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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

JAV ir Sov. S-gos susitarimas 
dėl strateginių ginklų apriboji
mo atrodo, kad nustos galiojęs 
nepasiekus susitarimo dėl nau
jos sutarties.

Neseniai prasidėjusi JT 32-ji 
sesija į JT narius išrinko Viet
namą ir Djibouti. Sesijos pirm- 
ku be balsavimo buvo išrinktas 
rytų bloko kandidatas Jugoslavi
jos užs. reik. min. Lazar Moj- 
sov.

Izraelio užs. reik. min. Moshe 
Dayan nors ir pareiškė, kad š.m. 
pabaigoj gali įvykti .Ženevos 
konferencija Art. Rytų proble
mom spręsti, bet tuo klausimu 
tarp JAV ir Izraelio vis dar te
bėra didelių nuomonių skirtu
mų.

Egipto užs. reik. min. Fahmy 
pareiškė, kad Ženevos konferen
cijoj palestiniečiam galėtų atsto
vauti ir ne Palestinos išlaisvi
nimo org-jos nariai.

Artimiausias prez. Carter 
draugas, biudžeto direktorius 
Bert Lance pagaliau atsistatydi
no dėl jam prikišamų neetiškų 
jo vadovauto Georgia banko ir jo 
asmeniškų piniginių operacijų.

15 branduolinės energijos 
įrengimus eksportuojančių 
valstybių sutarė suvaržyti šios 
energijos technologijos eksportą 
į kitas valstybes ir reikalauti 
iš jau importuojančių valstybių 
paklusti tarptautinės energijos į- 
staigos kontrolei.

Tik ką į JT priimto Vietna
mo delegatas Nguyen Dung 
Trinh pirmoj savo kalboj apkal
tino JAV už jos karines bazes 
kitose valstybėse ir reikalavo, 
kad Puerto Rico būtų 
suteikta nepriklausomybė.

Paskutiniais metais Kinijoj vy
kę ideologiniai ginčai pažeidė 
ir Kinijos kariuomenės drausmę, 
todėl Kinijos kariuomenės vadas 
Hsiu Hsiang-chien reikalavo ją 
atstatyti.

Tvirtinama, kad judrūs Izrae
lio kariuomenės daliniai įžengė 
į pietinio Libano sritį ir įsi
tvirtino 6 strateginėse aukštu
mose, o jo greitlaiviai užbloka
vo Libano Tyre uostą.

JAV indėnų vadas Rus sėli 
Means pareiškė ieškosiąs ko
munistinių valstybių paramos 
indėnų žmogaus teisėm apsau
goti.

P. Afrikos min. pirm. John 
Vorster, norėdamas pasitikrinti 
tautos pasitikėjimą, paskelbė 
parlamento rinkimus lapkričio 
30.

Nato gen. sekr. Joseph Luns 
kritikavo Britanijos vyriausybės 
nusistatymą sumažinti karinį 
biudžetą 400 mil. dol.

LAISVĖS KOVAI JĖGŲ NETRŪKS
Pabaltiečių Žygis už Žmogaus Teises
Washingtone, D.C., rugsėjo 24
Iš Valančiaus ir kitų autorių 

raštų sužinom apie “vengrus” 
ir kitokius “karabelninkus”, ke
liavusius per XIX amžiaus 
Lietuvą. Nusimanydami įvai
riuose amatuose, vietos gyven
tojam pardavinėdavo prekes, o ir 
šiaip žinių bei gandelių paleis
davo. Dabarties išeivijoj pana
šiai nutinka su keliaujančiais 
kalbėtojais, kurie tai vienur, tai 
kitur nušneka. Girdi, lietuviško
sios išeivijos kova už laisvę 
greit pasibaigs išsilaisvinimu 
kapinėse.

Tiesa, kad kapinių išvengti 
niekam dar nepasisekė. Jų neiš
vengs ir už Lietuvos laisvę ko
vojantieji. Tačiau panikos sklei
dėjam būtų buvę labai naudin
ga rugsėjo 24 stebėti Washing- 
tone, D.C., prie Linkolno pa
minklo įvykusį Pabaltiečių Žygį 
už Žmogaus Teises. Daugiau 
negu pusė demonstruotojų buvo 
jaunuoliai ir jaunuolės, suvažia
vę kartu su savo tautiečiais iš 
įvairių JAV ir Kanados miestų.

Jaunimas šį žygį suorganiza
vo ir sėkmingai jam vadovavo. 
Viktoras Nakas, rengimo komi
teto pirmininkas, spaudai įteik
tame rašte pareiškia, kad čia 
esame susirinkę kalbėti ir veikti 
už savo pavergtuosius brolius ir

RUSŲ 
KRIKŠČIONIO 
ATSIMINIMAI

Šveicarijoj neseniai pasirodė 
daug kartų Sovietų Sąjungoj 
bausto rusų disidento Anatoli
jaus Levitino-Krasnovo knyga 
“Boese Jahre” (Pikti metai). Šios 
knygos turinį susako antroji ant
raštė — “Rusų krikščionio atsi
minimai”. Tuose atsiminimuose 
autorius skelbia Levo Tolsto
jaus krikščioniškąsias mintis, 
kurias jis bandė platinti Sovietų 
Sąjungoj per jo paties įsteigtą 
krikščionišką Samizdatą — po
grindinę spaudą. .

Levitinas-Krasnovas buvo tris 
kartus suimtas, kalintas ir iš
tremtas. Jam pasisekė išvykti į 
Vakarus, nes tėvas buvo žydų 
kilmės. Gavęs vizą į Izraelį, 
pastoviai apsigyveno Šveicarijoj. 
Ryšium su knygos “Pikti metai” 
pasirodymu jis spaudos atsto
vam papasakojo apie religijos 
padėtį Sovietų Sąjungoj. Tarp 
40 ir 50 milijonų Sovietų Są
jungos gyventojų esą atvirai ti
kintys krikščionys. Paskuti
niuoju metu ten esąs jaučia
mas grįžimas į Bažnyčią. 

seseris, kuriem yra paneigta bet 
kokia galimybė pasisakyti prieš 
žmogaus teisių persekiojimą. 
Kreiptinas dėmesys į JAV dele
gaciją Belgrado konfe
rencijoj, kad laisvo apsisprendi
mo, minties, sąžinės, religijos, 
emigracijos ir kitos tiesės būtų 
užtikrintos okupuotose Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estijoj.

Už žmogaus teises didžiojo 
kovotojo, JAV prezidento Lin
kolno paminklo papėdėj susirin
ko arti 5,000 pabaltiečių (parko 
policijos skaičiavimu). Progra
mai vadovavo Uldis Sipols. Po 
vysk. V. Brizgio ir esto dvasiš
kio pradinių maldų kalbėjo JAV 
valstybės departamento žmo
gaus teisių skyriaus koordina
torius Mark L. Schneider, sena
torius Pete V. Domenici (R.-N. 
Mex.), senatorius Robert Dole 
(R.-Kansas), senatorius Howard
M. Metzenbaum (D.-Ohio), se
natorius Jack Schmitt (R.-N. 
Mex.), kongresmanas James J.

Blanchard (D.-Mich.), sovietų 
disidentas Andre Amalrik, so
vietų disidentas Pavel Litvinov.

Kalbėtojai, įvairiai interpre
tuodami žmogaus teisių klausi
mą, pabrėžė pareigą bendra ko
va padėti pavergtiesiem.

Senatorius Jack Schmitt, vie
nas iš astronautų, išlipusių ant 
Mėnulio, pabrėžė, kad būtina iš
laikyti taiką ir laisvę ne tik Že
mės planetoj, bet kur tik žmonių 
bebūtų.

J. J. Blanchard, jaunas kong
resmanas iš Michigano, daug 
talkinęs žygio rengimo komite
tui, ypač pasidžiaugė, matyda
mas demonstruotojų tarpe daug 
jaunuolių, kurie tęs laisvės ko-

Andre Amalrik, už savo kny
gas apie Sovietų Sąjungos žlu
gimą pakartotinai sovietų kalin
tas, ypač pabrėžė, kad negalima 
kurti savo laisvės, paneigiant ją 
kitiem.

Pavel Litvinov savo kalbą 
iliustravo daugiausiai pavyz
džiais iš okupuotos Lietuvos 
įvykių.

Baigiant oficialią dalį, pro
gramos vedėjas pristatė vysk. V. 
Brizgį, latvių ir estų aukštes
niuosius dvasiškius, Wa- 
shingtono kardinolo atstovą bei 
pabaltiečių organizacijų vado
vus. Iš lietuvių prezidiume pa
stebėta Pasaulio LB pirm. Br. 
Nainys, JAV LB krašto valdy
bos pirm. A. Gečys, Vliko valdy
bos pirm. dr. J. K. Valiūnas, Ka
nados LB pirm. J.R. Simanavi
čius, Kęstutis Jakubynas, Aušra 

Jurašienė, Simas Kudirka. De
monstracijose dalyvavo visi 
Vliko valdybos nariai, didesnė 
dalis JAV LB krašto valdybos 
narių. Altai atstovavo prof. dr. J. 
Genys iš Washingtono, D.C.

Gauti sveikinimai iš A. Solže
nicyno, Amerikos žydų komi
teto, senatoriaus P. Moynihan 
(D.-N.Y.), unijų vado G. Meany 
ir kitų.

Paruošta rezoliucija JAV pre
zidentui visų buvo priimta. 
Joj dar kartą pareikštas pageida
vimas dėl JAV delegacijos žygių 
Belgrado konferencijoj.

Po oficialios dalies Philadel
phijos lietuvių tautinių šokių 
grupė “Aušrinė” pašoko eilę lie
tuviškų šokių. Tarp šokių keliais 
išėjimais pasirodė latvių solis-

(nukelta į 2 psl.)

Pabaltiečių jaunimas degina 
sovietų vėliavą rugsėjo 24 
Washingtone, D.C., vienas 
blokas nuo sovietų amba
sados. Nuotr. iš Washington Star

BUVĘ KALINIAI
NORI EMIGRUOTI

Septyni politiniai kaliniai, iš
buvę nuteistą laiką Mordovijos 
vergų stovyklose ir išleisti lais
vėn, parašė Brežnevui laišką 
ir paprašė leidimo emigruoti į 
JAV.

Buvusių kalinių grupėj 3 yra 
rusai, 1 žydas ir 3 lietuviai: 
Romas J. Giedra iš Palangos, 
Birutė Pašilienė iš Kauno ir 
Aleksas A. Pašilis iš Klaipėdos.

— Rugsėjo 5-9 Kaune, Šiau
liuose, Klaipėdoj ir Vilniuj vy
ko žymaus Lietuvos smuikinin
ko E. Paulausko jubiliejiniai va
karai, skirti jo gimimo penkias
dešimtmečiui paminėti. E. Pau
lauskas vadovauja pagarsėju
siam Lietuvos styginiam kvarte
tui. Ir šiuose koncertuose daly
vavo minėtasis’kvartetas, Lietu
vos kamerinis orkestras ir pia
nistas D. Trinkūnas.

— Okupuotos Lietuvos spau
doj minima dviejų dailininkų
— Mečislovo Bulakos ir Leono 
Katino — 70-ies metų amžiaus 
sukaktis.

M. Bulaka yra gimęs 1907 
rugsėjo 12. Kapčiamiesty, Seinų 
aps. 1926 baigęs Leipalingio 
progimnaziją, grafiką ir teatro 
dekoracijos meną studijavo Kau
no meno mokykloj (1926-1931). 
Vėliau nupiešė dekoracijas Pi- 
vošos “Palangai”, G. Puccini 
operai “11 tabarro”. Pasižymėjo 
knygų iliustracijomis: iliustravo
K. Borutos “Duoną kasdieninę”,
H. Lukauskaitės “Brangiausią 
pėdą”, J. Biliūno rinktinius raš
tus. J. Biliūno “Liūdnos pasa
kos” iliustracijos medžio raiži
niais 1937 Paryžiaus pasaulinėj 
parodoj laimėjo aukso medalį. 
Okupuotoj Lietuvoj M. Bulaka 
nupiešė nemaža teatro dekoraci
jų (Moljero “Tartiufui”, P. Vai
čiūno “Sudrumstajai ramybei, 
Guzevičiaus “Kalvio Ignoto tei
sybei” ir kt.). Iliustravo brolių 
Juškų dainų rinkinius. Minėtini 
yra ir jo Dzūkijos, Vilniaus ir 
Kauno vaizdai.

Leonas Katinas gimė 1907 
rugsėjo 6 Ampolio vienk., Dau
gailių vis., Utenos aps. 1927 
baigė Utenos gimnaziją, 1930
— Panevėžio mokytojų semina
riją. Po to keletą metų moky
tojavo. 1933-1935 mokėsi Kauno 
meno mokykloj, Vilniaus dailės 
institutą baigė tik 1948. Kai kurį 
laiką vaidino Šiaulių dramos 
teatre (1941-1945). L. Katinas 
yra tapytojas, linkęs į impresio
nizmą. Pasižymėjo vašytojų — 
J. Biliūno, A. Baranausko, A. 
Vienuolio — gimtinių vaizdais, 
taip pat natiurmortais. Okupaci
joj tapo darbininkų, kolchozinin- 
kų, pramonės darbuotojų portre
tus.

— Lietuviai yra verčiami mi
nėti ir kruvinojo Čekos kūrėjo 
Felikso Dzeržinskio 100 metų 
gimimo sukaktį (1877-1926). Tas 
iš Ašmenos aps. kilęs lenktu ba
jorėlis, mokęsis ir veikęs Vilniuj 
ir Kaune, Spalio revoliucijos 
metu tapo dešini tąja Lenino ran
ka ir sukūrė pasibaisėtinais žiau
rumais pasižymėjusią slaptąją 
saugumo policiją, kitais vardais 
tebeveikiančią ir dabar Sovietų 
Sąjungoj ir teroru valdančią 
kraštą. Sudievintasis Leninas 
įsakė sukurti Sibire žmonių nai
kinimo koncentracijos stovyklas, 
o F. Dzeržinskis tą įsakymą į- 
vykdė nepaprastu uolumu. Už 
tai “raudonieji bajorai” ir dabar 
miestų gatves pavadino ne tik 
Lenino, bet ir Dzeržinskio var
dais, abiem pristatė paminklų ir 
dar vis stato naujų. Štai Vilniuj 
namelis, kuriame kai kurį laiką 
gyveno Dzeržinskis, paverstas 
jo atminimo muziejum, Kaune 

nugriautos senosios turgavietės 
vietoj statomas jam paminklas, 
“Nemuno” redaktorius Laimo
nas Inis parašė apie jį knygą 
jaunimui (!). Ir nenuostabu, kad 
toj sistemoj, kurioj, anot V. My
kolaičio-Putino, “teisiuosius tei
sia žmogžudžiai”, žmogžudžiam 
ir tironam statomi paminklai, 
net jaunimui jie rodomi pavyz
džiu. Tačiau visi pavergtieji, net 
patys rusai, jaučia, kad toji Leni
no, Stalino, Dzeržinskio ir kitų 
kraugerių sukurta sistema jau 
stovi ant supuvusių pamatų ir 
jau ima griūti iš vidaus. Grius 
ir tie gausūs, Lietuvos miestus 
užteršę žmogžudžių pamink
lai! Bet dabar žmonės dar yra 
verčiami bučiuoti kojas savo pa
vergėjam. Prievarta yra organi
zuojami ir F. Dzeržinskio minė
jimai . . .

— Kauno miesto vyriausias 
architektas Algimantas Sprindys 
spaudoj paskelbė Kauno gatvių 
perplanavimo projektą. Iš jo ma
tyti, kad Laisvės alėja ir Dau
kanto gatvė bus paverstos tik 
pėsčiųjų gatvėmis. Vienos kryp
ties automobilių judėjimas vyks 
Donelaičio ir Kęstučio gatvė
mis, apvažiavimai bus Maironio 
ir Mickevičiaus gatvėmis. Tik 
peštiesiem skirta Daukanto gat
vė būsianti pratęsta į Žaliakalnį 
iki buvusio Savanorių prospekto 
(dabar Raudonosios armijos pr.), 
o kitas galas tiltu būsiąs sujung
tas su Karmelitų sala Nemuno 
vagoj. Susisiekimas nuo Alekso
to tilto į Vilijampolę būsiąs nu
kreiptas į praplėstą Birštono gat
vę, kuri būsianti sujungta su bu
vusia Seimo gatve (dabar N. 
Gogolio gatvė) ir eisianti pro 
kalno tunelį į tiltą per Nerį. 
Valančiaus gatve bus leidžiama 
važiuoti tik lengvosiom maši
nom. Naujas tiltas per Nerį 
sujungs Žaliakalnį su Vilijampo
le. Būdinga, kad okupantai dau
gelį Kauno gatvių surusino: Vy
tauto prospektas paverstas Le
nino prospektu, Gedimino gat
vė — Gagarino gatve. Atsirado 
K. Požėlos (vietoj Lukšio), I. 
Laukaitytės (vietoj Prezidento),
N. Gogolio, Kutuzovo, P. Zi- 
berto, Pergalės gatvės . . . Ta
čiau tų vardų amžius — neil
gas, kaip ir Stalino, kurio vardu 
dar 1940 buvo pavadinta Lais
vės alėja.

— Knygų rinkoj minėtinos 
šios naujos knygos: Antano Dri- 
lingos nauja lyrikos knyga “Rug
piūčio ritmai”, Marcelijaus 
Martinaičio “Kukučio baladės”, 
Jono Avyžiaus pasakojimų kny
gelė vaikam “Šarkos gudrybė”, 
Bitės Vilimaitės knygelė vaikam 
“Pirmūnų šventė”, R. Umbrasai
tės sudarytas straipsnių rinki
nys “Petras Cvirka literatūros 
moksle ir kritikoje”, Alfonso 
Bieliausko romanas “Tada, kai 
lijo”, Vytauto Bubnio seniau iš
leistų romanų trilogijai “Alkana 
žemė, Po vasaros dangum ir Ne
sėtų rugių žydėjimas”, Justino 
Marcinkevičiaus “Mažvydas”, 
Jono Lankučio kritinė studija 
“Justino Marcinkevičiaus dra
minė trilogija”, Sal. Nėries poe
ma “Marytė Melnikaitė” (net 50 
tūkst. egz.).

Pr. N.

Pradedant Pabaltiečių Žygį ur Žmogaus Teises VVashingtone, D.C., rugsėjo 24 invoka ciją kalba vysk. V. Bnzgys. Nuotr. L. Famošaicio



2 • DARBININKAS • 1977 rugsėjo 30, nr. 39

Savaitės 
įvykiai

AUSTRALIJOJ KELIAMI
ŽMOGAUS TEISIŲ REIKALAI

Nuo JAV episkopalų Bažny
čios atskilo nepatenkintieji dėl 
moterų šventinimo kunigais ir į- 
steigė naują JAV anglikonų baž
nyčią. Episkopalam priklauso 
apie 2.8 mil. gyv.

Sov. S-ga nupirko iš JAV 1.3 
mil. t. kukurūzų ir per 900,000 
t. kviečių.

Somalijos partizanai užėmė 
Etiopijos Ogaden provincijos 
Jijiga miestą.

V. Vokietijos prez. Walter 
Schell paneigė skleidžiamus 
gandus, kad ten atgyja rasinės 
tendencijos.

Į Etiopiją atvyko 71 kubietis 
tvarkyti krašto sanitarinių reika
lų.

Portugalijos revoliucijos tary
ba nutarė grąžinti dalį komu
nistų nusavintų ūkių jų savinin
kam.

Filipinų kariuomenė vėl at
naujino kovas su mahometonų 
sukilėliais, prieš tai išsprogdi
nusiais darbininkus gabenantį 
sunkvežimį ir užmušusiais 23 
darbininkus. Vyriausybės reika
lavimas išduoti kaltininkus buvo 
atmestas.

JAV pasiūlė Egiptui pasiųsti 
ten savo technikų sovietų karo 
lėktuvam taisyti, bet kai kurie 
senatoriai yra tam priešingi.

Sovietų patarėjai iš, Samalijos 
nors dar neišvyko, bet jų presti
žas gyventojų akyse yra labai 
smukęs, ir sostinės gatvėse jie 
nesirodo.

Kinija nesutiko, kad AP žinių 
agentūra atidarytų Pekine savo 
įstaigą.

Gynybos sekr. Harold Brown 
pareiškė, kad Sov. S-ga pasku
bom bando naujas tarpkontinen- 
tines raketas, kurios galinčios 
sudaryti pavojų JAV žeinėj į- 
tvirtintom raketom. Jis patikino, 
kad JAV šioj srity nebus nei 
apgautos nei užliūliuotos.

P. Afrikos min.*1 pirm?. John 
Vorster įspėjo, kad ji' priešinsis 
bet kokiam kisimuisi į P. Afri
kos vidaus reikalus. -■

Kairieji teroristai nužudė 
San Salvador universiteto rek
torių Carlos Alf'aro Castillo ir du 
jo palydovus prie universiteto 
durų. z

Izraelio Irgun Zwei Leumi 
org-jos operacijų v-kas Gideon 
Paglin paskelbė, kad 1946 org-ja 
išsprogdino Jeruzalėj Karaliaus 
Dovydo viešbutį dėl to, kad no
rėjo sunaikinti ten esančius do
kumentus, atskleidžiančius žy
dų teroristinę veiklą. Per 
sprogimą tada žuvo 91 ir buvo 
sužeista 45 žmonės.

Prez. Carter pareiškė, kad jis 
priešinsis JT pastangom įrodyti, 
kad Puerto Rico yra kolonijinėj 
valdoj, bet rems bet kokį porto- 
rikiečių nusistatymą — arba pri
klausyti JAV bendruomenei, ar
ba pasidaryti JAV valstija, arba 
gauti nepriklausomybę.

Pralaimėjusi parlamento rin
kimus, Indijos buv., min. pirm. 
Indira Gandhi pareiškė, kad į 
Indijos, Šri Lanka ir Pakistano 
parlamentų rinkimus buvo įsi
maišiusios svetimos jėgos.

Indiją valdanūios Janata parti
jos žymus veikėjas Nandini Sat- 
pathy buvo areštuotas už ko
rupciją.

Balandžio mėn. vidury Sydnė- 
juj (Australijoj) įsisteigė orga
nizacija — komitetas, kurio ang
lų k. pavadinimas toks: “Aust
rą Ii an s for the Defence of 
Human Rights Betrayed by 
Helsinki”. Steigiamajame susi
rinkime dalyvavo eilė austra
lų parlamentarų, įvairių etninių 
grupių atstovų. Sudarytas vyk
domasis komitetas, kuriam pir
mininkauja veikli estų atstovė 
Kroll-Summul. Lietuviam atsto
vauja dr. R. Zakarevičius. Pa
našūs komitetai, manoma, pa
plis visoj Australijoj, ir jų 
veikla bus koordinuojama.

1. Gegužės 21, vykdant Aust
ralijoj konstitucinį referendumą, 
buvo renkami parašai peticijai 
Australijos vyriausybei ir Va
karų valstybių, dalyvavusių Hel
sinkio konferencijoj, vyriausy
bėm (per Australijoj reziduojan
čius atstovus), prašant remti 
žmogaus teisių klausimą tiek 
parengiamojoj, tiek ir vėlesnėj 
Belgrado konferencijoj; parašų 
surinkta apie 5000 vien Sydnė- 
juj.

2. Birželio 2 Sydney Lower 
Town Hali sukviestas viešas 
mitingas, kuriame buvo išryš
kinti žmogaus teisių laužymai 
už geležinės uždangos.

3. Birželio 5 buvo kviečia
mi visų tikybų dvasininkai at
laikyti pamaldas, primenant pa
vergtas tautas ir jų teisių pa
žeidimus.

4. Komitetas numato kartkar
čiais didžiojoj Australijos spau
doj spausdinti platesnius paaiš
kinamuosius atsišaukimus į 
Australijos visuomenę, supažin
dinant ją su žmogaus teisių 
laužymu už geležinės uždan
gos.

Parašyti raštai įvairiom vy
riausybėm.

Nors Australija ir nėra Hel
sinkio susitarimų signatarė,

bet, būdama neseniai išrinkta 
Jungtinių Tautų Žmogaus Tei
sių komisijon, ji prašoma parem
ti prašančiųjų reikalus tarptau

tinėj plotmėj — kad Helsinkio 
konferencijos nutarimai būtų ne 
vien peržiūrimi, bet ir vykdomi.

Helsinkio signatarų vyriausy
bėm (per Australijoj reziduojan
čius ambasadorius) tarp kitko 
rašoma:

“. . . pasirašydamas Helsinkio 
susitarimą, jūsų kraštas, drauge 
su kitomis tautomis, dalijasi gar
be, galėdamas dalyvauti iškėli
me žmogaus teisių idealo Eu
ropoj, bet tuo pačiu užsideda 
sau moralinę atsakomybę, kad 
tos teisės susitariančių šalių 
būtų įgyvendinamos.

Nelaimei, po dvejų metų 
skaudžių lūkesčių mes įsitiki
nom, kad Sov. Sąjungos vyriau
sybė ir visos centrinės ir Rytų 
Europos komunistinės vyriau
sybės tų teisių negerbia.

Mes esame labai susirūpinę 
dėl neramumų, siaučiančių ko
munistų valdomuose kraštuose. 
Tie neramumai galėtų sudaly
ti pavojų pasaulio taikai ir tuo 
pačiu jūsų ir mūsų kraštų sau
gumui. Kad būtų užkirstas ke
lias tokiai nelaimei, mes karštai 
apeliuojąm į jūsų vyriausybę 
drauge su kitomis valstybėmis 
tvirtai ginti Belgrado konferen
cijoj žmogaus teisių reikalą, rei
kalaujant, kad nusikaltusių kraš
tų vyriausybės tuojau pilnai ir 
neatšaukiamai laikytųsi žmo
gaus teisių nuostatų, dėl kurių 
jos pačios noromis ir iškilmin
gai įsipareigojo.

Iš tikrųjų nėra pasauly dides
nių ir uolesnių taikos idealo 
rėmėjų už tautas, kuriom nekliu
doma savitai gyventi ir pilnai 
džiaugtis natūralinėmis civilinė
mis ir žmogaus teisėmis”.

J. Slavėnas

LAIŠKAS REDAKCIJAI

ESAMA KEISTŲ ATSILIEPIMŲ

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., VVoodhaven, 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’vvay 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., Nevvark, 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.

Indonezija ir Malaysia nutarė 
palaipsniui iš dviejų giminingų 
kalbų sudaryti bendrą rašomąją 
kalbą.

Philadelphijos mokyklų siste
ma įsivedė į aukšt. mokyklose 
dėstomųjų dalykų sistemą ir na
cių vykdytas žydų žudynes, bet 
vokiečių kilmis pastorius Hans 
S. Hang, atstovaująs 50,000 vo
kiečių - amerikiečių, įrodinėja, 
kad genocidas nebuvęs tik vie
nų teutonų reiškinys — didžiau
sią genocidą įvykdžiusi Sov. S- 
ga, nužudydama 15 mil. žmonių, 
tačiau vadovėliuose apie tai tyli
ma. O tai esąs istorijos klasto
jimas.

Ugandos prez. Idi Amin leido 
veikti tik islamo, anglikonų ir R. 
katalikų bažnyčiom, o kitas sek
tas uždraudė. Salvation Army sa
vo misionierius jau atšaukė.

Kanada sulaikė du Sov. S-gos 
žvejybos laivus, žvejojusius jos 
teritoriniuose vandenyse.

Bangladesh nuo choleros mirė 
per 100 žmonių.

Laos, jei negaus kitų valsty
bių paramos, kitais metais susi
lauks didelio maisto trūkumo.

V. Vokietija, vadovaudamasi 
savo konstitucija, atsisakė išduo
ti Italijai iš ten pabėgusį karo 
nusikaltėlį Herbert Kappler, bet 
sutiko pravesti tardymą dėl jo 
nusikaltimų.

“Darbininko” IX. 16 vedama
sis “Ar atsišaukiama į jų šauks
mą?” teisingai nurodo į tuos 
laisvojo pasaulio lietuvius, kurie 
į pagelbos šauksmą iš okupuo
tos Lietuvos atsiliepia nesuinte
resuoto žmogaus pastabnomis 
arba jo visai negirdi.

Bet esama ir dar keistesnių 
atsiliepimų. Pav., žmogus klau
sytojam patriotizmo pavyzdžiu 
pristato okupuotos Lietuvos 
poetą Eduardą Mieželaitį, niek
šingo eilėraščio “Per pasaulį ke
liauja šuva” autorių ir lenininės 
premijos laureatą. Argumentas 
— kad Mieželaitis savo knygą pa
vadinęs “Čia Lietuva”, bet ne 
“Čia tarybų Lietuva”. Argumen
tas nestiprus. Juk vargu patrio
tiška buvo pirmuoju bolševik- 
mečiu dainuota lietuvio poeto 
žodžiam lietuvio kompoziriaus 
parašyta daina “Mes su Stalinu 
į saulę, mes su Stalinu kovon, 
te nedrįsta nieks pasauly kelti 
kojos Lietuvon”. Čia irgi nėra 
“tarybų Lietuvos”. Ir okupuo
toj Lietuvoj jau dabar tos dai
nos nebedainuoja. Nebedekla- 
muoja nė Salomėjos Nėries 
“Odės Stalinui”.

Mieželaitis, tur būt, neblogas 
poetas ir šiandien jau labai pa
sikeitęs, bet pavyzdžiu sta
tyti dar netinka. Nukritus giliai 
į bedugnę, reikia ilgesnio laiko, 
tikėjimo ir ištvermės išlipti į 
viršų.

— Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos atstovų žmonos — O. Bačkie- 
nė, A. Dinbergs ir E. Jaakson 
— Valstybės sekretoriaus Vance 
žmonos kvietimu dalyvavo arba
tėlėj Europos kraštų diplomati
nių misijų šefų žmonų garbei 
rugsėjo 21 Valstybės departa
mente, Thomas Jefferson svetai
nėj. Po priėmimo šeimininkė 
viešnias pakvietė aplankyti ir ki
tus diplomatinių priėmimų sa
liomis. Atsisveikindama ponia 
C. Vance parodė gražią atodai
rą Baltijos valstybių atstovų 
žmonom.

kalba pabaltiečiam VVashingtone, D.C., rugsėjoAstronautas ir senatorius Jack Schmitt
24. Nuotr. V. Maželio
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Dar keistesnis į okupuotos 
Lietuvos žmonių šauksmą atsi
liepimas, kai nurodomas pa
vyzdys garsaus violončelisto ir 
dirigento Pablo Casals, kuris 
koncertavęs Stalinui ir išlikęs 
dideliu muziku. Bet ar, nusi
lenkdamas didžiausiam istorijoj 
žinomam tironui, Casals ne
pardavė savo žmogiškumo? Ar 
gi jau būti geru muzikantu yra 
didžiausioji žmogiškoji dorybė?

Kalbėtojam, turintiem prieš 
save “captive audience”, gal 
nereikėtų liesti perdaug kontro
versinių temų. Vargu pritiktų, 
pav., su ironija atsiliepti apie 
kovotojus dėl Lietuvos laisvės, 
nurodant, kad juos netrukus iš
laisvins kapinės. Kapinės priima 
visus — ir kovotojus, ir tironus, 
ir muzikantus. Tačiau reiktų įro
dyti, kad su dabartiniais kovoto
jais į kapines nueis ir pati ko
va dėl Lietuvos laisvės. Man at
rodo, kad jau ją yra perėmusi 
jaunoji karta, savo amžiumi du 
ar net tris kartus jaunesnė už 
defetistinių minčių reiškėjus. 
Prieš tris savaites buvau Los 
Angeles moksleivių ateitininkų 
stovykloj ir mačiau, kaip 15-17- 
mečiai noriai rašė laiškus Wash- 
ingtonan Lietuvos laisvės rei
kalu. Šiomis dienomis šimtai 
lietuviško jaunimo demonstravo 
Amerikos sostinėj. Irgi dėl tos 
pačios Lietuvėlės laisvės. Jie vi
si mum daug brangesni ir žmo
nijai vertingesni už tironą links
minusį Pablo Casals.

Juozas Kojelis

LAISVĖS KOVAI 
JĖGŲ NETRŪKS 
(atkelta iš 1 psl.)

tė Rūta Švilpė, pati pritardama 
gitara arba kanklėmis.

Žygis prie Linkolno paminklo 
baigtas Estijos, Latvijos, Lie
tuvos ir JAV himnais. Pagal pla
ną demonstracijos vyko nuo 12 
iki 3 vai. po pietų.

Dalyviai buvo atsivežę daugy
bę tautinių vėliavų ir skambiais 
šūkiais išrašytų plakatų. Kelio
nei buvo panaudotos įvairios 
priemonės: automobiliai, lėktu
vai, autobusai, Autobusai buvo 
suorganizuoti šiose vietovėse: 
Baltimore 7, New York 4, Chica
go 3, Philadelphia 3, po vieną 
— Detroit, Cleveland, Brockton, 
Boston, Elizabeth, Newark, St. 
Clair, Minersville, VVorcester, 
Toronto, Hartford, Bridgeport.

Tautinių šokių programai 
tebevykstant, nuo bendros ma
sės atsiskyrė apie 200 jaunuo
lių ir su vėliavom bei plakatais 
nužygiavo prie Sovietų Sąjungos 
ambasados. Ten ilgokai galėjo 
demonstruoti kol policija išskirs
tė. Prieš išsiskirstant dar sugie
dojo Lietuvos himną. Areštuoti 
tik 4 demonstrantai, sudeginę 
sovietinę vėliavą.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell 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, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

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. 1/0

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. VVEVD 1330 AM ir 
7 v.v. 97.9 FM bangomis. Music of Lithuania, pirmad. 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.

1977-1978 JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti gamintojo kai»a. Tai 
galimybė sutaupyti iki 750dol. irdaugiau. Dėl informacijos skambinti: L. Juozapa
vičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 70th St., Maspeth, N.Y. 11378.

1978 M. KELIONĖS į LIETUVĄ

1 naktis Maskvoj, 1 naktis Leningrade, 5 naktys Vilniuj

Lapkričio 20, 1977 $640
Vasario 5, 12, 19, 26 $659
Kovo 5 $681
Kovo 12, 19 $716
Kovo 26, bal. 2, 9, 16 $746

Dėl smulkesnių informacijų teirautis agentūroj

VYTIS
2129 KNAPP ST.

BROOKLYN, N.Y. 11229
(212) 769-3300
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Pasaulis laukia
Rugpiūčio 31 Pasaulio psi

chiatrų draugijos konferencijoj 
Havajuose, sovietam prieši
nantis, buvo priimta rezoliucija, 
pasmerkianti “sistematišką So
vietų Sąjungoj psichiatrijos pikt- 
naudojimą politiniam tikslam”. 
Rezoliuciją pasiūlė amerikiečiai, 
o ypatingai kietai dėl jos pra- 
vedimo kovojo britai. Švedai ne
pritarė, nes “su rusais reikia pa
laikyti dialogą”. “Mes taip pat 
norime dialogo”, atsikirto britų 
delegacijos narys, “bet patirtis 
rodo, kad diplomatinė kalba nie
ko nepadeda. Tik stipri protes
tų banga išlaisvina ten žmones 
iš ligoninių ir kalėjimų”.

Artėjant prie balsavimų, ang
las dr. Denis Leigh, draugijos 
vykdomojo komiteto gen. sek
retorius, konferencijos delega
tam kalbėjo: “Šiandien čia tu
rite padaryti sprendimą. Pasau
lis laukia”. Kad ir nedidele bal
sų persvara, sprendimas buvo 
padarytas teisingas. Sovietai, 
praktikuoją tą pat, ką ir naciai 
koncentracijos stovyklose, buvo 
pasmerkti.

Vien pasmerkimu konferen
cija nepasitenkino. Amerikos 
delegacijai siūlant, buvo sudary
tas pastovus komitetas tokiem 
skundam tirti ir rekomendaci
jom daryti. Tad susidarė tarp
tautinė institucija, įsipareigojusi 
pasaulio viešumon kelti rusų 
brutaliausiu būdu vykdomą re
žimo priešų naikinimą. Šitie 
psichiatrų konferencijos nutari
mai persekiojamiem suteiks pa
guodos ir vilties, o laisviesiem 
geros valios žmonėm kovai dėl 
žmonių ir tautų teisių sudarys 
naują, realią bazę, nes Jungti
nių Tautų žmogaus teisių komi
sija rūpinasi tomis teisėmis tik 
antikomunistiniuose kraštuose.

Yra nustatyta, kad Rusijos 
koncentracijos stovyklose ir psi
chiatrinėse ligoninėse daugiau
siai kankinami ukrainiečiai ir 
lietuviai. Mažiausiai nukenčia 
rusų tautybės žmonės. Todėl 
mum tas nutarimas yra labai 
svarbus, ir jokiu būdu nega

The Lithuanian VVeekly Published 
by Franciscan Fathers

li likti vien smalsumą patenki
nanti maloni žinia, bet turi būti 
įtrauktas į persekiojamų okupa
cijoj lietuvių gelbėjimo planus.

Kai 1970 buvo suimtas prof. 
Jonas Kazlauskas, patalpintas 
psichiatrinėn ligoninėn prie 
Maskvos, o paskui jo kūnas ras
tas Neryje, lietuvių išeivija per
daug nesusijaudino. Tylėjo gau
sūs lietuviai universiteto profe
soriai, nors jautrumą rodo dėl 
nepakankamo pagerbimo . . . 
Kaukaitės.

Ar daug kas žino liūdną Min
daugo Tamonio įstoriją, kuris, 
kaip rašo “Kronika”, “buvo 
mums tuo matu, kuriuo matuo
davome kasdieninę savo būtį; 
buvo sąžine, traukusia mus iš 
kasdienybės liūno”. Tamonis, 
kuris “metė iššūkį Sistemai, ku
rioje matė tiesioginį Blogio įsi
kūnijimą. Ne tam, kad deklaruo
tų savo įsitikinimus, o tiesiog, 
kad kitaip negalėjo — negalėjo 
gyventi meluodamas”. Tamonis 
žuvo nuo rusų psichiatrų rankų.

Apie Algirdą Žyprę iki šiol 
niekas nežinojo ir nekalbėjo. 
Tik kai jam pasisekė slapta iš
siųsti 1977.V.22 rašytą laišką, 
prakalbėjom. Pasirodo, kad šis 
laisvės kovotojas, iškalintas dvi 
dekadas Mordovijos lageriuose, 
nuo 1973.X.12 laikomas “psi- 
choizoliatoriuje”. Mat, atsisako 
pasirašyti suklastotus doku
mentus.

Kas pasakys, kiek tokių neži
nomų Žyprių dar tebepūva Ru
sijos konclageriuose ir “psicho- 
izoliatoriuose”. Jų reikia akty
viai ieškoti. Tam reikalui turėtų 
būti sudarytas specialus organas.

Lengviausiai ryšį su Pasaulio 
psichiatrų sąjunga galėtų už
megzti Pasaulio lietuvių gydyto
jų sąjunga. Bendradarbiaudama 
su Pasaulio Lietuvių Bendruo
mene, ši organizacija galėtų su
daryti specialią komisiją sovie
tų psichiatrinėse ligoninėse lai
komų lietuvių politinių kalinių 
reikąlam tirti. Lietuviai gydyto
jai lietuviškiem reikalam visada 
yra rodę nuoširdų jautrumą.

Buitinės sąlygos KGB kalėji
me buvo pakenčiamos. Visomis 
priemonėmis buvo siekiama ma
ne morališkai kankinti; lyg atsi
tiktinai mane uždarė į 27 kame
rą, pro kurios langelį kiekvieną 
rytą matydavau troleibusų susto
jime savo nėščią žmoną, lydinčią 
į vaikų darželį 4 metų dukrą. Iš
tisą mėnesį manęs neskilto ir po 
to nuvežė parodyti tėvams, pa
kankinti juos mano išvaizda, o 
mane —tėvų ašaromis. Įsitikinę, 
kad gerai pakeliu kalinimą vie
nutėje, į kamerą atvedė jėzuitą 
T. Aleksandrą M ark ai tį, visiškai 
suardyta sveikata. Patekęs čia 
trečią kartą, Markaitis kankinosi 
dėl visiškos nemigos ir baimės, 
kad tuoj pat jį iškvies lietuviš
kos KGB pirmininko pavaduoto
jas pulk. Martavičius (dabar Vil
niaus miesto prekybos kadrų 
skyriaus viršininkas) ir žiauriai 
jį sumuš, kaip mušdavo 1949. 
(Tyliais pavasario vakarais gir
dėdavome į magnetofono juoste
lę įrašytus savo vaikų balsus . . .)

Be “Tautinio Fronto”, mane 
kaltino tarybinės marksistinės 
filosofijos pagrindų griovimu. 
LTSR Aukščiausios Tarybos de
putato lietuvių literatūros klasiko 
Antano Žukausko-Vienuolio kal
bų ir testamento platinimu. 
1956.XII. 1 sesijoje Vienuolis pa
smerkė Vilniaus krašto poloni
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zaciją, o 1957 pavasario sesijo
je jam neleido ginti mūsų trem
tinių Sibire. Tačiau abi kalbos ir 
testamentas (kuriame Vienuolis 
prašė pastatyti ant jo kapo kry
žių) buvo platinami lietuvių 
pogrindžio spaudoje.
.Netgi tardytojai neišdrįso prie 

bylos prijungti tokios “kaltina
mosios medžiagos”. Tačiau ši 
medžiaga suvaidino didelį vaid
menį man nustatant bausmės 
dydį. Resp. prokuroras Gali- 
naitis V. Teismo proceso per
traukų metu dažnai bėgdavo už 
užkulisių ir ilgai pasilikdavo 
abu su teisėju. Prokuroro ranko
se mes matėme minėtos me
džiagos fotokopijas. Nepamiršo 
mano ryšių su Baltarusijos ir 
Lenkijos lietuviais. Nors, kaip 
tvirtino tardytojas Pilelis, šių 
ryšių nebuvo galima griežtai į- 
sprausti į baudžiamojo kodekso 
straipsnį, tačiau tai davė pagrin
do mane charakterizuoti kaip 
Lietuvos nacionalistą.

Teismui nepavyko įrodyti an
titarybinės agitacijos, kurią esąs 
pravedęs filosofijos seminaruo
se. Todėl mane n nuteisė tik 
4 metams. Nuteisė ne už atliktus 
veiksmus, bet už tai, kad galė
jau juos padaryti, jeigu man ne
būtų sutrukdę budrieji čekistai.

Prie mūsų bylos buvo prijung
ti dar 7 man nepažįstami inteli
gentai, iš kurių vienas buvo kal
tinamas už lietuvių literatūros 
klasiko Juozo Tumo-Vaižganto 
rinktinių raštų ir Vinco Mykolai
čio-Putino eilėraščio “Vivos 
plango, mortuos voco” platini
mą. Teismas “įrodė”, kad šį ei
lėraštį poetas parašė 1947, to
dėl jis antitarybinis.

Po teismo kap. Chlopovas (da
bar pulkininkas) įtikinėjo mane: 
“Atšiaurus klimatas ir sunkus fi
zinis darbas išvalys nacionalinė
mis šiukšlėmis užterštus tavo 
smegenis”. Ir dar kaip valė! 
Vienoje iš Ozerlago statybų teko 
patirti nemaža vargo. Tačiau, su
grįžęs į tėvynę, greitai pajutau, 
kad, kai kurių biurokratų nuo
mone, mano smegenys dar ne 
tiek “pravalyti”, jog man būtų 
galima patikėti ekonomisto vieta 
su 100 rublių alga.

Pagaliau pavyko gauti dispa- 
čerio vietą.

Lageriuose liko nemaža drau
gų, su kuriais pastoviai susira- 
šinėdavau. Tai nepatiko KGB. 
Sekimas sustiprėjo. KGB bandė 
užverbuoti net artimą mano gi
minaitį, kuris privalėjo sekti 
mane. Apie savo vargus para
šiau i lagerį R. Skeiveriui. Pa

dažnėjo iškvietimai į KGB “pa
sikalbėti”. Pulk. Dušauskis (da
bar atsargoje), kovos su užsie
nio žvalgyba skyriaus viršinin
kas Knedis, papulk. Kardanovs- 
kis, nežinomo laipsnio ir pareigų 
čekistas Karpuchinas, kap. Ščes- 
navičius (dabar papulk.) — visi 
gėdino mane už nacionalizmą. 
Aš gi klausdavau juos, kodėl 
rusai, arabai, afrikiečiai di
džiuojasi savo nacionalizmu, o 
lietuvis turi jo gėdytis. Kodėl 
meilė Rusijai mūsuose laikoma 
tarybiniu patriotizmu, o mei

lė -Lietuvai buržuaziniu 
nacionalizmu? Aukštas pareigas 
užimą čekistai pasiūlė man: arba 
parašyti į laikraštį buvusios ne
priklausomos Lietuvos socia
linę santvarką smerkiantį 
straipsnį, arba dar kartą atsidurti 
teisiamųjų suole. Straipsnio ne
parašiau. Bylą perdavė “Puntu
ko” gamyklos visuomeniniam 
teismui. Perauklėti mane sutiko 
laboratorijos viršininkas V. Gra
bauskas. Jis‘grubiomis priemo
nėmis bandė pakeisti mano į- 
sitikinimus: vertė tapti draugo
vininku, stoti į profsąjungą, 
kvietė dalyvauti šventinėse de
monstracijose. Už nepaklusnu
mą Grabauskas taikė man eko
nomines sankcijas: mokėjo 30 
nuoš. mažesnę algą, negu bend
radarbiams su viduriniu išsilavi
nimu. Su 6 asmenų šeima gy
venau 23 m . bute be jokių pa
togumų. Mano žmonai buvo pa
žadėtas paaukštinimas ir 2 kam
barių butas. Kažkas paskambino 
jos viršininkui, ir svajonė apie 
gyvenimo sąlygų pagerinimą iš
sisklaidė.

1967 rudenį prie KGB įstaigos 
mane sulaikė kap. Ščesnavičius 
ir privertė “pasišnekėti”. Jis ap
kaltino mane už skleidimą anti
tarybinių gandų, slypinčių 
Aleksandro Solženicyno laiške 
TSRS rašytojų suvažiavimui. Jis 
įtikinėju, ųųine, kad laišką su
fabrikavo užsienio žvalgyba, ku
rią demaskuos pats Aleksandras 
Isaevičius. -f

Tuo metu Vilniaus valst. Uni
versitete neakivaizdiniame sky
riuje studijavau istoriją. 3 kartus 
viešai gyniau savo tautos istori
ją. KGB užrašė mano kalbas. 
1968.V.23 “Sigmos” klube lite- 
ratūrininkų diskusijų metu ap
kaltinau dramaturgę Dalią Ur- 
nevičiūtę ir kitus rašytojus už 
nepagarbą istorinei tiesai. Kap. 
Ščesnavičius, čekistas Karpuchi
nas už tai vėl mėgino sudaryti 
bylą.

(nukelta į 4 psl.)
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Sakė, tada tik 
reikėjo išeiti, po laipteliais pasi
šviesti, ir viskas būtų mano be 
jokio davimo, o Edis būtų tebe- 
stumdęs formas, kaip stumdė, 
nes jau antrą sykį į banką nė 
su vėzdu nebebūtų nuvarę. Ne
būtų net ieškojęs, kas paėmė. 
Būtų net pagalvojęs, kad polici
ninkai iš paskos atsekė, pasiėmė 
ir pasidalino. Bankui tokia suma 
tik lašas jūroj. Tik kaip dešim
tukas tau ar man, o gal net ir 
mažiau. Kaip vienas centas gal. 
Mėginau spirtis, bet jis padėjo 
ant stalo ir nė pirštu nebelie
tė. Sakė: “Iš viršaus atrodai ge
rai, bet kaip yra, nežinau. Gal 
skolų ligi kaklo. Man tas ne
rūpi. Aš jaučiaus skolingas, ir 
viskas, o pats daryk, ką nori. 
Nori, nešk bankui atgal, atiduok, 
mokėk skolas, jeigu turi, o jeigu 
neturi, nors ir išmesk. Man vis 
tiek, bet jie tavo, ir aš jų nė 
vienu pirštu nepaliesiu. Ir ne
manyk, kad, juos atiduodamas, 
ką nors pajusiu. Nė tiek,” pa
rodė, negu užbrėžęs, mažojo 
piršto galiuką.

— Ir nesakė, koks nelabasis 

jam taip pridaugino?
— Klausiau, bet jis ir sakė, ir 

nepasakė. Tada tik dėl akių 
skambino į geležinkelio stotį. 
Sakė, jeigu imčiau, vienas pasi
likęs ir persigalvočiau. Nueini į 
geležinkelio stotį, o ten jau lau
kia angelai sargai. Nuėjo į auto
busą. Ne į Greyhoundą, bet ki
tą, kur tada tevažinėjo į arti
muosius miestelius. Nuvažiavo į 
pirmą pasitaikiusį, iš jo į kitą. 
Taip dvi savaites pragyveno au
tobusuose, vis sukdamas tolyn 
nuo čia, ir tik po to išdrįso su
stoti ilgesniam laikui vienoj vie
toj. Iš tikrųjų nežinojo, nei kiĮ 
daiyti, nei už ko nusitverti. Tik, 
kaip jis pats sakė, kvailam 
padėjo kvailio baimė. Pasi
taikė susidurti su kitu tokiu, ku
ris žinojo, ką daiyti, bet trūko 
pinigo. Surizikavo, ir išėjo gerai. 
Kas buvo, nepasakė, bet aš gal
voju, kad narkotikai. Dabar, 
sako, jam užtenka visko. Sako, 
nelengva buvę atsipalaiduoti, 
bet dabar atsipalaidavęs ir išva
žiuojąs. Norėjau sužinoti, kur. 
Jis tik nusijuokė. “Ten, kur ga
lėčiau gyventi be rūpesčio.

Svarbiausia, kad nesijausčiau 
niekam skolingas,” tepasakė.

— Skolingas? — garsiai pagal
vojau. — Kažin ar, taip greitai 
apsirūpinęs, gali nesijausti kam 
skolingas?

— Ir aš pagalvojau. Pagalvo
jau kiek kitaip. Juk, jeigu pini
gai suplaukė iš narkotikų, velnio 
širdį reikėtų turėti, kad nieko 
nejaustum. Degė paklausti, bet 
lūpos neprasivėrė. Visų nesu

lyginsi. Tegu kiekvienas spirga 
savo keptuvėje. O gal ne iš nar
kotikų. Gal kaip kitaip. Tegu sau 
žinosi, bet dabar pasakyk, ką da
ryti su tais, — vėl parodė į 
voką.

— Daug ką, — greitai pasa
kiau.— Gali atiduoti bankui, 
gali investuoti į savo fabriką, 
gali atiduoti kokiai lietuvių or
ganizacijai,, laikraščiui, gali ke
letą jaunuolių į mokslus išleisti, 
gali atiduoti Lietuvių fondui. 
Daug kam gali.

— Žinau. Mano pirmoji mintis 
ir buvo atiduoti bankui, bet pas
kum susilaikiau. Gerai pažiūrė- 
nėjau, pavarčiau ir susilaikiau. 
Ir žinai, kodėl?

— Dar kartą pažiūrėjau pra
skleidęs voką. Vieną pluoštą iš
ėmiau, pasklaidžiau. Visos 'šim
tinės buvo naujutėlės, kaip 
gurgždąs.

— Neateina į galvą? — pro dū
mų debesį paklausė.

— Ne, — dar kiek pagaišęs, 
atsakiau.

— O jeigu jie netikri?
— Nemanau, — nutęsiau.

— Nemanai? Tai paimk juos 
ir atiduok Lietuvių fondui. Tik 
savo vardu.

— Savo? Kaip svetimus pini
gus savo vardu duosiu? — pašo
kau.

— Matai, kaip greitai atatups
tas. Gerai. Še šimtinę, nunešk 
į savo banką ir pasidėk, tik 
be mano vardo. Jeigu pasirodytų 
netikra, sukis, kaip išmanai, tik 
be manęs. Prižadi?

Suabejojau. Jeigu būtų doleris 
ar kad ir dešimt, galėtum suk
tis, bet kaip pasakysi, kad ne
žinai, iš kur ta šimtinė pas ta
ve atsirado. Net Rockefelleriui 
\ argu patikėtii tokį nežinojimą, 
o dabar nuskurusiam pensinin
kui.

— Ne. Jeigu galvoji, kad gali 
būti netikri, nedrįsčiau. Bet ar 
Edis jau būtų taip daręs? Kad 
ir į užsienį kur išsidaužtų, vis 
tiek būtų nereikalingą uodegą 
palikęs.

— Ką žmogus gali žinoti. Kiek 
sykių žadėjau pirštus apdaužyti. 
Sykį užsimojau net per kuprą 
užvežti. Ką žinai. Gal jis pratur
tėjo iš netikrų pinigų. Gal paju
to, kad darosi šilta, tai atnešė 
ir numetė likutį. Tik taip sau. 
Tik pasijuokti iš žmogaus, kuris 
juokėsi iš jo nesugebėjimo. Sa
ko, Piteri, jeigu toks gudrus, pa
mėgink išsiversti neįlindęs.

— Jeigu jau taip, tegu kelmai 
ir visus pinigus. Užlipink voką, 
užrašyk adresą, ir tegu eina į 
banką. Gali dar užrašyti, kad 
grąžinami tais ir tais metais iš

plėšti pinigai. Jų neapgausi. Jei
gu padirbti — išmes, jeigu ge
ri — tegu džiaugiasi.

— Tau lengva, bet ne man. 
Aš gi tą pačią naktį suskaičia
vau. Kiekvienas banknotas 
mano pirštais sučiupinėtas. Ma
no pirštų nuospaudas jie turi. 
Tai sakyk, kiek laiko truks, kol 
ateis pasiimti.

— Eik, eik. Kas ant banknoto 
suras pirštų nuospaudas, — pa
šokau.

— Ar tikrai žinai?
— Nežinau, bet negirdėjau, 

kas rastų.
— Aš irgi nežinau. Kad būtų 

seni, suvolioti, gal ir nerastų, 
o dabar — kaip stiklas.

— Nežinau. Gal jie ne tavo 
vieno paliesti. Kas dirba, tas 
tikrai žino, gali, ar negali. 
Reikėtų pasiklausti.

— Ko?
— Nežinau. Gal policijos.
— Pataikei į pačią tikrąją vie

tą.
— Tai sukurk kieme ugnį ir 

sudegink.
— O jeigu tikri? Sakyk, o jei

gu tikri? — įsispyrė akimis, 
ir pirmą kartą gyvenime pama
čiau jose tokį aštrų žibėjimą.

Taip. O jeigu tikri? Dideliu 
mastu galvojant, nedaug, bet pa
mėgink tiek suspausti iš uždar
bio. Bežiūrint į voką, ir man pa
čiam bankas nuslinko į tolumą, 
nebeteko ryškumo. Iš tikrųjų 
jų sąskaitose seniai viskas baig
ta, pinigai iš draudimo atsiimti, 
kažin ar patys bankininkai bebū

tų patenkinti, kad reikia visą ra
tą sukti atgal. Niekam naudos, 
tik darbo marios, marios tyrinė
jimų, marios ieškojimų. Kaip, 
kodėl, iš kur? Pinigas, nors ir 
tikras, pats savo valia iš niekur 
negali ateiti. Būriai seklių turė
tų būti paleisti į darbą, ir ieško
jimo išlaidos išeitų daug dides
nės, negu grįžęs pinigas. Tik iš
laidos ne iš grąžintojų, bet iš 
mūsų kišenių, iš mokesčių. Ar 
ne verčiau jį sunaudoti ko
kiam nors mūsų pačių kultūri
niam ar politiniam reikalui?

— Būtų gaila, jeigu būtų tikri, 
— po valandėlės svarstymo pra
vėriau burną.

Ką daugiau begalėjau pasa
kyti. Sudegintum ir kelerius me
tus užmigti negalėtum.

Ištraukęs porą banknotų, 
smulkiai apžiūrėjau. Man jie 
atrodė tikresni už pačius tikruo
sius. Ir raudoni, ir mėlyni siū
leliai atrodė savo vietose. Bet 
jeigu šimtines kas darė, žinojo, 
kaip daryti. Tai ne dolerinės. 
Kiekvienam neįkiši.

— Tai sakai — nieko negali 
patarti. O aš pagalvojau, gal ką 
sumeni. Aš daugiau neturiu kuo 
pasitikėti. Gerų žmonių yra, bet 
ne tokių, su kuriais galėtum kal
bėti apie viską. Net Hildci ne
sakiau, ko tas žmogus buvo 
atėjęs. Ji net nesapnuoja, kad čia 
buvo tas pats Edis. Kam jai rū
pestį uždėti? Bet dar pagalvok.

(Bus daugiau)
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ASTUONI KONCERTAI

VASAROTOJŲ CHORO, B. POVILAVIČIAUS, 
G. ČAPKAUSKIENĖS KONCERTAI

Su rugpiūčio pradžia išsijudi
no čia muzikinis gyvenimas. Kas 
savaitę buvo po du koncertus.

VASAROTOJŲ CHORO 
KONCERTAS

Vasarotojų choro koncertas 
susiorganizavo spontaniškai. 
Atostogavo muzikas Julius Ka
zėnas iš Clevelando. Jis ten va
dovauja ramovėnų chorui. Vieną 
dieną per pietus ėmė kalbėti: 
renkime vasarotojų koncertą. 
Vienas kitą padrąsino. Iniciaty
vos ėmėsi Julius Kazėnas. Tą 
patį vakarą jau buvo repeticijos, 
o rugpiūčio 4 — pats koncertas.

Suvažiuoja čia žmonės iš įvai
rių chorų, suvažiuoja beveik vi
sada tuo pačiu laiku. Taip susi
daro choro branduolys. Priside
da dar kiti, tuo metu esą va
sarvietėj. Choras pasirenka tik 
tokias dainas, kurias visi gerai 
moka. Čia trumpų repeticijų me
tu tik susidainuoja, išlygina bal
sus.

Julius Kazėnas suorganizavo 
įdomų ir labai įvairų koncertą. 
Čia buvo solo, dainos, duetai, 
vyrų ir moterų choro pasirody
mai ir bendras choras.

Koncertą pradėjo pats Julius 
Kazėnas, solo padainuodamas 
tris dainas: O kas sodai — Kar- 
navičiaus, Plaukia antelė — 
liaudies daina, Tamsioj naktelėj
— Šimkaus.

Visam koncertui akomponavo 
kompozitorius Julius Gaidelis 
(iš Bostono).

Tas pats Julius Kazėnas drau
ge su Igoriu Kučiausku iš Bal
timorės padainavo liaudies dai
ną — Ar vėjai pūtė.

Po jų Bronė Stravinskienė 
iš Chicagos su Igoriu Kučiausku 
padainavo dvi liaudies dainas — 
Bernelis tingiriėliš, Eikime mu
du abudu.' ' ’ " r

Į sceną sukopė vyrai. Jie atli
ko tris dainas: Žygis į Vilnių
— Banaičio, Subatos vakarėlį — 
liaudies dainą, Plaukia Nemu
nas — Gaidelio.

Vyrų chorą pakeitė moterų 
choras. Jis pasirodė su dviem 
dainom: Šlama šilko
vėjas — Židžiūno, Kur tas ta
kelis — Makačino.

Koncertą baigė mišrus cho
ras su dviem dainom: Ta mūs 
seselė ir Namo, broliukai. Abi 
liaudies dainos.

Visa programa užtruko tik vie
ną valandą. Koncertas buvo tik
rai patrauklus ir visai geras.

Kitą dieną po koncerto Tėv. 
J. Cailiušis, OFM, provincijolas, 
bibliotekos salėj surengė pri
ėmimą choristam. Tuo būdu 
buvo atžymėtas vasarotojų choro 
dešimtmetis. Tokie koncertai 
pradėti 1967. Nemaža choristų 
dalis dainavo visuose tuose kon
certuose.

Juos organizuoti pradėjo 
smuikininkas Izidorius Vasyliū- 
nas. Jis visą laiką jiem ir va
dovavo. Šiemet jis negalėjo at
vykti tuo laiku, nes nebuvo 'iš 
Vokietijos sugrįžęs sūnus pia

nistas dr. Vytenis Vasyliūnas. 
Tada choristų tarpe ir kilo ini
ciatyva — surengti koncertą, ne
praleisti progos, nes dalis jau 
rengėsi išvažiuoti. Jie ir prikal
bino J. Kazėną imtis organiza
vimo ir vadovavimo.

SOLISTO BENEDIKTO 
POVILAVIČIAUS KONCERTAS

Už poros dienų vėl kabėjo 
plakatas prie didžiųjų durų ir 
skelbimų vitrinoj. Koncertas 
rugpiūčio 6. Dainuoja solistas 
Benediktas Povilavičius. Akom- 
ponuoja Jeronimas Kačinskas.

Iš Bostono abu atvyko tą šeš
tadienio popietę. Ar tai nebuvo 
pirmas solisto Benedikto Povila- 
vičiaus koncertas šioj vasarvie
tėj? Jis yra bosas, balsas pla
tus ir galingas, sodrus, ypač 
gražiai skamba, kur dainos liūd
nos, panašios į raudą.

Pradžioj padainavo keturias 
liaudies dainas: Gieda gaide
liai — harmonizuota K. V. Ba
naičio, Dar nepaketinau — 

harm. S. Šimkaus, Saulute moti- 
nute, užtekėk — harm. V. Klo
va, Išėjo mergaitė — harm. V. 
Barkausko, Aviža prašė — harm. 
V. Klova. Bisui jis pakartojo Sau
lute motute.

Po pertraukos dainavo ištrau
kas iš operų: iš J.F. Halevy 
Žydės — Kavatina, iš Verdi Si- 
mon Boccanegra — Siela pritvin
ko sopulio, to paties Verdi — 
Don Carlo ariją Ella giammai 

m’amo, iš G. Rossini Sevilijos 
kirpėjo — La Calunnia. Bisui iš
G. Verdi Traviatos — Užmiršai 
tėvų kapus.

Po koncerto visiem sve
čiam buvo kavutė. Visi turėjo 
progos dar pasikalbėti su solis
tu, muziku J. Kačinsku. Abu jie 
greit išskubėjo į Bostoną.

SOLISTĖS GINOS 
ČAPKAUSKIENĖS 

KONCERTAS
Solistė Gina Čapkauskienė 

jau kelintus metus iš eilės at
vyksta čia iš Montrealio atosto
gauti ir koncertuoti. Atvyksta 
prieš rugpiūčio vidurį. Jos kon
certai būna iš anksto skelbiami. 
Šiemet jos koncertas buvo rug
piūčio 14, sekmadienį.

Atvykdama atsiveža ne tik ge
rą nuotaiką, šypseną, bet ir naują 
repertuarą. Šių metų koncertą 
pradėjo Mozartu. Tai buvo iš
traukos iš Don Giovanni — ari
ja — Vedrai, carino, iš Zauber- 
floete operos buvo dvi arijos — 
O zittre nicht, Der Hoelle 
Rache.

Antram koncerto cikle buvo 
trys prancūziškos dainos: Atverk 
širdį — — G. Bizet, Chanson 
Triste — H. Dupartc, Pierrot 
— C. Debussy.

Trečiam cikle buvo angliška 
daina — Nightingale — A. Ala- 
bief-Liebling.

Po pertraukos ketvirtas kon
certo ciklas jau buvo skirtas lie
tuviam kompozitoriam. Čia gir
dėjome: Tremtinių lopšinė— 
St. Gailevičiaus, Mėlyni varpe
liai — V. Jakubėno, Kažkur toli,

TERLECKO KANČIOS KELIAS

(atkelta iš 3 psl.)

Tačiau net nuo manęs nu
kentėjusieji atsisakė būti mela
gingais liudininkais.

Kurį laiką lankiau Lietuvos 
valstybės ir rusų literatūros isto
rijos paskaitas drauge su sta
cionaro studentais. Netrukus 
WU prorektorius B. Sudavičius 
uždraudė man lankyti šias pa
skaitas. 1969 pradžioje jis sušau
kė Lietuvos istorijos katedros 
skubų posėdį ir pareikalavo iš 
dėstytojų imtis visų priemonių 
man neišduoti istoriko diplomo. 
Šią užduotį sutiko įvykdyti doc.
S. Lazutka, pasisiūlęs vadovauti 
mano diplominiam darbui. Nors 
ir žinojau apie S. Lazutkos veik
lą LKP CK (ten jis dirbo sky
riaus vedėju) ir prorektoriaujant 
VVU, jam vis dėlto pavyko pa
pirkti mane pseudoliberalizmu. 
Parašiau diplominį darbą tema 
“Lietuva Rusijos valdžioje 
(1795-1915)” ir atidaviau vado
vui. Balandžio 25 ryte atvyko 3 
saugumiečiai, kurių tarpe kap. 
Ščesnavičius. Paėmė senus 
prieškarinius žurnalus, knygas 
apie Lietuvos istoriją, išrašus iš 
knygų ir laikraščių. Po kelių die
nų, grąžindamas diplominio dar
bo juodraštį, majoras Kažys (da
bar papulk.) įspėjo, — jeigu aš 
branginu laisvę, privalau nie
kam nerodyti savo darbo, dvel
kiančio neapykanta Rusijai . . . 
Kalėjimas už meilės stoką carinei 
Rusijai? Už ką privalau ją my
lėti? Už tai, kad diplomatinė
mis ir karinėmis priemonėmis 
susilpnino Lietuvos — Lenkijos 
valstybę ir 1795 atnešė mano 
tautai vergiją? O, gal būt, už tai, 
kad mano tėvą privertė kariauti, 
ginant jos imperialistinius inte- 

toli — B. Budriūno, Gintarėlis
— G. Gudauskienės, Debesėliai
— J. Stankūno, su tavim — J. 
Gaidelio.

Penktajame cikle koncerto pa
baigoj buvo Je suis Titania iŠ 
op. Mignon; muzika A. Tho- 
mas.

Plojimai buvo ilgi. Solistė tris 
kartus dainavo bisui: ariją iš op. 
La Traviata — G. Verdi, ariją iš 
op. Pulko duktė — G. Donizet- 
ti, ir savo mėgstamiausią dai
ną Lakštingalos giesmė — V. 
Kuprevičiaus.

Solistė dainavo su pakilia 
nuotaika, laisvai besidžiaug
dama dainos grožiu. Jai akompo
navo Saulius Cibas iš Bostono. 
Ją palydėjo labai jautriai ir taik
liai. Solistė Gina Čapkauskienė 
labai mėgsta ir labai vertina 
Sauliaus Cibo akomponavimą.

-o-
Solistė prisiderina prie aplin

kos ir visada mielai, net parei
gingai gieda vienuolyno koply
čioj. Sekmadieniais giedodavo 
du kartu — per 10 vai. mišias, 
į kurias suvažiuoja labai daug 
žmonių, ir 11:30 v., kai mišios 
skiriamos lietuviam.

Jos giedojimas papuošė ir pra
turtino pamaldas. Svečiam ame
rikiečiam net buvo nuostabu, 
pamaldos virto lyg kokiu religi
niu koncertu. Vienu metu tokio
se mišiose jai akomponavo Sau
lius Cibas, kai giedojo Schuberto 
Avė Marija. Per komuniją buvo
— Panis Angelicus. Smuiku pa
lydėjo Izidorius Vasyliūnas, var
gonais Vytenis Vasyliūnas. Mi
šių pabaigoj Vytenis Vasyliūnas 
visa galybe paleido Bacho muzi
ką. Įspūdis buvo tikrai puikus. 
Po pamaldų daugybė žmonių 
apsupo mūsų menininkus.

Giedojo ji per vakarines pa
maldas savaitės metu. Tos pa
maldos buvo skirtos ateitininkų 
sendraugių stovyklai.

Kitam numery — Vytenio Va- 
syliūno vargonų koncertas ir lie
tuviškųjų sonatų koncertas, (p.j.) 

resus? Iš karo tėvas grįžo in
validu.

Tuo laiku KGB ir toliau ban
dė man sudaryti bylą. Pasirodė 
kažkoks Juozas Bernotas. Jis ra
gino mane ir V. Petkų padėti 
jam kovoti su tarybų valdžia, 
gėdino mus už neveiklumą ir t.t. 
Siūlė sudaryti komitetą Ginsbur- 
gui ir Galanskovui ginti. Šis pa
tyręs provokatorius nieko ne
pešė.

1972.1.14 grįžęs į namus vė
lai vakare radau kap. Trakimą 
(dabar majoras). Jis nusivežė 
mane išklausyti ilgų ir grubių 
pulk. Ščesnavičiaus monologų.

Tą naktį Piotro Jakiro bute 
Maskvoje per kratą buvo rasta 
Simo Kudirkos kalba teisme, o 
Stasio Jako bute Vilniuje — ma
šinėlė, kuria buvo atspausdinta 
ši kalba. KGB nusprendė, kad 
tai mano darbas. Vėl prasidėjo 
šaukimai į KGB, tardymai . . . 
KGB Jakui priekaištavo, kad 
jis, būdamas komunistas, o jo 
draugas Vaclovas Sevrukas — 
komjaunuolis, užkibo ant nacio
nalistų meškerės; įkalbinėjo jį 
padėti demaskuoti nacionalis
tus, žadėjo laisvę už parodymus 
prieš mane. Negavę “demaskuo
jančių” parodymų, KGB negalė
jo manęs patraukti teismo atsa
komybėn. Bet papulk. Baltinas 
išpranašavo, kad “balansuoda
mas ant bedugnės krašto, grei
tai pateksi į kalėjimą”.

1973 m. gegužės 23 d. milici
ja sulaikė 2 konditerijos cecho 
ekspeditorius — L. Geicą ir F. 
Svirskį. Aš laikinai vadovavau 
tam cechui. Ekspeditoriai prisi
pažino, kad per ketvirtį jie išve
žė produkcijos be dokumentų 
už 210 rublių. Ekspeditorius,

Kennebunkporto žuvėdros, ieškodamos maisto, atskrenda prie pranciškonų vasarvietės 
virtuvės, kur jas maitina virtuvėje dirbusios mergaitės. Nuotr. Jurgio Jankaus
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Šis 
žodis dažnai pasitaiko psalmėse 
ir išreiškia dvasinį nusiteikimą, 
— apibūdina žmogų, kuris žino 
save esant beturčiu prieš Die
vą (pvz. Ps. 9, 19; 10, 8-9; 
11/12, 6; 33/34, 6; 40/41,
1). Antrame ir trečiame amžiuje 
minima žydų krikščionių at
skala, kuri vadinama Ebionitais 
(t.y. vargšais). Kai kas juos ban
dė tapatinti su Kumrano bend
ruomenės likučiais, bet greičiau 
jie bus buvę Jeruzalės krikščio
nys, pabėgę iš apsupto miesto į 
pagoniškąjį Pella Užjordanėje. 
Paulius šiems “vargšams” suor
ganizuoja pašalpą ir net atideda 
savo kelionę į Romą, kad galė
tų palydėti iš pagonybės atsi- 

bufetininkas ir konditerius mi
licijoje įtikinėjo, kad per 9 mėn. 
pasisavinau didelę sumą pinigų, 
už kuriuos finansavau naciona
listinį pogrindį. Už parodymus 
prieš mane sugautus su įkal
čiais ekspeditorius paleido, o 
mane areštavo.

Miesto milicijoje visi džiū
gavo. Vyr. Įeit. Gedmantas gy
rėsi, kad kelerius metus sekė 
mane, turėdamas užduotį man 
sufabrikuoti bylą už kyšius. “Ta
da, — pasakė jis, — 15 metų 
būtų užtikrintai, o dabar mums 
teks dar padirbėti”.

Tardymas prasidėjo ne nuo 
bylos aplinkybių aiškinimo, bet 
nuo pokalbių pašalinėmis temo
mis. Majoras Laščenko, kurio as
menyje lengva buvo pažinti 
KGB auklėtinį, žiūrėjo į mane 
kaip į pasmerktąjį ir buvo nuo
stabiai atviras. Kalbant naciona
listiniu klausimu, sutikau, kad 
mažos tautos turi asimiliuotis. 
Tačiau jų nutautėjimo procesas 
pasibaigs po daugelio šimtų me
tų, ir todėl, mano manymu, nėra 
reikalo jį greitinti dirbtinėmis 
priemonėmis. Tačiau majoras 
tvirtino, kad natūralus asimi
liacijos procesas yra “skaudus”, 
ir kaip tik pateisinamos visos 
priemonės, greitinančios tautų 
susiliejimą. Smerkdamas mano 
pažiūras, jis baigė “pašnekesį” 
tokiais žodžiais: “Jūs nematėte, 
kaip mes sutriuškinome Vengri
jos kontrrevoliuciją. Jeigu būtu
mėte matę, jūs, lietuviai, nekel- 
tumėte savo galvų. Lietuva! Jū
sų Lietuva, kaip blusa, štai kaip 
(didžiojo piršto nagu padarė iš
raiškų gestą), ir nėra jos!

(Bus daugiau) 

vertusių krikščionių bendrijų at
stovus, nešančius aukas Jeruza
lės “šventiesiems” (Rom. 15, 
23-26; 1 Kor. 16, 1-8).

Pauliui sugrįžus Antiochijon, 
vėl iškilo klausimas dėl pagonių 
apipiaustymo. Petras, besilan
kąs Antiochijoje, pradžioje mie
lai bendravo su atsivertusiais 
pagonimis, net su jais valgė. 
Bet, atvykus “kai kuriems nuo 
Jokūbo” — žydams krikščio
nims iš Jeruzalės, Petras pasiju
to nejaukiai dėl šio savo elge
sio ir ėmė vengti iš pagonybės 
perėjusių krikščionių (Gal 2, 11- 
12). “Kartu su juo veidmainia
vo ir kiti žydai, netgi Barna
bas pasidavė jų veidmainystei”, 
skundžiasi Paulius (Gal 2, 13). 
Vėl imta reikalauti, kad visi 
krikščionys turi laikytis bent mi
nimumo žydijos nuostatų: api
pjaustymo ir valgį liečiančių 
taisyklių. Pagal pastarąsias, išei
tų, kad nežydai krikščionys gali 
valgyti tik su žydais. Paulius, 
aišku, nesutiko. “Pamatęs, kad 
jie nukrypsta nuo Evangelijos 
tiesos, aš pasakiau Kefui visų 
akivaizdoje: ‘Jei tu, būdamas žy
das, gyveni pagoniškai, o ne žy
diškai, tai kodėl verti pagonis 
laikytis žydų papročių?’ ” (Gal 
2, 14).

Vien iš Pauliaus Laiškų neį
manoma atsekti jo gyvenimo ei
gos nuo šio momento iki jo vė
lesnių planų pertraukti Evange
lijos skelbimą rytinėje Vidur
žemio srityje ir keliauti vaka- 
ruosna per Romą į Ispaniją 
(Rom 15, 18-24). Tačiau Apašta
lų darbai duoda gana išsamų 
misijų kelionių aprašymą. Pir
moji prasidėjo Antiochijoje, 
vedė į Kipro salą, paskui atgal į 
Mažąją Aziją, siekdama Anatoli
jos aukštumų rytinius miestus, 
galop grįždama vėl į Antiochi- 
ją (Apd 13-14). Antrojoje Pau
lius keliavo žemynu per Mažo
sios Azijos sritis, Frigiją ir Ga- 
latiją, iki patTroados Jonijos pa
jūryje. Iš čia jis su savo paly
da pasiekė Europą (Makedo
niją). Pirmasis jo laimėjimas 
įvyko Filipų mieste, kur Evan
gelija įtikėjo Lydija, moteris 
prekybininkė iš Tiatyrų Mažojo
je Azijoje. Iš Filipų miesto Pau
lius keliavo per Tesaloninką, 
Be rėją ir Atėnus, galop pasiek
damas Korintą (Apd 16-18).

Toliau Apaštalų darbai ir Pau
liaus Laiškai vienas kitą kur-ne- 
kur papildo. Apaštalų darbuose 
gyvai papasakojama ir kruopš
čiai aprašoma, kur Paulius lan
kėsi ir ką tuose miestuose paty
rė. Kai kurios detalės tame ap
rašyme rodo tikslų vietos sąlygų 
ir papročių pažinimą. Pauliaus 
užuominos apie save Laiškuose 
taip pat labai vertingos, nors 
nesykį sukelia smalsumą, kurio 
jis nepatenkina. Kas buvo ana 

“kūno negalia” (Gal 4, 13), kuri 
davė Pauliui pirmą progą skelbti 
Evangeliją galatams? Kodėl jis 
buvo galatams išmėginimu (Gal 
4, 14)? Ką jis turi mintyje, pri
mindamas jiems: “Kas apkerėjo 
jus, (juk jums) akivaizdžiai buvo 
nupieštas nukryžiuotasis Jėzus 
Kristus?” (Gal 3,1).

“Jūs nuo stabų atsivertėte prie 
Dievo” (1 Tęs 1, 9)

Kaip Paulius skelbė Evangeli
ją pagonių tarpe? Jis aiškina ga
latams, jog jie gavo Dvasią tikė
jimu (Gal 3, 2-5). Atrodo, kad kai 
kurie galatai visiškai nieko neži- 
nojo apie Možės Įstatymą, tačiau >r 
buvo patyrę Dvasią, Dievo jėgą 
Jėzuje Kristuje, Evangelijos 
skelbime bei stebukluose. Labai 
galimas dalykas, kad galatų tar
pe buvo ir žydų krikščionių, 
kurie ėmė prieštarauti Evangeli
jai, sakydami, kad Paulius, at
metęs žydų tikėjimą ir aplenk
damas teises ir malones, kurios 
gaunamos, paklūstant Mozės Į- 
statymui, apiplėšia krikščionis. 
Ši grupė nesuvedė, jog, pago
nys išsilaisvinę iš stabų (netikrų 
dievų) garbinimo vergijos (Gal 
4,8), priimdami krikščioniškąjį 
tikėjimą, pakliūtų kiton vergi- 
jon, vykdydami žydiškas religi
nes taisykles bei apeiginius 
nuostatus. Anot jų, Pauliaus lais
vės kelias veda į dorinį neat
sakingumą. Tačiau Pauliui šios 
pažiūros buvo Evangelijos kari
katūra. Jis nesiliovė įrodinėjęs, 
kad jo skelbiama krikščionių 
laisvė yra Dvasios jėgoje, suku- 
riančioje žmoguje tokią tobuly
bę, apie kurią Mozės Įstatymo 
vykdytojai tegali tik svajoti. Ry
šys tarp tikėjimo ir darbų Pau
liaus sampratoje yra pilniau na
grinėjamas Laiške romiečiams.

Apaštalų darbų ir 1 Laiško te- 
salonikiečiams (pats pirmasis 
raštas Naujajame Testamente, 
parašytas 51 m. po Kr.) abi
pusis žinių papildymas yra ver
tas dėmesio. Nors Paulius nieko 
nemini apie kalėjimą Filipuose 
nei apie stebuklą, kuriuo jis pats 
ir jo palydovas Šilas buvo iš
laisvinti (Apd 16, 16-34), laiške 
tesalonikiečiams jis save ir drau
gą taip pristato: “kaip patys ži
note, nukentėję bei patyrę nuo
skaudą Filipuose” (1 Tęs 2,2).

Filipai buvo svarbus miestas 
Makedonijoje, kurį įkūrė Pily
pas Makedonietis, Aleksandro 
Didžiojo tėvas. Jis augo ir plė
tėsi iki pat Morkaus Antonijaus 
ir Oktaviano (Augusto) pergalės 
prieš Brutą ir Kasijų 31 m. pr. 
Kr. Actium mūšyje. Nuo tada jis 
ir naują vardą gavo: Colonia Ju- 
lia Philipensis. Miestas su savo 
uostu, vardu Neapolis (nūdienė 
Kavalla), tapo Via Egnatia vieš
kelio pabaiga rytuose.

(Bus daugiau)
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LB VISUOMENINIAI REIKALAI. 
-GULAGAS IR LIETUVA_______

Atsiųsta 
paminėti

Trečiadienis, rugpiūčio 10, 
buvo skirtas svarbiem lietuviš
kiem reikalam. Priešpiet buvo 
Stasio Barzduko pranešimas, ku- i 
ris nagrinėjo politikos ir kul
tūros santykius Lietuvos istori
joj. Apie tai buvo rašyta praei
tame Darbininko numery.

Popiet į stovyklą atvyko JAV 
LB visuomeninių reikalų tary
bos pirmininkė Aušra Zerr-Ma- 
čiulaitytė. Ji padarė pranešimą 
apie LB visuomeninių reikalų 
tarybos veiklą.

Ji pastebėjo, kad per 25 me
tus Lietuvių Bendruomenės už
daviniai buvo lietuviško švieti
mo ugdymas, kultūrinės pastan
gos ir pagalba Lietuvai laisvin
ti. Dabar jau esąs pribrendęs lai
kas domėtis ir kitomis sritimis 
— socialine ir karitatyvine.

Į Lietuvos laisvinimo darbą 
reikia įtraukti jaunimą. Demo
kratinė LB struktūra jauni
mui yra patrauklesnė ir supran
tamesnė. Jau ir ankstesnė karta 
norėjo jaunimą išlaikyti lietu
višką, bet jai nepasisekė. Di
džioji dalis to jaunimo nubyrė
jo, sutirpo, dingo. Dabar Lietu
vių Bendruomenė susirūpino ir 
tuo jaunimu, kuris nekalba lie
tuviškai. Tam jaunimui pradėjo 
leisti anglų kalba periodinį ži
niaraštį Bridges. Jau išėjo 4 nu
meriai. Paskutinio numerio tira
žas buvo 10,000. Nekalban- 
tiem lietuviškai yra ruošiamas 
specialus vadovėlis mokytis lie
tuvių kalbos kaip svetimos kal
bos.

Visuomeninių reikalų taryba 
paruošė anglų kalba pusvalan
džio radijo programas Vasario 
16 ir birželio 15 progomis. Ruo
šiamas anglų kalba veikalas apie 
kultūrinį genocidą Lietuvoj. Bus 
ir toliau tęsiamas leidimas — 
“Violations of Human Rights”. 
Bandoma gauti finansinės para
mos iš amerikiečių administraci
jos.

Laisvinimo veiksnių konso
lidacijos pastangos nebuvo vai
singos, daugiausia dėl Altos lai
kysenos, bet LB pasisako už pa
sitarimus. Jie bus tęsiami. Bend
ruomenė taip pat rekomenduoja 
lietuviam jungtis į Amerikos po
litinę veiklą ir per ją siekti 
Lietuvos reikalų populiarinimo.

Iš visuomenės laukiama di
desnio domėjimosi laisvinimo 
reikalais, laukiama ir didesnių 
finansinių aukų.

Viešnia atsakė ir visą eilę 
klausimų.

Žygis į VVashingtoną
Tos dienos paskutinė progra

mos dalis buvo Indrės Damu- 
šytės pranešimas apie rengiamą 
žygį į Washingtoną. Laukiama 
lietuvių didesnio susidomėjimo 
ir finansinės paramos, nes iš
laidos bus didelės. Žygiui pri
taria ir lietuviškieji veiksniai: 
Vlikas, Altą, Liet. Bendruomenė. 
Kviečia visus dalyvauti.

Dėmesys Lietuvai ir savo 
organizacijai

Ketvirtadienis, rugpiūčio 11, 
buvo didelio darbo diena. Buvo 
du pranešimai. Pirmasis buvo 
skirtas okupuotai Lietuvai. Pra
nešimo tema buvo “Gulagas ir 
okupuotos Lietuvos aktualijos,

WASHINGTONO KONFERENCIJOJ
Aušra Mačiulaitytė-Zerr, JAV 

LB visuomeninių reikalų tary
bos pirmininkė, ir Algimantas 
Gureckas, JAV LB ryšininkas 
Washingtone, valstybės departa
mento kvietimu dalyvavo Wash- 
ingtone, D.C., sukviestoj kon
ferencijoj.

Konferencijos tikslas buvo su
pažindinti nevaldinių organiza
cijų atstovus su Belgrado konfe
rencijos paruošiamųjų pasitari
mų eiga ir ateities planais. Pra
nešėjų tarpe buvo valstybės de
partamento patarėjas M. Nimetz, 
JAV delegacijos Belgrado kon
ferencijai naujasis pirmininkas 
Arthur Goldberg, jo padėjė
jas ambasadorius A.W. Sherer ir 
kiti. Konferencijos metu prane

žiūrint iš čia ir iš Lietuvos”. 
Šį pranešimą padarė Kazys Jo- 
kubynas, neseniai atvykęs iš 
okupuotos Lietuvos.

Organizacijos rūpesčiam ap
žvelgti buvo suorganizuotas 
simpoziumas, kuriame dalyvavo 
dr. K. Ambrozaitis, dr. A. Darnu
sis, Juozas Kojelis, kun. K. Pu- 
gevičius.

Pranešimas ir simpoziumas 
užsitęsė po dvi su puse valan
dos. Taigi tą dieną studiji
niam darbui buvo skirta net 5 
valandos. Tai įvyko atostogų 
metu, prie Spyglio ežero. Tai 
rodo, kad sąjūdis yra standrus 
ir svarbiem klausimam nieko 
negaili.

Gulagas ir okupuota Lietuva
Kęstutis Jokubynas, apie kurį 

tiek daug rašė spauda, kaip apie 
disidentą, laisvės kovotoją, 
kuris tik šių metų pavasarį at
vyko iš okupuotos Lietuvos, sto
vykloj buvo labai laukiamas. 
Į jo pranešimą — Gulagas ir oku
puotos Lietuvos aktualijos, žiū
rint iš čia ir iš Lietuvos — su
sirinko visi. Visi norėjo pamaty
ti šį laisvės šauklį, išgirsti jo 
pranešimą ir pasikalbėti.

Jis pasakojo, ką jis patyrė kon
centracijos stovyklose ir grįžęs į 
Lietuvą. Stovyklose dauguma 
kalinių esą ukrainiečiai, po jų 
eina lietuviai, paskui lenkai, ru
sai ir kiti. Už religiją kenčian
čių daugiausia yra sektantų— 
Jehovos liudininkų, baptistų ir 
kitų. Paskui eina katalikai. Ma
žiausias skaičius yra pravoslavų.

Politinių kalinių lietuvių nėra 
daug, gal apie 300. Dabar su
ėmus už politinius veiksmus, 
stengiamasi kaltinti ir bausti už 
kriminalinius nusikaltimus. Pvz. 
Brežnevo paveikslo sunaikini
mas yra chuliganizmas ir su po
litika nieko bendro neturi.

Žmones okupuotoj Lietuvoj 
galima suskirstyti į tris grupes:
1. visokie valdžios pareigūnai,
2. pasyvioji dauguma, kuri sten
giasi prisitaikyti ir išlikti, ir 3. 
kovoją su sistema, pasiskirstę 
mažomis grupelėmis.

Rusifikacija vyksta visą laiką, 
bet ji labai užmaskuota. Lietu
vos supramoninimo priedangoj 
atveža specialistus. Ryškus pa
vyzdys — prie Mažeikių stato
ma naftos valykla. Ten “specia
listus” su gausiomis šeimomis 
atgabena iš Rusijos.

Daugelis įmonių priklauso są
junginėm, ne Lietuvos ministe
rijom. Ten irgi vyrauja rusai. 
Lietuviai dažniausiai yra eiliniai 
darbininkai. Jie tesudaro tik 20 
procentų.

Rusina spauda, radijas, televi
zija, knygos. Rusų kalbai įsiga
lėti padeda rengiami įvairūs 
konkursai, sienaraščiai.

Nežiūrint visų okupanto spau
dimų, Lietuva kovoja, vargsta ir 
tikisi susilaukti laisvės, nors 
aušros šiuo tarpu dar nematyti.

Po pranešimo buvo daugybė 
klausimų, į kuriuos prelegentas 
maloniai atsakė. Kęstutis Joku
bynas pasiliko stovykloj iki jos 
galo. Tai visi turėjo progos su 
juo pasikalbėti ir klausimus pra
tęsti.

Apie simpoziumą — kitam nu
mery. (l.b.)

šėjai akcentavo žmogaus teisės 
klausimus, vengdami liesti tautų 
apsisprendimo reikalą.

A. Zerr taip pat lankėsi JAV 
Helsinkio sutarimų vykdymui 
prižiūrėti komisijos įstaigoj, kur 
tarėsi dėl žygių laisvinti areš
tuotus lietuvius disidentus An
taną Terlecką ir Viktorą Petkų. 
Įteiktas tuo reikalu memorandu
mas, kurį komisijos pareigūnai 
pažadėjo perduoti visiem ko
misijos (15 asmenų) nariam. Su 
memorandumu įteiktas atitinka
mas skaičius egzempliorių Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
leidinio “Respect My Rights”, 
liečiančio Ant. Terlecko disi
dentinę veiklą.

Liet. Fronto Bičiulių studijų ir poilsio savaitėj Dainavoj iš k. inž. Juozas Ardys, 
Stasys Džiugas, disidentas Kęstutis Jokubynas ir Juozas Baužys. Nuotr. Jono Urbono

LIETUVIŠKOS STUDIJOS ANGLIJOJ
XXIV Europos lietuviškųjų 

studijų savaitė šiemet vyko 
Anglijoj, netoli Londono esan
čiame Eghame, Kingswood Hali 
College namuose.

Dvidešimt ankstesniųjų studi
jų savaičių vyko Vokietijoj, kitos 
trys Šveicarijoj, Italijoj ir Pran
cūzijoj.

Studijų savaičių perkėlimas iš 
Vokietijos į kitus kraštus iki šiol 
turėtą jų grynai studijinį pobū
dį praturtino dar ir kitais aspek
tais, būtent pabendravimo ir tu
ristiniu. Iš tikro, pasibaigus šie
metinei studijų savaitei Eg
hame, didelė dalis jos dalyvių 
neišvažinėjo tuoj pat namo, bet 
persikėlė į Londoną. Jo centre 
esančioj Imperial College dar 
keletą dienų prie pusryčių stalo 
susitikdavo tautiečiai iš Vokieti
jos, Šveicarijos ir Prancūzijos. 
Turintieji Anglijoj artimesnių 
bičiulių apsistojo pas juos.

Pirmieji dalyviai pasirodė lie
pos 31 (sekmadienį), apie vi
durdienį. Kolegijoj juos sutiko 
rengėjai Vilčinskai iš Londono 
ir M. Landas iš Muencheno. 
Su kolegijos personalu jie nuro
dinėjo kambarius, kuriuose sve
čiai po ilgos ir varginančios ke
lionės galėjo pailsėti. O kelionė 
iš Vokietijos traukiniu, per ka
nalą laivu, po to vėl traukiniu ir 
autobusu truko 18 ir daugiau va
landų.

Po vakarienės įvyko bepro- 
graminis susipažinimas prie ba
ro. Kai kas pasigedo dalyvių iš
šaukimo ir pristatymo, nes jų su
dėtis šioj savaitėj gana skyrėsi 
nuo ankstesniųjų, tad nemaža 
buvo nepažįstamų.

Kiekvieną dieną kolegijoj bu
vo laikomos pamaldos. 7:30 vai. 
vysk. A. Deksnys aukojo mišias 
su kunigais, o 8 vai. studijų sa
vaitės dvasios vadas prel. dr. P. 
Celiešius meldėsi su kitais daly
viais (per jo aukojamas mišias 
darniai skambėjo lietuviškos 
giesmės).

XXIV lietuviškųjų studijų sa
vaitė pradėta rugpiūčio 1 rytą. 
Po vysk. A. Deksnio sukalbėtos 
maldos moderavimą į savo ran
kas perėmė Vasario 16 gimnazi
jos direktorius V. Natkevičius,
M.A. Jis padėkojo Anglijos lietu
viam, ypač inž. Vilčinskam, už 
šios kultūrinės puotos suruo-

V. Natkevičius

Dr. K.J. Čeginskas

Šimą ir glaustai apžvelgė studi
jų savaičių istoriją Europoj, pa
lygindamas jas su vėliau pradė
tomis ruošti ir JAV-bėse. Šių 
savaičių tikslas — kūrybinio dar
bo paskata. Palinkėjo atsigaivin
ti intelektualine mankšta ir pasi
gardžiuoti lietuvišku menu.

Studijų savaitės rengėjus ir 
dalyvius sveikino Lietuvos pa
siuntinys Londone V. Balickas, 
nurodydamas, kad mūsų kova už 
Lietuvos laisvę yra ne ginklų, 
bet dvasinė kova: svarbu išlikti 
dvasiškai nepalaužtiem.

Vliko atstovas St. Lūšys pasi
džiaugė, kad didžiojoj spaudoj 
pralaužtas tylos sąmokslas Lie
tuvos atžvilgiu. JAV-bių politi
kai domisi mūsų byla. Išreiškė 
viltį, jog netrukus ateis laikas, 
kai Lietuvos okupacija nebeapsi
mokės pavergėjam nei morališ
kai, nei politiškai, nei ūkiškai. 
Siūlė sudaryti energingą Vliko 
atstovybę, kuri lankytų vyriau
sybes bei įtakingus politikus.

Didž. Britanijos Lietuvių Są
jungos pirmininkas J. Alkis, at
vykęs iš lietuviškojo jaunimo 
stovyklos sodyboj, perdavė ten 
stovyklaujančių per šimto jau
nuolių sveikinimus. Priminė, 
kad Didž. Britanijos Lietuvių 
Sąjunga švenčia 30 metų sukaktį. 
Lietuviai šioj saloj perdaug užsi
darę nuo Europos. Ši savaitė tei
kia gerą progą susipažinti ir su
artėti. Perskaityti sveikinimai 
raštu.

Paskaitų ciklą pradėjo nuolati
nis studijų savaičių paskaitinin
kas ir dažnas moderatorius dr. 
J. K. Čeginskas iš Muencheno. 
Jo tema — Dr. Jonas Basana
vičius ir lietuvių tautinis atgi
mimas. Pirmiausia pastebėjo, 
kad šiemetinis Basanavičiaus ju
biliejus Lietuvoj taip pat mini
mas ir pacitavo iš pogrindžio 
laikraščio Aušros 5-to numerio 
reikšmingesnes vietas apie jubi
liatą. Glaustai peržvelgė jo bio
grafiją. Dabar Lietuvoj už pa
rodomą ryškesnę pagarbą Ba
sanavičiui rizikuojama kalėjimu.

Po trumpos pertraukos dr. A. 
Gerutis papasakojo savo įspū
džius, kuriuos jam yra padaręs 
Basanavičius. Pasidžiaugė gau
siais klausimais ir pastabomis, 

laikydamas juos vertinga paska
ta paskaitininkui.

Popiet dr. A. Gerutis iš Ber
no kalbėjo apie Lietuvą kaip 
tarptautinės valstybių bendruo
menės narį. Pirmiausia pastebė
jo, kad Lietuva, Latvija ir Esti
ja diplomatijos istorijoj sukūrė 
naują precedentą. Iki šiol dar 
nebuvo atsitikimo, kad okupuo

ta valstybė ir po 37-rių metų 
dar būtų pripažįstama tarptauti
nės valstybių šeimos nariu. Taip 
pat priminė, kad paskutinis Lie
tuvos laisvės laikotarpis buvo 
beceik perpus trumpesnis negu 
po jo atėjusi okupacija.

Prelegentas dėstė, kad 1918 
gale buvo atsiradusios dvi Lie
tuvos, kai Maskva paskelbė 
Kapsuko vadovaujamos sovieti
nės Lietuvos-Gudijos valstybės 
įkūrimą. Tik pralaimėję mūšio 
lauke, rusai 1920 pasirašė su 
Lietuva taikos sutartį ir pripaži
no ją nepriklausoma valstybe. 
Kelias į pripažinimą buvo sun
kus. Santarvės valstybės statė 
sunkias sąlygas. Jokia valstybė, 
neišskiriant nė Latvijos su Es

tija, neturėjo taip sunkiai kovoti 
už savo pripažinimą, kaip Lietu
va. Pati pirmoji pripažino Vo
kietija — 1918, tuoj po Vasario 
16 Akto paskelbimo.

Kaip anksčiau reikėjo sunkiai 
kovoti už pripažinimą nepriklau
soma valstybe, taip dabar tenka 
dėti nemažesnes pastangas prie
šinantis okupacijos pripažini
mui. Teisiškai labai svarbu iš
laikyti nepripažinimą. Jei netru
kus Lietuva atstatytų pilną su
verenumą, ji nebūtų nauja vals
tybė, kaip dešimtys dabar ne
priklausomybes gaunančių kraš
tų.

Dr. A. Gerutis suminėjo įvai
rias tarptautines sutartis, chartas 
bei deklaracijas, kuriomis rem
damiesi mes galim reikalauti 
Lietuvai apsisprendimo teisės ir 
laisvės. Taip pat nurodė keletą 
teisės veikalų anglų ir vokiečių 
kalbomis, kurių autoriai smer

kia sovietinę Pabaltijo kraštų 
okupaciją.

(Bus daugiau)

Dr. A. Gerutis

THE NEW JERSEY ETH- 
NIC EXPERIENCE. Edited by 
Barbara Cunningham. Išleido 
Wm. H. Wise & Co., Ine., 336 
Mountain Road, Union City,
N.J. 07087. Veikalo paruošimą 
bei išleidimą globojo The New 
Jersey American Revolution Bi- 
centennial Celebration Com- 
mision. 1977. Iliustruota nuo
traukomis. 480 psl. Užsisakant 
kaina — minkštais viršeliais 7.60 
dol., kietais viršeliais 15.70 dol. 
(įskaitant persiuntimo išlaidas). 
Gaunama ir New Jersey knygy
nuose; kaina — minkštais vir
šeliais 7.95 dol., kietais virše
liais 14.95 dol.

Šios knygos lydraštis ją api
būdina kaip įdomią ir spalvin
gą New Jersey etninių bend
ruomenių istoriją, parašytą dau
giau kaip trisdešimties pirmau
jančių tų bendruomenių rašto 
žmonių. Aprašomos šios etninės 
grupės (angliškų žodžių alfa
betine tvarka): Amerikos in
dėnai, arabiškai kalbantieji 
žmonės, armėnai, belgai, olan
dai ir luksemburgiečiai, juodie
ji, gudai, čerkesai, koptai, kroa
tai, kubiečiai, čekai, Egipto mu
sulmonai, estai, filipiniečiai, 
suomiai, vokiečiai, graikai, 
vengrai, airiai, italai, žydai, lat
viai, lietuviai, lenkai, puertori- 
kiečiai, rusai, serbai, švedai, 
sirai-aramaj ai, turke stanie či ai, 
ukrainiečiai.

Knyga išleista kaip JAV dvie
jų šimtų metų jubiliejaus oficia
lus projektas. Ji pradėta ruošti 
1975, New Jersey valstijos etni
nių bendruomenių vadovam su
sitikus su jubiliejaus komisijos 
atstovais.

Knygos redaktorė Barbara 
Cunningham savo introdukcijoj 
sumini tris knygos tikslus: “Pir
ma, ji stengiasi parodyti New 
Jersey valstijos tinkamumą 
Amerikos etninės patirties stu
dijom, plėsdama mūsų suprati
mą apie etnines grupes, apie 
New Jersey istoriją ir apie mūsų 
didesniąją amerikiečių bendriją. 
Antra, ji tikisi būti šventine- 
jubiliejine forma tiem, kurie ti
ria savo pačių praeitį. Trečia, 
ji siekia padrąsinti kitus plėsti 
savo žinojimą apie daugelį vals
tijoj esančių kilmių.”

New Jersey valstijoj esą ma
žiausia 50 etninių grupių. Šioj 
knygoj jų reprezentuojama 30 su 
kaupu. Trumpai apibūdinami 
autoriai, rašą apie šias grupes.

Apie lietuvius (322-342 psl.) 
rašo Jack J. Stukas (Jokūbas 
Stukas). Pažymėta, kad straips
niui medžiaga imta iš įvairių 
žurnalų ir knygų, taip pat ir iš 
autoriaus bibliotekos. Ypač pasi
naudota medžiaga, kurią surin
ko Kazys Jankūnas, JAV Lietu
vių Bendruomenės New Jersey 
apygardos pirmininkas.

Pateikęs trumpus Lietuvos 
istorijos bruožus, straipsnio au
torius mini lietuvių imigraciją. 
Plačiau paliečia lietuvių įsikū
rimą New Jersey, išskirtinai su
minėdamas šias vietoves: Eli- 
zabeth, Newark, Paterson, Bay- 
onne, Linden, Jersey City, 
Trenton, Freehold. Rašydamas 
apie tautines lietuvių organiza
cijas, kaip seniausiai įsikūrusią 
mini Lietuvių Susivienijimą 
Amerikoj; toliau minimos anks
tyvosios religinės organizacijos, 
pasaulietiškosios, skautai, pilie
tinės grupės. Skyrely apie lietu
vių kultūrinį gyvenimą rašoma 
apie Dr. Vinco Kudirkos vardo 
lituanistinę Šeštadieninę mo
kyklą, lietuvius menininkus, lie
tuviškąsias radijo programas, 
lietuviškus kryžius. Straipsnis 
baigiamas literatūros apie Lie
tuvą sąrašu. Išspausdintos ketu
rios nuotraukos: 1) Ann Klem 
(Klimašauskaitė) demonstruoja 
lietuvišką kalėdinių eglučių ir 
velykinių margučių dekoravimo 
meną; 2) grupė lietuvių vadovų 
su gubernatorium Lietuvos Ne
priklausomybės šventės proga; 
3) lietuvių radijo ansamblis Rū
ta; 4) radijo ansamblis šoka tau
tinius šokius New Jersey pavil
jone, 1964 New Yorke vykusioj 
pasaulinėj parodoj.
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Mes jo metu turėtume 
iš naujo išgyventi tai, ką išgy
veno mūsų organizacijos pirmū
nai, “degančios asmenybės“. 
Didžiausias darbas, kad po 
kongreso liktų ne vien žodžiai, 
bet ir deganti liepsna, kuri būtų 
paskleista į vietoves, lieka mūsų 
rankose. Kun. G. Kijauskas pa
dėkojo Ateitininkų Federacijos 
valdybai, ypač jos vadui dr. P. 
Kisieliui, įvairiem kongreso ruo
šos komitetam bei spaudai ir ra
dijui už jų darbą ir talką.

Po šio sveikinimo buvo į- 
neštos vėliavos. Kun. St. Yla su
kalbėjo invokaciją. Visai kongre
so programai vadovavo Vaclovas 
Kleiza, AF valdybos generalinis 
sekretorius. Iš visų gautųjų 
sveikinimų jis paskaitė du. Jie 
buvo gauti iš popiežiaus Pau
liaus VI (per Apaštališką dele- 
gatūrą VVashingtone ir Clevelan- 
do diecezijos vyskupą James 
Hickey) ir iš JAV prezidento 
Jimmy Carter.

Toliau buvo siūlomas ir daly
vių plojimu priimtas prezidiu
mas. Jam pirmininkavo: prof. 
Balys Vitkus, Vytautas Aušrotas 
ir kun. Juozas Šeškevičius. Į 
sekretoriatą įėjo: Aldona Pra- 
puolenytė, Loreta Stončiūtė ir 
Antanas Balčytis. Nutarimų ir 
rezoliucijų komisija: Kazys Pa
bedinskas, kun. Kazimieras Pu
gevičius, Lilė Gražulienė, Pau
lius Alšėnas ir Saulius Kuprys. 
Mandatų komisija: Petras Spety- 
la, Vincas Kolyčius, Danutė 
Krokytė ir Gintaras Grušas.

Šiuo metu atskirose patalpose 
dalyviam buvo pristatyti lietu
vių tautodailės menininkai: 
medžio drožinėtojas Viktoras 
Veselka ir audėjas Juozas Jasiū- 
nas, kurių darbų paroda vyko 
viešbuty kongreso metu.

ŽVILGSNIAI IR UŽDAVINIAI
AF vadas dr. Petras Kisielius 

pasveikino visus suskridusius iš 
tolimų ir artimesnių vietų. Pa
stebėjo, kad šis kongresas vyksta 
50 metų nuo Palangos konferen
cijos ženkle ir kad jo metu tu
rėtume sau statyti ir stengtis at
sakyti eilę klausimų apie savo 
organizaciją. Ar mes ta pačia 
dvasia gyvenam, kaip Palangos 
konferencijos dalyviai? Mes tu
rim stoti prieš dvasinį veidrodį 
ir gerai į save pasižiūrėti.

Šiuo metu, kai pasauly vyks
ta dvasinis nuosmukis ir religi
nė apatija, mes ne visuomet 
esam aktyvūs krikščioniškos pa
saulėžiūros gynėjai. Mes turim 
būti vadai, bet ar esam bent da
lyviai? Nors šių dienų aplinka 
sudaro sunkias sąlygas, ypač 
jauniem ateitininkam, tą darbą 
vykdyti vis vien privalom.

Žvilgsnis į save, savo organi
zaciją. Šių dienų perspektyvoj 
bandom suvokti organizacijos 
problemas, jos kelią ir turinį. 
Bet kad organizacija būtų tobu
lesnė, mes patys save turim 

Giedamas himnas ateitininkų kongrese. Iš k. J. Damušienė, 
dr. K. Valiūnas, T. ir A. Gečiai ir p. Nainienė. Nuotr. 

V. Bacevičiaus

keisti, dorinti. Krikščioniškas at
sinaujinimas yra mūsų pagrindi
nis, nuolatinis uždavinys. Jo 
esmė yra religinis, dorinis tobu
lėjimas, atremtas į dieviškų įsta
tymų gerbimą, kuris turi figū
ruoti kiekvieno iš mūsų gyveni
me.

Žvilgsnis į kraštą. Turim pa
žinti savo krašto padėtį, tikslus 
ir kančios kelius už religijos, 
žmogaus bei tautos laisvę. Tu
rim pažinti savo tautą, prisi
imant visus jos įsipareigojimus. 
Mūsų uždavinys, šalia krikščio
niško atsinaujinimo, yra skelbti 
lietuviškąjį atsinaujinimą.

Žvilgsnis į kūrybą. Anksčiau 
lietuviai kūrėjų nestokojo. Da
bar naujų yra mažiau. Šiai pro
blemai yra įvairių priežasčių, 
kurios gali vesti prie mūsų su
nykimo. Jos yra svarbios, todėl 
bus nagrinėjamos kongreso 
metu.

Baigdamas ir prisimindamas 
ruošą V-ajam kongresui 1940, 
kai į Lietuvą įsiveržė rusų tan
kai, dr. P. Kisielius pabrėžė, 
kad okupantai nesugebėjo išnai
kinti meilės Kristui. Kritusių 
vietoj kiti ryžosi parnešti laisvę, 
liudydami K~istų ir savąją tautą. 
Jis ragino mus visus šią va
landą paskelbti savo ištiki
miausią solidarumą ir giliausią į- 
sipareigojimą kovoj už tautos ir 
tikėjimo laisvę.

PALANGA
Prof. Simas Sužiedėlis kalbėjo 

tema “Palangos konferencijos 
sukakties ženkle”. Jo švelnus 

balsas ir šypsena mus nukėlė į 
Palangos konferencijos laikus. 
Jis teigė, kad šiandien mum rūpi 
tai, kas rišasi su rytojum, o pra
eitis paaštrina žvilgsnį. Tad ir 
buvo peržvelgta konferencijos 
organizavimas, sąlygos ir įvykiai 
Palangos smėlio kopų akivaiz
doj. Dovydaičio ir Šalkauskio 
principai nenustoja svorio. Jie 
buvo ir lieka gairėmis, o idė
jos reikšmė yra amžina. Organi
zacinė forma, kuri yra priemonė 
tikslam siekti, neturi būti ne
lanksti ir tokia nėra. Šiuo metu 
mes turim sustiprintu ryžtu liu
dyti Kristų Dievą ir Kristų žmo
gų, nelygindami jo su niekuo 
kitu.

KULTŪRA, KŪRYBA IR MES
Po trumpos pertraukos vyko 

pokalbiai — “Kultūrinės ateiti
ninkų veiklos perspektyvos išei
vijoj ir įsipareigojimai”. Kiek
vienos sąjungos nariai šios te
mos svarstyti rinkosi atskirai.

MAS. Dr. Mirga Girniuvienė 
diskusiniu formatu gvildeno 
moksleivių ryšį su tauta ir jos 
kultūra. Pirmasis klausimas 
buvo: kodėl turėčiau gilintis lie
tuvių literatūroj bei istorijoj? 
Naudodamasis pateiktam prie
laidom, jaunimas svarstė litera
tūros ir kultūros bendrumus, 
tautos ypatumus. Ar amerikietiš
ka, ar lietuviška kultūra yra 
mum svarbesnė? Kuri turėtų 
būti svarbesnė ir kodėl? Kur 
prasideda tautos istorija?

Antrasis klausimas lietė lietu

višką kalbėjimą šeimoj. Kodėl 
tai daroma? Diskusijos rodė, 
kad, norint apsispręsti kultūros, 
kalbos ir švietimo klausimais, 
reikia patiem pirma susipažinti 
su pilna kultūra savo laisvu 
sprendimu. Kalba, jei bus prie
varta brukama, prives vaiką prie 
jos nekentimo ir atmetimo. No
rint išlaikyti balansą, reikia na
muose stengtis daugiausia pa
brėžti lietuvių kultūrą. Konkre
tūs siūlymai kultūrinei veiklai 
buvo rašymas į spaudą ir ieško
jimas savo darbui pastabų, ku
rios galėtų pagerinti kūrybą. 
Organizacijų susirinkimuose 
reikėtų diskutuoti, kaip pagerin
ti kūrybą; galima pamėginti da
ryti vertimus iš lietuvių kalbos į 
anglų ir atvirkščiai.

SAS. Dr. Elona Vaišnienė 
savo gyvoj paskaitoj pristatė kul
tūrą kaip “system of non-verbal 
communication“, kuri kontro
liuoja elgesį, mąstyseną ir net 
judesius. Nuo kultūrinio iš
auklėjimo priklauso, kaip kal
biesi su kitais, tavo užsiėmimai 
ir vyrų-moterų rolės. Mes kultū
rą išmokstam, tačiau patys neži
nom kaip. Ji duoda mum būdin
gus bruožus, kuriuos kiti paste
bi, bet ne visuomet mes patys.

Kultūra yra perduodama są
moningai ir nesąmoningai, for
maliai ir neformaliai. Dr. E. 
Vaišnienė pabrėžė kalbos svar
bą, apibūdindama naujus davi
nius, kurie rodo, kad kūno rit
mas priklauso nuo kalbos. Kul
tūra taip pat duoda mum tam 
tikrą laikų supratimą ir nerašytas 
elgesio taisykles.

Meno kūrėjai yra tie, kurie 
turi jautresnį pajautimą kultūrai. 
Jie iškelia parodyti visuomenei 
tai, ko mes patys nepastebėtu
me. Meniška apraiška yra dalis 
kultūros. Kūryba yra nepriklau
soma nuo ko nors kito. Kūry
ba su uždaviniu ar tikslu nebė
ra kūryba, bet pasidaro propa
ganda. Kūrėjas pats sau turi pa
reigą pirma išvalyti savo šalti
nį, iš kurio eina kūryba.

Kūrėjui kalba yra nepaprastai 
svarbi. Veikla Lietuvos reika
lui gali vykti be lietuvių kal
bos, bet kurti nebegalima be už
augimo su sava kalba. Mum 
reikia padaryti lietuvių kalbą la
biau savą ir kiek galima daugiau 
ją praplėsti.

Kultūra meno prasme turėtų 
būti ne mes menui, bet menas 
mum. Jis atneša tai, ko natūra
liai negautume, ir praplečia gy
venimą. Lietuviškąją kūrybą rei
kia pakartotinai ragauti, geriau
siai su tais žmonėmis, kurie ją 
žino ir mėgsta.

ASS. Dr. Vytautas Bieliauskas 
pradėjo savo kalbą su kultūros 
definicija ir filosofine apybraiža. 
Jis iškėlė kultūros ir civilizaci
jos skirtumus, pastebėdamas, 
kad Lietuvoj tos sąvokos yra su
gretinamos ir net jungiamos. 
Mes kultūrai priskiriam dvasios 
kūrybą, o fizinius ir technolo
ginius pasiekimus priskiriam ci
vilizacijos sąvokai. Kultūra 
bendrai matuojama kokybiškai, 
o civilizacija kiekybiškai. Kur 

kultūra ir civilizacija jungia
mos, norima kiekybiniais skai
čiais įrodyti tautos pažangą. Bet 
tai nereiškia, kad tie skaičiai turi 
kultūrinės reikšmės. Svarbiausi 
kultūros bruožai glūdi dvasinių 
verčių sistemoj. Jie įtaigoja 
mūsų kultūrą ir elgseną.

Dr. V. Bieliauskas teigė, kad 
vertės ir moraliniai principai ge
riausiai gali vystytis ir išsilaiky
ti ne emigracijoj, bet savame 
krašte. Tačiau yra vietos kultū
rinėm vertėm ir išeivijoj. Jos ga
li pasireikšti naujose formose. 
Bet negalima užmiršti aplinkos, 
kuri veikia į mūsų vertes, prin
cipus ir kultūringumą. Mes tu

rim įsijungti į naujo krašto gyve
nimą.

Kultūrinis darbas gali būti 
tęsiamas 1) tiesiogiai priside
dant prie kultūrinio darbo išei
vijoj ir 2) perduodant savo ver
tes gyvenamo krašto kultūrai. V. 
Bieliauskas sutinka su kun. K. 
Trimaku, kad ateitininkai turėtų 
į lietuvišką kultūrą, kuri savy 
nėra krikščioniška, įnešti krikš
čionišką atspalvį.

SUSIPAŽINIMAS
Vakare Lietuvių Namuose 

įvyko susipažinimo vakaras — 
pasilinksminimas. Po dienos 
kalbų ir darbų susirinkom pa
sidžiaugti jaunimu ir jo talentu. 
Programai sklandžiai vadovavo 
Nijolė Lenkauskaitė.

Pirmasis pasirodymas buvo 
Rimo Polikaičio, kuris groja 
akordeonu, ir Liudo Kuliavos, 
kuris tam vakarui pasirodė su 
smuiku ir “banjo”. Dainose 
skambėjo įdomus nepanašių in
strumentų derinys, ir jos praėjo 
su dideliu pasisekimu.

Toliau pasirodė trijų studentų 
muzikinis vienetas iš Chicagos
— Trikampis, kurį sudaro Vida 
Kazlauskaitė, Vitas Underys ir 
Linas Rimkus. Vida valdo smui
ką ir ksilofoną o Vitas ir Linas
— gitaras. Visi trys prisideda 
prie dainų vokalinio atlikimo.

kalba IX-tame ateitininkų 
kongrese. Nuotr. V. Bacevičiaus

STUDENTŲ ATEITININKŲ STOVYKLA
Dainavoj rugpiūčio 28-31 

įvyko studentų ateitininkų sto
vykla. Ji tęsėsi tik keturias ne
pilnas dienas, nes ketvirtadienį, 
rugsėjo 1, prasidėjo IX ateitinin
kų kongresas, vykęs Clevelande.

Į stovyklą pradėta rinktis sek
madienį. Buvo susirinkę maž
daug šešiasdešimt jaunuolių.

Stovyklą atidarė Saulius Gir
nius, Studentų Ateitininkų Są
jungos pirmininkas. Buvo pri
statyta vadovybė, kurią sudarė 
komendantas dr. Račkauskas, 
mergaičių vadovė Marija Ei- 
vaitė ir berniukų vadovas Liu
das Kuliavas. Ponai Damušiai 
paskelbė stovyklavietės taisyk
les. Išklausyta paskaita apie ry
šius tarp Lietuvos politinės ir 
ekonominės padėties.

Vakare vyko tradicinis susi
pažinimo vakaras. Arvydas Žy
gas ir Petras Kisielius prave
dė įvairius žaidimus, kurie kai 
kuriuos studentus sugėdino arba 
supykino, o kitus nuteikė labai 
smagiai.

Pirmadienio rytą L. Gražulie
nė labai įdomiai pakalbėjo apie 
lietuvių literatūrą išeivijoj. Ji 
nustatė keletą gairių norinčiam 
skaityti jaunimui. Be to, ragino 
visus ko daugiau rašyti.

Po pietų studentai dažniau
siai traukdavo į sporto aikštes, 
kur vykdavo įvairios rungtynės. 
Teniso, krepšinio ir tinklinio 
sviediniai buvo visur matomi; 
buvo girdimi įvairūs šauksmai. 
O kiti studentai eidavo į kitą 
pusę ežero pasikaitinti saulėj ir 
pasimaudyti.

Po laisvalaikio dr. K. Keblys 
skaitė paskaitą apie šiandie
ninę Lietuvos literatūrą. Išvada 
tokia: nors ta literatūra rašyta 
pavergtoj Lietuvoj, ji yra mūsų.

Ateitininkų IX-tame kongrese mišias aukoja vysk. A. Deks- 
nys. Kairėj — kun. St. Yla, dešinėj—kun. K. Trimakas, 
kun. J. Šeškevičius, Tėv. K. Bučmys, OFM. Nuotr. V. Bace
vičiaus

Tą vakarą atliktos dainos buvo 
modernios, o jų muzika sukurta 
Underių muzikalinės šeimos pa
skirų narių. Jų ramios, malonios 
temos ir švelnūs aidai nuteikė 
publiką palankiai šiam naujam, 
talentingam vienetui.

Antroji vakaro dalis buvo ope
retė, pavadinta “Parųuette Mar
ko karalystė”, kurią sukūrė ener
gingi Arvydas Žygas ir Petras 
Kisielius. Rimuotoj pasakoj išsi
vystė veiksmas ir muzikinis atli
kimas. Toj karalystėj vyravo Bal- 
tagaila, Juodgaila ir net Bend- 
ruogaila. Jų nuotykiai visus pra
linksmino.

Buvo padėkota Danutei ir Vy
tui Sirgėdam už vakaro suruoši
mą. Visi geroj nuotaikoj pradė
jo šokius, grojant Rimo Strimai
čio kapelai.

Šeštadienio programa prasi
dėjo 10 vai. ryto Bond Court 
viešbučio salėj. Keltuvu užsikė
lus į šeštą aukštą, jau buvo ma
tomi būriai besišnekučiuojančių 
draugų, kurių kalbos sukosi apie 
praėjusių dienų įvykius ir šios 
dienos temas. Pamažu visi rin
kosi į salę pradėti dienos dar
bo.

REZISTENCIJA
Pirmąją paskaitą — “Katali

kiškoji rezistencija ir tautos li
kimas“ — skaitė Dr. Vytautas 
Vardys. Prieš pradėdamas pa
skaitą, jis prašė visus dalyvius 
minutėle tylos prisiminti nese
niai mirusį dr. Zigmą Kungį.

Dr. V. Vardys savo kalboj iš
ryškino katalikiškumo ir tautiš
kumo dualizmo klausimą; jų 
santykis kelia ir Maskvai didelį 
rūpestį.

Žiūrint į tai iš istorinio taš
ko, Bažnyčia yra pati seniausia ir 
ilgiausio tęstinumo lietuvių 
institucija. Valstybei neišsilai

Vakare — susikaupimo vaka
ras ir mišios, kurias aukojo kun.
J. Šarauskas iš Chicagos. Po 
mišių daugumas susirinko lauke 
padainuoti.

Antradienio rytą Rima Janu- 
levičiūtė, jauna studentė, pralei
dusi vasarą bedirbdama Eltoj 
New Yorke, trumpai pasisakė 
apie Vliko ryšius su jaunimu. 
Stipriai pasisakė už Vliką. Bet 
atrodo, kad buvo studentų, į Vli
ką žiūrinčių truputį skeptiškai.

Be to, antradienį įvyko tradi
cinė ir kai kurių labai laukia
ma fuksų diena. Leiskit paaiš
kinti. Techniškai fuksas yra pir
mametis studentas, bet čia fuk
sas arba fuksė buvo tas, kuris 
pirmą kartą lankėsi studentų sto
vykloj. Dienai būna paskirta ko
kia nors tema. Šiais metais fuksų 
diena vyko pagal populiarų fil
mą “Star Wars”. Rytą du die
vaičiai atvyko iš tolimos plane
tos, lydimi šešių “žvaigždaičių”, 
apsivilkusių baltom kelnėm. Tie 
du dievaičiai paskyrė kiekvie
nam studentui žvaigždaičiui po 
šlykštėlį fuksą. Žvaigždaičiai ir 
žvaigždaitės turėjo teisę įvai
riai kankinti savo “šlykštėlius“. 
Vieni juos kankino juokingai ir 
nuotaikingai, o kiti jau ne taip 
labai gražiai. Vakare visi fuksai 
pasirodė su daina, vaidinimu ar
ba kitokiais dalykais. Vieni iš
garbino savo dievaičius, o kiti 
juos šmeižė, priklausant nuo si
tuacijos. Bendrai, fuksų diena 
praėjo smagiai.

Trečiadienį po pusryčių Gintė 
Damušytė trumpai visus pain
formavo apie Žmogaus Teisių 
Žygį, vyksiantį VVashingtone 
rugsėjo 24. Beveik visi studentai 
pasisakė, kad dalyvaus. 

kius, Bažnyčia liko ir tapo cent
rine tautos institucija. Tačiau, 
nors Bažnyčia turėjo didelę įta
ką moderniosios tautos gimime, 
jos santykiai su tauta per amžius 
nebuvo sutapatinti. Anaiptol, 
ligi 19 amžiaus vidurio katalikų 
Bažnyčia palaikė Lenkijos vals
tybės ir kalbos dominavimą ir 
lengvino bajorijos asimiliaciją 
su lenkų tauta. Ji buvo tapusi 
aristokratiška Bažnyčia.

Betgi 19 amžiuj Bažnyčia pra
dėjo populiarėti liaudies luome. 
Jos rėmuose nepaprastai svarbią 
rolę atliko vysk. Valančius. Sa
vo realistiškumu ir kasdienės 
politikos išmintimi jis suorgani
zavo masinę rezistenciją prieš 
liaudies ir Bažnyčios rusinimą. 
Buvo išvystytas pogrindinis lie
tuviškų mokyklų ir raštijos tink
las. Tai “davė mūsų tautai lie
žuvį“. Gimtosios kalbos įsigiji
mas pradėjo tautos sąmoningą 
egzistenciją. Tautos esmę gi su
daro komunikacija, o tam svar
biausia priemonė yra kalba. Be 
kalbos yra sunku tautiniam są
moningumui augti. Valančius 
parengė skaitytojus ir klausyto
jus tolimesniam augimui per 
Aušrą ir Varpą.

Valančiaus laikais kataliky
bė ir tauta persikryžiavo. Tau
tos sąmoningumui padėjo aug
ti ne tik pozityvūs Valančiaus 
žingsniai, bet ir negatyvus caro 
nusistatymas katalikų Bažnyčios 
atžvilgiu. Suvaržymai ir perse
kiojimai skatino ir stiprino ne 
tik religinį, bet ir tautinį pasi
priešinimą. Tautai sąmonėjant, 
ir Bažnyčios institucijos stipriai 
lietu vėjo.

(Bus daugiau)

Po pietų kun. K. Pugevičius 
labai įdomiai pakalbėjo apie Re
liginės Šalpos veiklą, Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroniką ir 
savo darbą. Su savim buvo atsi
vežęs daug įvairių leidinių, ku
riuos studentai mielai pasiėmė 
ir skaitė. Jaunimas parodė didelį 
susiinteresavimą kun. K. Puge-- 
vičiaus darbais ir Kronikos rei
kalu.

Vakare įvyko literatūros ir ta
lentų vakaras. Jį pravedė ir jame 
dalyvavo visų mylimas Arvydas 
Žygas. Labai paveikiamai pra
dėjo vakarą studentas Gintaras 
Aukštuolis, skaitydamas J. Ais
čio eilėraštį “Draugystė“. To
liau du geri draugai ir gabūs 
muzikantai, Rimas Polikaitis iš 
Los Angeles ir Liudas Kulia
vas iš VVisconsino, pagrojo smui
ku ir akordeonu. Buvo smagu jų 
klausytis. Po jų pasirodė Tri
kampio grupė iš Chicagos, ku
rią sudaro Linas Rimkus, Vida 
Kazlauskaitė ir Vitas Underys. 
Su dviejų gitarų, bandžio ir 
smuiko palyda šie studentai 
puikiai atliko jaunųjų muzikų 
sukurtas dainas. Šis vienetas gy
vuoja jau beveik metus, ir maty
ti, kad daug dirba.

Po programos buvo šokiai.
Nors stovykla buvo labai sa

votiška, vis tiek mūsų tarpe bu
vo jauna, durna, kilni jaunystės 
dvasia. Pagalvojus apie šią sto
vyklą, vis prisimenu tą J. Aisčio 
eilėraštį, kuris suteikė nuotaiką 
paskutiniam vakarui:

O jeigu kartais, po daugio metų, 
Sueisim vėl, mieli draugai, 
Tai mūsų gretos bus praretę 
Ir pasikeitę mūs veidai, 
Bet širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina, pasiliks jauna!

Danutė Norvilaitė
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TAUTINIŲ ŠOKIŲ VADOVŲ
KURSAI BUVO SĖKMINGI

IS VISUR
Po dvejų metų vėl nuo 9-tos 

ryto iki 9 ar 10-tos valandos 
vakaro Baltieji Rūmai Dainavoj 
skambėjo šokių muzika jautrio
se Rimo Kaspučio rankose. Kur
santai šoko, trypė, plojo, kartkar
čiais garsiai uždainuodami. Iš 
visoju buvo 51. Daugiausia jau
ni studentai; tarp jų buvo įsi
maišius ir viena kita žilstelėjusi 
galva. Visi čia buvo lygūs, su
spėjo sykiu suktis, amžių, vai
kus, net vaikaičius ir titulus pa
likę namuose. Buvo darbšti ir 
drausminga jaukios šeimos nuo
taikos savaitė!

Tautinių Šokių Institutas abe
jojo, kad kursai būtų reikalingi, 
kai V-oji šventė ką tik praėjo, 
o Vl-oji dar nenumatoma, tačiau, 
vieno kito vadovo paskatinta, J. 
Matulaitienė rizikavo organizuo
ti. Ji neapsiriko. Kursai buvo 
sėkmingi. Suvažiavo atstovai iš 
įvairių JAV ir Kanados vietovių, 
viena atvyko net iš Australijos. 
Šiais kursais jie buvo ypatingai 
patenkinti, nes, be praktiškų ži
nių (išmoko 13 šokių), giliau 
įžvelgė į šokio esmę, jo istoriją; 
buvo atsakyti įvairūs klausimai, 
šokio dėstymo metodai.

Nors beveik kiekvienas dėsty
tojas pasakė, kaip jis pasiruošia 
mokyti naujo šokio, kaip jis 
sprendžia vieną ar kitą prob
lemą, bet dėkingiausias buvo 
praktiškai gyvo dėstymo metodo 
pats išgyvenimas. Čia J. Matu
laitienės nuopelnas buvo aprū
pinti kursantus tokia gausybe 
lektorių, net dešimt paskaiti

ninkų. Klausytojai turėjo vaiz
dingiausią būdą pasirinkti, kas 
jiem atrodė priimtiniausia.

Buvo supažindinta, kaip skai
tyti užrašytą šokį ir bandyti jam 
suteikti gyvybę — šokti. Vieni 
jį sekė užrašuose, kiti bandė 
realizuoti. Daug kam buvo ver
tinga pamoka.

Šokių mokė G. Breichmanie- 
nė, G. Gobienė, M. Chainaus- 
kas, R. Karasiejienė, K. Marijo
šienė, N. Pupienė, L. Sagys, 
vaikam J. Matulaitienė ir D. Ra- 
zutytė.

Buvo labai vertingas įnašas 
Gražinos Vokietaitytės-Armo- 
nienės, dėsčiusios šokio judesio 
mechaniką, judesio ir ritmo san
tykiavimą — pulsavimą ir isto
riškai vadinamus liaudies žings
nius. Ji kasdien turėjo po va
landėlę, kurią pravesdavo teore
tiškai ir pavyzdžiais praktiškai. 
Jos maloni asmenybė buvo kur
santų labai šiltai priimta.

Vakarais būdavo paskaitos, 
pokalbiai, diskusijos — laikas 
neribotas. Būdavo vakarų, kad 
diskusijos padvigubindavo pa
skaitininko laiką.

Pradėjo V. Strolia; jo tema — 

Dail. Antanas Tamošaitis savo sodyboje Kingston, Ont., prie
ŠV. Antano koplytėlės. Nuotr. Jono Urbono

Šokių muzika. Jis išdėstė daug 
plokštelių ir juostelių — senų 
lietuviškų įgrojimų ir kitataučių. 
Buvo įdomu išgirsti klumpakojį 
grojant čekus, olandus, vokie
čius, lenkus, net italus. Pava
dinimai kitokie, bet muzika ta 
pati. Taip pat suktinis ir “No
riu miego” ne tik lietuvių gro
jami. Prelegentas tik pade
monstravo, palikdamas kitiem 
pasiknisinėti, kur glūdi tų šokių 
šaknys.

L. Sagys kalbėjo apie pasiro
dymus, jų organizavimą, prog
ramų sudarymą, efektus. Pavaiz
davimui, kaip netinka daryti, 
paminėjo buvusių švenčių trūku
mus. Tai iššaukė ilgas diskusi
jas. Buvo iškeltas vienas kitas 
pasiūlymas ateities šventėm.

G. Gobienė savo kalboj rėmė
si romantine senove, apdainuo
ta dainose, ir iš kilnių tradici
jų išeinančiu šokiu, švelniu, ly
rišku, kurį šokio vadovas turi su 
meile puoselėti, neleisdamas jo 
subanalinti perdėtais efektais ar 
priemonėm, kaip dalgiai. Vėl 
kilo ilgos diskusijos dėl leistinų 
ir neleistinų priemonių, dėl da
bar šokamo šokio amžiaus ir t.t. 
Jaunimas ypač pasižymėjo tą va
karą klausimais.

K. Marijošienė trumpai per
žvelgė šokio raidą, net nuo ak
mens amžiaus, ilgiau sustodama 
ties valso ir polkos laikotarpiu, 
19 ir 20 amžiaus naujas naciona
lines idėjas, naujo judesio ir šo
kio meno formavimąsi ir kiek jis 
veikė mūsų tautą, nepriklauso
mąjį laikotarpį ir mūsų naujojo 
šokio gimimą.

Paskutinė paskaita buvo A. 
Tamošaičio — apie mūsų so
džiaus audinių grožį, jų rinki
mą ir dabartinio Tamošaičių tau
tinio drabužio menišką atkūrimą. 
Visa tai buvo paįvairinta skaid
rėmis. Gaila, kad prelegentas 
neatsakė į klausimą dėl sceni
nio tautinio kostiumo, paliko va
dovus dvejonėj, kaip toli jie gali 
eiti. Ragino jaunimą susidomėti 
audimo kursais, kuriuos jis ir A. 
Tamošaitienė numato orga
nizuoti.

Tautinių šokių vadovų kursai 
vyko rugpjūčio 21-28. Vyriausiu 
maitintoju buvo J. Karasiejus, 
komendantais — V. Stankienė 
ir M. Chainauskas. Atrodo, kad 
komendantai neturėjo vargo. 
Kursantai buvo labai drausmin
gi. Užteko J. Matulaitienės ra
maus įspėjimo, ir buvo tyla.

Pageidauta, kad kursai būtų 
rengiami kas vasarą. Nėra abejo
nės, tokie susibėgimai šokių va
dovam yra labai prasmingi. Tai 
proga atsinaujinti, pasisemti 
naujų žinių, išsiaiškinti kilusius 
klausimus ir susidraugauti.

K. Marijošienė

Dalis lietuvių kalbos kursų studentų prie Šv. Juozapo lietuvių parapijos mokyklos ir bažny
čios. Iš kairės pirmoji seselė Virginija, vedėja, Nukryžiuoto Jėzaus kongregacijos vienuolė; 
antroji iš dešinės Ieva Kazokaitė, vyčių pirmininkė, viena iš dėstytojų. Vidury kun. 
M. Ozales, Šv. Juozapo parapijos klebonas. Foto Jono Dovydėno

SCRANTON, PA.
LIETUVIŲ KALBOS KURSAI

Tokie kursai, tur būt, bus pir
mieji visose JAV-ėse. Kursantai 
—: nuo aštuonerių metų jaunuo
lio ligi 82 metų Mrs. Beatriče 
Ludlow, buvusios lotynų kalbos 
mokytojos. Visokių profesijų, 
nuo angliakasio ligi daktaro. 
Mišrių šeimų: vyras lietuvis, 
žmona airė; žmona lenkė, norin
ti pagilinti lietuvių kalbą, nes 
kadaise gyveno su lietuviais.

Prasidėjo tie kursai be ilgų 
svarstymų, sakytum netikėtai, 
kaip iš debesies iškrito. Iš to 
debesies, kuris senokai dengia 
Pennsylvanijos lietuvių nutau
tėjimą.

Kursų istorijos pradžia nepai
ni. St. Mary’s Vilią Elmhurste, 
Pa., seselė Virginija pasisiūlė 
pabandyti, kiek atsirastų norin
čių mokytis lietuvių kalbos. At
siliepė netikėtai daug mokinių! 
Prisijungė Ieva Kazokaitė, vyčių 
pirmininkė. Miesto bibliotekoj 
atsirado nedidelė salė, bet ne
trukus salė persikimšo. Dabar 
kursai persikėlė į Šv. Juozapo 
lietuvių mokyklą, nes mokinių 
skaičius perlipo 70 ir yra vilties 
gausėjimui. Pamokos vyksta du 
kartus per savaitę.

Yale universiteto New Havene biuletenis išspausdino šią nuotrauką, kur dr. Elona 
Vaišnienė (antroji iš dešinės) tariasi su kitomis fakulteto pareigūnėmis apie naujas 
specialybes moterim.

This year... spend 
CHRISTMAS IN VILNIUS 

with your family and friends
Leave New York Dec. 19...

WARSAW Dec 20-23
VILNIUS Dec 23-29
RIGA Dec 29-Jan 2
COPENHAGEN Jan 2-3

UNION TOURS, INC.
6 East 36th Street
New York, N.Y. 10016
(212) 679-7878

3 nights at Deluxe Hotel Europejski 
6 nights at First Class Hotel
4 nights at First Class Hotel 
Overnight at First Class Hotel

... return to New York Jan 3
$1,136.00 (based on double occupancy)

J/I

Mokinių yra visokių: mokan
čių lietuviškai kalbėti bei rašy
ti, bet norinčių dar pasimo
kyti, taip pat ir nemokančių 
nė penkių žodžių; yra aukštojo 
mokslo žmonių, yra ir tik kele
to skyrių. Čia ir prasideda tik
rieji kursai! Kaip sutaikyti, kada, 
kaip susodinti? Gražu stebėti ir 
mokinio norą pačiam išmokti ir 
greta sėdinčiam padėti. Kelių 
kartų lietuviai ir nelietuviai su
rado didelę draugystę.

Pagrindinis veikalas kursam 
— Introduction to Modern Lith- 
uanian, Dambriūno, Klimo, 
Schmalstieg. Gana storas vei

kalas, bet labai pravartus; jo už
sakoma dešimtimis egzemplio
rių. Dera čia pridurti, kad būtų 
labai pravartus ir kiek mažesnis 
vadovėlis, arti elementoriaus, 
iliustruotas. Kol kas Introduc
tion to Modern Lithuanian už
kemša daugelį spragų, bet atei
ty reikės visos eilės knygų no- 
rintiem išmokti lietuviškai, o no
rinčių nemažės.

Netrukus kursų vedėja seselė 
Virginija ruošiasi kviesti paskai
tininkus lietuvių ir anglų kalba, 
nes klausytojai nori žinoti ne 
tik kalbą, bet ir apie savo tėvų, 
senelių žemę Lietuvą, jos lite
ratūrą, meną, istoriją.

D.

LOS ANGELES, CALIF.
Šv. Kazimiero šeštadieninė 

mokykla jau pradėjo mokslo me
tus su 111 mokinių. Mokslas 
prasideda šeštadieniais 9 vai. 
ryto. Laukiama ir daugiau mo
kinių.

Los Angeles šaulių balius į- 
vyks spalio 1, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Šv. Kazimiero parapi
jos salėj. Meninę programą at
liks solistė Janina Čekanaus- 
kienė, solistas Antanas Pavasaris 
ir pianistė Raimonda Apeikytė. 
Šokiam gros Continental orkest
ras.

Santa Monicos Amerikos Lie
tuvių Klubo 15 metų veiklos 
sukaktuvinis balius įvyks spa
lio 8 Miramar viešbučio Satelito 
salėj, Santa Monica, Calif. Pro
gramą atliks Lietuvos operos so
listė Aliodija Dičiūtė-Trečio- 
kienė, akomponuojant muz. 
Onai Metrikienei.

Los Angeles lietuvių advo
katų pranešimas lietuvių visuo
menei teisiniais klausimais į- 
vyks spalio 9 Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj.

Golfo mėgėjų susirinkimas in
formaciniais reikalais įvyks spa
lio 9 Šv. Kazimiero parapijos 
patalpose. Daugiau informacijų 
teikia V. Vidugiris. Jo telefonas: 
377-3192.

L.Ž.K.

— Lietuvos Pasiuntinybėj
Washingtone rugsėjo 20 buvo 
susirinkę pasitarti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos atstovai JAV-se 
— dr. S. A. Bačkis, dr. A. Din- 
bergs ir E. Jaakson, kuris buvo 
atvykęs iš New Yorko. Pasitari
mo metu Baltijos valstybių atsto
vai pasikeitė informacijomis 
apie jų kraštuose esamą padėtį 
bei tarptautinę konjunktūrą ir 
pasikeitė nuomonėmis jų veik
los klausimais.

— JAV Rytų pakraščio ukrai
niečių organizacijos rugsėjo 18 
surengė demonstraciją New 
Yorko centre. Protestuojama 
buvo prieš Ukrainos pavergimą 
ir reikalaujama laisvės kaliniam 
ir tremtiniam bei žmogaus teisių 
visiem ukrainiečiam. De
monstracijoj dalyvavo žymūs 
amerikiečiai ir ukrainiečiai ir iš 
tolimesnių vietovių. Tarp kvies
tųjų svečių ir organizacijų vado
vų dalyvavo ir dr. Bronius Ne- 
mickas, atstovaudamas Vlikui. 
(E)

— Algimantas S. Gečys, JAV 
LB krašto valdybos pirmininkas, 
rugsėjo 17 dalyvavo LB švieti
mo tarybos posėdy, kur buvo ve
dami pasitarimai švietimo reika
lais. Posėdis vyko Chicagoj, Jau
nimo Centre.

— Tarptautinėj knygų mugėj 
Maskvoj tarp šiomis dienomis 
sovietų cenzūros konfiskuotų 
knygų, užsienio spaudos žinio
mis, yra ir vienas veikalas apie 
Pabaltijo kraštus. Tai danų lei
dyklos Gyldendal išleista studi
ja, kurios antraštė yra “Mūsų kai
mynai”. Sovietų cenzūra taip 
pat konfiskavo tos leidyklos kny
gų katalogą, kuriame yra 
Chruščiovo nuotrauka.

— Po Vliko tarybos posėdžio 
rugsėjo 17 tartasi Vliko ir Lie
tuvos diplomatinės tarnybos po
litinio memorandumo Belgrado 
konferencijos valstybių užsienio 
reikalų ministeriam reikalu. Pa
sitarime dalyvavo Liet, žmogaus 
teisių komisijos pirm. dr. D. Kri
vickas ir Vliko valdybos nariai: 
dr. J.K. Valiūnas, dr. B. Ne- 
mickas ir B. Bieliukas. (E)

— Lietuvių pranciškonų ap
tarnaujamoj Šv. Antano parapi
joj Bridgeville, Pa. (Pittsburgho 
priemiesty), rugsėjo 17-18 Švč. 
Sakramento garbinimo 40 vai. 
atlaidų pamokslus sakė T. Leo
nardas Andriekus, OFM. Parapi
joj jau daug metų sėkmingai 
klebonauja T. Aleksandras 
Žiubrys, OFM.

— Kanados Lietuvių diena 
šiemet įvyks Londone, Ont., 
spalio 7-9.

— Dr. Romas Knystautas, 
Montrealio McGill universiteto 
inžinerijos profesorius, ketu
riom savaitėm išskrido į Euro
pą. Jis yra pakviestas į moks
lines konferencijas Švedijoj ir 
Nofvegijoj.

— Lietuvių institutas Škotijoj 
spalio 1 ruošia naujosios lietu
vių išeivijos D. Britanijoj 30 
metų sukakties minėjimą. Iškil
mės vyks instituto būstinėj, 1 
Calder Road, Bellshill. Po pa
skaitos bus meninė dalis ir šo
kiai.

— Folkloro šventėj, kurią tau
tosakos savaitės pabaigoj rug
pjūčio 31 suruošė Sao Paulo 
miestas, Brazilijos lietuviam at
stovavo Antano Aleknavičiaus 
pamokyta ir Eugenijos Bacevi
čienės vadovaujama “Rūtelė”.

— LB Kultūros taryba ruošia 
Prano Naujokaičio Lietuvių lite
ratūros istorijos visų keturių to
mų sutiktuves spalio 15, šešta
dienį, 7 vai. vak. Chicagoj, Jau
nimo Centro kavinėj. Programoj 
dalyvaus ir pats autorius Pr. 
Naujokaitis. Atvyks ir LB Kul
tūros tarybos pirm. inž. J. Gaila.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Sr. M. Francesca,
Pittsburgh, Pa., E.C. Duben, 
Kew Gardens, N.Y. Užsakė ki
tiem: Dr. K. Šimaitienė, Forest 
Hills Gardens, N.Y. — N. Krikš
čiūnui, Ft. Lauderdale, Fla. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Darbinin
ko prenumerata pirmiem metam 
naujiem skaitytojam tik 10 dol. 
Atnaujinant — Darbininko pre
numerata visiem 12 dol. metam.



8 • DARBININKAS • 1977 rugsėjo 30, nr. 39

ŠAULIŲ SĄJUNGOS KULTŪRINIO 
SAVAITGALIO STOVYKLA

Liepos 1-4 Union Pier, Michi- 
gan valstijoj, prie gražaus eže
ro įvyko LŠST kultūrinio savait
galio stovykla. Ši vietovė yra 
Chicagos, Cicero didžiųjų šau
lių rinktinių pašonėj, artima 
Clevelando šaulių kuopom, 
lengvai pasiekiama ir iš Detroi
to, Delhi, Hamiltono bei Toron
to.

Atrodė, kad tokiose patogiose 
sąlygose ši stovykla bus viena iš 
gražiausiųjų, nes į ją suplauks 
didžiųjų šaulių rinktinių nariai 
su savo chorais, teatro grupė
mis ir meninėmis pajėgomis. Tą 
viltį dar labiau stiprino platūs 
pranešimai spaudoj, gerai pa
ruošta programa, kuri buvo per
pildyta jaunųjų šaulių sporti
niais užsiėmimais, jaunųjų šau
lių organizuojamais laužais, 
jaunųjų šaulių sporto varžybo
mis, jaunųjų šaulių pašneke
siais . . .

Tų vilčių skatinami, iš Naujo
sios Anglijos ruošėmės kiekvie
ną norintį stovykloj dalyvauti 
ten nuvežti, o svarbiausia — su
daryti sąlygas ten dalyvauti mū
sų Bostono jaunimo Geležinio 
Vilko nariam. Sunkumų daug. 
Dėl dviejų stovyklos dienų va
žiuojančiam iš Bostono tenka 
išbūti net 4 dienas automobily, 
pakelėj nakvoti viešbučiuose. 
Vyresnio amžiaus žmonėm sun
kiai bepakeliama varginanti ke
lionė; per trumpas laikas stovyk
loj. Jaunimui tenka atsižadėti 
net keturių taip sunkiai gauna
mų vasaros darbd dierhį. Viš; dėl
to iš Dr. Vincė Kfečfi'fkės"Šaulių 
kuopos trys ir iš Bostono penki 
(jų tarpe 3 jaunuoliai) atsira
dom stovykloj.

Punktualiai 5 vai. vakaro ieš
kojom registracijos, bet nesura- 
dom. Mus pasitiko Gintaro va
sarvietės šeimininkas, kuris pa
aiškino, kad atvykom per anksti. 
Mat, šauliai Gintare paprastai 
tvarkosi Chicagos laiku. Tad tu
rėjom dar visą valandą. Be to, 
Gintaro vasarvietėj mum nebu
vo ir vietos, nes čia tik 27 
vietos, paliktos šauliam, jau se
niai kitiem rezervuotos. Mūsų 
nusiminimą išblaškė atsiradęs 
šaulys J. Pocius. Jis paaiškino, 
kad šioj vietovėj yra daug va
sarviečių ir ten visi kiti šauliai 
bus paskirstyti. Mum padarė 
malonią išimtį: sutiko atlikti 
anksčiau registraciją ir paskyrė 
gretimoj vasarvietėj kam
barius.

Mus pasitiko senutė. Siaurais 
pakrypusiais laiptais lipom į ant
rąjį aukštą, kur penkiuose ma
žuose kambarėliuose numatoma 
apgyvendinti net 19 šaulių. Rin
komės, net po kelis kartus kei- 
tėm kambarius, vis tikėdamiesi 
įsitaisyti geriau. Pagaliau mes 
trys vyrai pasirinkom kambarė
lį su viena lova ir sofele. Dvie
se teks gulti į lovą, o vienam 

Dr. Vinco Kudirkos kuopos nariai, dalyvavę LŠST kultū
rinio savaitgalio stovykloj. Iš k. A. Zenkus—kuopos pirm., 
O. Pajėdienė, Vytauto Didžiojo rinktinės pirm. V. Išga- 
naitis ir V. Pajėda.

sofelėj patogiai vartytis. Patogu
mas mum buvo tas, kad turėjom 
atskirą kambarį, kurį galėjom už
rakinti. Sumokėję 1 dol. užstato, 
gavom kambario raktą.

Mūsų sesės pasirinko siaurą 
kambarėlį, kuriame buvo į- 
spraustos dvi siauros lovelės. 
Jos jaunos ir nedidelės, todėl 
atrodė, kad geriau įsitaisė nei 
vyrai. Kituose kambarėliuose 
buvo matyti net po penkias lo
vas, pro kurias vos skersomis 
tegalima pralįsti. Kas įvyktų, jei 
kiltų gaisras, baisu net pagalvoti!

Susitvarkę ėjom pasivaikščioti. 
Tačiau tik dabar pastebėjom, 
kad mūsų gyvenamasis namelis 
mūro ir spygliuotų vielų at
skirtas nuo Gintaro stovyklavie
tės, kurioj vyks visi užsiėmimai. 
Beieškodami išeities, tarp me
džių užtikom mažyčius varte
lius, pro kuriuos galėtume pa
tekti stovyklon. Deja, varteliai 
užkalti ir apraizgyti spygliuotom 
vielom. Prašėm šeimininkę 
leisti vartelius atidaryti, pažadė
dami vėl juos po dviejų dienų 
užkalti. Nors ir nenoromis, pa
galiau šeimininkė leido juos ati
daryti. Atidarę pasijutom lyg gy
veną Gintaro stovykloj. Viskas 
taip arti ir patogu.

Vakaras nepaprastai gražus. 
Ežeras lyg veidrodis, be jokių 
bangų. Šaulių vadovybė posė
džiavo ir ruošės rytdienai, nes jų 
laukė didelis darbas. Todėl ra
jonas buvo tuščias ir tylus.

Šeštadienį, liepos 2, po pusry
čių Gintaro stovyklą jau sun
ku buvo beatpažinti. Visi keliai 
užstatyti automobiliais, visur 
pilna šaulių. Prie registracijos 
susidarė jau net eilės. Registra
cijos duomenimis, tą dieną iš 
dviejų Chicagos šaulių rinktinių 
užregistruota 160 šaulių, o prie 
jų pridėjus iš Kanados rinktinės 
19 (iš 4 kuopų), Detroito — 13 
(2-jų kuopų), Naujosios Anglijos
— 9 (3-jų kuopų), Clevelando
— 5 ir po vieną iš St. Peters- 
burgo, Fla., Los Angeles, Calif., 
iš viso stovykloj užsiregistravo 
208 šauliai.

12 vai. skamba varpas. Visi 
renkasi į teniso aikštelę, kurioj 
stovyklos komendantas P. Tom
kus visus po vieną išrikiuoja iš
ilgai pagal teniso aikštelės bal
tą juostą.

Pirmoj vietoj šaulės su tauti
niais drabužiais, kelios šaulės 
pilkomis uniformomis, pana
šiomis, kaip Lietuvoj buvo ne
šiojama; po to būrelis jūrinin- 
kių, būrelis pėstininkių, o po jų
— vyrai šauliai — pirma jū
rininkai, toliau pėstininkai, iš vi
so gal 50.

Įnešamos šaulių vėliavos. Sto
vyklos viršininkas E. Ven- 
gianskas prisistato su sklandžiu 
raportu Šaulių S-gos pirm. K. 
Milkovaičiui. Pirmininką palydi

LŠST pirmininkas atidaro kultūrinį savaitgalį. Iš k. į d. sto
vyklos viršininkas E. Vengianskas, Sąjungos pirmininkas K. 
Milkovaitis.

S-gos kapelionas kun. J. Borevi- 
čius, SJ, ir Vytauto Didžiojo 
rinktinės pirm. V. Išganaitis. 
Giedant Lietuvos himną, pake
liamos JAV ir Lietuvos vėliavos. 
Kun. J. Borevičius sukalba mal
dą.

Pirmasis tarė žodį Šaulių S-gos 
pirmininkas K. Milkovaitis. Jis 
priminė šaulių kilniausius sieki
mus. Prašė šaulius nesivelti į 
savitarpio ginčus, bet garbingai 
atlikti savo pareigas ir dirbti 
Lietuvos išlaisvinimui. Palinkė
jo visiem broliškoj nuotaikoj 
praleisti šias dienas ir stovyklą 
padaryti prasmingą.

Po to perdavė savo linkėjimus 
šauliam dr. J. Valantiejus. Jis 
pakvietė Michigan gubernato
riaus patarėją George Behrend, 
kuris palinkėjo šauliam nenuils
tamai dirbti savo tėvynės išlais
vinimui ir ta proga perskaitė 
Michigan gubernatoriaus W.G. 
Milliken proklamaciją, skirtą 
Lietuvos Šaulių Sąjungai.

Tuo stovyklos atidarymo iš
kilmės buvo baigtos. Visi skubė
jom į valgyklą, kur jau būria
vosi tie trys ketvirtadaliai šaulių, 
kurie stovyklos atidarymo iškil
mėse nedalyvavo.

Po pietų — laisvalaikis. Vie
ni skubėjo į ežerą maudytis, ki
ti galėjo paplaukioti laivais, o 
mūsų jaunieji Geležinio Vilko 
kuopos nariai ieškojo Jaunimo 
Vadovo ir programoj numatytų 
sportinių užsiėmimų. Deja, nei 
vieno, nei kito jiem nepavyko 
surasti.

3 vai. 30 min. numatytasis pa
dalinių vadovų pasitarimas su 
centro valdybos pareigūnais 
buvo sujungtas su centro valdy
bos posėdžiu. Padalinių vado
vam buvo leista pasisakyti 
sprendžiamaisiais reikalais ir 
net suteikta teisė balsavimuose 
dalyvauti patariamuoju balsu. 
Posėdžiui pirmininkavo Šaulių 
Sąjungos pirmininkas K. Milko
vaitis. Sklandžiai vedamose dis
kusijose buvo aptarta eilė klau
simų, padaryta reikšmingų 
sprendimų. Posėdžiauta darbin
goj ir broliškoj nuotaikoj.

Po vakarienės buvo rodomas 
garsinis filmas,, kurį filmavo ir 
paruošė stovyklos viršininkas E. 
Vengianskas. Jame buvo rodoma 
eilė svarbesnių Chicagos šaulių 
gyvenimo įvykių.

9 vai. 30 min. teniso aikšte
lėj buvo uždegtas laužas. Susi
rinkusieji išsiskirstė po visas 
aikštelės puses. Laužo ir jauni
mo vadovas A. Markauskas, pa
dedant akordeonui, pravedė ke
letą dainų. Bet dėl per didelio 
išsiskirstymo daina neskambėjo. 
Keletą dainų padainavo R. Pet
rauskienė. Nors ir turi gražų bal
są, tačiau lauko sėlygomis, ne
turint tinkamo akompanavimo, 
atrodė lyg dainininkė nebūtų 
pasiruošusi. St. Jokūbaitis iš To
ronto kažką ilgai skaitė, atrodė 
lyg paskaitą, o jo pagalbinin
kai klausytojus linksmino jau 
girdėtais, bet laužo programai 
tinkamais monologais. Dainai 
nesirišant, pagrota keletas smar
kių šokių. Pradžioj kai kas suša
lęs bandė šokti, bet asfal
tas nėra tinkamas šokiam. Tad 
greit vienas po kito šokėjai 

išsiskirstė, ir laužas buvo baig
tas.

Sekmadienį, liepos 3, 9 vai. 30 
min. lauke vyko pamaldos; jas 
laikė ir gilių minčių patriotinį 
pamokslą pasakė kun. J. Borevi
čius, Sąjungos kapelionas. Au
kas atnešė S-gos pirm. K. Mil
kovaitis su Dr. Vinco Kudirkos 
kuopos šaule O. Pajėdiene. La
bai daug šaulių priėmė komuni
ją. Į pamaldas susirinkom visu 
100%. Tai buvo vienas iš gra
žiausių momentų stovykloj.

Po pamaldų visi vykom į eže
rą, kur buvo atliekamas tradici
nis vainiko nuleidimas į van
denį. Po tų apeigų buvo orga
nizuojama išvyka į International 
Friendship Gardens, Mich. Čia 
prie mūsų trijų Lietuvos res
publikos prezidentų paminklų 
ir jų garbei skirtų medžių šau
lius pasitiko ramovėnų ir biruti- 
ninkių atstovai. Prie kiekvieno 
paminklo buvo padėtos gėlės, 
kiekvienos organizacijos atsto
vai pasakė kalbas.

Jau gerokai išvargę, grįžom 
stovyklon. Po pietų viename ga
raže vyko jaunimo stalo teniso 
varžybos. Jom vadovavo jauni
mo vadovas A. Markauskas. Da
lyvavo ir mūsų jaunuoliai: Da
nutė Grauslytė, Lidija Kontau- 
taitė ir Ričardas Grauslys. Tuo 
pat metu vyko grupiniai pasi
kalbėjimai. Moterim vadovavo 
šaulė Šukienė, o vyram — V. Iš
ganaitis.

5 vai. 45 min. — karinio tu
rinio paskaita. Ją skaitė pik. K. 
Dabulevičius buvęs Lietuvių 
Karių Veteranų Ramovės centro 
valdybos pirmininkas. Paskaiti
ninkas kalbėjo apie Lietuvos 
karinio sektoriaus tremty darbus 
ir rūpesčius. Iškėlė daug gana 
svarbių karinį sektorių liečian
čių klausimų. Po paskaitos at
sakė į kelis klausimus. Pa
skaita buvo naudinga ir įdomi, o 
iškeltuosius karinio sektoriaus 
rūpesčius LŠST centriniai orga
nai kartu su dabartine ramovė
nų vadovybe turėtų nedelsdami 
rimtai pagvildenti.

Po vakarienės, vietoj karinio 
turinio filmo, dr. K. Pautienis, 
stovyklos daktaras, skaitė pa
skaitą • apie greitosios pagal
bos reikšmę ir supažindino šau
lius su kai kuriais tos pagalbos 
teikimo metodais. Per trumpą 
paskaitai skirtą valan
dėlę paskaitininkas tegalėjo ga
na suglaustai panagrinėti šį tokį 
svarbų klausimą. Susidomėji
mas buvo didelis. Diskusijose 
buvo iškelta daug klausimų, ku
riuos daktaras mielai išaiškino ir 
davė atsakymus.

Po paskaitos buvau tiek per
vargęs, kad jau 9 vai. 30 min., 
užuot vykęs šaulių pobūvin, pa
sukau tiesiai lovon. Visiem iš
dundėjus į pobūvį, buvo vie
nintelė proga ramiai pailsėti, o 
poilsio reikėjo, žinant, kad kitą 
dieną vėl teks leistis tolimon 
kelionėn.

Liepos 4 po pusryčių rinko
mės paskutinei paskaitai, kurią 
skaitė Kanados šaulių rinktinės 

pirmininkas J. Šaučiulis. Paskai
toj iškėlė lietuvio kario-šaulio 
ryžtą. Be kitų svarbių uždavi

Šaulių kuopų vėliavos stovyklos atidaryme. Pirmasis jaunuo
lis — Ričardas Grauslys iš Bostono jaunimo kuopos prie 
Jono Vanagaičio šaulių vėliavos. Toliau jūrininkų ir pėsti
ninkų vėliavos.

nių, Lietuvoj šauliai ir kultūri
nėj srity buvo išvarę gilią vagą, 
ugdė Lietuvos jaunimą patrioti
nėj dvasioj. Taip pat ir išeivi
joj šauliai turėtų ypatingą dė
mesį kreipti į lietuvių jaunimo 
patriotinėj dvasioj ugdymą ir at
likti kitus įsipareigojimus kultū
rinėj srity ir Lietuvos laisvini
mo darbuose.

Šioji stovykla parodė, kad pa
skaitininko iškeltos mintys, ypač 
jaunimo klausime, yra ypatingai 
svarbios. Šaulių Sąjungoj jauni
mas ir jaunimo reikalai yra pa
miršti.

Po paskaitos skubiai pakavom 
savo daiktelius į automobilius. 
12 vai. dar mažesniu būreliu su
sirinkom sporto aikštelėj, trum
pą atsisveikinimo žodį tarė Są
jungos pirmininkas. Stovyklos 
viršininkas perskaitė jaunimo 
varžybų rezultatus ir kvietė atsi-

Kultūriniame šaulių savaitgaly jaunimo kuopos narės. Pir
moji su tautiniais drabužiais D. Grauslytė, už jos L. Kon- 
tautaitė. Toliau šaulės iš Kanados ir Detroito.

MARTYNO JANKAUS ŠAULIŲ
KUOPA
BROCKTON, MASS.

Rugsėjo 11 Martyno Jankaus 
šaulių kuopa Brocktone suruošė 
iškilmingą Tautos šventės minė
jimą, jį sujungdama su Marijos 
garbinimu Šiluvos atlaidais.

Iškilmės prasidėjo 10 vai. Šv. 
Kazimiero bažnyčioj. Šauliai 
uniformuoti su vėliavomis daly
vavo pamaldose: Martyno Jan
kaus kuopa su savo vėliava, Dr. 
Vinco Kudirkos kuopa su JAV, 
Lietuvos ir kuopos vėliavomis, 
Jono Vanagaičio kuopa su savo 
vėliava ir LKMS-gos 15 kuopa 
su savo vėliava. Moterys dėvėjo 
tautinius drabužius.

Šaulių eisenai vadovavo Jono 
Vanagaičio šaulių kuopos vice
pirmininkas Povilas Tyla. Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. P. Šakalys eiseną pasitiko 
prie didžiųjų bažnyčios durų ir 
palydėjo bažnyčioj iki altoriaus. 
Čia iškilmingai buvo pašventin
tos Martyno Jankaus šaulių kuo
pai dovanotos vėliavos: Lietu
vos (dovanojo šauliai Pulmins- 
kai) ir JAV (dovanojo šauliai 
M arty šiai).

Vėliavas pašventinus, kleb. 
kun. Petras Šakalys pakvietė 
Martyno Jankaus kuopos pirm. 
R. Bielkevičių uždegti prie Lie
tuvos vėliavos žvakę, prašant Vi
sagalį Dievą mūsų tautai stipry
bės ir laisvės. Žvakė buvo už
degta, chorui su visais tikin
čiaisiais giedant “Marija, Ma
rija”. Mišių auka, kurią užpra
šė Martyno Jankaus šaulių kuo
pa, buvo aukojama už žuvusius 

imti taures. Deja, tik vienas teat
sirado, ir tas atbėgo iš nuošaly 
stovinčiųjų. Taip pat įteiktos dvi 
taurės Bostono jaunimo Geleži
nio Vilko šaulėm; jos buvo jas 
laimėjusios jubiliejinėj LŠST 
kultūrinėj savaitėj.

Giedant “Marija, Marija”, 
buvo nuleistos vėliavos. Šaulių 
Sąjungos kultūrinis savaitgalis 
buvo uždarytas.

P.S. Rašydamas šiuos prisimi
nimus, bandžiau rašyti taip, kaip 
mačiau, kaip įvykius pergyve
nau. Didelė padėka ir pagarba 
priklauso visai stovyklos vado
vybei, kuri kelių dienų taiip per
krautą programą išvedė meist
riškai. Bene didžiausia pagarba 
priklauso jaunimo vadovui, kad 
jis nepalūžo, nes ant jo pečių 
buvo sumestos visos Sąjungos 
silpnybės.

J. Stašaitis

dėl Lietuvos laisvės. Giliai 
patriotinį pamokslą pasakė kun. 
P. Šakalys. Pamaldų metu gie
dojo parapijos choras, vadovau
jamas komp. J. Gaidelio. Pamal
dos buvo baigtos chorui giedant 
“Apsaugok, Aukščiausias”. Tą 
giesmę giedojome visi.

Po pamaldų šauliai ir svečiai 
nuvyko į Sandaros salę. Čia šau
lė Stasė Gofensienė su šeimi
ninkių štabu sutiko svečius su 
skaniais pietumis.

Besivaišinant sužinota, jog 
N.A. šaulių rinktinės kultūrinių 
reikalų vadovas Vladas Gedmin- 
tas švenčia savo gimtadienį. Jis 
buvo visų pasveikintas, ir sugie
dota jam ilgiausių metų.

Su dideliu apgailestavimu ir 
užuojauta buvo prisiminta šaulė 
Julija Šaulienė, kuri dėl ją išti
kusios širdies priepuolio šiuo 
metu gydoma ligoninėj.

Visi nuoširdžiai linkėjo sesei 
Julijai sveikatos ir greito grįži
mo į namus pas savo mylimą 
vyrą Petrą, o visos šaulės laukia 
energingos valdybos narės, švie
timo reikalų puoselėtojos.

3 vai. p.p. toj pat salėj įvy
ko tautos šventės minėjimas — 
akademija.

Minėjimas pradėtas trimitų 
muzika, kurią perdavė Petras 
Viščinis. Šaulių vėliavos pasitin
kamos maršui grojant. Minėji
mui pirmininkaująs Martyno 
Jankaus šaulių kuopos pirm. 
Romualdas Bielkevičius visus 
susirinkusius pasveikino ir pa-

(nukelta į 9 psl.)
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VYSK. V. BRIZGIO 50 METŲ 
KUNIGYSTĖS SUKAKTIS

Vysk. Vincento Brizgio kuni
gystės 50 metų sukaktis prisi
minta rugsėjo 25. Angelų Kara
lienės parapijos bažnyčioj 11 
vai. buvo iškilmingos pamaldos. 
Mišias koncelebravo: vysk. V. 
Brizgys, prel. J. Balkonas, P.A., 
kun. Antanas Petrauskas, kun. 
Pranas Raugalas, kun. Pranas 
Bulovas, Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM, kun. Juozas Aleksiūnas, 
kun. Kazimieras Pugevičius, 
kun. Juozas Čekavičius, kun. 
Antanas Rubšys, kun. dr. V. 
Širka.

Pamokslą pasakė prel. J. Bal
konas, iškeldamas vyskupo dar
bus, nušviesdamas jo gyvenimo 
svarbesnius momentus.

Per mišias buvo labai gražiai 
įneštos aukos. Buvo nešamos 
ir vyskupo parašytos knygos, 
Lietuvos laukų gėlės ir gyvų gė
lių puokštė. Aukų atnešimą gra
žiai komentavo kun. Vytautas 
Pikturna.

Mišių metų giedojo Angelų 
Karalienės parapijos choras, va
dovaujamas Albino Prižginto.

Akademinė dalis
Sukakties akademinė dalis vy

ko Kultūros Židiny. Čia 3:30 
posėdžių menėje buvo koktei
liai. Kokia 15 po keturių garbės 
svečiai nuėjo į salę, kur jie buvo 
sutikti maršų muzika. Visa pub
lika sustojo, pagerbdama vysku
pą ir svečius.

Salė iškilmėm buvo specialiai 
papuošta. Dekoravo dail. Česlo
vas Janušas. Įėjęs pro duris, 
priešais ant sienos pamatei di
džiulę vėliavą, kuri buvo 8 pėdų 
pločio ir 24 jardų ilgio. Ties pa
čiu. viduriu aukštai buvo paka
binta vyskupo emblema — VB, 
papuošta ąžuolo ir lauro lapais 
po ja — vyskupo herbas. Scena 
irgi buvo gražiai papuošta. Rau
dono skydo fone buvo padary
tas didelis baltas lietuviškas kry
žius. Kairėj pusėj žibėjo auksi
niai skaičiai — 50, dešinėj rau
doname skyde prasidėjo įrašas 
— Ilgiausių metų linkime. Tas 
kaspinas nusitęsė į dešinę per 
visą sceną.

Svečiai prie garbės stalo
Per garsiakalbius grojo lietu

viškus maršus. Prie garbės stalo 
tuoj ir susėdo: vysk. V. Briz
gys, paskaitininkas Antanas Ma
sionis su žmona, prel. J. Balko
nas, kun. A. Petrauskas, prel. J. 
Balkonas, Vliko pirm. dr. K. Va
liūnas su žmona, Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis su žmona, 
Kunigų Vienybės pirmininkas 
kun dr. Z. Smilga, rengimo ko
miteto pirmininkas A. Vakselis 
su žmona, pranciškonų vicepro- 
vinciolas Tėv. P. Giedgaudas, 
OFM, Religinės Šalpos direkto
rius kun. K.-Pugevičius.

Tostas ir Ilgiausių metų
Akademiją pradėjo rengimo 

komiteto pirmininkas A. Vakse
lis. Jis pasveikino vyskupą ir pa
kvietė visus pakelti šampano 
stiklus ir sugiedoti Ilgiausių me
tų. Salėj buvo apie 150 žmonių. 
Jie galingai ir užtraukė Ilgiausių 
metų.

Tolimesnei programai vado
vauti pakvietė Paulių Jurkų.

Apie vyskupą
Antanas Masionis kalbėjo apie 

T. Petras Baniūnas, OFM 
Darbininko administratorius

Siunč iu užsakymą naujam skaitytoju i už 1 dol., už 10 dol.

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

Adresas ..............................................................................................

Užsakytojas ........................................................................................

vysk. Brizgio gyvenimą ir dar
bus. Kalbėjo įdomiai ir sklan
džiai. Jo kalba užtruko 45 mi
nutes.

Meninė dalis
Meninėj daly pianistė Dalia 

Sakaitė atliko Mozarto sonatą F 
dur, antru išėjimu — Liszto 
legendą — šv. Pranciškus de 
Paul vaikščioja viršum vandens. 
Ypač įspūdingai skambėjo 
Liszto legenda su gausybe van
dens tonų. Tadas Alinskas ryš
kiai ir patraukliai paskaitė trum
pas ištraukas iš vyskupo para
šytų knygų. Tos knygos buvo 
išstatytos prie scenos. Kiekviena 
buvo įrėminta į auksinį rėmą.

Vaišės
Tuo ir buvo baigta akademi

nė dalis. Vaišių pradžioj maldą 
sukalbėjo kun. A. Petrauskas. 
Tuoj ėmė ristis vežimėliai su 
valgiais. Vyriausia šeimininkė 
buvo Elena Mickeliūnienė. Pra
džioj buvo šalti valgiai — sil
kės, vinegretas, kumpis, daržo
vės, lašinukai. Paskui atnešė 
karštą mėsą — jautieną su bul
vėm, daržovėm. Atnešė ir kavą 
su tortais, pyragaičiais.

(Bus daugiau)

BROCKTON, 
MASS.
Martyno Jankaus šaulių kuopa 
(atkelta iš 8 psl.)
kvietė sugiedoti JAV ir Lietu
vos himnus. Po to buvo pagerb
ti vėliavų mecenatai — Petras 
Pulminskas su žmona ir Eduar
das ir Bronė Martyšiai. Jiem bu
vo įteikti padėkos diplomai. Vė
liavų mecenatai vėliavas perda
vė kuopos pirm. R. Bielkevičiui, 
kuris pažadėjo jas globoti.

Paskaitą skaitė Petras Višči
nis. Suglaustai, bet vaizdžiai 
perdavė Vytauto Didžiojo laikų 
Lietuvos istoriją auditorijai. 
Taip pat prisiminė tuos laikus, 
kada laisvoj Lietuvoj buvo pra
dėta švęsti Tautos šventė rugsė
jo 8, Vytauto Didžiojo numaty
tos karūnacijos dieną.

Meninėj daly E. Ribokienė 
paskaitė mūsų laikų brandžiausio 
poeto Bernardo Brazdžionio ei
lėraščius “Lietuvos laukai” ir 
“Gyvajai Lietuvai”.

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos vardu sveikino š. K. Pra
puolenis. Taip pat padėkojo 
Tautos šventės rengėjam, mece
natam ir svečiam. LB Brockto- 
no apylinkės pirm. J. Rentelis 
perdavė geriausius linkėjimus 
šventės rengėjam ir dalyviam.

LB Bostono apygardos pirm. 
P. Jančauskas plačiai paaiškino 
ruošiamo žygio į Washingtoną 
reikalingumą ir kvietė visoke
riopai remti. Taip pat pranešė, 
kad iš Brocktono į Washingtoną 
numatytas autobusas privalo 
būti jaunimo ir vyresniųjų už
pildytas.

Minėjimas baigtas giesme 
“Marija, Marija”. Po R. Bielke- 
vičiaus padėkos vėliavos buvo 
išneštos iš salės.

Po to vyko vaišės.
Ši šventė paliko daug gražių 

įspūdžių ir sustiprino ryžtą dirb
ti ir aukotis tautos ir tėvynės 
labui.

E. Ribokienė

Washingtone, D.C., Linkolno paminklo papėdėj rugsėjo 24 kongresmanas James J. 
Blanchard kalba pabaltiečių miniai. Nuotr. V. Maželio

CHICAGO, ILL.
Tautos šventė pas šaulius
Vytauto Didžiojo šaulių rink

tinė rugsėjo 10 šaulių namuose 
surengė gražų tautos šventės mi
nėjimą. Susirinko 300 su viršum 
svečių ir šaulių. V.D. šaulių rink
tinės pirm. VI. Išganaitis, pa
sveikindamas susirinkusius, 
pradėjo programą.

Su garbės sargyba įneštos vė
liavos, sugiedotas Lietuvos him
nas. Jonas Jasaitis skaitė paskai
tą apie Vytauto Didžiojo vaini
kavimą. Meno vadovas J. Pet
rauskas vadovavo meninei pro
gramos daliai.

Pasakyti keli eilėraščiai. Se
sutės Biliutavičiūtės trio padai
navo keletą gražių dainų, pia
ninu palydint Dainai Meilutei.

Po programos visi buvo vai
šinami pyragaičiais ir sumuš
tiniais. Vėliau svečiai linksmai 

šoko ir dainavo.
V.D. rinktinės šaulės, vado

vaujamos vadovės Stasės Cece- 
vičienės, gražiai tautinėmis vė
liavėlėmis ir rūtomis papuošė 
stalus.

Istorijos draugijoj
Lietuvių istorijos draugija 

jau veikia daugiau kaip 20 metų 
su centru Chicagoj. Draugijai 
pirmininkauja prof. dr. J. Jakš
tas. Jis rūpinasi mokslinių isto
rinių veikalų leidimu. Dabarti
niu metu jis ruošia apie DLK 
Algirdą istorinę studiją, kurią 
skaitys Mokslo ir kultūros sim
poziume Padėkos dienos savait
galy Chicagoj.

Vasaros metu Lietuvių istori
jos draugijos nariai išvažinėjo 
atostogų, kai kurie lankėsi Va
karų Europoj, Egipte, Izraely, 
Suomijoj ir kituose kraštuose. 
Jie rinko istorinę medžiagą, lan
kė bibliotekas ir darė nuotrau
kas.

Rugpiūčio 24 A. Rūgytės 
bute įvyko po atostogų pirmas 
posėdis. Pasidalinta įspūdžiais 
apie praleistas atostogas ir ke
lionės įspūdžiais po įvairius 
kraštus. Pasitarta apie draugijos 
veiklą. Istorijos draugija skiria 
1000 dol. premiją už mokslinį 
Lietuvos istorijos veikalą. Be to, 
draugija leidžia “Zanavykų” 
monografiją. Po posėdžio A. Rū
gytė susirinkusiem skaitė pa
skaitą apie Izraelį ir Graikiją.

Rugsėjo 14 po trumpo valdy
bos posėdžio buvo paskaita, į 
kurią susirinko gausus būrys 
istorijos mėgėjų. Paskaitą skaitė 
Tėv. dr. V. Gidžiūnas, OFM, 
atvykęs iš Brooklyno, N.Y., apie 
Tėv. Jurgį Ambroziejų Pabrėžą, 

OFM, pranciškoną. Tėv. Pabrė
ža domėjosi gamtos, teologijos ir 
medicinos mokslais. Jis visą gy
venimą tarnavo Dievui ir žmo
nėm, juos gydydamas ir guosda
mas, buvo pamaldus, pareigin
gas ir švento gyvenimo pavyz
dys. Paskaitininkas pasakė, kad 
jis rašąs monografiją apie Tėv. 
J.A. Pabrėžą.

Paskaita buvo įdomi. Po jos A. 
Rūgytė susirinkusius pavaišino.

Pagerbs vyskupą
Šiais metais vysk. Vincentas 

Brizgys švenčia 50 metų kuni
gystės sukaktį. Šiai sukakčiai at
žymėti sudarytas lietuviškų or-

NAUJOS
MIŠIŲ 

--- GIESMĖS -------
Kunigų Vienybė išleido ir pla

tina muzikės seselės M. Bernar- 
dos Venskutės parašytas dešimt 
mišių giesmių ir tris aklamaci
jas. Gaidas spaudai paruošė Juo
zas Stankūnas. Leidinį išspaus
dino Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne. Vienų ir kitų dar
bas atliktas labai švariai. Teks
tai mišių giesmėm yra parašy
ti kun. dr. Stasio Žilio.

Seselės Bemardos muzika yra 
nauja, lengvo stiliaus, paprasta, 
liaudžiai įkandama. Melodija 
lengvai išmokstama, vidurinėj 
balso skalėj: nėra nei aukštų, 
nei žemų gaidų, tarp vidurinės 
do ir antros oktavės mi bemol. 
Kai kuriose giesmėse jaučiama 
įkvėpimas, polėkiai, dvasinis 
pakilimas. Bet trumpuose dvyli
kos ar šešiolikos taktų kūrinė
liuose negalima laukti didelės į- 
tampos bei užsimojimo. Kai ku
rie numeriai yra efektingi, kon- 
vencionalinės harmonijos ri
bose, kongregaciniam giedoji
mui, unisonu arba dviem bal
sais, su atitinkama vargonų 
palyda.

Šis seselės Bernardos naujų 
giesmių leidinys yra reikšmin
gas įnašas į mūsų neturtingą 
bažnytinės muzikos aruodą. 

DARBININKO SKAITYTOJŲ 
VAJUS

Po daugelio metų pertraukos Darbininkas vėl kviečia 
visus skaitytojus į talką surasti naujų skaitytojų. Daug 
skaitytojų iškeliavo amžinybėn ir jų vietas užimti ieško
mi bent 800 naujų skaitytojų.

Administracija prašo skaitytojų surasti bent vieną naują 
skaitytoją ar prisiųsti adresą asmens, kurs pageidautų 
skaityti Darbininką. Iki šių metų pabaigos Darbininkas bus 
siunčiamas už 1 dolerį. Per šių metų likusius mėnesius 
ir per visus 1978 metus naujiem skaitytojam Darbinin
kas bus siunčiamas tik už 10 dol. Nepagailėkit dolerio 
ir padėkit Darbininkui skleisti lietuvišką žodį.

Platintojam ir naujiem skaitytojam bus duodamos do
vanos lietuviškomis knygomis.

Laukiame Jūsų talkos ir iš anksto dėkojam.

ganizacijų atstovų komitetas, ku
riam pirmininkauja Balfo pirmi
ninkė Marija Rudienė.

Sudarytos kelios komisijos, 
kurios rūpinasi kuo iškilmingiau 
lapkričio 6 suruošti minėjimą.

Minėjimas prasidės mišiomis 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioj Marąuette Parke. Po pietų 
Marijos aukštesniosios mokyk
los salėj akademija su sveikini
mais, paskaita ir menine progra
ma.

Po akademijos Marijos aukš
tesniosios mokyklos apatinėj sa
lėj bus priėmimas ir visuomenės 
susitikimas su vyskupu.

J. Kaunas

BRIDGEPORT, CONN.

Lietuvos vyčių Naujosios 
Anglijos apygardos 

suvažiavimas

Pirmą sykį L. vyčių istorijoj 
141-ji kuopa Bridgeporte bus 
apygardos suvažiavimo šeimi
ninke. Tai įvyks spalio 2, sekma
dienį, Šv. Jurgio parapijos patal
pose. Suvažiavimas prasidės mi
šiomis, kurias lietuvių kalba au
kos parapijos klebonas kun. F. 
Pranokus.

Suvažiavimui pirmininkaus 
N. Anglijos apygardos pirminin
kė J. Laframboise, gyvenanti 
Westfield, Mass. Delegatai 
svarstys įvairius veiklos aspek
tus, ieškos būdų, kaip padidinti 
organizacinį, religinį, kultūrinį 
ir politinį gyvastingumą. Tuo 
pačiu metu bus renkama nauja 
apygardos valdyba ir įvairių ko
mitetų pirmininkai.

Rengimo komitetan įeina šie 
Bridgeporto 141-mos kuopos na
riai: kun. F. Pranokus — Šv. Jur- 
tio parapijos klebonas Bridge
porte, A. ir T. Trainis iš Fair- 
field, Conn., A. ir G. Ivaškos — 
Monroe, V. ir C. Miller — Trum- 
bull, S. ir A. Marcavage — Mil- 
ford, G. ir A. Radzwillas, E. ir 
A. Simons — Bridgeport, Ct. 
G. Iva.

Neužmiršk lietuviškos spaudos! 
Skaityk ir platink ją!

— Pavergtų Europos Tautų ge
neralinio komiteto posėdis įvy
ko rugsėjo 16 Vliko patalpose. 
Pirmininkavo iš VVashingtono 
atvykęs Pavergtų Europos tautų 
seimo pirm. Stefan Korbonski. 
Iš lietuvių dalyvavo Vliko vice
pirm. ir Lietuvių delegacijos 
Pavergtų Europos tautų seime 
pirm. dr. B. Nemickas. Posėdy 
buvo įvertinta dabartinė tarptau
tinė padėtis. Ypatingas dėmesys 
buvo atkreiptas į į Belgrado kon
ferenciją. Apsvarstytas tos kon- 
rerencijos dalyviam adresuotas 
memorandumas žmogaus teisių 
laužymo Sovietų okupuotuose ir 
jų dominuojamuose Rytų Euro
pos kraštuose. Be to, svarstytos 
ateities veiklos galimybės. (E)

— Sauliui A. Sužiedėliui Kan- 
sas universitetas (Lawrence, 
Kan.) suteikė daktaro laipsnį 
už disertaciją apie Suvalkijos 
(Užnemunės) valstiečių ekono- 
minę-socialinę padėtį ir jų kul- 
tūrinį-tautinį reiškimąsi XIX 
amžiaus pirmoj pusėj. Stambi 
disertacija paremta Lenkijos ar
chyvuose surankiotais šaltiniais. 
Saulius A. Sužiedėlis gimė 1945 
Gothoj, Vokietijoj. Anksčiau 
dėstęs Kansas universitete isto
rijos dalykus, nuo 1976 rudens 
dėsto istoriją South Oklahoma 
City Junior College.

— Eltos Informacijose buvo 
skelbiama, kad dr. Broniui Ne- 
mickui, Vliko vicepirm., yra rei
kalingos žinios: 1. Kas ir kada 
yra prašę leidimo išvažiuoti iš 
okupuotos Lietuvos arba trėmi
mo vietų pas kitus savo Šeimos 
narius, gyvenančius laisvuose 
Vakaruose? 2. Kas ir kada prašė, 
bet negavo leidimo aplankyti sa
vo artimuosius laisvuose Vaka
ruose arba atvirkščiai? Prašytų 
žinių Vlikui gana daug kas at
siuntė. Dr. B. Nemickas, sukla
sifikavęs, pasiuntė jas JAV Vals
tybės sekretoriaus pavaduotojui 
Europos reikalam. John A. 
Armitage, prašydamas pagalbos. 
(E)

— Šventasis narvas, A. Lands
bergio drama, statyta ateitininkų 
federacijos kongrese rugsėjo 3 
Clevelande, Chicagoj bus pakar
tota spalio 1 Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėj.

— Žurnalistui Vaciui Rociū- 
nui paskirta Lietuvių Amerikos 
Piliečių klubo 1000 dol. premija. 
Klubas 1975 įsteigė metinę 1000 
dol. premiją Clevelando ir Ohio 
lietuviam bei organizacijom už 
visuomeninę ar kultūrinę 
veiklą. Pirmas šia premija ap
dovanotas V. Rociūnas.

— Virgis Viliamas, a.a. dr. Vla
do sūnus, sėkmingai baigęs uni
versiteto mokslus, tuoj gavo 
savo srities darbą plieno gami
nių planavimo centre. Naujasis 
inžinierius iš Washingtono, 
D.C., išsikėlė į Bethlehem, Pa. 
18018,1739 Shimer Avė., Apt. 7. 
Jis planuoja sukurti lietuvišką 
šeimą balandžio mėn. (š.m. Dar
bo dieną susižiedavo su Maryte 
Idzelyte iš Cleveland, Ohio).

— Chicagos Jaunimo Centre 
vakaronės vyks ir ateinančio se
zono metu. Jos pradedamos rug
sėjo 30 aktorės Laimos Lapins
kienės lėlių teatro pastatymu. 
Šiuo parengimu pradedamas 
Jaunimo Centro 20 metų sukak
ties minėjimas.

— Violetos Karosaitės, baleto 
aktorės, ir pianisto V. Puško- 
riaus koncertas įvyks spalio 2 
Chicagoj, Jaunimo Centre.

— Lietuvos vyčių seimas 1978 
metais įvyks Syracuse, N.Y., 
mieste.

— Imigrantų antruosiuose 
olimpiniuose žaidimuose Sao 
Paule rugpiūčio 14-21 dalyvavo 
ir lietuviai, nešdami savo vėlia
vą ir parodydami “Rūtelės” tau
tinius šokius. Lietuvių vardu si
dabrinę dalyvių lėkštę priėmė 
kun. Petras Rukšys. Sporto žai
dynėse gerai pasireiškė Fredy 
Liutkus, 100 metrų bėgime at
bėgęs 0.7 sekundės po pirmojo, 
ir Valter Žukas, 200 metrų lenk
tynėse baigęs šeštu iš 32-jų 
bėgikų. Lietuvių dalyvavimą 
organizavo Brazilijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirm. Arnal- 

♦ das Z ižas.
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LIETUVIŲ KOMITETAS DĖL SUNNY HILLS, FLORIDOJ, 
praneša, kad rudeninis bei šių metų paskutinis skridi
mas apžiūrėti Sunny Hills vietovę Įvyksta spalio 8-9-10. 
Platesnių informacijų galima gauti pas komiteto narius arba 
skambinant New Yorke Vytautui Beleckui 382-6440, New 
Jersey Jonui Zubavičiui (201) 381-3198.

tJ

REMARKABLE DISCOVERY Anglų kalba nauja virimo knyga

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės į Susiv. centrą, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421, tel. MI7-6637.

Senos patikimos firmos prezidentas Mr. M. Rifkin,

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC

oficialiai praneša savo gausiems klijentams,

MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ 
'giminėms Lietuvoje ir USSR tęsiama toliau kaip buvo per 
pastaruosius 45 metus.

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.
GAVĖJAI NIEKO NEMOKA.
SIUNČIANT DOVANAS-SIUNTINIUS savo giminėms, yra 
geriausias kelias suteikti jiems džiaugsmo

Siuntiniai priimami šiose Įstaigose ir skyriuose:

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215-925-3455

CENTRINĖ ĮSTAIGA NEW YORKE:
212 Fifth Avė., Room 709, NEW YORK, N.Y. 10010 

Tel.: (212) 685-4537
Atidaryta kas dieną nuo 9 A.M. iki 5.00 P.M.

Šeštadieniais: 10 A.M. — 2 P.M.

BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. 
BROOKLYN, N.Y. 11222, 661 Manhattan Avė. 
CHICAGO, ILL. 60622, 2242 W. Chicago Avė. 
CHICAGO, III. 60632, 4065 Archer Avė. 
CLEVELAND, Ohio 44109, 3491 West 25 St. 
CLEVELAND. Ohio 44134, 5432 Statė Road 
DETROIT, Mich. 48210, 6720 Michigan Avė. 
ELIZABETH, N.J. 07201, 956 A Elizabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau Avė. 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd.

1

(301) Dl 2-2374
(212) 389-6747 
(312) 235-7788

(312) YA 7-5980 
(216) 741-8082 
(216) 749-3033 

(313) 
(201)
(313)
(213)

894-5350
354-7608
365-6350
413-0177

Best in USA and Europe, "JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It cures: dundruff, falling hair, itching scalp, 
splitting ends, strengthening hair root growth, and restor- 
ing natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Ęlue-Book. JIB Med- 
icine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P,P. 

J.I.B; LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue. Cicero. III. 60650. 
Fili: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J & J, 
2557 \V. 69th St.; 50ih Avė & ]4th St. Cicero ir 1640 W. 47tli St. Chicago ; 
2923 N. Milvvaukee Avė.; 1147 N. Asbland Avė.

^ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

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-

MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė. N.E. 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow Avė. 
NEW YORK, N.Y. 10003, 101 First Avenue 
PHILADELPHIA. Pa. 19123, 1013 N. Marshall St.
ROCHESTER, N.Y. 14621, 681-683 Hudson Avė. 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — Ninth 
SEATTLE, Wash. 98125, 11551 6th Place N.E. 
SOUTH RIVER, N.J.08882,168 Whitehead Avė. 
SYRACUSE, N.Y. 13204, 318 S. Wilbur Avė.
VINELAND, N.J. 08360, Parish Hali, W. Landis Avė. 
WORCHESTER, Mass. 01604, 82 Harrison St. 
WHEAT RIDGE, Colo. 80033, 4330 Quay St.

(612)
(203) 224-0829 

(212) OR 4-3930
(215) 925-8878
(716) 544-2151 

Avė. (415) 564-7981 
(206) EM 3-5556

(201)257-2113 
(315)476-6958
(609) 696-9796
(617) 798-3347
(303) 422-4330

788-2545

REIKALAUKITE MŪSŲ NAUJO MUITŲ SĄRAŠO

Talinas. Pasaulio preten
denčių dvikova tarp Maijos Če- 
burdanidze ir Elenos Ach- 
mylovskos vėl išsilygino 3-3.

Insbrukas. Pasaulio jaunių pir
menybėse (iki 20 m.) po 11 ratų 
pirmavo sovietų Jusupovas, pa
krovęs 9.5 taško. Po jo sekė 
jugoslavas Popovič su 8 tš. Kitos 
jaunių (iki 17 m.) pasaulio pir
menybės vyksta Kaup Suir 
Mere. Jose po keturių ratų pir
mavo su 4-0 amerikietis Gay. 
Tačiau po septynių ratų į prie
šakį iškopė islandas Arnesson 
su 6.5 taško, sovietų Kasparo
vas ir Koppe (Vak. Vok.), kuriam 
pavyko įveikti amerikietį Gay, 
turėjo po 5.5, Negulesku 5, Gay 
(JAV), čilietis Morovič ir pran
cūzas Santo Roman po 4.5 tš.

Trys laimėtojai. Bulgarijos 
tarptautinį turnyrą Sofijoj laimė
jo V. Ceškovskis (Sov. S.) su bul
garais Liuben Popov ir Evgenij 
Ermenkov. Jie visi trys surinko 
po 8.5 taško iš 12 galimų.

JAV dm L. Kavalek sėkmin
gai sužaidė Montilla-Morile.s 
tarpt, turnyre, Ispanijoj, kurį lai
mėjo dm Gligorič (Jgsl), surin
kęs 7 tš. iš 9 galimų, amerikietis 
Kavalek atsiliko tik pustaškiu 
6.5, anglas Steen 6, kitas ameri
kietis R. Byrne su Taimanovu 
(Sov.) po 5, švedas Anders- 
son 4.5 taško. 20-metis amerikie
tis Mark Diesen iš Potamac, 
Md., šiemet laimėjo pasaulio 
jaunių pirmenybes, pasipuošda- 
mas pasaulio jaunių meisterio ti- 
tulu, kuris grįžo į šį kraštą po 
20 metų pertraukos. 24-metis 
Californijos studentas James 
Tarjan šiemet gavo didmeisterio 
titulą; tai įvykis, kurio neturė
jome per pastaruosius 12 metų. 
JAV komanda pereitais metais 
laimėjo komandines pasaulio 
pirmenybes, grąžindama pasau
lio titulą po 40 metų pertrau
kos.

Pasaulio pretendentų Boriso 
Spaskio su Viktoru Korčnojum 
mačas įvyks dar šiemet (spalio- 
lapkričio mėn.). Šio mačo laimė
tojas kitais metais rungsis su pa
saulio meisteriu Anatolijų Kar
povu dėl pasaulio karūnos. 
Šachmatų ekspertai ir spauda 
pranašauja, kad su Karpovu 
rungsis Korčnojus.

National Chess Day 77 pa
skirtas spalio 8 dienai. Kiekvie
nas šachmatų klubas įpareigotas 
surengti 4 dalyvių grupėse šach
matų tūrnyrėlius. So. Bostono 
Lietuvių pil. d-jos patalpose 
vietos lietuvių šachmatų klubas

rengia Šachmatų Dieną, spalio 8, 
kviesdamas visus šachmatų mė
gėjus joje dalyvauti. Registruotis 
prašoma pas Kazį Merkį tel. 268- 
0853 arba pas Bronių Skrabulį 
tel. 471-4704.

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!

Numeris, gatvė

u

Stereo
Stereo

Vardas, pavardė

§

RITTER RELIABLE CONSTRUCTION
115 MARCY PLACE BRONX

Miestas, valstija, Zip

1978 KELIONĖS Į LIETUVĄ
REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

1977

ALTIC 
TOURS
c-

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.

1 naktisSPECIALI GRUPINĖ KELIONĖ: Spalio 9-17 — $826.00 
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.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Long Playing — Stereo — Hi-Fi — Lithuanian Records

Operų arijos, Sol. Stasio Baro ......................
Violeta Rakauskaitė dainuoja ........................
Leonas Barauskas, pasakojimai — antroji pi. 
Pupų dėdė ir dėdienė, polkos, Nr. 21 ........
Linksmieji broliai, Juokų-šokių rinkinys .....
Kokiais keliais aš keliausiu “Baltija” kvint. 
Vyrai dainuoja, N.Y. Vyrų 17 dainų ............
B. Valterienės dainų rečitalis ........................
Aušra, Windsoro mergaičių 15 dainų pi.......
Kipro Petrausko dainos ir operų ištraukos ..
O ramunėle, pasakyk, B. Tamošiūnienės šokių dainos 
Yakutis, solisto dainos-arijos ...........................................
Šokame, 13 švelnios muzikos dainų .............................
Kur lygūs laukai, lengvos muzikos dainos ..................
Arijos ir dainos, Sol. B. Povilavičiaus ..........................
Lietuva, Tėvyne mūsų, Pabaltijo himnai ir kit. dainos 
Prie ugniakuro, 13 muzikos-šokių dainų ...................
Čia mano brangioji Tėvynė, Kuodžio-Girijoto duetai 
Jūratė ir Kastytis, Banaičio opera iš 3 plokštelių . 
Tėviškės namai, B. Budriūno kūriniai ir kantata .. 
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių ....................
Gelbėk mus! Phila. choro 13 giesmių. Stereo ......
Dieve, priegloba mūs, 18 religinių giesmių .........
Lithuanian Language Record Course su tekstu ....
Aldutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ... 
Laša laiko lašai, Brcktono choras ............................
Kur dangus ugnim liepsnoja, Clevelando choras .. 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės šokių dainos 
Su šokiu ir daina, Korp. Neo Lithuania šokių dainos 
Dainos ir arijos, Sol. E. Kardelienės ..........................
Žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos ........
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos ...........................
Dainos, Kun. Vyt. Gorino, 14 lietuviškų dainų ........
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ........ .
Vilija, moterų kvarteto 15 dainų ................................
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 .............
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ...............................
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 
Kove galingas, N.Y. Perkūnas, 13 dainų-operų chorų .... .
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių 
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika .........
Jauna naktis, 12 lengvos muzikos dainų ..............................
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės ...................
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 
Varpas, Toronto choro liet, dainos ir operos (Stereo) 
Kalnuos dainuoja, “Baltijos” kvinteto II pi............ .
Žiburėlis, 13 lengvų šokių muzika ............................
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ........................... Stereo
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ..... .........
Keliaujame su daina, Hamiltono mergaičių dainos ................. Stereo
Dainų-operų rinkinys, Sol. S. Citvaro .................................................
"Dalia Juknevičiūtė skaito liet, kūrinius .................................... .....
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų.
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ans. 14 l.d.
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dukrytės, 15 liet, dainų. Stereo 
Lietuvių tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija .................................. ...
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei........ Stereo
Linksmų Kalėdų, 12 religiniij giesmių ......................................Stereo
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid................. Stereo $5.00
Žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 liet, dainos. Stereo 
Pupų dėdės ir kitų muzika, dainos 27 ....................
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. 
A. Dvariono šokių muzikos rinkinys Nr. 25 ..........
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų 
Mano Lietuvos prisiminimai, sol. L. Juodytės .......
Muzikos rinkinys 28 (Karo mokykla ir kit.) !...........
Dievui ir Tėvynei, Baltimoies vyrų giesmės-dainos 
Lietuviški šokiai, akord. K. Daubarai 18 šokių. Stereo 
Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo 
Br. Budriūno vyrų kvarteto dainos (Detroite) .....................................
Jūros lopšinė, 14 šokių rinkinys ...........................................................
Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt Stereo............
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų ..................  Stereo
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių .........................................Stereo
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės su himnu ................... Stereo
A. Šabaniausko, po 12 dainų-šokių 10, 11, 18 ir 26 albumas po 
Lietuvos koplyčios iškilmės Romoj, Stereo ........................
Lietuvos Atsiminimų radijo jubiliejus. Stereo ...................
Sek pasaką, vaikam 4 pasakos ....................... .......... ..........
Zuikis puikis, įdainuotos vaikam pasakos ................ .........
Svajonių sodas, 12 lengvos muzikos kūrinių .....................
Dainos ir arijos, J. Armonienės ...........................................
Lietuvos 60 m. minėjimo giesmės su himnu ....................
Grojame Jums, Neo-Lithuanų orkestro 6 šokiai ................
Lietuvių kompozitorių dainų rečitalis, S. Klimaitės ..........
Suk, suk rateli, Vilniaus choro 14 liet, dainų stereo .........
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos dainų .............
Jūreivių keliai, 16 lengvų muzikos dainų, Stereo .............
Kur gimta padangė, 14 lengvos muzikos dainų duetai .... 
Lietuvių kompozitorių dainos. B. Kemežaitės ....................
Gina Čapkauskienė dainuoja. Stereo ...................................
Antanas Kučingis su orkestru. Stereo ..................................
Anoj pusėj Nemunėlio, 12 muzikos-šokių dainų. Stereo .. 
Akvarelė, 14 lengvos muzikos kūrinių. Stereo ...................
Žiburėlis, 14 muzikos-šokių dainų. Stereo .........................
Pienės pūkas, estradinės dainos ...........................................
Oi, toli toli.. .Phila. Choro “Viltis” 12 dainų. Stereo .....
Labą rytą, N. Y. vyrų choro “Perkūnas” 15 dainų. Stereo 
Vai lėkite dainos, Chicagos Vyčių choro dainos. Stereo ... 
Pranaše Didis, Liet. Evangelikų choro giesmės ........ 
Antrasis literatūros vakaras ...........................................
Baltos gėlės, Hamiltono choro su V. Verikaičiu........

Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio 14 liet, dainų

Namų, sklypų Įsigijimo bei ki
tais investavimo reikalais 
PIETVAKARIŲ FLORIDOJ 
mielai patarnaus EDĄ BRA
ŽĖNIENĖ. Kreiptis: Edą Bražė
nas, Realtor-Associate. Ben L. 
Cunliff, Jr. Realtor — 4839 
Palm Beach Blvd., Ft. Myers, 
Fla. 33905. Telef. (813) 694- 
2168 Įstaigoj, 694-5779 na
muose.

Dėl informacijų apie musų rezervuotas arba specialias grupines keliones kreiptis.
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DARBININKO ADMINISTRACIJA

ALGIRDAS MITKUS 
BALTIC TOURS 

8 White Oak Road 
Nevvton, Mass. 02168

Telef. (617) 969-1190 
arba 

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

I

341 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN, N.Y. 11207

(Siųsti tik plokštelių užsakymus. Gavėjas apmoka tik gavęs są
skaitą ir plokšteles, nes kartais užsakoma plokštelės, kurios iš
parduotos)

LIETUVOS AIDAI 
Radijo programa dabar girdi
ma penktadieniais 9:30-11 vai. 
vak., šeštadieniais 8-10 vai. 
vak. 106.3 FM banga WLNR, 
sekmadieniais 9:30-10 vai. 
ryto AM banga 1230 iš WJOB 
radijo stoties Hammond, ind. 
Vedėja K. Brazdžionytė, 2646 
W. 71 St., Chicago, III., 60629. 
Tel. 312 778-5374.
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Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupacijai 
prisiminti. Ženkleliai lipinami 
ant vokų. 100 ženklelių už s '■ 
1 dol. Kreiptis: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

CONSTRUCTION IS OUR BUSINESS NO JOB TOO 
BIG OR TOO SMALL FINISHED BASEMENTS 

OUR SPECIALTY CALL 293-9108

Models
For

Television, 
Fashion, 

Commercials, 
Shows,

Advertising
Beginners and 
Professionals

MOUNTAIN TOP INN
WEST ATHENS, N.Y. OPEN ALL YEAR ROUND 
A FAMILY PLACE BRING YOUR CHILDREN 
FINEST OF FOOD SPORTS & WATER FACILITIES 
TENNIS & LOUNGE R.D. 3 CATSKILL, N.Y.

CALL (518) 943-4760

Apply This 
Week 1-5 P.M.

(Suite 404)
225 West 57th St.,

N.Y.C.
212-586-3556

■ - ■ ■ ■ -------
100’S OF PUPS! PUPS! PUPS!

ALL POPULAR TYPES AVAILABLE FOR CHIL- 
DRENS' PETS, HOUSE PETS AND WATCH DOGS. 
FROM $49.00. OPEN SATURDAY AND SUNDAY 10 
TO 5 ONLY. J.P. O’NEILL PUPPY FARM, LOCATED 
ON U.S. HIGHVVAY NO. 1 PRINCETON, N.J. 
(2 MILĖS SOUTH OF PRINCETON HOLIDAY INN)

B & P ROOFING
24 HOUR SERVICE! FREE ESTIMATES (212) 
835-9796 — BILL GENERAL ROOFING & REPAIRS 
NEW FLATS SHINGLE ROOFS LEADERS GUT
TERS ALL KINDS OF MASON WORK REASON- 

ABLE RATES LICENSED & INSURED

MARIOS
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END WORK 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

I
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KEARNY, N.J.
Parapija

Kun. Domininkas Pocius, So
pulingosios Dievo Motinos lie
tuvių parapijos klebonas, primi
nė raštu parapiečiam, kad va
sara baigiasi ir rudenį praside
da gyvesnė veikla.

Parapinė mokykla darbą pra
dėjo rugsėjo 8. Registruojami 
nauji mokiniai. Atrodo, kad šie
met mokinių bus daugiau. Mo
kykla yra viena iš geriausių šioj 
apylinkėj. Jai vadovauja ir vai
kus moko seselės pranciškie- 
tės.

Tikybos pamokos bus dėsto
mos jaunuoliam, lankantiem 
viešąsias pradines ir aukštesnią
sias mokyklas. Registracija pra
dėta rugsėjo 18. Aukštesnių
jų mokyklų mokiniam tikybos 
pamokas dėstys kun. A. T. Že- 
meikis ir diakonas J. O’Hara.

Parapijos sodalietės visada 
remia parapiją piniginėm au
kom. Jos rengia įvairius parengi
mus ir pelno dalį skiria para
pijai. Spalio 7 bažnyčios salėj jos 
ruošia lošimų vakarą. Jų paren
gimai visada paįvairinami ir pa- 
rapiečių mėgiami bei gausiai 
lankomi.

Parapijos metinė tradicinė 
vakarienė rengiama lapkričio 5 
Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centre, Kearny, N.J. Pa
rapijos klebonas, talkinant pa
rapijos tarybai, sudarys progra
mą ir rūpinsis visais kitais rei
kalais.

Vajaus kvota, uždėta parapijai 
Newarko arkivyskupijos, yra 
6,600 dol. Kol kas surinkta 80 
proc. pinigais ir pasižadėjimais. 
Vajus baigiamas rugsėjo mėn. 
Jei likutis nebus surinktas, skir
tumą teks sumokėti iš parapijos 
lėšų.

Kiti įvykiai
Lietuvos vyčių New Yorko ir 

New Jersey apygardų suvažiavi
mas įvyks spalio 16 Kearny, N.J. 
Pamaldos bus laikomos Sopulin
gosios Dievo Motinos bažnyčioj,

• Lietuvių svetainės didžiojoj sa-BALTIMORĖS Zll 1 lėj. Dalyvavo Marylando bei 
Baltimorės Amerikos legionierių 
organizacijos viršininkai. Lietu- 

Lietuvių Posto 154 ir jų pa- vių Posto naują valdybą sudaro: 
dėjėjų naujų valdybų supažindi- posto komendantas Leonas Ca- 
nimo iškilmės įvyko rugsėjo 25 vanaugh, vicekomendantas Ka-

VIENINGAI 
RUOŠKIMĖS 

____  DAINŲ ŠVENTEI_____

Brooklyno Apreiškimo parapi
jos vargonininkas Viktoras Ralys 
ir New Yorko Sutartinės choro 
vadovė Jūratė Veblaitytė kviečia 
visus apylinkės dainininkus ir 
chorus ruoštis dainų šventei 
talkos būdu.

Kadangi šventės repertuare 
yra net 20 dainų ir jos pritai
kytos didesniem choram, tad yra 
praktiškiau ir efektingiau visus 
šios apylinkės dainininkus su
jungti į vieną vienetą. Tuo bū
du bus pasiektas pilnesnis są
skambis, darnesnis dainavimas 
ir, sverbiausia, vieningas tikslas 
— dalyvauti dainų šventėj.

Bendros repeticijos vyks du 
kartus per mėnesį, t.y. kiekvieno 
mėnesio pirmą ir trečią antra
dienį. Repeticijos pradedamos 
spalio 4 Kultūros Židiny, 341 
Highland Blvd., Brooklyne; jos 
vyks vakarais, nuo 7 vai. 30 min. 
iki 9 vai. 30 min. Choram akom- 
ponuos Dalia Sakaitė.

Dainininkai, kurie planuoja 
dalyvauti dainų šventėj Toronte, 
Kanadoj, 1978 liepos 2, kvie
čiami atvykti į repeticijas. Šia 
proga kviečiami visi dainininkai 
(įvairių chorų nariai, studentai, 
moksleiviai ir geros valios bei 
gerų plaučių piliečiai).

Lauksim visų spalio 4, antra
dienį, 7:30 vai. vak. 

Viktoras Ralys Kvieč,ia visus giedoti tas gies' 
Jūratė Veblaitytė mes’ kurias giedojo Lietu™i-

DIPL. INŽ. ALEKSIUI LAPŠIUI 
mirus, jo žmonai Juzei ir sūnui Algiui reiškiame gilią 
užuojautą.

Vytautas ir Rolė Česnuliai
Vida Česnulytė-Clift

o posėdžiai vyks 2 vai. po pietų 
parapijos salėj. Paskaitai pa
kviestas kun. K. Pugevičius, ži
nomas lietuvių katalikų vei
kėjas.

Šv. Vardo Draugijos ir Lietu
vių Katalikų Bendruomenės 
Centro narių rudeninis susirin
kimas įvyko rugsėjo 12 savose 
patalpose. Tylos minute pa
gerbti šiemet mirusieji nariai: 
Antanas Vitkus, VValter Plikaitis, 
Antanas Ambrutis, Charles Ba- 
čėnas, Antanas Kamičaitis ir ad
vokatas Frank Gelenitis. Patvir
tinta draugijos pusmetinė apy
skaita. Iš pateiktų duomenų pa
aiškėjo, jog šių metų pirmojo 
pusmečio apyvarta buvo gy
vesnė ir pelno liko daugiau nei 
pernai per tą patį laiką.

Į Pabaltiečių Žygį už Žmogaus 
Teises autobusai vyko iš Eliza- 
beth ir Newarko. Organizatorius 
— Jonas Kiaušas.

Advokatas Pranas Gelinaitis- 
Gelenitis, sulaukęs 59 m. am
žiaus, trumpai sirgęs, mirė rug
piūčio 25. Velionis buvo gimęs 
Bayonnėj, N.J., teisių mokslus 
baigęs Jersey City, N.J. P, Ge- 
linaitis buvo veiklus ir darbš
tus advokatas. Kadangi mokėjo 
lietuvių kalbą, daug padėda
vo lietuviam teisiniuose reika
luose. Jis veikliai reiškėsi lietu
vių ir kitataučių tarpe, priklausė 
prie Sopulingosios Dievo Moti
nos parapijos, kurį laiką vado
vavo Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centrui, buvo direk
torium ir teisių patarėju Lietu
vių Taupymo ir skolinimo drau
gijai (Schuyler Savings and 
Loan Association). Teisinius rei
kalus tvarkė taip pat ir Lietu
vių Politikos klubui ir buvo to 
klubo narys, buvo West Hudson 
Bar Association prezidentu. 
Kearny išgyvenęs 25 metus, nu
liūdime paliko žmoną Eleonorą 
Katiliūtę, du sūnus, dukterį, 
motiną ir seserį. Po pamaldų 
rugpiūčio 28 nulydėtas į amži
no poilsio vietą — Šv. Kryžiaus 
kapines, North Arlington, N.J.

J. Mėlynis

zimieras Sarpalis, adjutantas Jo
nas Stefura, Service officer Hen
rikas Chelalet, kapelionas kun. 
Antanas Dranginis, finansų sek
retorius Algirdas Bucevičius, 
maršalka Filypas Battaglia, isto
rikas Jokūbas Venker, teisėjas 
adv. Herman Noweck. Padėjėjų 
valdybą sudaro: pirmininkė 
Jean Battaglia, vicepirmininkė 
Mary Byrne, sekr. Elena 
Mazz, ižd. Marė Mazz, kapel. 
Lilė Walsh, maršalka Frances 
Karpers, vėliavų sargės Eugeni
ja Pazneikienė ir Evelyn Smith.

Kun. Antanas Dranginis grįžo 
iš metinių rekolekcijų rugsėjo 
30. Kun. William McEvoy, 
kuris teikia žmonėm dvasinį 
patarnavimą Šv. Alfonso bažny
čioj, savo rekolekcijas atliks spa
lio mėnt.

Vakarienę su šokiais rengia 
Šv. Alfonso parapijos draugys
tės penktadienio vakarą, spalio 
7, gračioj Martins West salėj. 
Vakaras prasidės 6 vai. Vakarie
nė bus 7 vai., o po vakarienės 
— šokiai. Populiarus orkestras 
gros šokiam. Įdomi programa 
paruošta tam vakarui. Visi malo
niai kviečiami. Bilietus galima 
gauti klebonijoj.

Lietuviškos pamaldos lai
komos Šv. Alfonso bažnyčioj 
sekmadieniais 8:30 vai. ryto. 
Kun. Antanas Dranginis ragina 
visus lietuvius dalyvauti pamal
dose savo lietuviškoj bažnyčioj.

New Yorko ramovėnai rugsėjo 16 buvo surengę Tautos šventės minėjimą, į kurį 
pasikvietė šaulius, birutietes ir savanorius. Minėjimas buvo Kultūros Židinio posėdžių 
menėj. Nuotr. L. Tamošaičio

ŽINIOS

MARGASPALVIS SKANDINAVŲ 
FESTIVALIS
HOLMDELL, N.J.

Garden Statė Art Center ne
turinčiose sienų patalpose, 
esančiose kalnelių išraižytoj vie
tovėj, rugsėjo 17 įvyko danų, 
islandų, norvegų, suomių ir šve
dų surengtas festivalis, į kurio 
dieninę programą su savo tauti
niais šokiais buvo pakviesti ir jų 
artimiausieji Baltijos jūros kai
mynai — estai, latviai ir lietu
viai.

Festivalio programa buvo pra
dėta tautiniais drabužiais apsi
rengusių grupių iškilminga eise
na. Buvo pakeltos tautinės vė
liavos. Sugiedoti visi himnai. 
Estų, latvių ir lietuvių tautinės 
vėliavos su jų tautiniais drabu
žiais apsirengusiais palydovais 
taip pat dalyvavo eisenoj. Lietu
viam atstovavo LB apygardos 
globojama tautinių šokių gru
pė Liepsna, kuriai nuo pat jos 
įsikūrimo vadovauja Birutė Vai
čiūnaitė.

Vėliau buvo pristatyti valsty
bių konsulai, pasakę ir trumpas 
sveikinimo kalbas, pagrindiniai 
festivalio rengėjai ir baltų atsto
vai. Oficialiais lietuvių atstovais 
čia buvo N.J. Baltų tarybos pir
mininkas Valentinas Melinis ir 
LB N.J. apygardos pirmininkas 
Kazys Jankūnas. Estam atsto
vavo Juhan Simonson ir Virkus, 
latviam — Blumbergs ir Donis.

Malonu pažymėti, kad laisvų 
ir nepriklausomų skandinavų 
tautų atstovai savo atidaromose 
ir užbaigiamose kalbose su di
dele meile ir nuoširdumu kelis 
kartus priminė nelaiminguo
sius ir vis dar svetimųjų prie
spaudoj tebesančius savo kaimy
nus baltus ir linkėjo jiem kuo 
greičiau įsijungti į laisvų ir ne
priklausomų valstybių šeimą. 
Tokius linkėjimus pareiškė festi
valio pirmininkas Flemming 
Gillesberg, vyr. koordinatorius 
A. Thorsten Karlsson ir informa
cijos vadovas Carl B.S. Peder- 
sen. Jų linkėjimai buvo palydė
ti kelių tūkstančių minios šil
tais ir ilgais plojimais.

Vėliau lauke paruoštoj aikštėj 
vyko skandinavų ir baltų tau

tinių drabužių pristatymas. Lie
tuvių tautiniam apdarui demon-

Kalėdojimas, metinis parapie- 
čių lankymas, prasidės pirmą 
spalio mėnesio savaitę. Kunigai 
praneš iš sakyklos, kuriuos mies
to ir priemiesčių rajonus lankys. 
Kunigai palaimins namus ir su
teiks žmonėm plotkeles.

40 valandų atlaidai Šv. Alfon
so bažnyčioj bus spalio 16-18. 
Kunigai ragina parapiečius kuo 
gausiau atlaiduose dalyvauti. At
laidai prasidės su mišiomis ir 
procesija spalio 16, sekmadienį 
10 vai. ryto.

Jonas Obelinis

Aidai
vienas geriausių 
kultūros žurnalų 
išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji? 

struoti buvo parinkta Liepsnos 
šokėja Audrė Pociūtė, kurios 
nuotrauka sekmadieninėj vieti
nio dienraščio The Home News 
laidoj buvo išspausdinta pirmam 
puslapy. Po to čia pat vyko skan
dinavų ir baltų tautiniai šokiai.

Matyt, kad skandinavų tautas 
amerikonėjimo banga yra palie
tusi labiau, kaip mus pačius, 
nes jų šokių grupėse tarp su
brendusių vyrų ir moterų gali
ma buvo pastebėti ir pradžios 
mokslo amžiaus vaikų, tuo tarpu 
lietuvių grupę sudarė tik aukš
tesniųjų mokyklų ir kolegijos 
amžiaus jaunimas. Didesnį jų 
suamerikonėjimą rodė ir pagrin
dinėj programoj vykęs vikingų 
princesių su jų palydovais pri
statymas. Ir čia pristatomųjų 
amžius rodė nemažus skirtumus. 
Ir pats šios programos dalies 
vykdymas buvo skirtas tam tik
ros propagandos tikslam — kad 
didesnis jų tautiečių skaičiVlš 
jungtųsi į jų organizazijas.

Pagrindinė programa buvo 
pradėta jaunų muzikos studentų 
pučiamųjų instrumentų orkestro 
atliktais kūriniais. Ypač įspūdin
gai nuskambėjo P. Čaikovskio 
“1812 overtiūra”. Orkestrui diri
gavo Morris County kolegijos 
muzikos profesorius Carl C. 
Wilhjelm. Iš kitų programos da
lyvių paminėtini: saksofonistas 
Ted Hegvik; stipraus balso so
listė Noreen Anderson, padaina
vusi solo ir dvi norvegiškas dai
nas, kuriom pritarė ir daugelis 
klausytojų; 18-metis pianistas 
Jalmari Vanamo, atlikęs Sibeli
jaus “Finlandia”; akordeonistas 
Veikko Ahvenainen; islandų 
trio, dviem gitarom pritariant, 
padainavęs liaudies dainų; še
šiolikametė, bet jau pasižymė
jusi muzikė Margery Hansen, 
švelniai paskambinusi kelis kū
rinius arfa; pasižymėjęs čelistas 
Hans Jorgen Jensen; televizi
jos Lawrence Welk programos 
akordeonistas Myron Floren, 
pagrojęs daug populiarių melo
dijų, susilaukęs gausių plojimų 
ir įtraukęs beveik visus žiūro
vus į refreninį pritarimą. Apskri
tai, visai programai buvo parink
ti populiarūs kūriniai, kurie, 
šiaip ar taip, yra artimesni ma
sinių žiūrovų nuotaikai.

Pabaigai vėl labai iškilmingai 
buvo įneštos skandinavų ir JAV 
vėliavos, ir, vadovaujant pučia
mųjų orkestrui, Pequannock 
aukštesniosios mokyklos, pir
mos Clifton liuteronų bažnyčios 
ir Pompton Valley presbiteri- 
jonų choram, visi žiūrovai su
giedojo “America”.

Festivaly dalyvavo per 4000 
žiūrovų, kurių daugelis buvo pa
sipuošę margaspalviais tauti
niais drabužiais. Buvo įvairių 
tautybių suruoštos tautinių rank
darbių ir paveikslų parodos. Iš 
lietuvių su savo aliejaus darbais 
dalyvavo dailininkė Albina Van- 
ce, o prie bendro baltų stalo dėl 
vietos trūkumo buvo pasiten
kinta tik keliais gintaro dirbi
niais, tautinėm lėlėm, keliais au
diniais ir lietuvišku kryžium su 
Encyclopedia Lituanica.

K.J.

DEXTER PARK
PHARMACY Į|H|

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

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

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

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

Bostono vyrų sekstetas, vadovaujamas muziko Juliaus Gaide
lio, spalio 8 dainuos Lietuvių Atletų Klubo rudens baliaus 
programoj.

BOSTONO SEKSTETAS LIETUVIŲ 
ATLETŲ KLUBO BALIUJE

New Yorko Lietuvių Atletų 
Klubas spalio 8 vėl ruošia šaunų 
parengimą — rudens ir sporto 
sezono atidarymo balių. Pernai 
LA Klubo balius pasižymėjo ga
biu šeimininkavimu, gardžiais 
valgiais, gražiom dekoracijom ir 
įdomia programa. Tada pirmą 
kartą scenoj pasirodė New Yor
ko jaunimo ansamblis ir svečius 
užbūrė tyra, jaunatviška daina. 
Šiemet balius žada būti dar įdo
mesnis. Tos pačios klubo šei
mininkės vėl prigamins įvairiau
sių skanumynų, salė vėl bus pa
puošta naujais lietuviškais orna
mentais, o ant stalų bus medžio 
drožinių žvakidės, kurias laimė
jimo būdu bus galima namo par
sinešti. Bus ir loterija su vertin
gais laimėjimais, o šokiam gros 
naujas, iki šiol lietuviam dar ne
girdėtas orkestras.

Programą šiemet atliks Bosto
no pažiba — šaunusis vyrų seks
tetas. Nuo 1963 šiai dainos gru
pei vadovauja kompozitorius 
Julius Gaidelis. Sekstetas yra 
daug kartų koncertavęs Bostone 
ir kitose Rytų pakraščio vietovė
se, nuo Baltimorės iki Montrea- 
lio. New Yorke jis yra pasirodęs 
Darbininko koncerte, o šių metų 
pavasarį buvo Chicagoj, kur da

Laisvės Varpo, lietuvių radijo 
valandos, koncerte spalio 9, 
sekmadienį, 3 vai. po pietų 
dainuos solistė Gina Čapkaus- 
kienė iš Moritrealio ir solistas 
Rimas Strimaitis iš Toronto. Ka
nados solistam akomponuos 
Saulius Cibas. Programoj — 
duetai iš įvairių operų.

Jeronimo Kačinsko kūrinių 
koncertas įvyks ne spalio mėn., 
kaip anksčiau buvo skelbta, o 
lapkričio 20 Lietuvių Piliečių- 
d-jos salėj., So. Bostone. Prog
ramos atlikėjai lieka tie patys, 
tik smuikininkė bus Dorothy 
Balęs.

Iš Ivaškų šeimos į Pabaltie
čių Žygį už Žmogaus Teises 
VVashingtone vyko net šeši as
menys: tautinių šokių sambūrio 
vadovė Ona Ivaškienė, sūnus 
Gediminas su žmona, dvi dūk-
raitės ir vaikaitis.

Erdvėlaiviuose, kurie skrenda 
į Jupiterį ir Saturną, yra įrašy
ti vardai mokslininkų, kurie pri
sidėjo prie tų kelionių ir erdvė
laivių sukūrimo ir mokslinių ty
rimų šiuo reikalu. Tarp tų moks
lininkų yra ir dr. Vytenis Vasy- 
liūnas, kurį lietuviai labiau pa
žįsta kaip muziką, o ne kaip fi
ziką.

Naujosios Anglijos Baltų d- 
jos koncertas įvyks spalio 16, 
sekmadienį, 3 vai. po pietų 
First and Second Church salėj, 
66 Marlborough St., Bostone.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo minėjimas įvyks lapkričio 27 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj, So. 
Bostone.

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

lyvavo televizijos programoj. 
Seksteto repertuaras yra platus 
ir dabar jis pasirodys su baliaus 
nuotaikai pritaikyta dainų virti
ne. Šiuo metu sekstete dainuo
ja tenorai — Norbertas ir Hel
mutas Lingertaičiai, bosai —Vy
tautas Eikinas ir Pranas Šimkus, 
o baritonų pasirinkimo yra net 
trys: Vytautas Bruzgys, Ričardas 
Lizdenis ir Bronius Banaitis. Šie 
Bostono vyrai savo pasirodymu 
visur sukelia linksmą nuotaiką ir 
palieka gerą įspūdį ilgam laikui. 
Atėję į LA Klubo balių, būsite 
ne tik gerai pavaišinti, bet ir 
skambia, lietuviška daina pa
linksminti.

Balius įvyks š e š t a d i e- 
nį, spalio 8, Kultūros Židiny. 
7 vai. vakaro bus susipažini
mas, 8 koncertas, po to va
karienė, šokiai ir kitos linksmy
bės.-Visus nuoširdžiai kviečia 
atsilankyti New Yorko Lietuvių 
Atletų Klubas. Stalus ir pavie
nes vietas užsisakyti pas Praną 
Gvildį, Ireną Jankauskienę, Ta
dą Jasaitį, Alg. Šilbajorį ir kitus 
LAK darbuotojus. Smulkesnės 
informacijos skelbime.

Alg. š.
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Jaunimo vakaronės Kultūros 
Židiny vyks šiais penktadie
niais: spalio 7, spalio 21, lapkri
čio 18, gruodžio 9. Pradžia 8 
vai. vakaro. Kultūros Židinio 
jaunimo sekcija į šias vakaro
nes kviečia visą New Yorko ir 
apylinkių lietuvišką jaunimą.

T. Petras Baniūnas, OFM, 
Darbininko administratorius 
gavo iš Lietuvos telegramą, kad 
jo brolis Juozas žuvo rugsėjo 
19. Žuvimo aplinkybės tuo tar
pu nepasakytos. Juozas Baniū
nas, 62 m. amžiaus, gyveno Vi- 
konių kaime, Anykščių parapijoj.

Tėv. Pauliaus Baltakio, OFM, 
Brooklyno vienuolyno viršinin
ko, kunnigystės 25 metų su
kakties minėjimas rengiamas 
spalio 16 didžiojoj Kultūros Ži
dinio salėj. 12 vai. bus sukaktu
vininko mišios, vakare 6 v. — 
banketas su menine dalimi. Mi
nėjimą rengia specialus komite
tas, kurį sudarė LB New Yorko 
apygarda.

Atlanto pakraščio lietuvių 
mokytojų monferencija šaukia
ma lapkričio 19-20 Kultūros Ži
dinyje New Yorke. Konferen
cijos organizavimu rūpinasi 
Antanas Masionis, mokyklų in
spektorius.

Altos metinis susirinkimas į- 
vyks ne spalio 7, kaip buvo 
skelbta, bet spalio 13, ketvirta
dienį, 7:30 v.v. Kultūros Židiny. 
Bus renkama 1977-1978 metų 
valdyba. Šiuo metu New Yorko 
Altą sudaro šios organizacijos: 
Liet. Katalikų Federacija, tauti
ninkai, Sandara, socialdemokra
tai, darbininkų>'27 kuopa, Liet, 
gydytojų draugija, Liet, archi

tektų ir inžinierių sąjunga, Bal- 
fas, Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracija. Kviečiama į Altą įsi
jungti ir kitas organizacijas.

Balfo direktorių suvažiavimas 
įvyks spalio 22, šeštadienį, 10 
v.r. Kultūros Židiny.

Balfo rudens vajus prasideda 
spalio 15. Geradari, savo auka 
padėk artimui, patekusiam į var
gą. Savo metinę duoklę pasiųsk 
Balfo skyriui. Aukas siųsti: V. Ja- 
sinskas, 85-75 87 St., Woodha- 
ven, N.Y. 11421.

Parduodamas namas Ashtord, 
Conn., 20 minučių nuo Put- 
nam, Conn., mažoj lietuvių kolo
nijoj “Giraitėj”, ant vieno akro 
žemės. Skambinti (203) 561- 
0134.

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Pabaltiečių Meno Draugija 
“Baltija”, kuri susibūrė New 
Yorke prieš metus laiko, spalio 
29 — 30 Kultūros Židinio abie
jose salėse rengia pirmąją pabal
tiečių menininkų parodą New 
Yorke. Bus išstatyta apie 90 
tapybos, grafikos ir skulptūros 
darbų. Bendram menininkų at
rankos komitete, kuris susideda 
iš 9 asmenų, lietuviam atstovau
ja dailininkai K. Žoromskis, VI.
Žilius ir E. Urbaitytė.

D.L.K. Algirdo 600 metų mir
ties sukaktuvių minėjimas įvyks 
spalio 9, sekmadienį, 3 v. popiet 
Kultūros Židinio patalpose. Ra- 
movėnai, birutietės, šauliai ir 
šaulės, savanoriai ir visa lietu
viška visuomenė maloniai kvie
čiami dalyvauti šiame minėjime, 
ypač šiais sukaktuviniais me
tais mes prisiminkim savo didįjį 
kunigaikštį, kuris vedė ilgus ka
rus su Lietuvos priešais, net du 
kartus perėjo Rusijos plotus iki 
Maskvos. Paskaitą skaitys istori
kas dr. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, po paskaitos Jonas Rūte
nis skaitys savo kūrybą. Po mi
nėjimo — atgaiva.

Šį savaitgalį Kultūros Židiny 
bus: šeštadienį skautam remti 
komiteto balius, pradžia 7:30 
v.v.; sekmadienį dr. Jono Basa
navičiaus mirties 50 metų minė
jimas. Pradžia 4 v. popiet.

Kitą savaitgalį Kultūros Židi
ny bus: spalio 8, šeštadienį, 
Atletų klubo balius, spalio 9, 
sekmadienį, DLK Algirdo mir
ties 600 metų sukakties minėji
mas.

DR. JONO BASANAVIČIAUS
125 metų gimimo ir 50 metų mirties sukakčiai 
paminėti spalio 2, sekmadienį, 4 v. popiet Kultūros 
Židiny Įvyks

AKADEMIJA
— PRANO NAUJOKAIČIO paskaita
— Koncertinėje dalyje: 

sopranas GENĖ UGIANSKIENĖ 
pianistė ALDONA KEPALAITĖ

— Dr. Jono Basanavičiaus raštų ištraukas skaito 
IRENA VEBLAITIENĖ

Po akademijos — atgaiva 
Visi kviečiami dalyvauti

Thls announcement Is nelther an offer to sali nor a sotie itotlon of an offer to buy any of these securitles 
The offfer Is made onty by the Offering Circular

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

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETĮ
SAUSIO 1 IR LIEPOS 1

Auka — 3 dol.

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

Securitles wlll be offered in statos where the Securitles Laws of such statos have been complled wlth.Pelnas skiriamas Maironio lituanistinei mokyklai

RENGIMO KOMITETAS

Perkūno vyrų choras rugsėjo 
22 pradėjo šio sezono repetici
jas. Jos vyksta penktadienių 
vakarais Kultūros Židinio choro 
kambary. Numatomas įdomus 
repertuaras. Šiais metais su cho
ru sutiko bendradarbiauti solis
tė Genė Ugianskienė. Chorui 
diriguoja Vytautas Daugirdas. 
Perkūnas kviečia visus dainos 
mylėtojus įsijungti į šį chorą.

Perkūno, vyrų choro New Yor
ke, pirmoj sezono repeticijoj 
išrinkta nauja valdyba: pirm. — 
Petras Tutinas, vicepirminin
kas — Juozas Nakas, sekr. — 
Antanas Razgaitis, ižd. — Gedi
minas Mikalauskas, ūkvedys — 
Jonas Šileikis, archyvo vedėjas 
— garbės narys Jonas Jankus.

New Yorko dvylikos lietuvių 
moterų organizacijų jungtinis 
komitetas ruošiasi spalio 23, 
sekmadienį, 4 v. popiet iškil
mingai paminėti dvi sukaktis: 
70 metų nuo pirmojo lietuvių 
moterų suvažiavimo Kaune ir 
Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos 
Raganos 100 metų gimimo su
kaktį. Rengimo komitetą sudaro 
šių organizacijų atstovės: L Pa
saulio Liet. Katalikių Or
ganizacijų Sąjungos, 2. Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos, 3.
L.D.K. Birutės karių šeimų mo
terų draugijos, 4. Lietuvių Mo
terų atstovybės prie Pabaltijo 
Moterų Tarybos, 5. LMK Fede
racijos New Yorko klubo, 6. Lie
tuvių Kat. Moterų Kultūros drau
gijos, 7. SLA 99-tosios moterų 
kuopos, 8. Kat. Moterų Sąjungos 
24-sios kuopos, 9. Kat. Moterę 
Sąjungos 29-osios kuopos, 10. 
Neringos skaučių tunto, 11. Mo
terų Vienybės, 12. vyr. skaučių 
židinio “Vilijos”. Rengė - 
jos tikisi, kad į šį minėjimą 
gausiai atsilankys New Yorko ir 
apylinkių lietuviai.

Viktoro Ralio naujai suorgani
zuotas lietuviškas orkestras pir
mą kartą pasirodys Laisvės Ži
burio koncerte Kultūros Židiny 
spalio 22.

Tautos Fondo valdybos ir ta
rybos jungtinis posėdis įvyks 
rugsėjo 30, penktadienį, 8 vai.
vak. Kultūros Židiny.

Adalbertas Milaševičius šią 
savaitę išsikelia gyventi į Flo
ridą. Naujas jo adresas bus: 
3131 Erie Place, West Palm 
Beach, Fla. 33409.

Vaižganto Kultūros Klubo bi
čiuliai kviečiami rugsėjo 30, 
penktadienį, 8 v.v. susirinkti į 
Kultūros Židinio posėdžių me
nę. Bus kalbama apie klubo 
veiklą, bus sudaroma valdybos 
branduolys, renkamas pirminin
kas. Susirinkimas vyks prie ka
vutės.

Regina Jautokaitė, chicagietė, 
keliauja po Europą. Sustojusi 
Romoj, Darbininkui atsiuntė 
sveikinimus.

Dail. Vladas Žilius spalio 
14-21 dalyvauja Washingtone 
Arts Club of Washington (Kip- 
linger Editors Building) tapybos 
ir grafikos parodoj. Darbai eks
ponuojami iš Norten T. Dodge 
kolekcijos. Taip pat dalyvauja 
Cremona konferencijoj, skirtoj 
šiandienio nonkonformistinio 
meno apžvalgai. Į ją kviečiami 
dailininkai, iškeliavę iš Sovietų 
Sąjungos.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, specialiai atvyksta į dail. 
A. Dargio parodos atidarymą. 
Jis pasakys kalbą. Paroda bus 
spalio 15-16 Kultūros Židinio 
mažojoj salėj. Bus išstatyti 43 
dailininko naujausi kūriniai. Kū
riniai jau yra atvežti į K. Ži
dinį. Parodą rengia LMK Fede
racijos New Yorko klubas.

Barry Farber, konservatorių 
partijos kandidatas į New Yor
ko burmistro vietą, dalyvaus 
Laisvės Žiburio koncerte spalio 
22 Kultūros Židiny ir tars žodį.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo pirmas poatostoginis susi
rinkimas įvyks spalio 5, trečia
dienį, 7:30 v.v. pas V. Šileikie
nę, 86-09 96 St. Woodhaven, 
N.Y.

1977-1978 JAV gamybos auto
mobilius galima įsigyti gaminto
jo kaina. Tai galimybė sutaupyti 
iki 750 dol. ir daugiau. Dėl in
formacijos skambinti: L. Juoza
pavičius, 424-2109, arba rašyti: 
60-54 70th St., Maspeth, N.Y. 
11378.

Lietuvos vyčių vid. Atlanto 
apskrities metinis susirinkimas 
vyks spalio 16 Sopulingosios 
Dievo Motinos parapijoj, Kear- 
ny, N.J. Mišios 12 vai. Pamoks
lą sakys kun. K. Pugevičius. 
Posėdžiai prasidės 2 vai. po pie
tų Programoj pramatoma 
svarstyti žmogaus teisių proble
mą, išklausyti delegatų iš vyčių 
seimo pranešimo ir išrinkti nau
ją valdybą.

Linas Kojelis, vasaros atosto
gų metu dirbęs JAV ambasadoj 
Atėnuose, vėl grįžo į New Jer
sey užbaigti studijų. Jo dabarti
nis adresas: Linas Kojelis, 24 
Dickinson St., Apt. 11, Prince- 
ton, N.J. 08540.

Apreiškimo parapijos metinė 
šventė bus spalio 30, sekma
dienį. 11 vai. mišių metu su
teiks patepimo sakramentą ligo
niam ir seneliam. Parapijos cho
ras atliks koncertines mišias. Po 
pamaldų parapijos didžiojoj sa
lėj pietūs. Šokiai prasidės 3 vai. 
Bilietai — 10 dol. Stalus iš anks
to rezervuoti parapijos kleboni
joj, Shalins šermeninėj, Alice 
gėlių krautuvėj ir pas Eugeniją 
Kezienę, A. Samušį ir Ireną Fair- 
banks. Šokiam gros parapijos 
choro vadovo Viktoro Ralio or
kestras.

Marijonos Adomėnienės 10-tų 
mirties metinių proga bus auko
jamos mišios spalio 5 lietuvių 
pranciškonų koplyčiose Brookly
ne ir Kennebunkport, Maine, 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioj 
Vilniuj ir spalio 9, sekmadienį, 
11:45 vai. Marijos Dangun Ėmi
mo bažnyčioj, Centereach, L.I., 
kur gyvena jos duktė Stella 
Licato, užprašiusi šias mišias.

Ridgewoode išnuomojamas 
butas iš 2 kambarių vienam as
meniui prie gero susisiekimo. 
Skambinti tel. 497-5748.

Moteris ieško 3-4 kambarių 
buto nuo gruodžio 1 Wood- 

havene arba Richmond Hill. 
Skambinti 296-0483.

Amerikos Lietuvių Katalikių 
Moterų Sąjungos New Yorko ir 
New Jersey apskričių suvažia
vimas įvyks Lindene, lietuvių 
Liberty Park salėj, spalio 2, sek
madienį, 2 vai. popiet. Progra
moj — pietūs ir posėdis. Visos 
septynios kuopos prašomos at
siųsti savo atstovus ir pranešti 
apie savo kuopos veiklą.

Garsas Palys, medicinos dak
taras, anksčiau gyvenęs New 
Yorke, atliko ketverių metų 
praktiką George Washington li
goninėj, Washington, D.C. Čia 
jis specializavosi psichiatrijos 
srity. Šiuo metu, šalia kitų parei
gų ligoninėse ir pan., pradėjo 
verstis ir privačia praktika 
VVashingtono mieste. Dr. G. Pa
lys yra ir Darbininko skai
tytojas.

LB NJ apygardos valdyba, 
susitarusi su LB Philadelphijos 
apylinkės valdyba, nutarė 
pakviesti Chicagoj reziduojantį 
Antro Kaimo teatrą į Eliza- 
beth lapkričio 13. Vaidinimas į- 
vyks Lithuanian Liberty Hali 
salėj.

Antanas Masionis, rytinio ra
jono lituanistinių mokyklų in
spektorius, praneša, kad rytinio 
rajono lituanistinių mokyklų 
mokytojų konferencija įvyks lap
kričio 19-20 New Yorke. Jis 
prašo visus minėto rajono mo
kyklų mokytojus, ypač tuos, ku
rie praėjusią vasarą nedalyvavo 
Dainavoj mokytojų studijų sa
vaitėj, jau dabar pradėti planuo
ti ir rengtis į šią konferenciją. 
Smulkesnė informacija ir dieno
tvarkė bus paskelbta vėliau ir iš
siuntinėta mokyklų vedėjam.

COOP FOR SALE 4 rooms 
with furniture. Sunset Park, 
Brooklyn, Very reasonably 
priced. Call 435-0079.

— S T. 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.

Ar atsimeni.....
Tylius armonikos tonus 
ir liepsnojančius laužus

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO RUDENS

BALIUS — KONCERTAS
SKAUTŲ BALIUS ĮVYKS SPALIO 8, ŠEŠTADIENĮ, KULTŪROS ŽIDINY 

7 VAL. SUSIPAŽINIMO VALANDĖLĖ
• . • : , 8 VAL. MENINĖ PROGRAMA, KURIĄ ATLIEKA

spalio 1, šeštadienį, Kultūros Židiny
BOSTONO VYRŲ SEKSTETAS

7:30 — šampano kokteiliai
8:00 — programa — nostalgiškas žvilgsnis į praeitį Vaišės — savų šeimininkių pagaminti valgiai

Skoningas bufetas ir gėrimai prie kiekvieno stalo Gėrimai ant staių
Šokiam gros naujas orkestras

Groja AMOUR orkestras, dainuojant JUOZUI NAKUI Įėjimo auka 25 dol. porai. 12.50 vienam

Kaina — 12.50 dol. asmeniui Moksleivių amžiaus jaunimui 7.50 dol.

Vietas užsakyti pas: Stalus ir pavienes vietas užsisakyti pas
Anatolijų Garbauską (516) 694-2471 
Viktorą Kirkylą (212) 846-1764

Praną Gvildį, 356-7871
Ireną Jankauskienę, 641-4906 
Tadą Jasaitį, 516 482-1399

Kviečia
Algirdą Šilbajorį, 846-7636

Skautams Remti Komitetas Visus maloniai kviečia
N.Y. LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

Maloniai kviečiame dalyvauti

PABALTIEČIŲ AKADEMINIAME
BALIUJE
spalio 15, šeštadienį, 7:30 v.v.

Balius įvyks Armenian Cultural Center,

Second Avė. & 34th St, Manhattane

Šampanas ir užkandžiai

Programa

Po programos — šokiai, grojant ALEX PERRY orkestrui
Kaina — 12 dol. asmeniui, studentam — 6 dol.
Savo atsilankymu paremsite lietuvių, latvių ir estų mokslinį 
bendradarbiavimą

Bilietus užsisakyti pas:

Vytautą Vygantą (516) 466-3013
Viktorą Kirkylą (212) 846-1764
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