsklandos banketas vyko 
Ohio lankose gana švariai įreng- 
toj salėj. Oficialiai registruotų 
dalyvavo 710 svečių. Meninę 
programą atliko Nerijos studen
čių sambūris. Tai darnus ir 
skambus meno vienetas, vado
vaujamas Ritos Čyvaitės.

Apie šį kongresą Darbininke 
dar rašys eilė korespondentų 
bendruose puslapiuose ir spe
cialiuose ateitininkų skyriuose.

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas iš 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečiad. ir penktad. nuo 12 iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. Iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tel. 296-5250. Namų tel. 296-5359. 80-14 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. 11421.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų — vakarais — (516) 757- 
4296.

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

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

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

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

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

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės na
mų, 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., 
Ridgewood, 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 Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.). _________ ____ ______

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

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.

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits VVines & 
Liųuors”, 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.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. VVEVD 1330 AM ir 
7 v.v. 97.9 FM bangomis. Music of Lithuania, plrmad. 7:30-8:30 v.v. 
VVSOU-FM 89.5 anglų kalba, dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Moun- 
tainside, N.J. 07092. Tel. 201 232-5565.

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

and Exchange komisija paskel
bė savo 19 mėn. trukusių tyri
nėjimų duomenis apie miesto fi
nansinę būklę, pakaltindama da
bartinį burmistrą Beame, di
džiuosius bankus ir kitus mies
to pareigūnus, kad jie sąmonin
gai slėpė nuo visuomenės blogą 
miesto finansų būklę.

Palengvinus įvažiavimo su
varžymus, JAV pirmą kartą įsi
leido Prancūzijos komunistų 
valdomos gen. darbo federacijos 
veikėją Jacques Tregaro daly
vauti Jungt. elektros, radijo ir 
mašinų darbininkų unijos konfe
rencijoj.

Federalinis teisėjas pirmą 
kartą nusprendė, kad Commu- 
nity Service administracijos tar
nautoja Barbara Copland netei
singai iškėlė federalinei vyriau
sybei bylą už jos diskriminaci
ją ir ją nubaudė 4,000 dol. bau
da.

BELGRADAS, MANILA
IR HONOLULU

Po dviejų mėnesių svarsty- 
bų rugpiūčio 5 Belgrade baigta 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos paruo
šiamoji dalis. Priimta darbotvar
kė antrajai konferencijos daliai, 
kuri prasidės spalio 4. Teigia
ma, kad bus apžvelgtas Helsin
kio susitarimų 1975 vykdymas — 
pažanga ir atžanga — ir svars
tomi nauji pasiūlymai.

Maniloj vyko aštuntoji pasau
lio taikos per įstatymą konferen
cija. Posėdžiavo daugiau kaip 
4000 įvairių tautų teisininkų. 
Konferencija pasibaigė rugpiū
čio 26 ir priėmė 46 rezoliuci
jas. Vedamoji mintis — valsty
bė turi apsaugoti žmogaus tei
ses.

Honolulu vyko šeštoji pasau
lio psichiatrų sąjungos konferen
cija. Dalyvavo keli tūkstančiai 
psichiatrų. Kaip žinom, Sovietų 
Sąjunga plačiai naudoja barba
rišką politinių kalinių sveikatos 
gadinimą (ar naikinimą) psi
chiatrinėse ligoninėse.

Tarptautinėse konferencijose 
dalyvauja ir mūsų kraštą okupa
vusios Rusijos atstovai. Deja, jų 
dalyvavimo tikslas — ne žmo
gaus politinių, tikėjimo ir kt. 
teisių apsauga jos valdomuose 
kraštuose. Tokie atstovai daro 
visa, kad konferencijose nebūtų 
priimta rezoliucija ar pasiektas 
susitarimas, smerkiąs Sov. S-gos 
praktiką jos pavergtų tautų ar jos 
pačios piliečių atžvilgiu. (Elta)

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

l<asolino

A MEM0RIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS

19 3 3 + 1976

Kanados Aido choras dainuoja Buenos Aires, Argentinoj

AIDAS KONCERTAVO 
ARGENTINOJE

Hamiltono mergaičių choras 
Aidas rugpiūčio 7 koncertavo 
Buenos Aires miesto centro 
Odeon teatre. Chorui vadovavo 
solistas Vaclovas Verikaitis. 
Akomponavo Jonas Guvedas.

Iš Buenos Aires choras išvyko . 
į Urugvajų, Braziliją, Venecuelą, 
Kolumbiją. Iš ten grįžo į Ka
nadą. Choro kelionei daug pa
dėjo PLB. Su lietuviška daina 
choras uždegė tūkstančių lietu
vių širdis ir skatino visus neiš
nykti svetimųjų minioje.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1977
1 SAVAITĖ Kaina iš New Yorko

838 dol.
rugsėjo 18

2 SAVAITĖS

rugsėjo 4, 7,18 
gruodžio 21

Kaina iš New Yorko 
nuo 983 iki 1,189 dol.

Šių kelionių, otaip pat visais kelionių reikalais kreiptis:

VYTIS
2129 KNAPP ST. 
BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL. (212) 769-3300
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Mėnuo Bendruomenei
Lietuvių Bendruomenės mė

nesio proga prisimintina, kad 
idėja jungti lietuvius į vieną 
būrį ir tuo būdu padėti išlaiky
ti savo tautybę nėra išrasta vadi
namų “dypukų”. Priešingai, ši 
mintis yra dygusi tarp ankstes
niųjų Amerikos lietuvių beveik 
prieš šimtą metų.

Lietuva tada buvo prispausta 
Rusijos caro, uždrausta spauda, 
neleista steigti jokių draugijų. 
Norėta lietuvių tautą surusinti. 
Nuo rusų priespaudos ir vargo 
bėgdami, daug kas atsidūrė 
Amerikoj. Bet čia, laisvėj, sutiko 
naują pavojų — sutirpti tarp kitų 
emigrantų. Tada ir kilo mintis 
jungti Amerikos lietuvius ne tik 
tarpusavio šalpai, bet ir savo 
tautiškumui išlaikyti.

Taip atsirado žinomieji Ame
rikos lietuvių susivienijimai 
(1886). Nariam buvo dedama pa
reiga išlikti lietuviu, šviestis, rū
pintis kultūrine pažanga, remti 
Lietuvos reikalus, nors tuo pa
čiu metu susivienijimai buvo ir 
pašalpinės draugijos. Keliolika 
metų veikė tik vienas bendras 
“Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje”, tartum dabartinė Bend
ruomenė, siekianti sujungti vi
sus lietuvius bendraųi tautiniam 
bei kultūriniam darbui.

Nepriklausomoj Lietuvoj, nu
kritus rusiškos priespaudos pan
čiam, visus jungė jau sava, ne
priklausoma valstybė, atsirė
musi į tautinius pamatus. Nu- 
tautimo pavojus savame krašte 
buvo praėjęs, bet jis tebetyko- 
jo užsieniuose likusių lietuvių. 
Užmegzti su jais tampresnius 
ryšius ir padėti išlikti ištiki
miem savo tautai buvo įsteigta 
Draugija Užsienio Lietuviam 
Remti (1932).

Šios draugijos rūpesčiu 1935 
vasarą Kaune buvo sušauktas 
pirmasis pasaulio lietuvių kong
resas. Jis nutarė steigti Pasau
lio Lietuvių Sąjungą, išrinko lai
kinę vadovybę. Tai buvo lyg ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės užuomazga. Deja, ano meto
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Lietuvos vyriausybė kažkodėl 
pabūgo tokio “pasaulinio lietu
vių susivienijimo” ir neleido to
liau to darbo tęsti. Pasitenki
no tiktai rėmimu dvisavaitinio 
laikraščio — “Pasaulio Lietu
vis” (1937-1940). Bolševikai jį 
likvidavo pirmos savo okupaci
jos metu.

Antroji bolševikų okupacija 
savo grėsme neleido grįžti į tė
vynę dešimtim tūkstančių lietu
vių, kurie išsisklaidė po įvairius 
svetimus kraštus; ypač daug imi
gravo į Ameriką. Kas juos da
bar galėjo ir turėjo jungti, kai 
nebeliko nei laisvos valstybės, 
nei normalaus ryšio su gimtuo
ju kraštu, nei viso pasaulio lie
tuvius apimančios organizacijos?

Dar prieš emigravimą į kitus 
kraštus Vokietijoj (didžioj Ha- 
nau stovykloj) 1946 pradžioj bu
vo sukviestas suvažiavimas, pri
ėmęs Lietuvių Bendruomenės 
konstituciją, o po trejų metų 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas paskelbė ir Lie
tuvių Chartą. Jos pagrindinė 
mintis: “Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais turime ir būt”. 
Bendruomenės siekimas — 
jungti visus už Lietuvos sienų 
atsidūrusius lietuvius bendram 
tautiniam kultūriniam darbui ir 
kovai už Lietuvos laisvę.

Bendruomenė tad nėra kokia 
nauja idėja, o tik nauja lietu
vių susivienijimo forma. Bet 
kiek ji gali mum padėti, pri
klauso nuo mūsų pačių: mūsų 
sutarimo, sąmoningumo ir veik
lumo. Lietuvių Bendruomenė 
spiečia ir kviečia visus. O kuo 
didesnis bei veiklesnis bus mū
sų spiečius, tuo našesni bus ir 
darbo vaisiai.

Rugsėjo — Lietuvių Bendruo
menės — mėnesį dera vėl su
simąstyti apie jos tikslus ir mūsų 
dalį jos gyvenime — ar laiku 
sumokam solidarumo mokestį, 
ar pakankamai jai talkinam švie
timo, kultūros ir Lietuvos laisvi
nimo veikloj?

JAV Lietuvių Bendruomenės 
aštuntoji taryba, susirinkusi Cle- 
velande birželio 19, priėmė eilę 
siūlymų. Tarybos statutinė funk
cija yra nustatyti L. Bendruome
nės veiklos gaires ir veikimo bū
dus bei juos pristatyti JAV LB 
Krašto valdybai vykdyti. Tary
bos priimti siūlymai padalinami 
į nutarimus ir rezoliucijas.

Nutarimas įpareigoja Krašto 
valdybą ar kitą nurodytą organą 
įvykdyti akciją per tam tikrą lai
ką pagal tame nutarime nurody
tą būdą.

Rezoliucija išreiškia Tarybos 
pažiūrą ir valią tam tikru klau
simu.
JAB LB VlII-osios tarybos nu
tarimai, priimti antrojoj sesijoj 
Clevelande, Ohio, 1977 birželio 
19

1. JAV LB taryba, išklausiu
si JAV LB švietimo komisijos 
pranešimo, konstatuojančio mo
kinių skaičiaus mažėjimą litua
nistinėse mokyklose, pabrėžia, 
kad lituanistinis švietimas ir tau
tinis auklėjimas turi būti visos 
išeivijos pagrindinis rūpestis. 
LB taryba nutaria įpareigoti LB 
krašto valdybą kreiptis ne tik į 
pačias mokyklas, tėvus ir tėvų 
komitetus, bet ir į lietuvių pa
rapijas, spaudą, organizacijas ir 
ypačiai į Lietuvių Bendruome
nės apylinkes, apygardas ir ki
tus LB vienetus, prašydama juos 
aktyviai dalyvauti lituanistinio 
švietimo išlaikyme.

JAV LB taryba prašo:
a. LB apylinkes savo ribose 

suregistruoti visus lietuvių kil
mės vaikus, nelankančius litua
nistinių mokyklų, ir duomenis

Rugpiūčio 31 posėdžiavo Žygio į Washingtoną komitetas. Iš k. I-je eilėje sėdi E. Podleckis, 
R. Milukaitė, B. Radzivanienė, dr. A.K. Bogdanovics, H. Kulber, stovi: Audėnas, A. 
Bitėnas, M. Matulaitytė, R. Balsys, P. Sandanavičius, Aloyzas Balsys, R. Kezys. Nuotr. L. 
Tamošaičio

JAV LB AŠTUNTOJI TARYBA
PASISAKO
pranešti LB apygardos valdybai 
iki ateinančių mokslo metų pra
džios;

b. LB apylinkių valdybų pa
reigūnus su bendradarbiais ap
lankyti visas apylinkės lietuvių 
šeimas, kurių vaikai nelanko 
lituanistinės mokyklos, paragin
ti leisti savo vaikus į lituanisti
nes mokyklas ir duomenis pra
nešti savo LB apygardos valdy
bai;

c. LB apygardų valdybas pra
nešti lituanistinio švietimo va
jaus rezultatus JAV LB švieti
mo tarybai.

2. JAV LB taryba įpareigoja 
JAV LB apylinkes ir apygar
das atsiskaityti su krašto valdy
ba už Vasario 16-osios aukas 
iki gegužės 1 ir už rugsėjo mė
nesio vajų ir solidarumo įnašus 
iki lapkričio 1.

3. Atsižvelgiant į tai, kad JAV 
LB tarybos nariai nėra pilnai in
formuoti apie JAV Lietuvių Jau
nimo Sąjungą, jos darbus ir už
mojus, JAV LB taryba įpareigo
ja tarybos prezidiumą pakviesti 
JAV LJS valdybą dalyvauti bū
simose tarybos sesijose, jos pra
nešimą įtraukiant į darbo
tvarkę.

4. JAV LB taryba įpareigoja 
JAV LB krašto valdybą paruošti 
sąrašą esamų lietuvių ir kitų sti
pendijų šalpos fondų ir jį pri
statyti visuomenei, ypač jauni
mo organizacijom ir organam.

5. Kultūrinio palikimo išlaiky

mas yra labai svarbus. Universi
tetuose ir viešose bibliotekose 
sutelkta medžiaga gali dėl per 
mažo naudojimo su laiku atsi
durti pavojuj. Privačiom ko
lekcijom taip pat yra sunaikini
mo grėsmė. Tad JAV LB kultū
ros taryba yra įpareigojama 
kreiptis į Lietuvių Fondą, kad 
bent porą metų būtų skirtos di
desnės sumos archyvam su
tvarkyti ir išsaugoti.

6. JAV LB taryba sudaro spe
cialią pakomisę JAV LB tarybos 
rinkimų taisyklėm suprastinti ir 
paveda tai pakomisei iki š.m. 
lapkričio 30 paruošti rinkimų 
taisyklių projektą, jį išsiuntinėti 
organizacinės-administracinės 
k-jos nariam susipažinti. Pasta
rieji savo nuomonę pareiškia iki 
1978 sausio 15. Pakomisė paruo
šia ir persiunčia tarybos prezi
diumui galutinį rinkimų taisyk
lių projektą ne vėliau, kaip iki 
1978 vasario 16. Prezidiumas tą 
projektą pateikia tarybos sesijai.

Taryba patvirtina šią pakomi
sę: Kazys Jankūnas, Balys Rau
gas ir Aleksandras Vakselis.

7. JAV LB taryba sudaro spe
cialią pakomisę JAV LB įstatam 
peržiūrėti ir paveda jai ateinan- 
čioj tarybos sesijoj raštu pateik
ti siūlymus. Esant pasiūlytų pa
keitimų, juos svarstys organiza- 
cinė-administracinė komisija ir 
nutarimus pateiks pilnaties sesi
jai.

Nutarta paskelbti spaudoj ir 

LB aplinkraščiuose, kad LB na
riai, LB apylinkių ir apygardų 
valdybos siųstų savo pageidavi
mus dėl įstatų šiai pakomisei.

Taryba patvirtina šią pakomi
sę: Antanas Butkus, Vytautas 
Kutkus, Edmundas Lenkauskas, 
Algis Rugienius ir Vytautas Vi
dugiris.

8. JAV LB taryba nutaria pra
vesti JAV LB atstovų į 1978 
PLB seimą rinkimus korespon- 
denciniu būdu ir įpareigoja JAV 
LB tarybos prezidiumą juos 
įvykdyti šia tvarka:

a. Prezidiumas atsiklausia 
visų 81 JAV LB tarybos narių

ir visų 68 JAV LB apylinkių 
pirmininkų, kurie iš jų sutinka 
kandidatuoti į PLB seimo atsto
vus.

b. Visi JAV LB tarybos nariai 
ir visi JAV LB apylinkių pirmi
ninkai iš kandidatų sąrašo iš
renka 45 atstovus į 1978 PLB 
seimą. Likusieji kandidatai tam
pa antrininkais.

c. Prezidiumas įpareigotas 
šiuos atstovų rinkimus pravesti 
iki 1978 sausio 31.

JAV LB VlII-osios tarybos re
zoliucijos, priimtos antrojoj se
sijoj Clevelande, Ohio, 1977 
birželio 19

1. JAV LB taryba dar kartą 
prašo LB apylinkes skatinti jau
nimą dalyvauti lituanistiniuose 
kursuose ir parūpinti stipendijas 
jaunuoliam, dalyvaujantiem JAV 
LB švietimo tarybos rengiamuo
se kursuose Dainavoj ir PLJS 
ryšių centro rengiamuose litua
nistinių studijų seminaruose.

2. Tvirtina švietimo tarybos 
pirmininko Broniaus Juodelio 
pateiktą pranešimą apie atliktus 
darbus, lituanistinių mokyklų 
sudėtį, finansus, apyskaitą bei 
ateities planus, pritaria lituanis
tinio švietimo veiklos stiprini
mui ir dėkoja švietimo tarybai 
už jos darbus.

3. Išklausiusi švietimo tarybos 
pirmininko ir švietimo komisijos 
pranešimus dėl mokyklų refor
mos, programų pertvarkymo ir 
lituanistinio švietimo pritaiky
mo dabarties reikalavimam, pri
taria mokytojų studijų savaitėj 
Dainavos stovykloj 1977 rengia
mom diskusijom ir kviečia su
interesuotus asmenis šiuo reika
lu domėtis ir diskusijose daly
vauti.

4. Dėkoja Lietuvių Fondui už 
teikiamą paramą lituanistiniam 
švietimui ir prašo tą paramą dar 
daugiau padidinti.

(nukelta į 4 psl.)

VERČIAU BŪTŲ NESAKĘS

JURGIS JANKUS

Sako, kodėl Kuba prastesnė už 
Kiniją, Rusiją ar Jugoslaviją? 
Ar todėl, kad ji mažytė, o anie 
dideli? Rusams, sako, grūdus 
per užpakalį kišam, o Kubą rei
kia pasmaugti. Jeigu jau nori 
smaugti, pradėk nuo didelio, 
tada maži patys kojas pakratys. 
Ar ne teisybę jis sakė? O antra 
vertus, manai, kad daug tų do
lerių pasiekia Kubą? Iš dešim
ties dolerių gal dešimt centų. 
Šelpiu ne Kubos komunistus, 
bet visokio plauko tarpininkus. 
Beje, ar atsimeni Edį? — staiga 
paklausė.

Edį atsiminiau. Tinginį tokį. 
Prižiūrėdavo mašinas, formas 
pakeisdavo, bet daugiausia kur 
nors kampe pralindėdavo. Ro
bertas pašūkaudavo, ir vėl vis
kas būdavo ramu. Per pietų per
trauką vėl abu alų, pečius surė
mę, siurbdavo. Jį ir Petras iš 
Roberto paveldėjo, paskum vie
ną dieną nebeatėjo į darbą, ir 
niekas nebežinojo, kas jam atsi
tiko. Net algos nebeatėjo pasi
imti. Bet tas atsitiko, kai aš jau 
seniai buvau iš fabrikėlio išėjęs, 
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ir sužinojau tik iš kitų. Gal net 
iš to paties Petro.

— Atsimenu, — pasakiau. — 
Ar atsirado? — dar pridėjau.

Petras peilio virkščia rūpes
tingai nubraukė cigaro pelenus 
į peleninę.

— Nepalieki? — paklausiau.
— Ko? — pakėlė akis.
— Pelenų.
— Kam juos palikti?
— Sako, kad geras cigaras su- 

sirūko nė vieno peleno nenu- 
metęs. Ar to negirdėjai?

Petras nusijuokė.
— Senų bobų pasaka. Laikyk, 

kol patys nulūš, kol visas pele
nais apsibarstysi, kol drabužius 
ir grindis šiukšlynu paversi. Dar 
kita tokia pasaka, kad, juo dau
giau pelenų laikosi, tuo dūmas 
geresnis. Niekas. Kaip gali būti 
dūmas geresnis, kad pelenai oro 
neprileidžia, ir taboka be de- 
guonio pradeda smilkti, pradeda 
dusti. Geriausias dūmas, kai 
oras laisvai cirkuliuoja. Gal gir
dėjai dar ir tokią pasaką, kad 
gero cigaro pelenai turi būti bal
ti? Nesąmonė! Biznieriai visada 

ieško kvailių. Jie tyčia taboką 
mirko velnias žino kokiuose 
chemikaluose, kad pelenai būtų 
balti, o kvailiai rūko chemikalus 
ir didžiuojasi. Grynos tabokos ir 
pelenas grynas. Kaip pelenas.

Daugiau nieko.
Patraukė dūmą, pažiūrėjo, 

kaip jis kyla į lubas.
— Vakar buvo užėjęs, — pasa

kė tebežiūrėdamas į dūmus.
Iš karto nesumečiau, kas?
— Edis?
— Nepažintum. Užsiauginęs 

barzdą, aptukęs. Sakytum, koks 
profesorius. Nepažinau net kai 
prašneko. Kai pasisakė, ir tai 
buvo sunku patikėti.

— Turtingą našlę susirado?
— nusijuokiau.

— Ne našlę ... — nutęsė, 
persvėrė cigarą per melsvo ak
mens peleninės kraštą, atida
rė stalčių, išėmė storą geltoną 
voką ir pametė prieš mane.

— Žiūrėk! — pasakė.
Praskleidžiau ir išverčiau 

akis: keturi ryšuliai šimtinių.
—Keturiasdešimttūkstančiųir 

dar kiek viršaus, — pridėjo.
Nesuvokiau, kodėl man juos 

pakišo, ir nesugaudžiau, ką pa
sakyti. Valandėlę tylėjom abu, 
paskum pasakiau:

— Kas čia per pinigai?
— Ir pats nežinau. Apžiūrėk!
— Bet vis tiek ... — pradė

jau ir nebegalėjau sumesti kaip 
baigti. — Ar yra koks ryšys tarp 
tų pinigų ir Edžio?

— Matai, čia išeina nei šio
kia, nei tokia istorija. Viskas iš 

juoko. Sakei, kad Edį atsimeni, 
tai apie jį nėra ko daug ir šnekė
ti. Sykį per pietų pertrauką 
valgėm sumuštinius. Zazara, gal 
atsimeni ir tą, atnešė kažin kokį 
kepsnį, padalino visiems po ga
balą. Kažin kuris pradėjo anek
dotą, o Edis įšoko į pasakojimo 
vidurį ir sako . . . Juk žinai, kad 
jis niekada nemokėjo klausyti, 
ką kas kitas sako, bet visi turėjo 
girdėti tą, ką jis užsimanė pa
sakyti. Tada ir sako: “Piter, tu 
daug išmanai. Pasakyk, ką reikia 
dalyti, kad nereikėtų dirbti?” O 
man, tur būt, pats velnias pakišo 
atsakymą. Sakau: Apiplėšk 
banką, ir nereikės. Jeigu pasi
seks — nereikės, jeigu pagaus — 
irgi nereikės. Viskuo būsi 
aprūpintas.” Visi nusijuokė, juo
ką juoku ir paliko. Tada mudu 
su Hilde jau buvom išėję iš 
palėpės. Radom nebrangų 
namuką čia ant upės kriaušio. 
Iš tos pusės gatvė, o va iš čia, 
kaip Kaune nuo Linkšmakalnio. 
Akis tik anapus upės už namų 
teužkliūva. Gal neturėjai 
progos nė žvilgterėti. Eikš.

Pakilom. Nusivedė į erdvų 
salioną, atitraukė užuolaidas, 
užgesino šviesas. Toli, gal už ko
kio pusmylio, žiburiavo tūkstan
čiai šviesų, o tarp jų ir čia — 
nieko. Tamsi tuštuma.

— Matai. Erdvės, kaip nuo 
Smilgių piliakalnio. Kiemas dar 
nebaigtas. Kaimynų lauželį nu
rūkau, savo nugrioviau. Ką gi, 
mudu su Ililde tik dviese, nors 
į senatvę laisviau pabūsim. Že

mė ligi pat upės, bet šlaitas 
status, kaip siena. Kad ne nak
tis, nueitumėm pažiūrėti. Galvo
ju laiptus nuleisti. Hildės tėvas 
plaukiodavo Vėzeliu. Ji prisime
na, kaip ir ją pasiimdavo kartu. 
Manau, nieko nesakęs, nupirksiu 
laivuką, kruizeriuką kokį, nuve
siu ir pasakysiu: plaukiam. Mer
gaitei ir akys iš kaktos iššoks. 
Bet tada . . . matau. O, jau bus 
geras metų gabalas, bet aną va
karą matau, kaip dabar. Namo 
grįžau jau sutemus. Vienas pre
sas buvo sugedęs, tai prasičiu- 
pinėjau kelias valandas, grįžęs 
nusimaudžiau, pavalgiau, atsisė
dau pažiūrėti laikraščio, kai pa
sibeldė į langą. Ne į duris, bet 
į langą nuo upės pusės. Pagal
vojau, ar ne Hildė, išnešusi 
šiukšles, bus duris užsitrenkusi. 
Išeinu, ogi priešais pusnuogė 
žmogysta. Net atgal pašokau. O 
jis: “Piter, dėl Dievo, įleisk.” 
Pažinau Edį. Įsivedžiau. Visas 
šlapias, susibraižęs, su vienais 
apatiniais. Pamėlęs ir danties 
ant danties nebesulaiko. Pašau
kiau Hildę. Ta tuoj padarė karš
tą vonią. Įkišau. Po valandėlės 
atsigavo. Subraižymus patepiau 
tinktūra, daviau savo pižamą, 
supyliau gerą klebonišką kon
jako. Tas visiškai vyrą numušė. 
Kol Hildė pataisė ant sofos pata
lą, jis jau knarkė. Ir per visą laiką 
tik vieną sykį tepravėrė burną. 
Kai tik įleidau, tuoj pasakė: “Tik 
niekam neprasitark, kad aš čia.” 
Ir viskas. Daugiau nė žodžio. 
Visiškai ne kaip Edis. Nė ne
klausi) jau. Sakiau, kai atšils,

pats p. akys, o jis bimpt ant so
fos ir — po pasakymo. Mudviem 
su Hilde rūpestis. Jeigu jau at
bėgo toks ir jeigu prašė, kad 
niekam nepasakytumėm, turėjo 
būti kas negera. Hildė tvarkos 
žmogus. Tuoj ėmė raginti, kad 
reikia pašaukti policiją. Bet aš 
kitoks. Daugumas mūsų lietuvių 
kitokie. Mums geriau neturėti 
jokių reikalų su policija. Per kar
tas tas, tur būt, įaugo į kraują, 
tapo įgimtu apsaugos jausmu. 
Jai policininkas pats luliminu
sias draugas, kurio gali šauktis 
kiekvienoj bėdoj, o man ver
čiau jo nematyti. Manau, kad tas 
pats ir tau. Atsimeni, fabrike pa
šnekėdavo, kad Edis mergišius. 
Pasakiau tą ir Hildei. Sakiau, kas 
nors nutvėrė pas pačią, ir varg
šas išlėkė tik apatinius tepasi- 
griebęs. Kokio didesnio nusikal
timo jis tikrai negalėtų padaryti. 
Ji, kiek apsiraminusi, užmigo, 
bet aš negalėjau. Aš jau toks 
kvailas, kad ant nebaigto darbo 
miegoti negaliu. Atsitinka kas 
nors fabrike ne taip, ir aš visą 
naktį taisau, tvarkau, kol pary
čiais suglaudžiu bluostą. O čia 
velnias žino, kokią bėdą galiu 
užsitraukti. Ko bėgo ne namo,

bet čia? Buvo gerokai po pusiau
nakčio, kai išgirdau krebž
dant. Jis buvo atsikėlęs, žiū
rinėjo pasiėmęs laikraštį. Man 
įėjus, krūptelėjo. “Kodėl nemie
gi?” pasakiau. O jis: “Duok kuo 
nors apsivilkti. Tik ne darbi
nius,” pridėjo. “Tik ne tuoj.”
atsisėdau į foteli. (Bus daugiau)
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Kultūriniai renginiai Kennebunkporte

KETURIOS DAILĖS PARODOS

Reta vasara turėjo tokią kul
tūrinę programą, kaip ši. Čia 
pranciškonų vasarvietėj vyko 
parodos, literatūros vakarai, 
koncertai. Visą programą supla
navo ir ją suorganizavo Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM, ku
riam buvo pavesta globoti ir sve
čius.

Kennebunkporto kultūrinė 
vasara prasidėjo parodų atidary
mu. Liepos 3, kada buvo Lietu
vių diena — piknikas, atidaryta 
Vidos Krištolaitytės tapybos pa
roda, liepos 6 — Kazimiero 
Žoromskio tapybos paroda, 
liepos 9 — Vytauto Igno grafi
kos paroda, liepos 16 — Viktoro 
Vizgirdos tapybos paroda. Ta 
pačia proga jis rodė skaidres ir 
supažindino su lietuvių daili
ninkų kūryba.

Dail. Vytautas Ignas
Eidamas į didžiąją salę, pir

miausia pastebėjai Vytauto Igno 
grafikos parodą. Ji buvo išstaty
ta pirmajame valgomajame, kur 
sienos išmuštos tamsiom len
tom. Buvo išstatyta apie 15 di
desnio formato grafikos raižinių, 
atliktų daugiausia lentoj. Raiži
niai buvo įdėti į paspartas, už
kloti celofanu ir su dideliais 
smeigtukais pritvirtinti prie sie
nos. Prie kiekvieno paveikslo 
buvo pavadinimas, kaina.

Šie kūriniai buvo tik parodo
mieji. Jei kas pirko, tai Tėv. 
Andriekus, kuris rūpinosi visom 
parodom ir kūrinių pardavimu, 
iš bibliotekos atnešdavo jau kitą 
atspaudą, paliktą pardavimui.

V. Ignas mėgsta neįprastai di
delį formatą. Tai bene didžiau
si jo raižiniai, išraižyti medžio 
lentose, rečiau linoleumo lapuo
se. Mėgsta medį, mėgsta ranka 
perbraukti, pjaustyti piūkleliais 
ir padaryti visokius fantastinius 
paukščius. Mėgsta ir medį raižy
ti. Turi puikią raižymo techniką, 
didelę vaizduotę ir kantrybę. 
Tad jo raižiniai yra lyg kokios 
lietuviškos pasakos.

Jis turi savitą grafikos braižą. 
Visoj kompozicijoj dominuoja 
daugiausia tamsios sodrios lini
jos, dažniausiai išrėžtos tiesiom 
kryptim, ne raitytos, ne ban
guotos. Mėgstama ornamentuoti 
vedamąją temą, sumaišyti ją su 
pasakų pasauliu. Ir čia susidaro 
jo raižinių patrauklumas ir gro
žis.

Temos dažniausiai lietuviš
kos. Jautriai jis pažįsta lietuvių 
liaudies meną ir tą keistą mis
tinę nuotaiką perduoda savo rai
žiniuose. Tad nenuostabu, kad 
raižiniuose randame ir Rūpinto
jėlį, šv. Kazimierą, piemenukus, 
angeliukus, Madonas. Jie trak
tuojami primityviai, su labai la
kia fantazija.

Mėgsta jis savo kompoziciją 
padalyti atskirais stačiakampiais, 
kvadratais ir ten sudėti visai 
naujus motyvus, kad sudarytų 
vieną paveikslą — vieną temą. 
Tokiame paveiksle — Lithuania 
— rasime ir malūnus, karves, 
Rūpintojėlį, lietuviškus orna
mentus.

V. Ignas buvo čia pirmą kartą. 
Parduota nemaža jo kūrinių.

Dail. Vida Krištolaitytė
Gr< ' imoj valgyklos salėj buvo 

iškabinta Vidos Krištolaitytės 
pa? oda. Ir pernai čia buvo jos 
tapybos kūrinių paroda.

Šiemet savo parodos atidary
mu čia ji pradėjo kultūrinės va
saros sezoną. Tapo akriliu. La
biausiai mėgsta pajūrio temas. 
Matai šiurpią jūrą, uolas, rūs
čius debesis, pakrantes, me
džius ir parkus, į kuriuos atsi
rita tie patys audringi kamuo- 
liuoti debesys. Kartais atitolsta- 
ma nuo jūros, sustojama ties 
kokiu parko motyvu ar natiur
mortu. Bet ir tas natiurmortas 
nutapytas toj pačioj pajūrio at
mosferoj.

Ji turi savo tapybos stilių — 
ekspresionizmą. Ieško išraiš
kos, linijos ir spalvos akcento, 
daug ką apibendrina, apjungia 
savo plačiu teptuku. Teptuko 
brūkšnys visur jaučiamas. Jis ir 
duoda paveikslui dinamikos bei 
virpėjimo.

Buvo išstatyta apie dvidešimt 

vidutinio formato paveikslų. 
Dailininkė dalyvavo atida
ryme ir dar kurį laiką svečia
vosi Kennebunkporte, paskui iš
vyko į Nevv Yorką.

Dail. Viktoras Vizgirda
Vasarnamio skaitykloj ir tele

vizijos erdviam kambary buvo 
Viktoro Vizgirdos kūrinių pa
roda. Dailininkas dabar gyvena 
Cape Gode. Kennebunkporte 
su paroda pasirodo ne pirmą 
kartą.

Ši paroda buvo lyg apžval
ginė, nuo 1947 iki dabar. Matė
si, kaip keičiasi dailininko santy
kis su gamta ir tos gamtos trak
tavimas. Pirmuosiuose pa
veiksluose dar stipriai jaučiami 
tapomi objektai — medžiai, na
mai. Jie turi savo paskirtį ir sa
vo gyvenimą. Vėlesniuose dar
buose objektai nustojo savo pa
skirties, savo gyvenimo. Jie už
leidžia vietą dailininko žaismui. 
Dabar dailininkas ieško ritmo 
sąskambių, sprendžia grynai 
kompozicines, spalvines proble
mas. Taip jo medžiai pasidaro 
tik keliais brūkšniais pabrauk
ti, namai tik kokia eskizine lini
ja atžymėti. Bet jis į žiūrovą 
kalba savo intensyvia paveikslo 
sąranga ir savo koloritu.

Apskritai jo paveiksluose do
minuoja tamsus koloritas, dau
giau melsvai tamsus, lyg kažko
kia mistika, į kurią gali pasiner
ti ir svajoti.

V. Vizgirdos paveikslai dau
giausia atlikti akriliu.

JAV LB TARYBA PASISAKO
(atkelta iš 3 psl.)

5. Dėkoja tom LB apylinkėm 
ir apygardom, kurios finansiškai 
ir kitais būdais remia lituanisti
nes mokyklas, ir prašo visas 
LB apylinkes ir apygardas litua
nistinio švietimo rėmimą sustip
rinti.

6. Dėkoja PLB valdybai užjos 
globą PLJS ryšių centro rengia
miem lituanistinių studijų semi
naram.

7. Kasmetinės Vasario Šešio
liktosios vajaus aukos, rugsėjo 
mėn. vajaus aukos ir solidarumo 
įnašas yra kiekvieno Bend
ruomenės nario aukščiausia pa
reiga ir garbė. Tad JAV LB 
taryba skatina apylinkių ir apy
gardų valdybas iš anksto suda
ryti planus ir pasiruošimus sėk
mingam vajų pravedimui ir soli
darumo įnašų išrinkimui.

8. Siūlo, kad leidinys Brid- 
ges turėtų vadinamą Campus 
skyrių, liečiantį lietuvių studen
tų universitetų klubų veiklą. 
Tai medžiagai surinkti patariama 
kreiptis į LJS-gą.

9. Pageidauja, kad Bridges 
būtų siuntinėjamas į universite
tus, ypač į tuos, kuriuose studi
juoja lietuvių kilmės jaunimas, 
pvz. Pennsylvanijoj, Naujojoj 
Anglijoj ir kitur, pagal jaunimo 
reikalų darbo komisijos sudarytą 
sąrašą.

10. Skatina JAV LB padalinius 
informuotis apie Lietuvių Jauni
mo Sąjungos padalinių parengi
mus ir juos aktyviai remti.

11. Kultūrinį darbą dirba eilė 
lietuviškų institucijų, organiza
cijų ir pavienių asmenų. JAV LB 
taryba tai teigiamai vertina ir 
skatina juos tą darbą tęsti. JAV 
LB kultūros taryba, kiek gali, 
tą darbą turėtų remti.

12. Masinio pobūdžio kultūri
niai renginiai turi išeiviją jun
giančią bei skatinančią reikšmę. 
Lietuvių Bendruomenė turi tęs
ti tautinių šokių švenčių ir dainų 
švenčių rengimą ir dalyvavimą 
mokslo ir kūrybos simpoziumų 
ruošime. Šia proga visuomenė 
kviečiama savo darbu, lėšomis ir 
dalyvavimu paremti 1977 metų 
mokslo ir kūrybos simpoziumą, 
PLB seimą bei Kanados LB, 
JAV LB ir ŠALFASS rengia
mas pasaulio lietuvių dienas 
1978 Toronte.

13. Besirūpindama kultūros 
puoselėjimu, kultūros taryba yra

Dail. Kazimiero Žoromskio 
tapyba

Antrame vasarvietės aukšte, 
kavinės salėj, buvo išstatyta Ka
zimiero Žoromskio tapybos kū
riniai. Ji buvo sudėta iš dviejų 
dalių — tai, ką dailininkas tapo 
vasaros metu gamtoj, ir tai, ką 
jis tapo mieste, savo studijoj.

Dešinėj ir buvo sukabinta 
Kennebunkporto vasara, o kairėj 
— Nevv Yorko liniuoti raštai.

Atostogaudamas Kenne
bunkporte, jis daug dėmesio 
skiria gamtos stebėjimui, jos stu
dijom ir jos tapybai. Parsineša 
iš gausaus gėlyno gėles ir tapo. 
Mėgstamiausios jo gėlės — naš
laitėlės. Paveikslai nedidelio 
formato, gėlės įmerktos stiklinėj 
stebi savo tamsiai violetinėm 
akim. Čia keičiasi spalvų gamos, 
ruda, mėlyna, dažniausiai gelto
na, saulės nužerta spalva.

Impresionistiškai tapo ir gam
tovaizdžius, scenas iš Kenne
bunkporto. Čia matėm įlanką 
prie laivelių namo ir prieplau
ką su mažuoju švyturiu, priešin
ga pusė prie laivelių namo.

Kitoj sienoj buvo iškabinti jo 
raštuoti linijų audiniai, kur pro 
plyšius švytėjo giluma, plaukia 
debesys, nuo vandenų kyla rū
kai. Ši paveikslų giluma irgi daž
niausiai paimta iš šio pajūrio, 
iš kiautelių piešinių, iš akmenų 
ir iš pačios gamtos, kai iš kana
lų ir iš jūros pakyla rūkas.

K. Žoromskis vieną vakarą 
vaizdžiai kalbėjo apie meną, 
kaip per meno istoriją ritasi 
formos, spalvos, šešėlio sampra
ta. Paskaitą pailiustravo paveiks
lais iš knygų. Paskaita buvo rug
piūčio antroj savaitėj.

-o- 

skati narna taip pat atkreipti dė
mesį į masinio bei populiarink) 
pobūdžio leidinius. Pavyzdžiui, 
turėtų būti išleisti:

a. kišeninis lietuvių-anglų ir 
anglų-lietuvių kalbų žodynas;

b. dainorėlis su gaidomis;
c. papročių ir tradicijų knyga;
d. reprezentacinis leidinys 

apie Lietuvą anglų kalba.
14. Kultūros taryba turėtų ras

ti būdus, kad ryškesni kultūri
niai pasiekimai, pasireiškią di
desnėse kolonijose, pasiektų to
limesnes ir mažesnes apylinkes, 
tam panaudojant dabartines 
technikines priemones, kaip 
“videojuostas”, filmus, skaidres 
ir panašiai.

15. JAV LB taryba, pabrėž
dama Bendruomenės idėjos 
skleidimo reikšmę, susijusią su 
pačios Bendruomenės organiza
ciniu stiprėjimu bei augimu, 
konstatuoja, kad šitiem tikslam 
sėkmingai tarnauja PLB valdy
bos leidžiamas Pasaulio Lietu
vis. Todėl primena, kad Pasau
lio Lietuvio skaitymas ir rėmi
mas yra ne tik paskiro lietuvio, 
bet ypač Bendruomenės dar
buotojų uždavinys ir pareiga.

16. Dėkoja lietuvių visuome
nei, remiančiai Lietuvos laisvi
nimo darbą, ir kviečia jame iš
tesėti.

17. Šiandieninis laisvojo pa
saulio dėmesys žmogaus teisių 
atžvilgiu plėstinas, pabrėžiant 
tautų apsisprendimo teisę. JAV 
LB aukščiausias tikslas yra lais
va, demokratinė, nepriklausoma 
Lietuva.

18. JAV LB taryba siekia tarp- 
veiksninių įtampų pašalinimo ir 
skatina bei kviečia visus Lietu
vos laisvinimo veiksnius derinti 
savo veiklą ir darbus.

19. JAV LB krašto valdyba 
skatinama, bendradarbiaujant su 
kitais veisniais, imtis žygių Lie
tuvos diplomatinės tarnybos tęs
tinumui užtikrinti.

20. JAV LB taryba ragina lie
tuvių visuomenę ryšių su oku
puota Lietuva palaikymo klausi
me laikytis laisvinimo veiksnių 
konferencijose priimtų nuta
rimų.

21. JAV LB krašto valdyba 
skatinama dėti pastangas atgau
ti iš Radio Liberty ir Radio Free 
Europe vadovybės prarastą lie
tuviškų transliacijų Į okupuotą 
Lietuvą laiką. Amerikos Balso 
atvejy siekti platesnių Lietuvą

Pranciškonų vasarvietės virėjų ir prie stalo patarnautojų štabas. Iš k. Loreta Baš- 
kytė, Aldona Pauliukonytė, Bronė Tamašauskienė, brolis Robertas, OFM, Il-je eilėje Rima 
Reventaitė, Birutė Bivainytė, Elzbieta Nelsonaitė. Ant sienų matosi dail. V. Krištolai- 
tytės paveikslai. Nuotr. Jurgio Jankaus

Vasarotojai turėjo progos pa
gyventi su 4 dailininkų kūriniais 
ir juos giliau įsisavinti. Kai ap
lankomai paroda, tai kūriniai taip 
neįstringa atmintin. Dabar juos 
matė diena dienon. Visi paste
bėjo naujas detales, suprato ir 
dailininko polėkius. Tokios pa
rodos labiau suglaudina daili
ninkus su publika, jų menas pa
sidaro kur kas suprantamesnis, 
malonesnis.

Reikia pridėti, kad visa aplin
ka čia labai meniška. Kokios 
koplyčios, Stacijos, Liurdo gro
ta. Kiek galerijų mieste. Tai iš
tisas didelis muziejus. Ir šiame 
dideliame meno judėjime lietu
viai dailininkai irgi turi savo 
ryškią v ietį. (p. j.) 

liečiančių žinių perteikimo.
22. JAV LB taryba entuzias

tiškai remia Pabaltiečių Žygį 
Už Žmogaus Teises VVashingto
ne, D.C., š.m. rugsėjo 24, ir 
vertina PLJS parodytą iniciaty
vą šiame reikale. Visa lietuvių 
visuomenė kviečiama remti šį 
žygį savo dalyvavimu ir auko
mis.

23. Kviečia lietuvių visuo
menę padėti Lietuvių Religinei 
Šalpai, populiarinant Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikas ir 
iš okupuotos Lietuvos ateinan
čią pogrindžio literatūrą.

24. JAV LB krašto valdyba 
kviečiama plėsti savo veiklą So
vietų kalėjimuose ir koncentra
cijos stovyklose kenčiančių poli
tinių kalinių gelbėjimo srity.

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

PACKAGE EXPRESS t TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)©

VYRIAUSIA įSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW 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.

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

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 .............
Buftalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ............................
Chicago 22, 111. — 1241 No. Ashland Avenue ....................
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street ........................
Chicago, III. 60609 — 1855 VVest 47 Street ........................
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilvvorth Avenue ..............
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue .............
Lakevvood, N.J. 08701 — 234 Second St................................ .
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ...........
Hartford, 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue .................
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ..........
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ..............................
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St..........................................
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue .................
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy. . 
Rahvvay, N.J. — 47 East Milton Avenue ..............................
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė..........................
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue ........................
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ....................
VVoodhaven. Ųueens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė. 
Herkimer,N.Y. McKennan Rd........................................................

25. JAV LB taryba sveikina 
JAV prez. J. Carterį už jo lai
kyseną ginant žmogaus teises ir 
prašo nepamiršti lietuvių tautos 
laisvės troškimo.

26. Sveikina pavergtą lietuvį, 
kurio herojiška laikysena stebi
na pasaulį ir teikia išeivijos lie
tuviam stiprybės kovoj už Lie
tuvos laisvę.

27. Apeliuoja į visas LB apy
linkes ir LB apygardas rūpestin
giau vykdyti LB krašto valdy
bos nurodymus ir LB tarybos 
nutarimus įstatų ir taisyklių rė
muose.

Tarpusavio susiklausymui ir 
komunikacijai sustiprinti skati
nami:

a. rajoninių apylinkių valdybų 
suvažiavimai;

b. krašto valdybos vicepirmi
ninkų asmeniniai kontaktai bei 
telefoniniai apklausinėjimai.

28. JAV LB taryba kreipiasi į 
LB apylinkes ir apygardas, pra
šydama skirti lėšų ilgalaikiam 
Lietuvių Bendruomenės idėjų 
puoselėjimui, skleidžiant bend
ruomeninę literatūrą, k.a. Pasau
lio Lietuvį, Bridges ir kt. nemo
kamai tose vietovėse, kuriose 
tos pagalbos ypatingai reikia. Vi
sur kitur prašoma platinti šią 
literatūrą išrenkant už ją prenu
meratą.

29. Antroji Šios tarybos sesi
ja vertina krašto valdybą už sėk
mingas pastangas užmegzti kon
taktą su Altą, konkrečiai jai pa
siūlos 1977 gegužės 31 laišku

MŪSŲ SKYRIAI 

šią penkių punktų programą, 
kaip pasitarimų bazę:

a. pasikeitimas ryšininkais, 
siekiant Altos ir JAV LB veik
los derinimo bei informacijomis 
pasikeitimo;

b. Jungtinių Altos ir LB dele
gacijų sudarymas, lankant Bal
tuosius Rūmus ir valstybės de
partamentą;

c. laisvo apsisprendimo teisės 
suteikimas Altos skyrių ruošia
muose Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjimuose;

d. jungtinio fondo įsteigimas 
Altos, LB ir Vliko veiklos už
davinių finansavimui;

e. Altos ir JAV LB eventua
lus susijungimas, pagrindu pa
sitarimui imant dr. Ant. Butkaus 
spaudoj skelbtą projektą.

30. JAV LB taryba pozityviai 
vertina JAV LB krašto valdybos 
veiklą ir linki toliau sėkmingai 
tęsti bendruomeninį darbą.

— Lietuvių dienos Montrea- 
lio parodoj vyko rugsėjo 1-3. 
Etninių grupių paviljone “20 
nations — 20 cultures” tuo lai
ku budėjo lietuvaitės, vyko tau
todailės paroda. Vakarais lietu
viškas programas atliko Gintaro 
ansamblis, Aušros Vartų parapi
jos oktetas, dainų trejetukas — 
Rasa ir Ina Lukoševičiūtės ir Ry
tis Bulota.

— Vliko valdyba paskyrė 500 
dol. Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos rugsėjo 24 ruošiamai 
demonstracijai už žmogaus tei
ses VVashingtone, D.C. (E)
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SESERYS, KURIOS MOKO IR SLAUGO
Šv. Kazimiero seserų vienuolijai 70 metų

Vieną kartą, dar esant gimna
zijos žemesnėse klasėse, mano 
tėviškėj, Žemaičių Kalvarijoj, at
sirado vienuolės. Mažas būrelis, 
kokios penkios. Ir kas jos ir ko 
jos čia atvyko?

Greit paaiškėjo, kad tai ka- 
zimierietės vienuolės. Jos čia at
vyko įkurti dar vienos pradžios 
mokyklos šalia jau veikiančios 
valdiškos mokyklos. Pakvietė jas 
tėvai marijonai, kurie Ž. Kalvari
joj turėjo savo vienuolyną ir ku
rie tvarkė tą parapiją.

Seserys apsigyveno mažame 
namely ant kalniuko prie Kry
žiaus Kelių pirmos — Pasku
tinės vakarienės — koplyčios. 
Iš gatvės buvo paprastas įėji
mas, o kitoj namo pusėj buvo 
didelis ir staigus šlaitas. Taip 
nuo kalniuko pro langus matei 
platų slėnį, kur plaukė Varduva, 
kur dumsojo ūkininkų sodybos. 
Gal tas didelis šlaitas ir slė
nis priminė jom senus vienuo
lynus, kurie būdavo statomi kal
nų keterose, ant upės skardžių.

Seserys buvo užsiėmusios. Jos 
uoliai dirbo su vaikais, su an
gelaičiais. Atrodė lyg kokios 
kregždės — juodi abitai, baltos 
krūtinės.

Tai buvo pirmoji pažintis su
> vienuolėm kazimierietėm. Pas

kui jas mačiau Telšiuose, Kau
ne. Koks buvo gražus ir įspū
dingas jų vienuolynas Pažaisly
je!

-o-
Į Lietuvą jas pakvietė vysk. 

Pranciškus Karevičius. Jis buvo 
didis patriotas, norėjo, kad jau
noj Lietuvos respublikoj būtų 
ir lietuvaičių vienuolynas. O 
toks vienuolynas jau buvo įsi
kūręs Amerikoj.

1920 spalio 2 į Kauną atvy
ko Motina M. Marija Kaupaitė, 
vienuolijos įkūrėja. Atvyko su 
seserim M. Immaculata Dvara- 
nauskaite, M. Ona Marija Ra
kauskaite, M. Kotryna Balčaite ir
M. Angele Braškiūte.

Seserys buvo apgyvendintos 
buvusiam kamaldulų vie
nuolyne Pažaisly. Čia 1920 lap
kričio 19 formaliai įkurta Šv. Ka
zimiero seserų kongregacija 
Lietuvoj.

Įsikūrimą ir vienuolyno at
naujinimą parėmė Lietuvos val
džia ir dvasiškija, parėmė ir 
Amerikos lietuviai. Taip jos ap
leistą. vienuolyną atremontavo, 
1928 gegužės 17 Pažaislin par
gabeno stebuklingą Švč. Merge
lės Marijos paveikslą, kuris karo 
metu buvo išvežtas į Rusiją-.

Lietuvoje 1921-28 kazimierie
čių kūrimuisi vadovavo M. Im- 
maculata Dvaranauskaitė, ku
rios brolis, kun. Vincas Dvara- 
nauskas, buvo marijonas, vie
nuolis, didis patriotas, prieš I-jį 
pasaulinį karą Seinuose buvęs 
vienas iš Šaltinio leidėjų.

Ir Lietuvoj seserys pirmiau
sia rūpinosi švietimu. Pirmiau
sia perėmė Pažaislio vienuolyne 
veikusią mokyklą, 1923 prie mo
kyklos įsteigė pensijonatą. Tais 
pačiais metais Vieškūnuose, ne
toli Pažaislio, atidarė pradžios 
mokyklą, vaikų darželį, o Pet
rašiūnuose perėmė globoti se
nelių prieglaudą. 1923 Saulės 
namuose įkūrė gimnaziją, kuri 
pasidarė didžiausia kazimierie
čių įstaiga Lietuvoj. Gimnazijoj 
dirbo 30 seserų, ją lankė 600 
mergaičių.

Prieš užeinant bolševikam 
1940, kazimierietės turėjo 150 
seserų, 13 misijų namų, 1 gim
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naziją, 2 amatų mokyklas, 2 se
nelių prieglaudas, 1 vaikų prie
glaudą, 10 pradžios mokyklų, 
apie 20 vaikų darželių, 3 bend
rabučius.

Koks tai didelis veiklos plo
tas. Ir kiek jos padarė Lietu
vai! Atėję bolševikai sugriovė 
visą jų darbą, namus nusavino, 
jas pačias išvaikė. Tik keliom 
pavyko pasiekti Ameriką ir įsi
jungti į Šv. Kazimiero kongre
gacijos seserų veiklą.

Vienuolijos pradžia
Kazimieriečių užuomazgą 

davė trys lietuvaitės: sesuo M. 
Marija Kaupaitė, sesuo Immacu- 
lata Dvaranauskaitė ir sesuo M. 
Concepta Unguraitytė. Savo 
misijai jos pradėjo rengtis 1902. 
Jos buvo įstojusios į Šv. Kry
žiaus seserų vienuolyną Ingen- 
bohole, Šveicarijoj. Globojo 
kun. A. Milukas.

Į Ameriką atvyko 1905. Pa
kvietė kun. A. Staniukynas ir 
Harrisburgo vyskupas. Dar dve
jus metus buvo Nekalčiausios 
Marijos Širdies seserų vienuoly
ne, Scranton, Pa.

Iš ten išėjusios, įkūrė savo lie
tuvišką Šv. Kazimiero seserų 
kongregaciją. Abitą jos gavo 
1907 rugpiūčio 29, o įžadus pa
darė rugpiūčio 30. Pirmasis jų 
vienuolynas buvo Mount 
mel, Pa. Ten jas įkurdino 
A. Staniukynas.

Vienuolijos pagrindinis 
las buvo — lietuvių parapijų 
mokyklose mokyti ir auklėti vai
kus religinėj ir tautinėj dva
sioj. Taip su kazimieriečių įsi
kūrimu atsirado ir pastovesnių 
lietuviškų mokyklų. Pirmoji jų 
vedama mokykla atidaryta 
Mount Carmel, Pa., Šv. 
žiaus parapijoj.

Prieš pirmąjį pasaulinį 
jos dirbo 7 mokyklose, o 
jau Įųrėjo dvi mergaičių akade
mijas, vadovavo 25 pradžios mo
kyklom, kuriose mokėsi 7000 
vaikų. 1955 jau turėjo 6 aukštes- 
nias mokyklas, kuriose mokyto
javo 88 seserys ir mokėsi 1514 
mokinių, dar vadovavo 
37 pradžios mokyklom, kuriose 
dirbo 224 seserys ir mokėsi 9394 
vaikai.

Ypač pažymėtina Šv. 
Kazimiero akademija. Įkurta 
kun. Staniukyno rūpesčiu 1911, 
1952 perstatyta ir pavadinta Ma
ria High School. 1955 rudenį 
toj mokykloj mokėsi 1507 moki
nės, dirbo 57 mokytojai.

Car- 
kun.

tiks-

1907
Kry-

karą
1932

Labdaros srity
Šalia mokyklų jos visą laiką 

turėjo senelių namus, našlaity - 
nus, ligonines.

Dabar kazimierietės turi šias 
ligonines: Šv. Kryžiaus ligoninę 
Chicagoj, pati didžiausia, Loreto 
ligoninę Chicagoj, Šv. Juozapo 
senelių prieglaudą Holland, Pa.

Nuo 1942 seserys dirba Ar
gentinoj, ten turi tris vienuoly
nus ir mokyklas. Turi savo mįsi- 
jas New Mexico ir Texas, kur 
ispaniškai kalbančiais mažai kas 
rūpinasi.

-o-
Palyginus su senom vienuo

lijom, 70 metų dar nedidelis am
žius, bet jis didelis lietuvišku 
mastu matuojant. Lietuviška se
serų vienuolija susiformavo ta
da, kada visa jėga lietuvių tau
ta veržėsi į naują gyvenimą, į

Gražusis Pažaislio vienuolynas prie Kauno. Pastatytas 17 amžiuj. Architektas L. Fre
do., Čia buvo kamaldulų vienuolynas. Atstačius nepriklausomą Lietuvą, čia 1920 įsi
kūrė Šv. Kazimiero seserys, kurios Lietuvoj išvystė plačią kultūrinę veiklą. Nuotr. V.. 

Augustino

nepriklausomybę. Tai tautai rei
kėjo ir grynai lietuviškų vie
nuolynų, kurie savo malda, savo 
darbu ir mokymu prisidėtų prie 
savo tautos gerinimo, ugdymo. 
Tokia buvo ši Šv. Kazimiero se
serų kongregacija.

Ji visą laiką rūpinosi šviesti 
ir auklėti jauną žmogų, išlaiky
ti jį glaudžiam ryšy su Dievu, 
rūpinosi žmogumi, norėdama jį 
apsupti gilia krikščioniška mei
le. Visą laiką jos plėtė Dievo 
karalystę žemėj. Pirmiausia rū
pinosi lietuviais, siuntė savo se
seris į Lietuvą, paskui į Argen
tiną.

Tegu Dievo palaima būna 
su jom, su tom Šv. Kazimiero 
vienuolijos seserim. Tegu jų 
varpeliai ir vienuolyne ir mo
kyklose ilgai ilgai skamba! Te
gu Kristaus šviesa sklinda visur! 
(p.j.)

JAV LB VEIKLOS KRONIKA

Putnam, Conn., veikiančios 
LB apylinkės pastangomis tra
giškojo birželio sukakčių minėji
mo pranešimai buvo išspausdin
ti Windham County Observer ir 
Norwich Bulletin, taip pat bu

vo skelbiami ir per vietos radijo 
stotį. Be to, apylinkės v valdy
bos pirmininko Juozo Tama
šausko ir sekretorės Onos Zalo- 
nienės rūpesčiu buvo kontak
tuoti JAV kongrese Connecticut 
valstijai atstovaują legislatoriai. 
Iš jų buvo sulaukta palankių pa
reiškimų Lietuvos klausimu.

Algimantas Gureckas, JAV LB 
ryšininkas Washingtone, birže
lio 11 atstovavo LB krašto val
dybai Washingtone vykusioj 
lenkų leidžiamo anglų kalba 
žurnalo Perspectives metinėj 
konferencijoj. Į konferenciją su 
pranešimu buvo atvykęs ir nau
jasis JAV tautinio saugumo tary
bos (National Security Council) 
pirmininkas p^rof. Zbigniew 
Brzezinski. A. Gureckas turėjo 
galimybę jam pateikti keletą 
klausimų, liečiančių Baltijos 
valstybes ir Belgrado konfe
renciją. Į klausimus pranešėjas 
teikėsi atsakyti su prašymu jo 
oficialiai necituoti.

Šių metų pradžioj į JAV LB 
krašto valdybą kreipėsi New 
Jersey valstijoj gyvenanti antros 
kartos lietuvė — Helen Chesek

Šv. Kazimiero seserų kongregacijos įkūrėjos, pirmosios vie
nuolyno seserys. Iš k. sesuo M. Concepta Unguraitytė, 
sesuo Marija Kaupaitė, buvusi pirmoji vienuolijos vyresnioji, 
sesuo M. Immaculata Dvaranauskaitė.

Momtaz, prašydama jai talkinti 
vadovėlių lietuvių kalbai išmok
ti parūpinime ir padėti su tari
mu. Tarpininkauti, patenkinant 
prašymą, sutiko Atlanto pakraš
čio LB švietimo tarybos inspek
torius Ant. Masionis, kuris vė
liau į pagalbą pasikvietė ir LB 
tarybos narę dr. Rožę Šomkaitę. 
Dabartiniu metu H.C. Momtaz 
uoliai mokosi lietuvių kalbą, yra 
užsiprenumeravusi lietuvišką 
laikraštį, klauso lietuviškų radijo 
programų ir yra tapusi nuošir
džia Lietuvos reikalų ambasado
re. Būdama aukšto išsilavinimo 
moteris, ji gerai dokumentuotais 
išsamiais straipsniais su Lietu
vos padėtim supažindino eilę 
amerikiečių komunikacijos 
agentūrų — NBC, Metro media 
ir kt.

Rimas Česonis, JAV LB krašto 
valdybos vicepirmininkas, va
dovavo lietuvių komitetui, sie
kiančiam JAV kongresmaną Ja
mes J. Florio parinkti kandida
tu į New Jersey valstijos guber
natorius. Nors kongr. Florio ne
pavyko gauti demokratų partijos 
nominacijos, nėra abejonės, kad 
lietuvių įsijungimas į rinkiminę 
kampaniją nuteiks jį dar daugiau 
domėtis lietuviškomis proble
momis ir jų pristatymu JAV 
kongrese. Kiti komiteto nariai 
buvo: dr. K. Gudėnas, K. Čiko- 
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tas, M. Raugienė, D. Surdėnie- 
nė, J. Gaila, R. Cesonienė ir 
Vyt. Volertas Jr.

New Haveno LB apylinkės 
pirm. Albinos Lipčienės ir sekr. 
Jono Šaulio pastangomis buvo 
kreiptasi į Connecticut valstijai 
atstovaujančius JAV senatorius 
ir kongresmanus, prašant juos 
kongrese pasisakyti tragiškojo 
birželio sukakčių proga ir Lietu
vos pavergimo bei teisių panei
gimo klausimus kelti Belgrado 
konferencijoj. Vietos dienraštis 
New Haven Register sukakčių 
proga išspausdino sukakčių 
reikšmę nusakantį pranešimą ir 
taiklų A. Lipčienės laišką redak
cijai. Birželio 15 Lietuvos vėlia
va buvo iškelta prie miesto rotu
šės. Minėjimas vyko Šv. Kazi
miero bažnyčioj ir prie lietuviš
ko kryžiaus, kur kun. Albertas 
Karalius pasakė sukaktim pritai
kytą kalbą angliškai.

Juliaus Špakevičiaus, JAV LB 
tarybos nario, laiškus redakcijai 
išspausdino įtakingi Bostono 
laikraščiai — Boston Herald 
American (birželio 19) ir Boston 
Globė (liepos 13 d.). Pirmaja
me laiške jis iškelia, kad so
vietų teigimas, jog JAV netu
rinčios teisės kištis į “jų vi
daus reikalus” kertasi su jų 
pačių elgesiu, kiek tai liečia 
Baltijos valstybes ir lietuvių trė
mimą į Sibiro koncentracijos 
stovyklas. Antruoju laišku pra
šoma, kad prezidentas Carteris 
susirūpintų Baltijos valstybių 
žmonių klausimu.
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— Lietuvos atstovybė Wash- 
ingtone, D.C., tautos šventės 
proga rugsėjo 8 bus papuošta 
iškelta Lietuvos vėliava. Pamal
dos vyks rugsėjo 11, sekmadie
nį, 4 vai. po pietų. Po pamaldų 
Lietuvos atstovas ir žmona mie

lai priims lankytojus nuo 5:30 
iki 7 vai. po pietų.

— Dante B. Fascell, JAV ko
misijos Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo reikalam pir
mininkas, rugpiūčio 15 pranešė, 
kad komisija ir toliau priims in
formaciją apie žmogaus teisių 
pažeidimus. Be to, tokios žinios 
reikalingos Vlikui — informuoti 
tarptautines organizacijas. To
dėl praneškim apie naujus su
ėmimus, apie seniau jau kali
namus asmenis, apie tuos, kurie 
vargsta ištrėmimo lageriuose ar 
psichiatrinėse ligoninėse. Ži
nias siųsti adresu: VLIKas, 29 
W. 57th St., New York, N.Y. 
10019 (E)

— Sudaryta komisija, kuri 
paskirs Altos premijas tiem lie
tuviam, kurie didžiojoj pasaulio 
periodinėj spaudoj plačiau in
formuos apie Lietuvos teises 
į laisvę ir apie priespaudą oku
pacijoj. Vertinimo komisijos są
statas: dr. K. Bobelis, inž. E. 
Bartkus, O. Baršketytė, Hr. L. 
Kriaučeliūnas ir L. Labanaus
kas. 500, 300 ir 200 dol. pre
mijų mecenatas — kun. dr. Juo
zas Prunskis. Kandidatus premi
jom gali siūlyti visi iki 1978 
sausio 15, drauge atsiųsdami 
ir rašinių iškarpas ar nuotrau
kas, adresu: Amerikos Lietuvių 
Taryba, 2606 West 63rd St., 
Chicago, 111. 60629.

— Lietuvos vyčių 64-tasis vi
suotinis seimas, susirinkęs rug
piūčio 17-20 Providence, Rhode 
Island, priėmė specialią rezoliu
ciją, kuria išreiškia padėką Dar
bininkui bei jo redaktoriam už il
gametį 'palahkumą, parodytą 
Lietuvos vyčių organizacijai, jos 
idealam ir užsimojimam.

— Ateitininkų Šalpos Fondo 
valdybos rugpiūčio 16 posėdy 
buvo svarstomi Ateities žurnalo 
finansiniai reikalai, New Yorke 
gyvenančios studentės prašy
mas suteikti jai stipendiją stu
dijom tęsti (prašymas patenkin
tas) ir išklausytas Fondui atsto
vavusio prof. dr. Balio Palioko 
pranešimas apie ateitininkų ta
rybos posėdį rugpiūčio 6 Daina
vos stovykloj. Fondas yra nusi
teikęs teikti ir daugiau stipendi
jų, jei atsirastų tinkamų kandida
tų. Fondo adresas: 2639 W. 86th 
St., Chicago, III. 60652.

— Kanados Lietuvių diena 
šiemet rengiama Londone, Ont., 
spalio 7-9. Tradicinį leidinį re
daguoja Lydija Dragūnienė.

— Romas Sakadolskis, antrojo 
pasaulio lietuvių jaunimo kong
reso pirmininkas, nuo rugpiūčio 
22 yra paskirtas Amerikos Balso 
lietuvių skyriaus Europai kores
pondentu su rezidencija Chica
goj. Jis iki šiol dirbo Amerikos 
Balso centre Washingtone, D.C.

— Kun. Matas Jarašiūnas, Šv. 
Kazimiero kolegijos Romoj auk
lėtinis, iki šiol dirbęs įvairiose 
Pennsylvanijos parapijose vi
karu, paskirtas Šiluvos Dievo 
Motinos parapijos klebonu Mai- 
zevillėj, Pa. Lietuvišką parapiją 
šio šimtmečio pradžioj čia įkū
rė kun. Antanas Milukas, kultū
rininkas ir knygų leidėjas. Kle
bonaujant kun. A. Bielskiui, pa
statyta nauja bažnyčia, kurią gra
žiai dekoravo dail. V.K. Jonynas.

— Povilo P. Dargio vadovau
jama radijo programa Pitts- 
burghe, Pa., jau artėja prie 45 
metų sukakties. Programa buvo 
įsteigta P.P. Dargio pastango
mis. Jos klausosi lietuviai, gyve
ną trijose valstijose: Pennsylva- 
nijoj, West Virginijoj ir Ohio.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: J. Dragūnienė, Montreal, 
Que., Canada, A. Praščiūnas, 
Baltimore, Md. Sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 10 dol. At
naujinant — Darbininko prenu
merata visiem 12 dol. metam.
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VISI į ŽYGĮ!
Pabaltiečių Žygio už Žmo

gaus Teises egzekutyvinio ko
miteto posėdy rugpiūčio 24 Die
vo Apvaizdos parapijos Kultū
ros Centre, Southfielde, sudary
tas bendras pabaltiečių garbės 
svečių sąrašas žygiui. Į kongr. 
Blanchard žygio proga ruošiamą 
priėmimą rugsėjo 22, ketvir
tadienį, nuo 5 vai. iki 7 v.v., 
iš kiekvienos pabaltiečių tauty
bės yra kviečiami 75 asmenys. 
Visus kviečiamuosius komitetas 
įpareigoja laiškais paskatinti 
savo valstijos du senatorius ir 
savo srities kongresmaną atsi
liepti į kongr. Blanchard kvieti
mą ir tame priėmime būtinai 
dalyvauti. Spaudos ir tautybių 
atstovai gaus specialius kvieti
mus į priėmimą iš žygio egze
kutyvinio komiteto.

Lietuvių finansų komitetas 
žygio išlaidom iki šiol surinko 
6,345 dol. Latviai ir estai savo 
ruožtu irgi vykdo vajų. Kvie
čiam visus paremti savo auko
mis šį svarbų uždavinį. Aukas 
siųsti: Baltic Human Rights 
Rally, 1617 Fairway Lane, Na
perville, IL 60540.

Jau yra numatyti kai kurie 
asmenys įvairiom pareigom žy
gio metu VVashingtone: spaudos 
ir žygio koordinacijos reikalam 
— Viktoras Nakas, svečių pri
ėmimui — Gražina Vaškelytė, 
programos vedimui — Uldis Si
pols (latvis). Bus paskirti žmo
nės informacijų centrui, tvarkos 
priežiūrai, techniškiem reika
lam; į šiuos darbus bus įjungti 
ne tik žygio valdybos nariai, bet 
ir VVashingtone gyveną šių trijų 
tautybių asmenys.

Prie Lincoln Memorial bus iš
nuomota speciali patalpa infor
macijos centrui. Kiekvienu atve
ju šioj vietoj žygio dalyviai ir 
spauda galės informuotis rūpi
mais klausimais. Telefono nu
meriai bus paskelbti spaudoj, 
žygio žiniarašty prieš žygį.

Viktoras Nakas, žygio vyriau
sias vadovas, rugpiūčio 28 išvy
ko į VVashingtoną, kur tęs toliau 
savo studijas ir tuo pačiu tiesio
giai tvarkys paskutiniuosius su 
žygiu surištus reikalus.

Violeta Abariūtė ir Gintė Da
mušytė, žygio komiteto narės, 
rugpiūčio 14 dalyvavo Penn- 
sylvanijos Lietuvių dienoj. Jos 
painformavo gausiai susirinku
sius lietuvius apie žygį ir išda
lino tuo klausimu literatūros. 
Gintė Damušytė pasiinformavo 
rytuose apie žygio ruošą ir paty
rė, kad New Yorko lietuviai žy
gio proga gamins baltus marški
nius (T-shirts) su užrašu.“Baltic 
Human Rights Rally, September 
24, VVashington, DC”. Norintieji 
įsigyti šiuos marškinius gali 
kreiptis į New Yorko žygio 
ruošos komiteto vadovę Birutę

Radzivanienę, 8416 110 St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418.

Regina Schmidt, vyčių atsto
vė, buvo aprūpinta žygio litera
tūra, kurią ji pažadėjo išdalin
ti Nevvarko parapijoj. Algis Bra
žinskas iš S. Orange, N.J., pa
ėmė literatūros, kurią išdalino 
Elizabetho tautinių šokių grupėj 
ir parapijoj. Algirdas Bražinskas 
Sr., žygio reikalu gavęs informa
cijos, ją perteikė pabaltiečių su
sirinkime Elizabethe.

Gintė Damušytė, apsilankiusi 
Darbininko redakcijoj, padėkojo 
redaktoriui tėvui Kornelijui 
Bučmiui, OFM, už efektingą 
žygio reklamą.

Vakaruose Saulius Jankaus
kas, žygio komiteto narys, rug
piūčio 21 padarė pranešimą Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapijos 
salėj.

Žygio vykdomojo komiteto tu
rimomis žiniomis, šios vietovės 
organizuoja autobusus į VVash
ingtoną: Bostonas, Bridgeportas 
(Conn.), Chicaga, Clevelandas, 
Detroitas, Elizabethas, Hartfor
das, Minersville (Penn.), Netvar
kas, New Yorkas, Philadelphija, 
Torontas, VVaterburis.

Šio žygio sėkmingas įvykdy
mas yra pagalba mūsų perse
kiojamai tautai pavergtoj Lietu
voj. Todėl kiekvieno lietuvio 
pareiga yra šiame žygy dalyvau
ti.

PŽŽT egzekutyvinis 
darbo komitetas

art

Aidai
vienas geriausių 
kultūros žurnalų 
išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji?

I
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0, DEXTER PARK ( 
PHARMACY |

J Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

BALTIC 
TOURS

PABALTIEČIŲ ŽYGIS UŽ ŽMOGAUS TEISES 
įvyks rugsėjo mėn. 24 dieną VVashingtone, D.C. 
Laikas greit bėga — išlaidų daug, pajamų mažai. 
Mielas lietuvi, paremk šį mum visiem pasaulio 
lietuviam svarbų žygį. Nuo JAV pajamų mokes
čių nurašomas aukas prašome siųsti BALTIC 
HUMAN RIGHTS RALLY, Ine., 1617 Fairway 
Lane, Naperville, III. 60540. Čekius prašom rašy
ti Baltic Human Rights Rally, Ine. vardu.

PHILADELPHIA, PA.
Rimtai ruošiasi žygiui

Philadelphijos ir apylinkės 
lietuviai į VVashingtono žygio 
ruošimąsi žiūri rimtai ir jau pla
čiu mastu atlieka pasiruošia- 
muosius darbus. JAV Jaunimo 
Sąjungos Philadelphijos skyriui 
rodant gražią iniciatyvą, sudary
tas centrinis komitetas, kuriam 
energingai vadovauja Vytas Ma
ciūnas. Jam talkina J. Krakaus- 
kas, Craig Hardy, V. Volertas Jr., 
V. Matonis ir O. Šalčiūnienė.

Kad darbas sklandžiau vyktų, 
sudarytos 3 komisijos: finansų, 
transporto ir informacijos.

Finansų komisiją sudaro: Vy
tautas Matonis — pirm., H. Mis- 
liauskas, J. Lukas ir G. Mačiū
nienė. Komisijos tikslas — su
telkti lėšų žygio reikalam. Pini
ginės paramos ypatingai laukia
ma iš tų, kurie negalės dalyvau
ti demonstracijose. Aukas pra
šom siųsti H. Misliauskui — 
819 N. Jackson St., Media, Pa. 
19063. Ant čekių rašyti: Baltic 
Human Rights Rally, Ine. Pini
gus ar čekius galima įteikti ir 
kitiem komisijos nariam bei pa
likti Šv. Andriejaus klebonijoj.

Transporto komisiją sudaro: 
V. Volertas, O. Šalčiūnienė, C. 
Hardy, S. Jurskytė ir M. Su-

PRIEŠŠVENTINIS PRIMINIMAS!
BRANGŪS KLIJENTAI!

Pagal praėjusių metų patyrimą daugelis iš mūsų, 
artėjant šventėm, norės pasiųsti savo giminėm dovaną- 
siuntinj. Dovana, atsiųsta iš Amerikos, bus daiktinis įrody
mas mūsų meilės ir pagarbos mūsų artimiesiem.

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

Kaip ir praėjusių metų sezone,! irma COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORPORATION, užsiimanti licencijuotų siuntinių 
siuntimu į Estiją, Latviją, Lietuvą, Ukrainą ir į visus kitus 
Tarybų Sąjungos miestus ir kaimus, visada pasiruošusi 
Jum patarnauti siunčiant šventinius siuntinius Jūsų arti
miesiem. Tad paskubėkite — padarykite Jūsų giminėm 
malonią dovaną šventėm.

Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų šiuo adresu:

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 Madison Avenue, 21st Floor 
(Betvveen 51 st and 52nd Streets) 

New York, N.Y. 10022
Tel. (212) 758-1150, 758-1151

CONNECTICUT FOR SALE BY 0WNER AAA RECOMMENDED 
15 UNIT BRICK MOTEL, WITH FIVE ROOM HOME LIVING 
OUARTERS ROUTES U.S. 5 AND CONN. 15, FIVE MILĖS 
SOUTH OF HARTFORD ASKING $169,000.00 PHONE (203) 
666-5421

1977 _ 1978 KELIONĖS Į LIETUVĄ
REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI { LIETUVĄ

—................ . ..... ...... 1
Lapkričio 13, 20 ir 27 .......................... ..................... $640.00
Vasario 5, 12, 19 ir 26 ........................ ..................... $669.00
Kovo 5 ........................................................ ..................... $716.00
Kovo 12, 19 ir 26 .................................... ..................... $746.00
Balandžio 2, 9, 16 ir 23 ...................... ..................... $746.00

Šie specialūs (charter) skridimai į Lietuvą yra ABC (Advance Booking Charter) 
rūšies. Kainon įskaitoma pilna kelionė Pan American Boeing 707 lėktuvu, pirmos 
klasės viešbučiai, pervežimai, JAV išvykimo mokesčiai ir grupės palydėjimas. Visi 
rezervuoti skridimai išvyksta iš New Yorko ir grįžta į New Yorką.

Kelionė: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj, 1 naktis Leningrade.

SPECIALI GRUPINĖ KELIONĖ: Spalio 9-17 — $826.00 — 1 naktis 
Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj, 1 naktis Maskvoj

NAUJI METAI LIETUVOJ: gruodžio 26 — sausio 9 — $1,120.00 — 6 pil
nos dienos ir 5 naktys Vilniuj, 3 naktys Maskvoj, 3 naktys Budapešte ir 2 
naktys Londone.

Dėl informacijų apie musų rezervuotas arba specialias grupines keliones kreiptis:

ALGIRDAS MITKUS 
BALTIC TOURS 

8 White Oak Road 
Newton, Mass. 02168

Telef. (617) 969-1190 
arba

1-800-223-7898 
(prašyti kalbėtis su “Pat”)

i

šinskienė. Komisija užsakė 3 
autobusus. Trumpu laiku vienas 
autobusas jau užpildytas. Kelio
nė į VVashingtoną ir atgal — 5 
dol. Jaunesni kaip 16 metų mo
ka tik 2.50 dol. Nedelsiant pra
šom registruotis pas nurodytus 
asmenis.

Į informacijos komisiją įeina: 
A. Gečys, kun. K. Sakalauskas, 
J. Skladaitis, O. Kreivėnienė, 
V. Maciūnas ir J. Krukauskas.

Demonstracijų meninėj daly 
pasirodys ir Marijos Radikienės 
vadovaujama mūsų šaunioji 
tautinių šokių grupė “Aušrinė”.

Pradedami mokslo metai
Rugsėjo 10 prasidės Vinco Ku

dirkos lituanistinės mokyklos 
pamokos. Veiks vaikų darželis, 
10 skyrių ir speciali klasė ma
žai kalbantiem lietuviškai. 10 
vai. bus mišios, o po jų — re
gistracija ir tėvų susirinkimas. 
Mokyklos vadovybė ir lietuvy
be besisielojantieji norėtų, kad 
neliktų nė vieno lietuviško vai
ko, nelankančio šeštadieninės 
mokyklos.

A. Tamošaitienės paroda
Gruodžio 4 po lietuviškų pa

maldų Šv. Andriejaus parapi
jos salėj Philadelphijoj ateitinin
kų sendraugių skyrius ruošia 
dailininkės Anastazijos Tamo
šaitienės audinių parodą. Paro
dos metu bus demonstruojamos 
ir skaidrės, kurios paryškins me
nininkės kūrybą.

Po parodos A. Tamošaitienė 
praves tautinių drabužių, juostų 
ir kilimų audimo kursus, kurie 
tęsis nuo gruodžio 5 iki 10. 
Kursais besidominčios, prašom 
kreiptis į Genovaitę Mačiūnienę 
— 324-2947. Į kursus bus priim
ta tik 30 asmenų. Šiuo metu 
užsiregistravusių yra 17.

B.V.

Pabaltiečių Žygio už Žmogaus Teises egzekutyvinis ko
mitetas posėdžio metu. Iš k.: G. Vaškelytė — korespond. 
sekr., V. Nakas — pirm., S. Rudzitis — vicepirm., R. 
Tralla — vicepirm., G. Damušytė — prot sekr., S. Jan
kauskas — koresp. Trūksta V. Abariūtės — žiniaraščio red., 
R. Baltrušaitytės — narės, M. Kupcikevičiūtės — koresp., 
J. Marcišausko — ižd., U. Sipols — latvių atst., H. Kord 
— estų atst. Nuotr. V. Abariūtės
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BALTIMORĖS ŽINIOS

Lietuviškos knygos Ir plokšte
lės gaunamos Darbininko ad
ministracijoje.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI 

IŠ ANGLIJOS

M.M. Mykolaitytė-Slavė-
nienė, Putinas mano atsimini
muose. Išleido Nida Anglijoj. 
Iliustruota nuotraukomis. Tai 
vieno didžiausio lietuvių rašy
tojų — Vinco Mykolaičio Puti
no — sesers atsiminimai apie 
garsųjį savo brolį. Knyga parašy
ta labai įdomiai ir įspūdingai. 
452 psl. Kietais viršeliais. Kaina 
9 dol.

Stasys Būdavas, Europietė. Iš
leido Nida Anglijoj. Šis romanas 
pirmą kartą spausdinamas auto
riaus dešimties metų mirties su
kakčiai paminėti. 173 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina 6 dol.

Persiuntimui pridedama 50 
centų.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos ir lietuviškos muzikos plokš
telės gaunamos Darbininko ad
ministracijoj, 341 Highland 

Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Kun. Antanas Dranginis grįžo 
iš atostogų, kurias praleido su 
savo broliu Pennsylvanijoj ir 
dalį tyliame Nags Head, North 
Carolina, pajūry. Grįžo nude
gęs nuo saulės ir gerai pasilsė
jęs toliau tęsti gražių darbų 
lietuvių tarpe Baltimorėj.

Šv. Alfonso mokykla pradėjo 
mokslo metus rugsėjo 7, trečia
dienį. Vaikučiai dalyvavo mi
šiose 8 vai. ryto. Jas aukojo kun. 
A. Dranginis. Po mišių vaikučiai 
įėjo į jiem paskirtus kambarius, 
kur gavo naujas knygas ir susi
pažino su savo mokytojais. Šie
met pirmą kartą Šv. Alfonso mo
kyklos istorijoj yra pasaulietė' 
mokytoja. Sveikiname penkias 
sugrįžusias Šv. Kazimiero sesu
tes. Linkim visiem sėkmingų 
mokslo metų. Pirmą dieną vai
kučiai buvo mokykloj iki pietų. 
Šiemet mokinių skaičius 130. 
Turim pripažinti skaudų faktą, 
kad kitataučiai daugiau įvertina 
Šv. Alfonso mokyklą ir seselių 
auklėjimą negu lietuviai.

Lietuvių posto 154 Amerikos 
legionierių organizacijos nariai 
džiaugiasi, kad jų kapelionas 
kun. Antanas Dranginis buvo iš
rinktas visos Marylando valsti
jos legionierių organizacijos ka
pelionu. Legionieriai ir jų padė
jėjos rugsėjo 25, sekmadienį, 
ruošia susipažinimo iškilmes 
Lietuvių svetainės didžiojoj sa
lėj. Programa prasidės 2 vai. po
piet su Amerikos bei Lietuvos 
himnais ir invokacija. Iškilmėse 
dalyvaus Marylando valstybės ir 
Baltimorės miesto Amerikos le
gionierių viršininkai ir lietuvių 
posto nariai ir padėjėjos. Po iš
kilmių bus vaišės.

Aleksandra Žolynaitė, naujos 
kartos lietuvė, po sunkios ligos 
mirė rugpiūčio 27. Buvo kukli ir 
maloni moteris, susipratusi lie
tuvė, ištikima Šv. Alfonso para
pijos narė, uoli pamaldų lanky
toja. Gedulingos mišios aukotos 
už jos sielą Šv. Alfonso bažny
čioj rugpiūčio 30. Palaidota Lou- 
don Park kapinėse. Nuliūdime 
liko sesuo Salomėja ir brolis Ge
diminas ir giminės.

Tautininkų Baltimorės sky
rius ruošia dr. Jono Basanavi
čiaus 50 metų mirties minėjimą 
rugsėjo 18, sekmadienį, Lietu
vių svetainės Klavių kambary. 
Pradžia 2 vai. popiet. Įėjimas 
nemokamas. Pagrindinis kalbė
tojas bus svečias iš Philadelphi
jos dr. Vincas Maciūnas. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti.

Žygį į VVashingtoną ruošia 
Baltimorės lietuvių organizaci-

jos. Visi lietuviai raginami rug
sėjo 24 gausiai dalyvauti šiame 
žygy su lietuviais iš visos Ame
rikos. Autobusai išvažiuos nuo

Lietuvių svetainės. Šiam žy
giui vadovauja Balys Brazaus
kas. Savo dalyvavimu priminsim 
pasauliui apie pavergtą tėvynę 
ir mūsų kenčiančius brolius bei 
seses, kurie trokšta laisvės ir ne
priklausomybės.

Jonas Obelinis

PATIKSLINIMAS
Ateitininkų tarybos posėdy 

rugsėjo 6 Dainavoj prof. dr. Ba
lys Paliokas atstovavo Ateitinin
kų Šalpos Fondui ir pranešime 
apie to fondo veiklą tarp kitko 
pažymėjo, kad buvo duota para
ma Ateities leidyklai, kuri lei
džia grožinės literatūros knygas, 
išleido monografiją “Pranas Do
vydaitis” ir numato išleisti K. 
Bradūno ir VI. Šlaito poezijos 
rinkinius.

Pertraukos metu prof. dr. Pra
nas Jucaitis pranešimą dariu
siam pastebėjo, kad esą čia sto
vykloj, ir Clevelande kalbama, 
jog Šalpos Fondas parėmęs Atei
ties leidyklą spausdinti “gel- 
tonajai spaudai”. Šalpos Fondo 
vardu pranešimą daręs pasi
kalbėjimo su dr. Jucaičiu metu 
paneigė tokią galimybę ir pabrė
žė, kad po pranešimo buvo dis
kusijos ir kiekvienas galėjo tiek 
pranešėją, tiek patį Ateities lei
dyklos vedėją dr. K. Keblį, kuris 
apie leidyklą taip pat darė 
nuodugnų pranešimą, klausti, 
ko tik norėjo, bet niekas tuo 
reikalu jokių paaiškinimų ne
klausė.

Atrodo, kad kažkas sumaišė 
du fondus: Lietuvių Rašytojų 
Draugija paskyrė 1,000 dol. pre
miją rašytojui I. Merui už ro
maną “Striptizas”, o premi
jos mecenatas yra Lietuvių Fon
das (žiūr. Ateitis, Nr. 6, psl. 
212), o ne Ateitininkų Šalpos 
Fondas.

Balys Paliokas, AŠF iždininkas

ROLLS ROYCE & 
FINE CAR REFINISHING 

METICULOUSLY REPAI NTED TO FACTORY 
SPECS. ALSO COMPLETE RESTORATION & 
SERVICE ON ALL FINE & EXOTIC CARS. 
EXOTIC CARS EAST DAY 201 295-0045 EVE 201

892-2476

ALL FOREIGN CARS 
SERVICE 

HOURS 8 AM TO 6 PM 
MONDAY — SATURDAY 

51 HACKENSACK ST.
VVOODRIDGE, N.J. 

CALL (201) 933-1177 
MR. JACK R. ILIC

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
(In Engllsh, 316 pages, price 7 dol.)

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 7 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” 
Postage 50 c.

už 7 dol. Persiuntimas-

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip

GILMORE SIGNS
D0WNT0WN BROOKLYN SIGNS OF ALL KINDS
A BUSINESS VVITHOUT A SIGN IS A SIGN OF 

NO BUSINESS. 212 8 75-8351 
94 WILLOUGHBY ST. BKLYN.

MARIO’S
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

MOUNTAIN TOP INN
WEST ATHENS, N.Y. OPEN ALL YEAR ROUND 
A FAMILY PLACE BRING YOUR' CHILDREN 
FINEST FOOD SPORTS & WATER FACILITIES

& LOUNGE R.D. 3 CATSKILL, N.Y. 
CALL (518) 943-4760

/
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VARGONININKŲ - MUZIKŲ SĄJUNGOS 
52-RASIS SEIMAS

Vargonininkų-Muzikų Sąjun
gos 52-rasis seimas šiemet įvy
ko rugsėjo 5, Darbo dieną, pir
madienį, Maspetho lietuvių pa
rapijos patalpose.

Iškilmingos pamaldos buvo 
10 vai. Jas aukojo kun. P. Bulo
vas, kun. A. Petrauskas, Tėv. 
Paulius Baltakis, OFM. Pritaiky
tą muzikam pamokslą pasakė 
prel. Jonas Balkonas.

Tuoj po pamaldų buvo ir 
bendri pusryčiai.

Iškilmingas posėdis
12 vai. seimas pradėtas iškil

mingu posėdžiu. Vargonininkų- 
Muzikų Sąjungos pirmininkui 
Algirdui Kačanauskui mirus, 
seimą atidarė einąs pirmininko 
pareigas tos Sąjungos vicepir
mininkas Vytautas Kerbelis.

Į garbės prezidiumą pa
kvietė: tos parapijos kleboną 
kun. P. Bulovą, Sąjungos dva
sios vadą kun. A. Petrauską, 
Lietuvos gen. konsulą A. Simutį, 
Apreiškimo parapijos klebono 
atstovą kun. A. Račkauską, Są
jungos garbės narį V. Mamaitį, 
Darbininko redaktorių P. Jurkų.

Iškilmingam posėdžiui vado
vavo centro valdybos sekreto
rius Vytautas Strolia.

Dvasios vadas kun. A. Pet
rauskas prisiminė Sąjungos mi
rusius narius ir pranešė, kad 
šiandien mišios buvo aukotos už 
mirusius Sąjungos narius. Pra
dėdamas šį seimą ir prisiminda
mas mirusius narius, sukalbėjo 
Tėve mūsų.

Seimą sveikino žodžiu
Pirmasis seimą sveikino Lie

tuvos gen. konsulas A. Simutis. 
Apibūdinęs Sąjungos reikšmę, 
prisiminė Lietuvą, kur dabar yra 
persekiojami bažnytiniai chorai. 
Valdžia persekioja tuos, kurie 
eina giedoti į bažnytinį chorą. 
Skatino iš jų semtis stiprybės 
ir išlaikyti gerus ir pajėgius cho
rus. Seimui linkėjo kuo geriau
sio pasisekimo.

Kun. Pranas Bulovas, šios pa
rapijos klebonas, pasidžiaugė, 
kad seimas pasirinko savo suva
žiavimui šias patalpas, prisimi
nė, kad dabar vargonininkai ir 
chorai turi sunkumų, nes nėra 
jaunimo, kuris ateitų į jų chorus. 
Seimui linkėjo nustatyti veiklos 
gaires ateičiai, kad kuo ilgiausiai 
būtų išlaikytas lietuviškumas 
parapijose.

Kun. Antanas Račkauskas pa
sveikino savo klebono kun. P. 
Raugalo ir savo vardu. Jis pasi
džiaugė, kad Sąjunga stengia
si apjungti visus muzikus. Ir pa
linkėjo seimui našaus darbo.

Darbininko redaktorius P. 
Jurkus prisiminė, kaip teko re
dakcijai bendradarbiauti su bu
vusiu Sąjungos pirmininku V. 
Mamaičių ir mirusiu muziku, 
taip pat Sąjungos pirmininku 
A. Kačanausku. Teko talkinti ir 
Muzikos Žiniom. Linkėjo, kad 
Sąjunga sujungtų kuo daugiau 
muzikų.

Sveikinimai raštu
Iš Chicagos buvo atvykęs Chi

cagos provincijos pirmininkas 
muzikas Antanas Giedraitis. Jis 
atvežė visos eilės vargonininkų- 
muzikų bendrą sveikinimą, kurį 
perskaitė V. Strolia. Raštu svei
kino vysk. V. Brizgys, prof. J. Ži

KAZIMIERUI BALTRAMIEJŪNUI
mirus, jo žmonai Charlottei, dukrai Kristinai ir sūnui 
Romanui su šeimomis reiškią gilią užuojautą

L.B. Putnamo apylinkės 
valdyba

Brangiam bičiuliui

KAZIMIERUI BALTRAMIEJŪNUI
mirus, žmoną, dukrą ir sūnų su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučia

ABROMAIČIŲ ŠEIMA

levičius, Sąjungos garbės narys 
Aleksandras Aleksis, dr. Leonar
das Šimutis, Bronius Budriū- 
nas, Vincė Jonuškaitė, Nikode
mas Kulys, Jonas Šiaučiūnas, dr. 
Jonas Lenktaitis, Klemensas 
Bagdonavičius, Jonas Beinorius.

Beskaitant sveikinimus, į salę 
įėjo JAV LB krašto valdybos 
vicepirmininkas Balys Raugas. 
Jis žodžiu seimą pasveikino pir
mininko A. Gečio ir Kultūros 
Tarybos pirmininko J. Gailos 
vardu. Jis iškėlė mintį, kad Są
junga paskatintų kuo gausiau da
lyvauti ateinančių metų dainų 
šventėj, kuri bus liepos 4 Toron
te, Kanadoj.

Paskaita
Trumpą paskaitą skaitė muzi

kas Vytautas Kerbelis. Jis per
žvelgė Sąjungos 66 metų veiklą, 
kaip Sąjunga keitėsi, klestėjo, 
kaip paskui ji pradėjo mažėti. 
Mažėja ir parapijų chorai, ir 
silpsta bažnytinis giedojimas. Į 
chorus nebeateina jaunimo. Sa
vo kiek pesimistines mintis bai
gė — Quo vadis? — žodžiais.

Bendra nuotrauka
Tuo ir buvo baigtas iškilmin

gas posėdis. Tada visi seimo da
lyviai nusifotografavo prie baž
nyčios didžiųjų durų, kur buvo 
visiem patogu sustoti. Seimo fo
tografu buvo Liudas Tamošaitis.

Darbo posėdis
Po mažos pertraukos pradėtas 

darbo posėdis, kuriam pirminin
kauti pakviestas Vincas Mamai - 
tis. Sekretoriavo Sąjungos sekre
torius Vytautas Strolia. Taip pat 
prie darbo stalo sėdėjo ir pirmi
ninko pareigas einąs Vytautas 
Kerbelis.

Sumanyta išleisti nauja knyga “Lietuviška skautybė” apims 
pastarųjų 30 metų veiklą. Į Clevelandą buvo atvykę A. 
Samušis, A. Saulaitis ir Č. Sinkevičius. Su jais V. Kiz- 
laitis. Nuotr. V. Bacevičiaus

DP STOVYKLŲ 
SKAUTUOS 

ISTORIJA
Ruošiant Lietuviškosios Skau

tuos istorijos antrąjį tomą, nu
tarta jo dalį skirti V. Vokieti
jos D P stovyklų ribose veiku
sių lietuvių skautų veiklai 1945- 
1951 laikotarpy. Yra, tiesa, daug 
kruopščiai surinktų davinių apie 
tą laikotarpį pirmojoj L.S. isto
rijos knygoj, tačiau ne vienas 
ano laikotarpio skautų vadovas 
ir veikėjas pasigenda pilnesnio 
vaizdo ir išsamesnių žinių apie 
tuntų, vietininkijų bei draugo
vių darbus ir paminėtinus žy-

Priėmus dienotvarkę, praeito 
seimo protokolą perskaitė My
kolas Cibas. Protokolas buvo su 
mažom pastabom priimtas.

Toliau pranešimus padarė pir
mininko pareigas einąs V. Ker
belis. Paminėjo, kad buvęs pir
mininkas A. Kačanauskas ilgai 
sirgo. Daug kas buvo planuota, 
bet dėl ligos taip ir liko neį
gyvendinta. Suminėjo, kiek 
posėdžiauta, kad dabartinė val
dyba parengė ir sušaukė dabar
tinį seimą.

Iždininkė Ona Zubavičienė 
pranešė, kad prieš seimą buvo 
kasoje tik 44 dol. Per seimą 
gauta aukų. Dabar esą 335 dol. 
Ši suma dar buvo vėliau padi
dinta, nes dar gauta aukų.

Revizijos komisijos atstovas 
Juozas Stankūnas pranešė, kad 
visos kasos knygos vedamos 
tvarkoj, sudėti visi pateisinami 
dokumentai.

A. Giedraitis, Chicagos pro
vincijos atstovas, pasakojo, kad 
Chicagoj kalbama apie Sąjungos 
atsinaujinimą, apie naujus na
rius. Ir tai jie padarysią. To
liau jis kalbėjo apie Sąjungos 
turtą — išleistas gaidas, kurių 
yra gana daug. Seimo dalyviam 
dėl tų gaidų pasisakius, nutarta 
jas atiduoti Muzikologijos Ar
chyvui. Tegu jis pardavinėja ir 
pelną pasilaiko sau. Sąjunga 
pasilaiko sau teisę, reikalui 
esant, pasiimti tų gaidų savo rei
kalam arba net visą atsargą.

Dėl naujo dvasios vado naujo
ji centro valdyba kreipėsi į Ku
nigų Vienybę, kad ji pa
skirtų. Kalbėta ir dainų šven
tės reikalu. Apgailestauta, kad 

(nukelta į 8 psl.) 

gius. Ypač “nuskriaustais” jau
čiasi buv. Britų zonos skautai. 
Norėdami šias spragas užpildy
ti ir kiek galima pilnesnį ano 
laikotarpio vaizdą mūsų skauti- 
jos atėinančiom kartom palikti, 
kviečiam ir prašom buvusius 
DP skautų vadovus ir visų ša
kų s kautu s-skaute s atsiųsti savo 
atsiminimų su ryškesniais ir 
istorijon įtrauktinais daviniais, 
pavaizduojant juos turimais at
vaizdais, dokumentais, brė
žiniais, piešiniais, kurie panau
dojus bū^ų grąžinti savininkam. 
Prašytume nedelsiant ateiti į 
talką, ne: norėtume jau šių me
tų pabai; oj turėti visą medžia
gą sutvarkytą spaudai.

Jūsų atsiliepimų ir žinių lau
kiame šiuo adresu: v.s. Pr. Ka
ralius, 12470 Snow Rd. S. New- 
bury, P.O. Burton, Ohio 44021.

NEW 3RITAIN, CONN.

Graži tradicija
Šv. Andriejaus parapijos lie

tuviai spalio 29 parapijos salėj, 
396 Church St., rengia “Lietu
vių vakarą”. Tai jau trečias toks 
metinis parengimas, virstąs gra
žia tradicija.

Parengimų pelnas skiriamas 
parapijos naudai. 1975 metų pel
nu atremontuota mažoji parapi
jos salė. Pereitų metų pelnas pa
skirtas pirkti kaimynystėj žemės 
sklypui, kur būtų galima, atva
žiavus į bažnyčią, saugiai pasta
tyti automobilius. Šių metų pel
ną numatoma skirti baigti mokė
jimui už perkamą sklypą ir, jei

New Yorko miesto meras Abraham Beame kalba tautybių 
atstovam savo rezidencijoj Gracie Mansion. Tautybių atstovų 
priėmimas buvo rugsėjo 2, penktadienį. Nuotr. L. Tamošaičio

New Yorko žygio 
komiteto veikla

New Yorke smarkiai ruošia
masi žygiui į Washingtoną. Rug
piūčio 31 Kultūros Židiny buvo 
sušauktas pabaltiečių posėdis, 
kuriame dalyvavo atstovai iš 
New Yorko ir New Jersey: Jau
nimo Sąjungos, Lietuvių Fronto 
Bičiulių, Lietuvos vyčių, Lietu
vos Atgimimo Sąjūdžio, Lietu
vių Bendruomenės Woodha- 
veno apylinkės, Laisvės Žiburio 
radijo. Taip pat dalyvavo New 
Yorko latvių bendruomenės pir
mininkas dr. A.K. Bogdanovics.

Visi nevvyorkiečiai, jauni ir vy
resni, kviečiami registruotis žy
giui į VVashingtoną. Parūpinti 
patogūs autobusai. Grįžtama tą 
patį vakarą. Lietuvių namai 
New Yorke tą dieną turėtų būti 
tušti, o Lincolno aikštė Washing- 
tone pilna!

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 
VEIKLOS

NEWARK, N.J.
Lietuvos vyčių 29 kuopa savo 

susirinkimus pradeda rugsėjo 11 
po 12 valandos mišių. Susirinki
mas bus Švč. Trejybės parapijos 
salėje. Metiniai kuopos pietūs 
ir šokiai bus spalio 8. Rezerva

cijas jau dabar galima padaryti 
pas Kazį Šipailą — 923-3975 
arba pas Mary Stonis 763-3752.

Kuopa rengia 8 dienų kelionę 
į Havajus. Kelionė vyks nuo 
lapkričio 5 iki 12. Kas norėtų 
prisidėti, prašom skambinti He
len Radish — 589-6326.

F.V.

NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

Kur dangus ugnim liepsnoja. 
Clevelando vyrų choro, vado
vaujamo Juliaus Kazėno, įdai
nuota: Ramovėnų maršas, Ei, 
jaunyste, Karo žygio daina, Žy
gis į Vilnių, Ei, Lietuvos ka
reivėliai, Artojų maršas, Jau pra
vertos, Gaudžia trimitai, Nu
rimk, sesut, Aras, Tėviškėlė, Su- 
batos vakarėlį, Žvaigždutė, Ne 
taip staugia, Šiaurės pašvaistė, 
ištraukos iš operų: Demonas, 
Užburtoji fleita, Studentas 
princas, Faustas. Kaina 6 dol.

“Vilija”, Moterų kvartetas su 
sol. L. Stuku dainuoja: Kur gim
ta padangė, Apynėlis, Pavasaris, 
Naktis svajonėms papuošta, 
Laisvo brolio žodis, Oi motinė
le, Pušys kalne, Rid rito, Svajo
nės, Tyli naktis, Piršliai, Oi, 
kada, Širdies gėlė, Kareivėliai. 
Kaina 6 dol.

Laša laiko lašai, Brocktono 
Šv.- Kazimiero choro, vadovauja
mo muz. J. Gaidelio, įdainuota: 
Malda už Tėvynę, Tėviškės lau
kai, Žolė žydėjo, Ant kalno kle
velis, Augo putinas, Piovė lan
koj šieną, Pasėjau dobilą, Šiau
rės pašvaistė, kantata “Lietuviš
kam žodžiui”. Kaina 6 dol., per
siuntimui 50 c. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

dar liktų, didžiosios parapijos 
salės remontui.

Vakaro programa atliekama 
vietos lietuvių pajėgomis. Po 
programos šokiai, loterija ir bu
fetas su lietuviškais užkandžiais 
ir gaivinančiais gėrimais. Pra
džia 6:30 vai. vak.

Juozas Balčiūnas

Plakatus piešia Daina Jurkutė. 
Reikia žmonių, kurie neštų tuos 
plakatus, kurie neštų ir tautines 
vėliavas. Ar nebūtų visiem gė
da, kad nugabentos vėliavos lik
tų autobuse, jei nebūtų kam jų 
nešti?

Daug pastangų dedama į rek
lamą. Demonstracijos bus gar
sinamos estų, latvių ir lietuvių 
spaudoj. Ypač raginami tėvai va
žiuoti. Tegu nuveža vaikus ir te
gu jiem išaiškina šio žygio svar
bą. Gaila, kad šiame žygy dar 
nematyti vidurinės kartos, kuri 
nori savo vaikus auginti gerais 
sąmoningais lietuviais.

Žygio egzekutyvinis komite
tas pabrėžia, kad šis žygis yra 
rengiamas ne mum, lietuviam, 
latviam, estam, gyvenantiem iš
eivijoj, bet mūsų pavergtiesiem 
broliam už geležinės uždangos. 
Žygiu norima paveikti VVashing- 
tono spaudą ir politinius vadus.

Finansinė padėtis yra nekokia. 
Jei mūsų draugai ir bičiuliai ne
aukos, tai mūsų žygis neturės 
reikiamo pasisekimo nei mum 
patiem, nei lietuviam Lietuvoj, 
nei amerikiečiam.

Jei tikrai negalit nuvykti į Wa- 
shingtoną, tai apmokėkit kelio
nę kokiam jaunuoliui, padova- 
.nokit plakatą, pasiūkit tautinę 
vėliavėlę. Piniginė auka yra la
bai svarbi komitetui. Taip pat 
svarbus ir darbas, ir kiekvienas 
geras mostas bei pastangos.

Buvo sudarytas pabaltiečių 
koordinacinis komitetas.Dr. 
Bogdanovics koordinuos latvius, 
Birutė Radzivanienė lietuvius. 
Bus surastas ir estų atstovas. Ti
kimės, kad žygis bus puikus.

Per visą vasarą New Yorko 
Jaunimo Sąjungos valdybos ir 
tarybos nariai skambino telefo
nu, rašė laiškus, aukojo savo lai
ką, kad šis žygis būtų kuo ge
riau paruoštas, kad jame daly
vautų kuo daugiau New Yorko 
lietuvių. (B.R.)

— Punsko apylinkėj gyvenan
ti lietuvė našlė su trimis maža
mečiais vaikais (mergaitės 10 ir 
5 metų, berniukas 7 metų) rei
kalinga pagalbos padėvėtais dra
bužiais. Visiem iš anksto dėkin
gos lietuvės adresas: Angelė So- 
roka, zam. Krejwiany, pocz. 
Punsk 16-515, woj. Suvvalki, 
Poland.

BNlK-BY-mHIL 
Pastoge paid both loays 

F ost, [onuenientpriviite, snfejree! 
That's uihat IfflllKmC-BV-mniLis
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti į ban
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj į- 
traukia sumą Į sąskaitą. Prisideda ir užtikrini

mas, kad jūsų pinigai pelno aukščiausius
procentus,  ,■ -ri .tČ 

leidžiamus Įstatymų. \________ , 6 f
Dėl, lengvo taupymo bū- ♦

MAINOFFICE
460 West Broadway
South Boston
9 AM to 3 30 PM - 
Monday thru Fnday 
Saturday 10 AM to i PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8 30 AM to 5 30 PM 
Mon . Tues . Wed & Fri
Thurs. -8 30 AM to 7 30 PM 

^^Saturday 8 30 AM to 12 Noon

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDEN i

Senieji Lapinai — žino
mas skautų vienetas Bostone 
minėjo savo veiklos 25 metų 
sukaktį. Iškilmės vyko Česlovo 
ir Laimos Kiliulių vasarvietėj. 
Šiuo metu būreliui priklauso 
13 aktyvių narių, o per skil
ties eiles praėjo 40. Jų tarpe 
yra žymių žmonių. Daugelis 
jų atsiuntė savo sveikinimus. 
Peržvelgta būrelio praeitis nuo
traukomis ir skaidrėmis. Šiuo 
metu būreliui vadovauja Ginta
ras Čepas.

Lietuvių diena Maironio Par
ke Shrewsbury įvyks rugsėjo 
18. Rengia Lietuvių Bendruo
menės Bostono apygarda ir Wor- 
cesterio apylinkė.

Tautos šventė, kurioj bus mi
nimas ir dr. Jonas Basanavi
čius, įvyks rugsėjo 25 Lietuvių 
Piliečių D-jos salėj, So. Bostone.

Stepono Dariaus posto moterų 
vieneto 40 metų sukakties ban
ketas rengiamas rugsėjo 25 So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėj.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto rengiamas rudens tra
dicinis balius įvyks lapkričio 
5, šeštadienį, 7 vai. vak. Cha- 
teau de Ville restorane Ran- 
dolphe.

Laisvės Varpo rudens koncer
tas įvyks spalio 9 Lietuvių Pi
liečių D-jos salėj, So. Bostone.

Sandaros moterų klubo ban
ketas ir našlių karalienės rin
kimai įvyks lapkričio 6 So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėj.

Sūkurys, Brocktono tautinių 
šokių sambūris, lapkričio 12 
duos koncertą North Junior 
High (Oak St.) patalpose, Brock- 
tone.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo sukakties minėjimas vyks 
lapkričio 27 So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos trečio aukš
to salėj.

Smuikininkės Brigitos Pum- 
polytės koncertą 1978 balandžio 
9,3 vai. po pietų, First and Se- 
cond Church salėj, 66 Marlbo- 
rough St., rengia N. Anglijos 
Baltų Draugija.

Pakeitęs adresą, neužmiršk 
pridėti ir senojo.

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

BOSTON, MASS. — WNSR, 
1360 bangos sekmadieniais 
nuo 1 iki 1:30 vai. Veda Ste
ponas ir Valentina Minkai, 502
E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127. Tel. 268-0489. 
Parduodamas Darbininkas, 
didelis ietuviškų knygų pasi
rinkimas.

South Boston)
Savings Bank(

"4liW« THE LEADER
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Dr. J. Basanavičiaus 50 metų 
mirties minėjimas rengiamas 
spalio 2, sekmadienį, 4 v. po

piet Kultūros Židiny. Rugpiūčio 
30 buvo susirinkęs posėdžiauti 
rengimo komitetas, kurį sudaro 
įvairių organizacijų atstovai. Iš 
viso 12 žmonių. Komitetui pir
mininkauja dr. E. Noakas. Pa
skaitą apie dr. Joną Basana
vičių skaitys Pranas Naujokaitis.

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, išvyko į Chicagą, kur 
Švč. Marijos gimimo parapijos 
bažnyčioje rugsėjo 7-16 sakys 
pamokslus Šiluvos atlaidų nove- 
nos metu.

Maironio lituanistinė mokyk
la mokslo metus pradeda rugsė
jo 10, šeštadienį, 9 v.r. Holy 
Child mokyklos patalpose, 111 
St. ir 86 Avė. kampas, Richmond 
Hill. Naujų mokinių registracija 
vyksta apatinėje salėje.

Maironio mokyklos mokytojų 
tarybos posėdis šaukiamas rug
sėjo 8, ketvirtadienį, 7 v.v. Kul
tūros Židinyje.

LK Moterų Sąjungos 29 kuo
pos susirinkimas įvyks rugsėjo 
11, sekmadienį, 12 vai. Apreiš
kimo parapijos salėj. Visos na
rės kviečiamos dalyvauti. Po 
susirinkimo — kavutė.

Į Kennebunkportą praeitą sa
vaitgalį buvo išvykę ne tik eks
kursija su specialiu autobusu, 
bet ir šauliai ir šiaip žmonės, 
kurie nori dar pasinaudoti gra
žiu rudenėjančiu Kennebunk- 
porto oru. Vasarvietė buvo pilna 
žmonių.

J. Narūnės knyga “Vaikystė” 
jau baigiama rinkti pranciškonų 
spaustuvėje.

Dr. Grigo Valančiaus parašy
tas stambus veikalas apie Že
maičių vyskupą Valančių renka
mas pranciškonų spaustuvėje. 
Pirmas tomas jau parengtas 
spausdinti. Antras tomas pradė
tas rinkti.

N.Y. universitete dėstoma lie
tuvių kalba. Dėsto Vitalis Žu
kauskas. Registruotis iki rugsėjo 
22. Pamokos prasideda rugsėjo 
22, ketvirtadienį.

LIETUVOS VYČIŲ 110 KUOPA 
MINI 53 METŲ VEIKLOS 

SUKAKTĮ

Minėjimo vakarienė su šokiais 
rugsėjo 24, šeštadienį, 

Maspetho V. Atsimainymo lietuvių 
parapijos salėj

Bilietus užsisakyti pas Joną Adomėną 
Telef. 497-5212

VYSK.VINCENTOBRIZGIO 
50 METŲ KUNIGYSTĖS 
MINĖJIMAS
įvyks rugsėjo 25, sekmadienį.

PAMALDOS Angelų Karalienės parapijos bažnyčioj

11 vai.

AKADEMINĖ DALIS ir pokylis — Kultūros Židiny —
i 4 v. popiet.
i ,

BILIETUS PLATINA: Vincas Padvarietis — 847-5619,
i Apolonija Radzivanienė—441-9720, Rasa Milukaitė — (516)
Į 681-6172, Stasys Prapuolenis(203)762-2981, Kazimieras Vai

nius — 894-6091, Bronius Bobelis ir Stasė Bobelienė —- 
j 647-6637.
i

i ■
Įėjimas — 12 dol., moksleiviam — 6 dol.

i . '

Minėjimų rengia L.B. Neto Yorko apygardos valdybos 
s u da ryta s k o m it et a s

Dr. Marija Kregždienė, dantų 
gydytoja, paskutiniu laiku sun
kiai sirgusi, mirė rugsėjo 4, sek
madienį, 8:30 v.r. Buvo pašarvo
ta M. Šalinskienės šermeninėj. 
Atsisveikinimas įvyko antra
dienį, rugsėjo 6. Palaidota rug
sėjo 7. Velionė uoliai dalyvavo 
lietuviškoj veikloj, ypač LMK 
Federacijoj.

Cecilija Antanaitienė, 86 m. 
amžiaus, paskutiniu laiku gyve
nusi Willow Grove, Pa., mirė 
rugp. 30. Palaidota rugsėjo 2 
iš Šv. Jurgio bažnyčios Phila., 
Pa., Šv. Kazimiero kapinėse Pitt- 
ston, Pa. Paliko liūdinčias duk
ras Julytę, Marytę ir Onutę, 3 
sūnus Boleslovą, Edvardą ir 
Joną su šeimomis, bei anūkus 
ir kitus gimines.

Kennebunkporto pranciškonų 
vienuolynas rugsėjo 8 mini 30 
metų sukaktį. 1947 metais buvo 
nupirkta visa sodyba, ir rugsėjo 
8 buvo vienuolynas pašventin
tas.

Nuo Alberto Veščiūno mirties 
kovo 15 suėjo vieneri metai. 
Australijoj gyvenančios sesers 
Aldonos Janavičienės rūpesčiu 
ant velionio kapo Cypress Hills 
kapinėse pastatytas paminklas^ 
kurio šventinimas įvyks rugsėjo 
17. Mirties metinių proga rug
sėjo 17, šeštadienį, 10 vai. ryto 
bus aukojamos mišios Lietuvių 
pranciškonų koplyčioj, o po to 
vykstama į kapines šventinti pa
minklo. A. a. Alberto Veščiūno 
giminės ir draugai maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Nuo a.a. Emilijos Milukienės 
mirties šiemet sueina 10 metų. 
Ta proga rugsėjo 11, sekmadie
nį, 10 vai. ryto lietuvių pranciš
konų koplyčioj (Kultūros Židiny) 
bus aukojamos mišios jos inten
cija. Giminės ir pažįstami yra 
kviečiami dalyvauti.
liūs įvyks spalio 8 Kultūros Ži
diny. Ruošia New Yorko Lietu
vių Atletų klubas. Baliuj bus 
vaišės ir šokiai. Svečius links
mins Bostono vyrų sekstetas su 
specialia programa.

Už a.a. Juozą Rajecką ir a.a. 
Aleksą Mrozinską, buvusius 
Aušros Vartų parapijos vargoni
ninkus, mišios bus aukojamos 
rugsėjo 11, šį sekmadienį, 11 
vai. ryto Aušros Vartų bažny
čioj. Mišias užprašė E. ir M. Ci
bai. Mirusius vargonininkus 
prašom prisiminti savo maldose.

Antanas ir dr. Irena Mačio- 
niai, gyvenę East Northport, 
Long Island, N.Y., ir 1977 per
sikėlę į Floridą, atsiuntė Tau
tos Fondui 100 dol. ir pranešė, 
kad, norėdami efektyviai pri
sidėti prie Vliko ateities veik
los užtikrinimo, jiedu surašė 
testamentą, kuriuo 35 nuošim
čius savo palikimo skiria Tautos 
Fondui. (E)

Tautos Fondas yra paskel
bęs TF šimtininkų vajų. Tokie 
asmenys (ar organizacijos) kas
met aukoja bent vieną šimtą 
dolerių. Autos Tautos Fondui 
yra nurašomos nuo JAV mokes
čių. Čekius rašyti šiuo adresu: 
Tautos Fondas, P.O. Box 21073, 
Woodhaven, N.Y. 11421. (E)

Lėlių teatras vaikam atida
romas Brooklyno Marien- 
Heim Tower patalpose, 870 
Ocean Parkway. Alice May Pup- 
pets trupė paruošė keturias skir
tingas programas: rugsėjo 11 
ir 18: The Most Unusual Cat, 
rugsėjo 25 — Suzanne’s Forest 
Fantasy, spalio 2 — The Mouse 
House ir Baletas, spalio 9 — 
The Emperor and the Duck. 
Spektakliai vyksta sekmadie
niais 2 vai. po pietų. Įėjimo 
bilietai 2 dol. Grupėm duoda
ma nuolaida. Informacijos ir re
zervacijos reikalu telef. AL 5- 
0469.

600 metų nuo D.L. kunigaikš
čio Algirdo mirties minėjimas 
rengiamas spalio 9, sekmadienį, 
3 vai. po pietų Kultūros Ži
dinio mažojoj salėj. Minėjimą 
bendromis jėgomis rengia ra- 
movenai ir šauliai.

ŽYGIS Į VVASHINGTONĄ

Pabaltiečių žygis už žmogaus 
teises organizuojamas Wash- 
ingtone, D.C., rugsėjo 24. Į šias 
masiškas demonstracijas iš New 
Yorko vyks specialus autobusas
— išvažiuos šeštadienio rytą ir 
tą patį vakarą sugrįš. Kelionės 
kaina asmeniui, užsimokėjusiam 
iki rugsėjo 15 dienos — 11 dol., 
jaunimui iki 16 metų amžiaus — 
9 dol.

Kadangi, užsakant autobusą, 
reikia stambaus užstato, tai pra
šoma kuo skubiau registruotis ir 
susimokėti. Po rugsėjo 15 kaina 
bus visiems — 13 dol.

Registruotis pas Rasą Milukai- 
tę — 516 681-6172, Joną Vainių
— 212 296-8607, Kazį Bačaus- 
ką — 212 846-5543.

Kelionės mokestį siųsti Bi
rutei Radzivanienei — 84-16 
110 St., Richmond Hill, N.Y. 
11418. •

JAV marinų vadovybė ieško 
dvikalbių jaunų vyrų ar moterų 
vertėjų pareigom. Šalia eilinio 
atlyginimo teikiamos ir marinų 
privilegijos. Telefonas Toli Free 
800-AX 1-4600, ext. 212.
Godos. Litą Lanka. Eiliuotas 
vaidinimas jaunimo kongresui 
paminėti. 26 psl. Kaina 1.50 dol. 
Gaunama Darbininko admi
nistracijoj.

Išnuomojama trijų kambarių . 
butas su baldais arba du kamba
riai su baldais. Skambinti po 6 
vai. vak. 441-0693 Alex Kundro
tui, 107-15 Atlantic Avė., Rich
mond Hill, N.Y. 11418.

Išnuomojamas butas pirmam 
aukšte, keturi kambariai ir virtu
vė, Cypress Hills rajone. Pagei
daujama dirbančių žmonių pora. 
Butas bus laisvas lapkričio 1. 
Ten pat parduodami baldai — 
geros rūšies, bet už prieinamą 
kainą, nes savininkai išsikelia į 
šiltesnį klimatą. Dėl buto telef. 
MI 7-3971, dėl baldų telef. 
827-3278.

— ST. PETERSBURG, FLO
RIDA ir apylinkėse perkant, 
parduodant ir nuomojant nuosa
vybes, kreipkitės į . ANGELĘ 
KARNIENĘ Broker - Realtor, 
6900-10th Avė. North, St. Pe
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
345-2738.

Vargonininkų-Muzikų Sąjungos seimo dalyviai ant Maspetho lietuvių bažnyčios laiptų. 
Seimas buvo rugsėjo 5, Darbo dieną. I-oje eilėje iš k. V. Kerbelis, B. Raugas —JAV 
LB krašto valdybos atstovas, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, kleb. kun. Pr. Bulovas, 
kleb. kun. A. Petrauskas, V. Mamaitis, O. Zubavičienė; M. Cibas. Nuotr. L. Tamošaičio

VARGONININKŲ - MUZIKŲ SEIMAS
(atkelta iš 7 psl.)

rengėjai nerado reikalo susisiek
ti su Sąjunga. Dabar paliekama 
laisva iniciatyva choram. Jie gali 
dalyvauti.

Muzikos Žinių leidimą refera
vo V. Kerbelis. Iš prenumera
tos neišsilaiko. Tenka ieškoti ko
kių nors būdų, kaip taupiau 
išleisti. Vieni pasiūlė padidinti 
prenumeratą, kiti sumažinti pus
lapių skaičių, išleisti per metus 
tik du numerius.

Seimas pasisakė, kad reikia 
Muzikos Žinias leisti. Jom reda
guoti sudaroma redakcinė kole
gija, kuriai vadovaus naujasis 
Vargonininkų-Muzikų Sąjungos 
pirmininkas.

Diskusijos dėl vardo
Ilgiau užtruko diskusijos, ar 

nepakeisti Sąjungos vardo. 
Anksčiau buvo Amerikos Lietu
vių Rymo Katalikų Vargoninin
kų Sąjunga. Tai buvo lyg profe
sinė Sąjunga. Paskui buvo prisi
taikyta prie gyvenimo ir pasiva
dinta — Vargonininkų-Muzikų 
Sąjunga. Joj dabar gali sutilpti 
visų rūšiij muzikai.

Buvo viena nuomonė, kad rei
kėtų pasivadinti tik Lietuvių 
Muzikų Sąjunga, visai pakeisti 
vardą. Kiti manė, kad tai bus gar
bingos praeities paneigimas, nu
braukimas. Palikti taip, kaip yra. 
Esą, vardo pakeitimas svarsty
mui neparengtas. Taip ir palik
ta — nepakeista. Naujoji valdy
ba šį klausimą parengs kitam 
seimui.

Nauja valdyba
Atskirai buvo renkamas pir

mininkas. Tuo pirmininku slap-

Gimnazistė, jau baigusi muzi
kos mokyklą, norėtų susirašinėti 
su lietuvių kilmės jaunuoliais, 
kiek vyresniais, baigusiais 
mokslą ar dar ne. Adresas: Mar
garita Paulionytė, 45 Majakovs- 
kio g-vė, Kapsukas, Lithuania. 
SSSR.

Thls announcement is neither an offer to sėli nor a solicitation of an offer to buy any of these securltles 
The offfer is made only by the Offerlng Circular

LITAS MOKA 10% DlVIDENDĄ ANT REGISTRUOTŲ 
LITO BONŲ (10% Convertible Debenture Bonds)

VISA LAIDA: $500,000 
VIENAS BONAS: $500 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETĮ
SAUSIO 1 IR LIEPOS 1

1986 m. spalio 1 d. šias vertybes galima atsiimti grynais pinigais arba iškeisti į LITO 
BENDROVĖS akcijas po $2.00 už akciją.

PRAŠOME KREIPTIS DĖL APRAŠYMO/’OFFERING CIRCULAR” ADRESU:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114TH STREET
RICHMOND HILL, NEW YORK 11418
(212) 441-6799

Securltles will be offered In statės where the Securities Laws of such statės have been complied with.

tu balsavimu išrinktas Vytautas 
Kerbelis. Vicepirmininku iš
rinktas Chicagos pro
vincijos pirmininkas A. 
Giedraitis. Slaptu balsavimu į 
valdybą dar išrinkti kiti trys na
riai: Mykolas Cibas, Vytautas 
Daugirdas, Jūratė Veblaitytė- 
Litchfield.

Revizijos komisija neberinkta. 
Valdyba pasikvies vieną asmenį, 
kuris ir padarys reviziją.

Pabaigoj A. Giedraitis pasiūlė 
53-čiąjį seimą šaukti Chicagoj. 
Seimas tam pritarė. Seimas baig
tas Lietuvos himnu.

Šios parapijos klebonas kun. 
Pr. Bulovas surengė puikius pie
tus visiem seimo dalyviam. Šei
mininkavo V. Beleckas.

Gaila, kad seime dalyvavo ma
žokai atstovų, muzikų. Neatvyko 
net ir tie muzikai, kurie čia pat 

APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE 
BROOKLYNE

LIETUVIŲ TAUTOS MINĖJIMAS 
MARIJOS GIMIMO ŠVENTĖ 

MARIJOS APSIREIŠKIMAS ŠILUVOJ 
LIETUVIŲ KATALIKŲ MALDOS IR 

SOLIDARUMO DIENA

RUGSĖJO 11, SEKMADIENĮ, 11 VAL. 
KONCELEBRACINĖS MIŠIOS 

MALDOS IR PAMALDOS į MARIJĄ UŽ 
LIETUVĄ IR LIETUVIUS

GIEDOS APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS 
VAD. VIKTORAS RALYS

Visi kviečiami dalyvauti ir jungtis į bendrą maldą, 
kad Dievo Motinos Marijos Šiluvoj užtarimu Lietuva greičiau 
atgautų laisvę, visi lietuviai vieningai sėkmingai gyventų

Laukiama organizacijų dalyvaujant su savo vėliavomis

APREIŠKIMO PARAPIJA

gyvena ir kurie paprastai daly
vaudavo seimuose. Reiktų ne
numoti ranka į tokius seimus. 
Sena, garbinga organizacija. Ge
riau ją palaikyti, papildyti nau
jom jėgom, kad per ją labiau 
stiprėtų ir augtų mūsų muziki
nė veikla, (p.j.)

SUTARTINĖ 
PRADEDA 

DARBĄ

Sutartinė vėl pradeda naują 
rudens sezoną ir kviečia visus 
atvykti į repeticijas, kurios pra
dedamos rugsėjo 13 Kultūros 
Židiny. Pirmosios trys repetici
jos bus atskiros: mergaitėm — 
nuo 6:15 iki 7:15 ir berniukam 
nuo 7:15 iki 8:15 v.v.

Per šį sezoną teks pasiruošti 
įvairiem koncertam ir didžiajai 
dainų šventei Toronte. Visas 
New Yorko jaunimas kviečiamas 
vėl įsijungti į Sutartinę.
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