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Belgrado konferencijoj JAV 
delegacija laikosi oficialios nuo
saikios linijos, paminėdama tik 
bendrus Helsinkio konferen
cijos nutarimų pažeidimus Sov. 
S-goj ir Čekoslovakijoj. Priva
čiuose pasitarimuose ji numato 
iškelti ir konkrečius susitarimų 
nesilaikymo atvejus.

JAV ir Sov. S-ga, padaryda
mos abipusių nuolaidų, pasiekė 
laikinį susitarimą dėl strategi
nių ginklų apribojimo sutarties.

Izraelio min. kabinetas patvir
tino valst. sekr. Vance ir Izrae
lio užs. reik. min. Dayan sutartą 
būsimos Ženevos konferencijos 
darbų planą. Pagal planą konfe
rencijoj dalyvautų jungtinė ara
bų valstybių delegacija, į kurią 
įeitų ir palestiniečių atstovai; 
konferencijos metu dėl taikos 
Izraelis atskirai derėtųsi su Jor
danu, Sirija, Egiptu ir Libanu; 
palestiniečių reikalam svarstyti 
būtų sudaryta atskira Izraelio, 
Egipto, Jordano ir palestiniečių 
atstovų grupė; konferencija va
dovautųsi JT Saugumo Tarybos 
priimtom rezoliucijom 242 ir 
338, ir planas galėtų būti pakeis
tas tik visom šalim sutarus.

Gynybos sekr. Harold Brown 
pasiūlė Nato valstybėm bendrai 
dalytis atsakingumu už neutro
no bombos gaminimą ir išdės
tymą, tačiau konkrečių nutarimų 
dėl Europos valstybėse esančių 
politinių priežasčių nebuvo pa
daryta. Šiame pasitarime Euro
pos valstybės pareiškė susirū
pinimą dėl JAV sutikimo apri
boti taikinio ieškančios raketos 
tolinašą iki 350 mylių.

Jemene buvo nužudytas jo 
prez. Ibrahim al-Hamdi ir jo 
brolis pulk. Abdullah al-Hamdi. 
Prezidento pareigas perėmė ka
riuomenės štabo v-kas maj. 
Ahmed Hussein al-Ghashmi, 
kuris paskelbė karo būklę.

Nobelio premijos 1977 buvo 
paskirtos šiem asmenim ar or
ganizacijom: taikos už 1976 — 
šiaurinės Airijos moterim, besi- 
stengiančiom sustabdyti žudy
nes tarp protestantų ir katalikų, 
Mairead Corrigan ir Betty Wil- 
liams; už 1977 — tarptautinei 
organizacijai Amnesty Inter- 
national, kovojančiai už žmo
gaus ir politinių kalinių teises; 
literatūros — Ispanijos poetui 
Vicente Aleixander; fizikos — 
amerikiečiam dr. Philip W. An- 
derson ir dr. John H. Van Vleck 
ir anglui Sir Nevill F. Mott už jų 
darbus kompiuterių atminčiai 
registruoti; chemijos — rusų 
kilmės belgui dr. Ilja Prigogine 
už jo darbus termodinamikos 
srity; medicinos — amerikie
čiam daktaram Guillemin, 
Schelly ir Yalow.

Jugoslavijos policija areštavo 
ir ištrėmė į Belgrado konferen
ciją atvykusį pasimatyti su JAV 
delegacijos pirmininku Arthur 
Goldberg JAV latvių kilmės pi
lietį Olgerts Pavlokuskis ir jo 
bendrakeleivį iš Švedijos. JAV 
delegacija pasiuntė dėl to Jugo
slavijai švelnų laišką.

Amnesty International paskel
bė, kad R. Vokietijos kalėjimuo
se yra laikoma tūkstančiai politi
nių kalinių, ir apgailestavo, kad 
V. Vokietija politinius kalinius 
išpirkinėja. Be to, R. Vokietija 
yra kaltinama už baudimą tų 
žmonių, kurie pareiškia norą 
emigruoti.

JAV bando įtikinti Etiopiją ir 
Somaliją, kad savo teritorinius 
ginčus išspręstų JT priežiūroj 
vykdomu referendumu.

Aliejų importuojančios valsty
bės sutarė iki 1985 sumažinti 
importuojamą aliejų 26 mil. sta
tinių.
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Šakių rajono DŽDT Vykdomojo 

Komiteto pirmininko 
pavaduotojai D. Noreikienei 

Nuorašai:
J.E. vysk. L. Poviloniui, 
J.E. vysk. V. Sladkevičiui, 
J.E. vysk. J. Steponavičiui, 
J.E. vysk. R. Krikščiūnui, 
Šakių dekanui kun. J. Žemaičiui, 
Religinių kultų tarybos įgalioti

niui Tumėnui,
Griškabūdžio apylinkės pirmi

ninkei
Kun. Pr. Račiūno, 

Paluobių parapijos klebono,

Pareiškimas

1977 vasario 10 buvau pa
kviestas į Šakius dalyvauti Jū
sų rajono Vykdomojo komiteto 
komisijos stebėti kulto įstatymų 
vykdymui posėdin, kuriame Jūs 
pirmininkavote. Posėdyje dar 
dalyvavo Šakių rajono finansų 
skyriaus viršininkas Danyla, 
Griškabūdžio apylinkės sekreto
rė ir keletas man nepažįstamų 
asmenų.

Pabaltiečių demonstracijose VVashingtone. Iš k. žurnalistė Jūratė Kazickaitė, estų tary
bos pirmininkas Ilmar Pleer, disidentas Andrėj Amalrik. Nuotr. P. Bivainio

SACHAROVAS KREIPĖSI 
Į LAISVĄJĮ PASAULĮ

New York Times spalio 4 
paskelbė iš rusų kalbos verstą 
Andriejaus D. Sacharovo at
sišaukimą. Jame Nobelio premi
jos laureatas, disidentinio judė
jimo vadovaujanti asmenybė, 
primena laisvajam pasauliui 
Helsinkio konferencijos susi
tarimų pagrindinę idėją: kad 
tarptautiniam saugumui yra bū
tina pagrindines pilietines tei
ses turinti visuomenė — netruk
domas pasikeitimas žiniomis, 
teisė keliauti užsienin ir sąži
nės laisvė.

Sovietai ir Rytų Europos ko
munistų atstovai bandė neutra
lizuoti Helsinkio susitarimų hu
manitarinius principus, akcen
tuodami nesikišimą į kitų valsty
bių vidinius reikalus. Bet ši lai
kysena prieštarauja Jungtinių 
Tautų chartai ir pačios Helsin
kio konferencijos susitarimam. 
Tuo pačiu metu Sovietų Sąjun
ga ir jos įtakojamos Rytų valsty
bės kritikuoja tariamus ir tikrus 
nusižengimus prieš žmogaus 
teises laisvajam pasauly.

Toliau Sacharovas sumini So
vietų Sąjungoj vykstančius nusi
kaltimus prieš žmoniškumą: 
persekiojimus tikinčiųjų, drau
dimą išvykti iš Sovietų Sąjungos 
įvairių religijų ir tautybių žmo
nėm, represijų naudojimą no- 
rintiem emigruoti ir nepateisi

Pirmą kartą prieš keletą metų 
mane rajono vadovybė “auklė
jo”, kam leidau mokyklinio am
žiaus mergaitėms per procesiją 
barstyti gėles. Tas klausimas ra
jono vadovybės buvo perduotas 
spręsti LTSR Religijų reikalų 
tarybos įgaliotiniui J. Rugieniui. 
Man buvo paaiškinta, kad Tary
bų Sąjungos Konstitucijos pilie
čiams garantuota kulto laisve 
mergaitės gali naudotis tik su
laukusios 18 metų amžiaus.

Praėjusiais metais buvau mi
nėtos komisijos apklaustas, ko
dėl Paluobių klebonijoj yra 11 
lovų. Aš pasiteiravau, kiek tary
biniai įstatymai leidžia kleboni
joje turėti lovų, pripučiamų mai
šų ir sudedamųjų lovelių. Atsa
kymo į šį klausimą nesulaukiau.

Tuo pačiu turėjau aiškintis, 
kodėl be rajono Vykdomojo ko
miteto leidimo klebonijos palė
pėje prikaliau 4 presuoto popie
riaus lapus. Man paaiškinta, kad 
be rajono Vykdomojo komiteto 
leidimo neturįs teisės bažnyčio

namą terorizavimą tų, kurie ban
do rinkti ir skelbti davinius 
apie Helsinkio susitarimų ne
vykdymą ir žmogaus teisių pa
žeidimą.

Sacharovas tikisi, kad laisvojo 
pasaulio atstovai, suvažiavę į 
Belgradą, nedarys daugiau nuo
laidų Sovietų Sąjungai, bet savo

Šen. R. Dole apie 
Helsinkio konferenciją

Pabaltiečių demonstracijose 
VVashingtone, D.C., rugsėjo 24 
šen. Robert Dole (resp., Kansas) 
pasakė įsidėmėtiną kalbą, ku
rioj, tarp kitko, pareiškė:

“Labai svarbu nefalsifikuoti 
Helsinkio konferencijos atsi
radimo. Gali šiandien atrodyti 
keista, bet Sovietų Sąjunga buvo 
tas kraštas, kuris perdėtai stū
mė, kad ta konferencija įvyktų. 
Maskva norėjo susilaukti savo 
pokarinių ribų pripažinimo be 
formalios taikos konferencijos, 
kurioj jai būtų tekę atsakyti dėl 
neteisėtai pagrobtų kraštų. Slap
tas ir gėdingas Molotovo ir Rib- 
bentropo 1940 m. susitarimas 
lėmė Baltijos tautų likimą.

Tačiau aš noriu jum primin
ti Helsinkio susitarimų septintą 
ar aštuntą principą, kurie skel
bia, kad visos tautos visada tu- 

je ir klebonijoje net vinies įkal
ti.

Ši kartą buvau kaltinamas tuo, 
kad, pažeisdamas tarybinius 
kulto įstatymus, kelis kartus lei
dau Paluobiij bažnyčioje laikyti 
pamaldas katalikų kunigui, ne
turinčiam valdžios duodamo va
dinamo kulto tarno registracijos 
pažymėjimo. Pareikalavo pasi
aiškinti raštu. Vykdydamas tą 
įpareigojimą, atsakau:

Reikalavimai ir potvarkiai, 
draudžią maldos namuose lai
kyti pamaldas Bažnyčios nesu
spenduotam kunigui, priešta
rauja:

1. Tarybų Sąjungos Konstitu
cijai, 124 str.,

2. Katalikų Bažnyčios kanonų 
kodeksui, 1260.

3. Visuotinei žmogaus teisių 
deklaracijai, 18 str.,

4. Helsinkio taikos, saugumo 
ir bendradarbiavimo Baigiamojo 
Akto įsipareigojimams,

5. Už trukdymą atlikti kulto 
pareigas Lietuvos Baudžiamojo

(nukelta į 2 psl.)

ruožtu reikalaus, kad būtų pa
leisti iš kalėjimų ‘protestuoto
jai”, palengvinta emigracija ir iš
vykos užsienin, leista laisvai 
skleisti užsieny spausdintas 
knygas, laikraščius ir žurnalus.

Jis ypač kreipiasi į JAV kong
resą ir prezidentą Garterį, kad 
šis paskelbtų, jog žmogaus teisių 
gynimas visam pasauly yra JAV 
pagrindinė moralinė atsako
mybė. (Elta)

ri teisę ir pilną laisvę, kada ir 
kaip tik nori, spręsti savo vidi
nį ir išorinį politinį statusą, be 
.jokio užsienio kraštų kišimosi, 
ir turi teisę, kaip tik pačios nori, 
siekti savo politinio, ekonomi
nio, socialinio ir kultūrinio vys
tymosi.

Tas ypatingas principas, pir
mojo susitarimo skyriaus aštun
tasis principas, susilaukė per 
mažai dėmesio, kaip iš valsty
bės departamento, taip ir iš ofi
cialių delegacijų pusės. Dėl šios 
priežasties aš ir pasiūliau senato 
rezoliuciją 224, kuri reikalauja 
JAV delegaciją Belgrade išryš
kinti visuotinę svarbą veiksmin
gai galimybei naudotis lygiomis 
teisėmis ir laisvu apsisprendimu 
visom tautom, vystant draugiš
kus ryšius taip savęs ir tarp visų 
valstybių.”

— Spalio 4 Sovietų Sąjungos 
Aukščiausiosios tarybos speciali 
sesija “visais balsais” priėmė 
naująją Sovietų Sąjungos konsti
tuciją. Bet tuo komedijos vaidi
nimas, prasidėjęs prieš 4 mėne
sius, dar nepasibaigė. Visa so
vietinė spauda ir pats diktato
rius L. Brežnevas teigė, kad visa 
sovietinė liaudis 4 mėnesius 
svarsčiusi komunistų partijos 
paruoštą konstitucijos projektą, 
jį svarsčiusi ir speciali Brež
nevo vadovaujama komisija. Ta
čiau prievartiniuose darbininkų, 
kolūkiečių, rašytojų, menininkų, 
teatralų, studentų ir valdžios 
tarnautojų mitinguose buvo 
reikalaujama tik visiško projek
tui pritarimo, o ne svarstymo. 
Ir pats konstitucijos priėmimas 
Taryboj buvo tik komiškų ele
mentų neišvengęs vaidinimas. 
Komiškumas atsirado iš pa
stangų suvaidinti demokratinį 
konstitucijos priėmimo procesą. 
Jau sesijos išvakarėse komunis
tų partijos centro komitetas “į- 
galiojo” L. Brežnevą referuoti 
sesijoj “projektą ir jo visaliau
dinio svarstymo rezultatus”. Bet 
dar tekstui paruošti sesijoj suda
ryta net 163 žmonių redakcinė 
komisija, taip pat pirmininkauja
ma diktatoriaus Brežnevo. Nei 
komisija, nei plenumas tekste 
nieko nekeitė, tik “entuziastin
gai” pritarė ir visais balsais bei 
gausiais plojimais konstituciją 
priėmė. O dabar vėl visoj Są
jungoj šaukiami “savanoriški” 
mitingai išreikšti džiaugsmui 
dėl žmogaus teisių į darbą, į 
poilsį, į sveikatos apsaugą, į bu
tą, į mokslą, į senatvės aprū
pinimą. Konstitucijoj, žinoma, 
yra parašyta daug gražių žodžių 
apie žmogaus teises ir laisves. 
Tik nei tos teisės, nei laisvės 
praktikoj nebuvo vykdomos prie 
senosios konstitucijos. Nėra vil
ties, kad jos būtų vykdomos ir 
naujoj konstitucijoj. Ypač kad čia 
yra teisinių apribojimų: nieko 
negalima daryti, kas prieštarau
tų esamai sovietinei santvarkai, 
draudžiama santvarkos kritika, 
draudžiama ne marksistinė-le- 
ninistinė ideologija. Naujoji 
konstitucija tėra grynai propa
gandinis dokumentas, leidžiąs 
net dar pasunkinti esamą be
teisę padėtį.

— Naujajam atominės elektri
nės darbininkų miestui Ignali
nos rajone, Lietuvos Respubli
kos aukščiausios tarybos prezi
diumo nutarimu, jau oficialiai 
duotas Sniečkaus vardas ir su
teiktos miesto teisės.

— Pagal Sauliaus Šaltenio 
apysaką “Riešutų duona” (sce
narijus to paties autoriaus) filmų 
režisierius A. Žebriūnas baigia 
sukti vaidybinį muzikinį filmą 
“Elegija smuikui ir dūdų or
kestrui”. Dailininkas — A. Ni- 
čius, operatorius — A. Mockus.

— Panevėžio dramos teatras 
rengiasi statyti naują Juozo 
Grušo pjesę “Requiem bajo
rams”. Šis teatras jau yra pasta
tęs kelis J. Grušo veikalus. Šį 
rudens sezoną taip pat pradėjo 
to rašytojo drama “Adomo Brun- 
dzos paslaptis”. Netrukus bus 
vaidinamas N. Gogolio “Revi
zorius”, Šekspyro “Audra”.

— Kaune M. K. Čiurlionio dai
lės muziejuj vyksta taikomosios 
dailės kūrinių paroda. Rodoma 
penkiasdešimties dailininkų per 
pusantro šimto keramikos, teksti
lės, odos apdirbimo, metalo ka
lybos rodinių.

— “Komunisto” vyr. redakto
rius Genrikas Zimanas “už nuo
pelnus (...) komunistiškai auklė-

IŠLEIDO 
KUDIRKOS 

DĖDĘ
Jonas ir Elzė Kudirkos spa

lio 2 išvyko iš Klaipėdos ir da
bar yra Romoj, laukdami įva
žiavimo į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Jonas Kudirka yra 
Simo Kudirkos dėdė, Simo moti
nos Marijos Šulskienės brolis. 
Jis yra gimęs Amerikoj, bet iki 
šio dar nebuvo surasti jo gimi
mo metrikai. Jei jie bus surasti, 
tai jis į Ameriką atvyks gana 
greit. Kitu atveju jo imigracija 
užtruks porą mėnesių. 

jant darbo žmones” apdovano
tas sovietiniu S. Vavilovo vardo 
medaliu.

— Olandijoj (Delft mieste) 
su pasisekimu koncertavo Vil
niaus M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos styginis orkestras, va
dovaujamas dirigento Sauliaus 
Sondeckio. Buvo ir oficialioji 
propagandinė dalis.

— Žymusis Lietuvos vargonų 
virtuozas L. Digrys spalio pra
džioj koncertavo Vakarų Vokie
tijoj. Jis turėjo atstovauti Sovie
tų Sąjungai sovietinėse kultūros 
dienose. Goettingene, Hamme ir 
kitur.

— Vilniaus kamerinis kvarte
tas yra pasiųstas koncertuoti į 
Jugoslaviją. “Didžiojo Spalio” 
renginiuose jis atliks S. Prokof
jevo, D. Šostakovičiaus, V. Bar
kausko kvartetus.

— Praėjusią vasarą “Tėviškės” 
draugijos globoj okupuotoj Lie
tuvoj lankėsi gausus Kanados 
lietuvių jaunimo būrys (vadovai 
V. ir L. Stankevičiai). Jaunuoliai 
buvo pavedžioti po Vilnių, Kau
ną, Druskininkus, Trakus. 
“Gimtasis kraštas” net iš 17 jų 
išspaudė pasikalbėjimus. Tačiau 
jaunuoliai, atrodo, buvo sąmo
ningi, vyko pasiruošę. Jie visi 
sakė, kad su Lietuvos istorija yra 
susipažinę šeštadieninėse mo
kyklose, o juos domino graži 
Lietuvos gamta ir žmonių gyve
nimas (ir kultūrinis, ir ekonomi
nis). Jie visi džiaugiasi gyva lie
tuvių kalba tėvynėj, giminių ir 
kitų sutiktų žmonių nuoširdu
mu. Būdinga, kad nė vienas po
kalbininkas nepagarbino “tary
binės pažangos”,’ daugumas 
skundėsi, kad per mažai gavo 
pažinti tikrą žmonių gyvenimą.

— Respublika — grobikė. 
Bolševikinės revoliucijos 60-ties 
metų sukakties išvakarėse Gim
tasis Kraštas paskelbė ilgą 
straipsną apie sovietinę Rusiją. 
Straipsny atvirai pasisakoma, 
kad Rusijos socialistinė federa
linė respublika yra revoliucijos 
lopšys, pirmoji “tarybinė” res
publika, subūrusi apie save kitas 
“laisvas tarybines” respublikas. 
Ji viena užima 70% visos sovie
tinės imperijos ploto, turi 130 
milijonų gyventojų. Jos teritori
joj yra 6 milijoniniai miestai 
(iš 11 tokio pat dydžio miestų 
Sąjungoj): Maskva, Leningra
das, Gorkis, Novosibirskas, Kui- 
byševas, Sverdlovskas. Prisipa
žįstamą, kad tik trys ketvirtada
liai respublikos gyventojų yra 
rusai ir kad Rusijos socialisti
nėj respublikoj yra 16 autono
minių respublikų, penkios auto
nominės sritys ir 10 nacionali
nių apygardų (dėl toji ir vadina
ma Rusijos federaline respubli
ka). Taigi oficialiai pripažįstama, 
kad Rusijos sudėty yra 31 pa
vergta tauta. Bet rusiško impe
rializmo yra pavergtos ir vadi
namosios sąjunginės respubli
kos. Nors kitame ilgame straips
ny ir rašoma, kad Sovietų Są
junga esanti lygiateisių nacijų 
šeima, kurioj kiekviena res
publika pagal konstituciją tu
rinti teisę iš Sąjungos išstoti, 
bet tegul tik pamėgina kas nors 
apie išstojimą bent pagalvoti! 
Žmonių naikinimo stovyklos Si
bire ir yra įsteigtos tokiem drą
suoliam! Taigi pirmoji “tarybi
nė” respublika —■ Rusija — yra 
tautų grobikė, vergų imperijos 
steigėja, liaudies išnaudotoja, 
neramumų ir karų pasauly kurs
tytoja, planuojanti užvaldyti visą 
pasaulį.

— Neseniai Panevėžio Dra
mos teatre buvo surengta išeivi
joj mirusio Adomo Galdiko pa
veikslų paroda. Buvo rodomi 24 
paveikslai, paskolinti iš M.K. 
Čiurlionio dailės muziejaus. 
Taigi visi tapyti nepriklausomoj 
Lietuvoj.

— Ir Kaune atidarytas skulp
tūrų skveras. Jis yra buvusioj 
Donelaičio gatvėj (dabar S. Nė

ries gatvė) priešais M.K. Čiur
lionio galeriją (buv. Karo muzie
jų). Nugriauto medinio namo 
vietoj įrengta pievelė ir joj iš
dėstytos skulptorių Antinių 
skulptūros. Ar ten paklius ir kitų 
skulptorių kūrinių, spaudoj ne
rašoma. Pr. N.
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SPAUSDINTO ŽODŽIO PIKTNAUDŽIAVIMAS

Kinijos darbininkai per visą 
savo gyvenimą negali pakeisti 
darbovietės, nesuradę savo pa

kaitalo. Jie taip pat yra pri
versti gyventi nurodytuose rajo
nuose, arti savo darboviečių.

Ir New Yorko mokyklų sis
tema įsivedė į aukštesnėse mo
kyklose dėstomus dalykus žydų 
genocido Hitlerio laikais istori
ją-

JAV vakarinėj Utah valstijoj 
dar tebėra apie 30,000. mormonų 
sektos pasekėjų, praktikuo
jančių poligamiją.

Čekoslovakijos oro linijos tar
nautojai Vlastimil Tupalik ir 
Ruzena Vlckova pagrobė iš Kar- 
lovy Vary skrendantį keleivinį 
lėktuvą su 24 keleiviais ir pri
vertė jį skristi į Frankfurt a. M. 
Keleiviai ir lėktuvas buvo grą
žinti, o jiem V. Vokietijoj bus ke
liama byla, nors jie ir prašėsi 
politinio pabėgėlio teisių.

JAV pasiuntė arabų valstybėm 
valst. sekr. Vance ir Izraelio užs. 
reik. min. Dayan sudarytą darbų 
planą Ženevos konferencijai. 
Nuo jų nusistatymo priklausys ir 
Ženevos konferencijos sušauki
mo reikalas.

Brazilijos prez. Ernesto Gei- 
sel pašalino armijos min. gen. 
Sylvio Cento Coelho da Frota 
ir į jo vietą paskyrė gen. Fernan
do Belfort Bethlem.

Švedija paskelbė, kad ji nura
šys 200 mil. dol. paskolų, duo
tų atsilikusiom valstybėm. Tai 
sudarys Švedijos duotų paskolų 
85 proc. Kanada taip pat žada 
nurašyti 254 mil. dol. paskolų.

Argentina paleido iš kalėjimų 
135 politinius kalinius.

JAV numato parduoti Izraeliui 
už 51.6 mil. dol. malūnsparnių, 
ginkluotų TOW prieštankinėm 
raketom.

Filipinų salose Moro tautinio 
išlaisvinimo fronto org-jos na
riai nužudė į paliaubų derybas 
atvykusius Filipinų kariuome
nės generolą, penkis pulki
ninkus ir 28 karius.

Sov. S-ga revoliucijos ir 1- 
ojo sputniko paleidimo sukaktu
vėm paminėti buvo paleidusi į 
erdves Sojuz erdvėlaivį su 
dviem astronautais, kurie turėjo 
susijungti su erdvėj skriejančia 
tyrimo laboratorija Saliut 6, bet 
dėl nežinomų priežasčių susi
jungimas nepavyko, ir astronau
tai buvo atšaukti į žemę.

Izraelis vėl patvirtino 6 nau
jas žydų kolonijas okupuotam 
vakariniam Jordano krante.

Kinija ir Sov. S-ga po 8 m. 
trukusių derybų sudarė ribotos 
laivininkystės Usuri upe sutartį, 
bet dėl pagal tą upę einančios 
sienos nebuvo susitarta.

Sov. S-ga suteikė emigracijos 
vizą vadovaujančiam disidentui 
Valentin Turčin su žmona ir 
dviem vaikais. Jis buvo Amnesty 
International Sovietų S-gos 
skyriaus steigėjas.

Vatikano atstovas Belgrado 
konferencijoj Msgr. Achille Sil- 
vestrini kritikavo komunistines 
valstybes už religinės laisvės 
varžymą, ypač Rytų apeigų kata
likam Sov. S-goj.

Prez. Carter nutarė tęsti prez. 
Fordo pradėtą strateginių meta
lų atsargų sudarymo planą karo 
ir pramonės reikalam.

JAV gynybos sekr. Harold 
Brown savo potvarkiu uždraudė 
bet kokius kariuomenės strei
kus, darbų sustabdymą, piketa- 
vimą ir unijų organizavimą.

Yra sakoma, ir pagrįstai, kad 
Lietuvą iš miego prikėlė rašy
tasis žodis. Bet šis žodis taip 
pat yra dviašmenis ginklas: neša 
tautai išganymą, tačiau gali nešti 
ir konvulsijas ar net mirtį.

Mūsų tautai visados trūko pa
lankesnių istorinių sąlygų, tad 
nenusistojo ir neįgavo kultūrinio 
pastovumo etniškas lietuvio ti
pas. Esame margi kaip tas mūsų 
patarlės genys. Tokia ir mūsų 
spauda, ir tai negerąja prasme.

Prof. Stasys Šalkauskis ne be 
pagrindo tvirtino, kad net ne
priklausomos Lietuvos spauda 
apskritai “stovi labai žemos kul
tūros laipsnyje, nežiūrint, ko
kios rūšies yra jos darbininkai”. 
Spaudos laisvė buvo naudojama 
“tokiems nedoriems tikslams, 
kaip šmeižimas netinkamų sau 
žmonių, pataikavimas žemiems 
žmonių instinktams, skleidimas 
klaidingų gandų ir t.t.”

Svetur moralinių varžtų ir at
sakomybės dar mažiau, tad be 
atodairos griaunami bendruo
meniniai bei visuomeniniai pa
grindai, teršiama svetima gar
bė, diskriminuojami skirtingai 
galvojantieji ir dirbantieji, sąmo
ningai pjudomi vieni prieš kitus, 
skelbiama dezorientacija bei 
dezorganizacija ir kt.

Kai spaudai visų pirma rūpi 
visuomenės demoralizacija, ne 
tiesa ir teisybė, kai kurie mūsų 
laikraščiai įgyja jau geltonosios 
spaudos pobūdį, tad mum ir 
šiandien didžiai aktualūs prof. 
Šalkauskio žodžiai, rašyti prieš 
48 metus: “Gal jokioje mūsų 
tautos gyvenimo srityje taip ryš
kiai neišeina aikštėn mūsų ne
kultūringumas, kaip toje kovoje, 
kuri vedama spaudoje už savo 
įsitikinimus ir interesus” (Atei
tininkų ideologija, 183).

Štai Lietuvos savanoris, lais
vės kovų dalyvis šiandien tos 
geltonosios spaudos šmeižiamas 
“prokomunistu” ir “kolaboran
tu”, kad jis nuėjo į lietuvės so
listės, atvykusios iš Lietuvos, 
koncertą (žr. Grigo Valančiaus 
straipsnį “Dievui meilus — 
svietui dailus” Draugo rugsėjo 
27 nr.).

Europoj įvyko lietuviškų stu
dijų savaitė, laikraštis deda El
tos pranešimą, bet jo turinį jau 
iškreipia savo antrašte —Vliko 
atstovas frontininkų “studijose” 
(studijų savaitė buvo ne fronti
ninkų, iš jos šaipomasi kabučių 
dėjimu) (Naujienos, rugp. 30).

Žurnalas komentuoja kitą žur
nalą: “Sėja” (1977/1 nr.) susirū
pinusi konstatuoja, kaip Chi- 
cagos “geri katalikai grumiasi su 
katalikais, kunigai su kunigais, 
gydytojai su gydytojais”, kaip

“vieni kitus smerkia ir niekina” 
ir kaip tas viskas vyksta “ne dėl 
lietuvybės išlaikymo okupuo
toje Lietuvoje ir išeivijoje, ne 
dėl lietuvių tautos laisvės”, o tik 
“dėl antraeilių, pripuolamų ne
didelės reikšmės mažų dalykų” 
(Į Laisvę, 1977 rugp.).

Vienas laikraščio skaitytojas 
neiškentęs jo redaktoriui sako 
teisybę: “Dabar Naujienos lai
kosi dėsnio: nors ir geriausias 
darbas būtų dirbamas, bet jei esi 
ne reorganizuotos bendruome
nės šalininkas arba, gink Dieve, 
esi dar frontininkas (aš juo ne
su), jau esi smerkiamas” (Nau
jienos, rugsėjo 26).

Todėl partinis veikėjas tauti
ninkas plėšosi lyg pamišęs: “Ko
kia arogancija ir nematytas po
litinis nachališkumas! Nuo kada 
Connecticute registruota JAV 
Bendruomenės dalis yra lai
koma “laisvinimo veiksniu?” 
Gal “laisvina” tik politiškai ne
susipratusių lietuvių smegenis, 
kad juos išplautų frontinin
kų politinėmis pamazgomis?” 
(Naujienos, vasario 9).

Toleruojamas laikraščio bend
radarbis, rašantis: “Laikas pasi
keitė. Veik visi praturtėjom ir tą 
vargą, kuris mus jungė, pamir
šom. Dabar uždaruose siauruose 
būreliuose suruošiam puikius 
nugėrimus ir linksmai leidžiam 
laiką. Tačiau mūsų bažnyčios 
ištuštėjo. Parengimuose vis dau
giau tuščių vietų. O ir Vasario 
16-osios minėjiman jau užtenka 
savų mažyčių salių . . . Taip pat 
ir politinis susiskaldymas bei 
rietenos atgijo, lyg, rodos, gy
ventume savoj laisvoj tėvynėj.

Visi turėtume dirbti Lietuvos 
laisvės rytui, o vietoje to jau 
skęstame rietenose, pamiršdami 
pagrindinį (tikslą) — Lietuvos 
okupaciją ir jos laisvės sieki
mą”. Bet čia pat, tik kitame 
puslapy, kuriamas jau melas ir 
keikiamas Bendruomenės pa
reigūnas, taip pat skundęsis 
mūsų gyvenimo negerovėmis: 
esą “jo kalba buvo labai pana
ši (!) į sov. gen. Petronio kal
bą. O kai kalbėjo apie jaunimą, 
tai pasidarė įspūdis, kad jis kal
bėjo iš blogai paruošto vertimo” 
— suprask: iš rusų kalbos!? 
(Laisvoji Lietuva, rugsėjo 8). Ir 
t.t.

Štai kur veda hipokritiškas ul- 
trapatriotizmas — į dezorienta
ciją, suirimą ir demoralizaciją. 
“Žodžiu, visuotinės moralinės 
maišaties ir žmogaus dvasinės 
krizės apsčiai apraiškų jau turi
me ir mūsų išeivijos visuome
niniame gyvenime. Jos šaukte 
šaukiasi raujamos su šaknimis. 
Klausimas tik, ar sugebėsime ir 
pajėgsime lig laiku?” (Į Laisvę, 
1977 rugp.).

Klausimas rimtas ir aktualus. 
Yra optimistų, nepametančių 
galvų, nenuleidžiančių rankų. 
Bet netrūksta nė pesimistų: “Kai 
apyvartoje yra bloga ir gera va
liuta, blogoji visada užgožia ge
rąją. Taikant tą teoriją mūsų 
išeivijos visuomeninio gyveni
mo apyvartai, galima prileisti, 
kad visuomeninis chamizmas 
gali užgožti visuomeninę kul
tūrą” (ten pat). Juk “bendrų 
partinių interesų” vardan šian
dien jau net nutarimais dėkoja
ma ... už tokį chamizmą!

Stasys Barzdukas

KUN. RAČIŪNO SKUNDAS

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greita* 
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’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
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 Myrtie Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

FBI paskelbė, kad 1960-70 
laikotarpy Kubos agentai ir jos 
misijos prie JT pareigūnai teikė 
paramą, apmokydami strategijos, 
ginklų vartojimo ir slaptų san
tykių palaikymo, JAV-ėse įvai
riais sprogdinimais pasižymėju- 
siem Weather Underground ir 
kitų radikalių org-jų nariam. 
Technikinę pagalbą teikė ir Š. 
Vietnamas.

Ispanijos baskų Vizcaya pro
vincijos galva August Uncena 
Barraneche ir du jo palydovai 
buvo nužudyti Guernica mieste. 
Jis buvo uždraudęs demonstra
cijas dėl baskų autonomijos.

Sov. S-gos viceprezidento ti
tulas buvo suteiktas užs. reik, 
min. pavaduotojui Vasilij V. 
Kuznecov. Jo paskyrimas Brež
nevo įpėdinio klausimo neiš
sprendžia, nes jis yra 76 m. am
žiaus.

Aušra Jurašienė, Laisvės Radijo lietuviškojo skyriaus atstovė, 
kalbasi su Viktoru Naku, vienu iš žygio į Washingtoną orga
nizatorių. Nuotr. V. Maželio

(atkelta iš 1 psl.)

kodekso 145 str. numatyta baus
mė iki 1 metų kalėjimo.

Pirmiausia noriu atkreipti Jū
sų dėmesį, kad naujuose Paluo
bių parapijos bažnytinio komite
to ir Šakių rajono Vykdomojo 
komiteto susitarimuose nėra įsi
pareigota neleisti Paluobių baž
nyčioje laikyti pamaldas asme
niui, neturinčiam valdiško kul
to tarnautojo pažymėjimo.

Reikalavimas gauti Šakių rajo
no leidimą laikyti pamaldas baž
nyčioje ar draudimas apeigas at
likti Bažnyčios drausmei nenu
sikaltusiam kunigui tiesiogiai 
prieštarauja:

1. Tarybų Sąjungos Konstitu
cijos 124 straipsniui. Konstitu
cija sako: “Religinio kulto atliki
mo ir antireliginės propagandos 
laisvė pripažįstama visiems pi
liečiams”. Pabrėžiama visiems, 
t.y. ne tik turintiems rajono 
Vykdomojo komiteto lei
dimą ar registracijos pažymėji
mą.

2. Prieštarauja Katalikų Baž
nyčios kanonų kodeksui. Tarybų 
Sąjungoje Bažnyčia yra atskirta 
nuo valstybės todėl teisė spręs
ti kas, kur, kaip ir kada gali 
atlikti kulto apeigas priklauso ne 
tarybinės valdžios pareigū
nams, o Bažnyčios vadovybei. 
Tą mintį patvirtina Katalikų 
Bažnyčios kanonų kodeksas 
(Can. 1260): “Bažnyčios dvasi
ninkai, atlikdami kulto apeigas, 
teturi priklausyti nuo bažnytinio 
viršininko”.

3. Tiesiogiai prieštarauja Vi
suotinei žmogaus teisių deklara
cijai. Ji sako: “Kiekvienas žmo
gus turi teisę į minties, sąžinės 
ir religijos laisvę. Ši teisė api
ma ir laisvę išpažinti religiją ar
ba įsitikinimus pavieniui ir kar
tu su kitais, viešai arba priva
čiai, mokslo skelbimu, pamaldo
mis ir religinėmis bei rituali
nėmis apeigomis (18 str.). Taigi 
bet koks draudimas laikyti pa
maldas net bažnytinei drausmei 
nenusikaltusiam kunigui yra aiš
kus Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos pažeidimas.

4. Tiesiogiai prieštarauja Hel
sinkio konferencijos susitari
mams. Taikos, saugumo ir bend
radarbiavimo labui 1975 liepos 
30 — rugpiūčio 1 Helsinkyje vy
kusio saugumo ir bendradarbia
vimo pasitarimo užbaigiamasis 
dokumentas pasirašytas L. Brež
nevo Tarybų Socialistinių

Politinis kalinys kun. Pranas 
Račiūnas, bent kelis kartus 
Sovietų teistas.

Respublikų Sąjungos vardu. VII 
skyriuje “Žmogaus teisių ir pa
grindinių laisvių, įskaitant min
ties, sąžinės, religijos ir įsi
tikinimų laisvę, gerbimas” sako
ma: “Dalyvaujančios valstybės 
gerbs žmogaus teises ir pagrin
dines laisves, įskaitant minties, 
sąžinės, religijos ir įsitikinimų 
laisvę, nepaisant skirtingos ra
sės, lyties, kalbos ir religijos . . . 
Šia prasme dalyvaujančios vals
tybės pripažins ir gerbs asmeny
bės laisvę išpažinti vienaas- 
meniškai ar bendrai su kitais 
religiją arba tikybą, veikiant pa
gal savo paties sąžinę”. (Taigi 
pagal sąžinę, o ne pagal rajono 
Vykdomojo komiteto leidimą — 
Mano pastaba). “Dalyvaujančios 
valstybės pripažįsta visuotinę 
žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių reikšmę: jų gerbimas yra 
esminis veiksnys taikos, tei
singumo ir gerovės, reikalingos 
draugiškiems santykiams ir 
bendradarbiavimui tarp jų, 
kaip ir tarp visų valstybių plė
toti”.

Šios deklaracijos X-me sky
riuje “Sąžiningas įsipareigojimų 
pagal tarptautinę teisę vykdy
mas” rašoma:

(Bus daugiau)

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.

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits VVines & 
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, plrmad. 7:30-8:30 v.v. 
WSOU-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. 212229-9134.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

T^asolino
A HEMORIALS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS

19 33 +197 6

1978 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

1 naktis Maskvoj, 1 naktis Leningrade, 5 naktys Vilniuj

Vasario 5, 12, 19, 26 $659
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Balfas kviečia visus
Kai II-ojo pasaulinio karo 

metu Amerikos lietuviai organi
zavo Bendrą Amerikos Lietuvių 
Fondą šelpti pabėgėliam, tik
riausiai organizatoriai ir negal
vojo, kad tiek ilgai gyvens jų 
įkurta įstaiga.

Jau tiek metų praėjo po karo, 
o Balfas tebėra reikalingas, nes 
yra pasauly lietuvių, kurie yra 
patekę į vargą ir kuriuos rei
kia sušelpti. Tie lietuviai yra Si
bire, pačioj pavergtoj Lietuvoj, 
Lenkijoj, Vakarų Vokietijoj. Yra 
vargstančių ir Pietų Amerikoj 
ir net pačiose Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse.

Tiem vargstantiem lietuviam 
Balfas pasidarė visa viltis ir pa
guoda. Tos šešios raidės jiem 
šviečia iš tolo kaip kokia šešia
kampė žvaigždė. Visi vargstan
tieji žino — Balfas. Žino ir Lie
tuvos okupantai ir nekartą B alfą 
išplūsta, kam jis šelpia lietuvius, 
kam jis stiprina jų dvasią ir tuo 
pačiu jų atkaklumą ištverti, ne
pasiduoti okupantui.

Taip Balfas metai iš metų pa
skelbia savo vajus. Kaip rudenį 
nuo laukų nuimamas derlius ir 
sukraunamas į sandėlius, taip ir 
Balfas rudenį nori papildyti vi
sus savo sandėlius — skelbia va
jų. Vienur tie vajai vyksta tik 
spalio mėnesį, kitur — visą ru
denį. New Yorke Balfo vajus 
pradėtas spalio 15 ir tęsis iki 
gruodžio 31.

Vajaus metu visi skyriai iš
siuntinėja laiškus ir prašo aukų. 
Tad, mielas lietuvi, nenumesk 
tų laiškų. Atsiliepk į pagalbos 
šauksmą. Atsiliepk kiek galima 
dosniau. Kai bus surinktos di
desnės sumos šalpai, tai ir pati 
šalpa bus efektingesnė.

Ypač prašomi tie, kurie poka
rio metais gyveno Vakarų Vo
kietijoj ir pasinaudojo Balfo šal
pa. Dabar jie yra Amerikoj gerai 
įsikūrę. Tad tegu turtas nesu
mažina artimo meilės, tegu jis 
neužtemdo langų, pro kuriuos 
žiūrim į šalpos reikalingus. Pa- 
dėkim Balfui! Siųskim aukas 
tuoj!

PETRONĖLĖ DRAUGELYTĖ-VOSYLIENĖ

KAUNAS — BRAZILIJA 
1938 METŲ KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Paskutinis sekmadienis Kaune
Skaudžiai tenka pergyventi at

siskyrimą su tėvyne ir su bran
giais asmenimis. Tai gali su
prasti tik tas, kam jau teko tai 
patirti.

Išvažiavimo diena artėjo lyg 
šliaužiantis slibinas, su kuriuo 
reikia grumtis, bet kurio nega
lima nugalėti. Tai visa manyje 
kėlė baimę. Tėveliai buvo mirę 
prieš 24-rius metus. Nuo tada 
visą laiką mane globojo vyres
nioji sesuo. Iš tos globos nieka
da nebuvau išėjusi. Dabar ne
teksiu tos globos ir vyksiu toli- 
man kraštan — Brazilijon.

(Čia minima sesuo yra Mag
dalena Galdikienė, žinomo dai
lininko Adomo Galdiko žmona, 
dabar gyvenanti pas seseles Put- 
name. Red.)

Visą mėnesį sesutė Magdutė 
vargo besirūpindama mano do
kumentais ir visokiu pasiren
gimu. Ji buvo daug keliavusi 
ne tik po Europą, bet ir Afrikos 
bei Azijos pakraščius išvažinė- 
jusi. Ji gerai žinojo, ką reikia pa
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Nesirūpinkim, kaip ir kokiu 
būdu Balfo centras pasiunčia pa
ramą į Sibirą, į Lietuvą, į Len
kiją. Tai jų reikalas. Jie moka 
veikti, prisiderinti prie sąlygų. 
Rūpinkimės, kad Balfas turėtų 
ką siųsti. Tai mūsų visų parei
ga.

Direktoriai 
renkasi

Šį savaitgalį New Yorke ren
kasi Balfo direktoriai. Jie posė
džiaus Kultūros Židiny. Tų di
rektorių yra 31. Jiem pirminin
kauja Andrius Keturakis iš Bos
tono. Direktorių yra visuose 
Amerikos miestuose, daugiausia 
Chicagoj.

Visi jie negalės suvažiuoti, 
tai jau dabar rūpinasi New Yor
ke surasti savo įgaliotinius, ku
rie sektų ir dalyvautų direktorių 
suvažiavimo darbuose.

Direktorių taryba yra pats 
svarbiausias Balfo organas, kuris 
iš visų pusių apžvelgia šalpos 
veiklą ir dėl jos pasisako. To
dėl sveikinam šį direktorių su
važiavimą, sveikinam visus Bal
fo darbuotojus! Linkim kuo ge
riausios sėkmės visuose darbuo
se! Dirbkite, tarkite, planuokite, 
kad šalpos darbas būtų dar gy
vesnis, platesnis.

Norim atkreipti dėmesį, kad ši 
Balfo veikla būtų pagyvinta tose 
vietose, kur dabar veikla išblė
so. Atgaivinkite t visus skyrius, 
suraskite naujų žmonių, įtrauki
te jaunimą, tegu pratinasi į šal
pos darbą.

Atkreipkite dėmesį į naujai 
atvykstančius iš Lietuvos. At
vyksta, tiesa, labai mažai, bet ir 
jiem reikalinga pagalba, kartais 
net greita, o mes nemokam jos 
suorganizuoti, kartais net nema
tom tų atvykstančių, nes rūpi
namės kitų kraštų lietuviais. Su- 
raskim būdus ir jiem pašelpti.

Visur ir visada mažinkim lie
tuvių skurdą, gelbėkim juos iš 
vargo!

siimti keliaujant. Turėdama to
kią praktiką, ji lyg geriausia mo
tina viskuo aprūpino. Paguos
dama mane, ji vis kalbėjo, kad 
visada galėsiu sugrįžti pas ją 
Lietuvon, jei bus negera Sao 
Paulyje, kur dabar daugiau de
šimties metų gyvena mūsų šei
mos vyriausioji sesuo Apolonija. 
Ji nuolat per laiškus prašė, kad 
atvažiuočiau ir padėčiau jai gy
venti. Laiškuose ji nusiskųsda
vo, kad pasiilgus Lietuvos ir sa
vųjų, kad jai viskas nemiela.

(Čia minima sesuo Apolonija 
yra Čemarkienė, gimusi 1884. 
VI. 18. Išlaikiusi Marijampolėj 
reikiamus egzaminus, 1908-9 
mokė Obelių mergaičių mokyk
loj, 1910-11 lankė Varšuvos mer
gaičių institutą, vėliau mokyto
javo Marijampolės Žiburio gim
nazijos pradžios mokykloj, orga
nizavo kursus, rengė lietuviškus 
vakarus. 1927 išvyko Brazilijon, 
mokytojavo Sao Paulo lietuviš
koj mokykloj, drauge dirbo vi
suomeninį darbą. Red.)

Rugsėjo 18, paskutinio sekma

Kiekvieno didesnio išeivijos 
įvykio išvakarėse, ar tai būtų 
šokių ar dainų šventė, jaunimo 
ar ateitininkų kongresas, ban-
dom su įvykiu iš anksto geriau 
susipažinti dažniausiai žvelgda
mi į praeitį — į pageltusius laik
raščių puslapius, žurnalus, kny
gas ar enciklopediją. Šį kartą do
mesys krypsta į dainų šventės, 
nes ateinančioji, kaip žinia, į- 
vyksta 1978 liepos 2, taigi labai 
jau greit.

Visi gerai žinom, kokią svar
bią paskirtį žmogaus, o ypač 
lietuvio gyvenime yra turėjusi ir 
turi daina, o su ja dainininkai, 
chorai ir t.t. Deja, nors lietu
viška daina ir yra lygiai sena, 
kaip ir pati tauta, nors ir turim 
lobynuose daugiau kaip 200,000 
dainų tekstų su 20,000 melodi
jų, lietuviškų chorų, o dar la
biau dainų švenčių tradicijos 
mūsuose yra labai labai jaunos. 
Žinoma, tai karų ir okupacijų 
pasekmės, kurios negailestingai 
žlugdė ne tik tautinės muzikos 
vystymąsi, bet ir pačią tautą. 
Pavyzdžiui, caro laikais bet ko
kia lietuviškų organizacijų, o 
tuo pačiu metu ir chorų veikla 
buvo griežtai uždrausta. Tad ligi 
XIX amž. pabaigos ir nebuvo 
nebažnytinių chorų. Kai jie pra
dėjo atsirasti, žymesnieji iš jų 
dargi buvo ne Lietuvoj, bet Pet
rograde, Rygoj ir Tilžėj. Šitokio
se sąlygose nebuvo galimybių 
nė šokių šventėm. Tad ne vi
sai nuostabu, kad pirmoji dainų 
šventė Lietuvoj įvyko tik 1924 
rugpjūčio mėnesį. Tačiau antroji 
šventė įvyko jau 1928 liepos 1- 
2 (įsidėmėkim datą) ir joj daly
vavo net 174 chorai su 8500 
choristų. Trečiosios šventės te
reikėjo laukti tik dvejus metus 
— ji įvyko 1930 birželio 20. 
Visos minėtos šventės dėl su

Pabaltiečių Žygy už Žmogaus Teises rugpiūčio 24 prie Lincolno paminklo Washingtone sėdi 
iš k. J. Simanavičius — Kanados LB pirmininkas, dr. K. Valiūnas — Vliko pirminin
kas, Br. Nainys — PLB pirmininkas, A. Gečys — JAV LB krašto valdybos pirmi- 
ininkas, Andrėj Amalrik, Pavel Litvinov, Simas Kudirka. Nuotr. V. Maželio

dienio rytas Kaune. Ši diena at
verčia mano gyvenimo knygos 
naują lapą. Šeštą valandą ryto 
skubu nueiti į mano mėgiamą 
Kauno Žaliojo kalno kuklią baž
nytėlę. Ir taip skauda ir slegia 
širdį pagalvojus, kad tai paskuti
nį kartą ten lankais. Noriu pa
prašyti Aukščiausiojo palaimos, 
noriu pasivesti Jo globai, noriu 
pasisemti stiprybės, kad galė
čiau pakelti skaudžią atsiskyri
mo valandą.

Po mišių, po komunijos, su
stiprinta Evangelijos žodžiais, 
kad Kristus prikelia mirusį jau
nikaitį, grįžau daug ramesne šir
dimi. Šv. Antanas, prie kurio al
toriaus aš taip mėgau melstis, 
rodos, kalbėjo, kad būsiąs mano 
kelionės ir gyvenimo globėjas.

Didysis mano lagaminas jau 
praėjusią dieną buvo nuvežtas į 
Kauno geležinkelio stotį ir ati
duotas bagažan. Dabar turėjau 
su savim tik mažą lagaminėlį. 
Skubiai papusryčiavusi, susi
tvarkiau tą savo lagaminėlį ir 
skubėjau atsisveikinti su kaimy
nais. Jie buvo susirinkę manęs 
išleisti.

Juokaudama su visais atsisvei
kinau ir žadėjau neužilgo su
grįžti, tik, žinoma, to “neužilgo” 
ilgį žinojo vienas Dievas.

Atsisveikinau ir su brangiąja 
sesute. Paskutinį kartą ją apka
binau ir stengiausi laikytis did
vyriškai, nerodyti savo skaudaus 
pergyvenimo, bet nepasi
sekė . . .

SULAUŽYTA TRADICIJA
— DAINŲ ŠVENTĖ TORONTE

prantamų priežasčių vyko Kau
ne.

Išeivijoj, šiapus Atlanto, nors 
nebažnytiniai chorai pradėjo at
sirasti maždaug tuo pačiu metu, 
kaip Lietuvoj, žymiai anksčiau 
pradėta ruošti dainų šventes. 
Milda New Yorke įsikūrė 1894, 
Birutė Chicagoj 1907. Bet pir
moji didesnė dainų šventė įvy
ko jau 1916, Chicagoj. Joj daly
vavo 12 chorų su 500 choristų. 
Panašios šventės kartojosi New 
Yorko Grand Centrai Palace 
1918 ir Madison Sąuare Garden 
1919. Po to Philadelphija — 
1926, Chicaga — 1930 ir 1933. 
Prieškarinių švenčių eilė baigia
ma 1939 New Yorke JAV ir Ka
nados dainų švente, kurioj daly
vavo net 60 chorų su 3000 
choristų. Karo metu chorų veikla 
silpnėjo ir nyko. Dėl to nebuvo 
dainų švenčių net ligi 1956, 
kada su pokarine emigracija bu
vo šiek tiek atsinaujinę senieji 
ir įsikūrę nauji chorai. 1956 
dainų šventė buvo suruošta Lie
tuvių Bendruomenės pastango
mis ir pavadinta I JAV ir Ka
nados dainų švente. Nuo to laiko 
šventės vyksta reguliariai kas 
penkeri metai Chicagoj. Atei
nančioji, V JAV ir Kanados dai
nų šventė įvyks jau ne Chica
goj, o Toronte. Bet čia dar ne 
viskas!

-o-
Pasiruošimas įvykiui, pava

dintam Pasaulio lietuvių dieno
mis (PLD), kurio metu pirmiau
sia įvyks Pasaulio lietuvių spor
tinės žaidynės (PLSŽ) (žiūr. 
Darbininkas, 1977. VI. 10, Nr. 
23), PLB seimas (žiūr. Pasaulio

Visa laimė, kad iš Kauno va
žiavau ne viena. Mane lydėjo 
kita sesutė Ona ir jos vyras. Jie 
buvo neseniai grįžę iš Argenti
nos, iš Buenos Aires. Ten svai
nis septynerius metus buvo 
Lietuvos konsulas. Jie buvo pa
siryžę mane nuvežti iki Danci
go ir ten išgauti reikiamas vi
zas į Sao Paulį. Drauge su ma
nimi į Braziliją keliavo ir Da
nutė. Svainis ir ja žadėjo pasi
rūpinti. Ir ji keliavo tuo pačiu 
automobiliuku.

Mūsų automobiliukas pradėjo 
judėti buvusiu Ukmergės plen
tu. To plento gale dar tebesto
vėjo apvainikuoti didžiuliai, 
“krikšto” vartai su parašu — Sa
vanorių prospektas.

Skubėjau peržvelgti laikino
sios sostinės vaizdus. Norėjau 
kuo daugiau įsiminti ir su savim 
pasiimti. Jų taip troško gai
lesio perpildyta siela, bet mūsų 
automobilis ėmė skubėti ir taip 
visus vaizdus supynė krūvon.

(Čia minima sesuo Ona yra 
Kučinskienė, gimusi 1904, dai
lininkė. Studijavo tapybą Kauno 
meno mokykloj, Prancūzijoj ir 
Pietų Amerikoj. 1935-36 dalyva
vo parodose Buenos Aires. Nuo 
1938 dalyvavo Lietuvos daili
ninkų sąjungos parodose. Jos 
darbų yra įsigijęs Buenos Aires 
muziejus. Red.) i

Paskutinis žvilgsnis į 
Marijampolę

Tušti sodybų laukai atrodė ga
na liūdnai. Seniai nuimti pasė
liai pranašavo artėjantį rudenį. 

Lietuvis, 1977.VI, Nr. 33/96) 
ir V JAV ir Kanados dainų šven
tė, smarkiu tempu rieda pirmyn. 
PLD organizacinis komitetas 
veikia jau nuo šių metų pradžios 
Toronte. Vėliausias šio komite
to pasitarimas įvyko š.m. rugsė
jo 10 Prisikėlimo parapijos pa
talpose, Toronte. Jame dalyvavo 
visų PLD rengiančių organizaci
jų, PLD organizacinio komiteto 
ir kai kurių komisijų atstovai ir 
pirmininkai. Štai jie: F. Andriū- 
nas (JAV LB), P. Bemeckas 
(ŠALFASS), E. Čiuplinskas 
(fin. kom.) S. Dargis (ŠALFASS), 
K. Dočkus (PLB), P. Dunderas 
(ŠALFASS), A. Gečys (JAV LB), 
V. Ignaitis (ŠALFASS), D. Juo
zapavičiūtė (PLJS), R. Kasparas 
(PLB), J. Simanavičius (Kanados 
LB, org. kom.), dr. J. Sungaila 
(PLB seimas), kun. J. Staškevi
čius (org. kom.), kun. P. Ažu
balis (org. kom.), J. Vaičeliūnas 
(fin. kom.) ir sol. V. Verikaitis 
(muz. kom.). Darbotvarkėj buvo 
padaryti pranešimai bei disku
tuoti klausimai, liečią bendrus 
PLD reikalus, PLB seimą, dainų 
šventę, sportines žaidynes, fi
nansus, ekskursijas, paskirų ren
ginių bei bendrąją sąmatą, PLD 
programą, informacijos bei lei
dinio komisiją, garbės komitetą 
ir garbės svečius, PLD šūkį, 
atsišaukimo į visuomenę teks
tą, ateities ruošos gaires bei 
PLD ženklus ir emblemas.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
jau dabar yra užsakytos visos rei
kalingos patalpos, t.y. vieš
bučiai, salės ir stadijonai, ku
riuose vyks PLD, o jų sąrangoj 
ir V JAV ir Kanados dainų šven-

Sekmadienio rytas. Vis dau
giau sutinkame žmonių, keliau
jančių į bažnyčią. Būreliai jau
nimo skuba takais ir keleliais į 
beržais apsodintą plentą. Sutin
kam daug ūkininkų, važiuo
jančių gražiais juodbėriais. Šei
mininkas juos vos vos nulaiko.

Pravažiavom Garliavą, Veive
rius, Sasnavą. Artinomės prie 
Marijampolės, man labai mielo, 
lyg tėviškė, miesto, nes čia teko 
gyventi gan ilgai, praleisti mo
kyklinį amžių ir gimnaziją. Čia 
turėjom savo namelius, o tėve
lis prieš karą mokytojavo pra
džios mokykloj, kol pagaliau, 
trejetą metų ligos pakankin
tas, mirė.

(Petras Draugelis, mokytojas, 
šių įspūdžių autorės tėvas, bu
vo gimęs 1849.VII.3 , mokytoja
vo įvairiose vietose, platino lie
tuvių draudžiamą spaudą. Ne
paisydamas draudimo, vaikus 
mokykloj mokė ir lietuviškai. Iš 
12 vaikų užaugino 7, visus išlei
do į mokslus. 1908 išėjo į pensi
ją gyveno Marijampolėj ir mo
kytojavo lietuvių Žiburio mo
kykloj. Mirė 1914.1.1. Red.)

Marijampolės kapuose ilsisi ir 
mamytė. Juos abu ten sergsti 
Liurdo uolos paminklas su Mer
gelės Marijos statula. Brolis kun. 
Vladas, mūsų šeimoj vyriausias 
sūnus, tuo laiku vikaravo Mari
jampolėj. Paskui įstojo tėvų ma
rijonų vienuolynan, išvažiavo į 
Ameriką, gyveno Chicagoj, pas
kui buvo išsiųstas į Romą, kur 

tė. Dabartiniu metu dainų šven
tės rengimo komitetas susideda 
iš 26 asmenų, kuriem vadovauja 
J. Simanavičius, Kanados LB ir 
PLD organizacinio komiteto pir
mininkas. Vicepirmininkė yra L. 
Skripkutė iš Hamiltono. Ligi da
bar dainų šventėj dalyvauti 
norą yra pareiškę 33 chorai, ku
riuose bendrai yra maždaug 
1000 choristų. Chorų registraci
ja yra tęsiama, ir neabejojama, 
kad norinčių dainų šventėj da
lyvauti chorų skaičius dar padi
dės. Repertuaras suaugusiųjų ir 
vaikų choram yra nustatytas, ir 
gaidos išsiuntinėtos. Chorai, ku
rie dėl vienos ar kitos priežas
ties gaidų nėra gavę, yra ragina
mi kreiptis į dainų šventės ko
mitetą Toronte. Šiuo metu vyks
ta pasitarimai dirigentų ir vy
riausiojo dirigento klausimais, 
o jiem paaiškėjus, bus informuo
ti chorai ir visuomene.

Sportinių žaidynių ruoša taip 
pat vyksta sklandžiai. Jau yra pa
sirūpinta net ir emblema, kurią 
dažnai matom spaudoj. Buvo pa
stebėta, kad, ruošiant šias žaidy
nes, tenka veikti pasauliniu 
mastu, nors ŠALFASS savo 
veiklos teritorija laiko tik Š. 
Ameriką.

PLD finansų klausimais pra
nešimus darė ir diskusijose da
lyvavo: E. Čiuplinskas, J. Si
manavičius, dr. J. Sungaila, A. 
Gečys, P. Bemeckas, F. Andriū- 
nas, K. Dočkus ir kiti.. Pasiro
do, bendroji PLD sąmata yra 
apie 160,000 dol. Atskirų rengi
nių sąmatos yra tokios: dainų 
šventės — 76,000, sportinių žai
dynių — 70,000, o PLB seimo 
— 15,600 dol. Sąmatos nėra į- 
manoma subalansuoti iš PLD 
pajamų, todėl bus siekiama pa
ramos visuomenėj. PLD metu 
bus galima įsigyti 4 leidinius: 
bendrąjį PLD vadovą, dainų 
šventės, sportinių žaidynių ir 
PLB seimo. Bendrąjį leidinį re
daguoti yra sutikęs Česlovas 
Senkevičius iš Kanados, kai ki
tais leidiniais, jų paruošimu, 
redagavimu ir t.t., rūpinsis ati
tinkamos organizacijos arba ko
mitetai. PLD metu nebus už
miršti nė dvasiniai dalyvaujan
čių reikalai. Tam yra sudaryta 
pamaldų komisija, kuri rūpinsis 
katalikais ir nekatalikais. PLD 
šūkiu yra priimtas dabar PLB 
naudojamas šūkis: “Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais turi
me ir būti!”

-o-
Šio rašinio pradžioj nurodėm, 

kokiais įspūdingais skaičiais 
(nukelta į 4 psl.) 

buvo marijonų generalinės tary
bos narys.

(Čia minimas autorės brolis 
kun. Vladas buvo gimęs 1880. 
IX.27, buvo baigęs Seinų ku
nigų seminariją, kunigu įšven
tintas 1903, vikaravo Sasnavoj, 
nuo 1908 Marijampolėj. Karo 
metu gyveno Rusijoj įvairiose 
vietose, ilgiausiai Odesoj. Akty
viai reiškėsi lietuviškoj veikloj, 
dalyvavo lietuvių seime Petra
pily, į Lietuvą grįžo 1921. Į 
marijonų vienuolyną įstojo 1922, 
į Ameriką išvyko 1925, vedė 
misijas, administravo Draugą, 
buvo klebonu Kenoshoj, Wisc., 
Aušros Vartų parapijoj Chicagoj, 
redagavo Laivą, 1933-1938 gy
veno Romoj. Grįžęs gyveno Že
maičių Kalvarijos marijonų vie
nuolyne. Ten mirė 1940.1.24. 
Red.)

Mintimis nuskridau į vai
kystės laikus ir gyvenimą be rū
pesčio tėvelių globoj. Dažnai 
jaunuoliai nesuprasdami veržte 
veržiasi iš namų. Tik vėliau pa
mato, kad laimingiausios dienos 
buvo kaip tik tėvelių namuose.

Taip norėjosi sustoti Marijam
polėj nors valandai. Norėjosi ap
lankyti brangias vietas, bet ne
leido laikas, nes tą pačią dieną 
reikėjo pasiekti Dancigą.

Savo “žirgą” — automobiliu
ką pašėrę benzinu ir vandeniu, 
leidomės toliau — Vilkaviškio 
linkui. Štai Šešupės tiltas. Su 
rasotomis akimis žiūrėjau į jos 
aukštus raudonuojančius kran- 
*us* (Bus daugiau)
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SESERŲ BLANDYČIŲ KONCERTAS

Praeitame Darbininko nu
mery buvo apžvelgta penktadie
nio programa, kuri buvo skir
ta įvairiom Lietuvos problemom 
aptarti. Kalbėjo kun. K. Pugevi
čius apie Liet. Kat. Bažnyčios 
Kroniką ir jos reikšmę visoj lie
tuviškoj byloj.

Tos dienos popietėj dar buvo 
dr. Kęstučio Girniaus paskaita 
— Moralės filosofija dabarties 
Lietuvoj. Šeštadienį buvo pokal
biai apie ryšius su eurokomu
nizmu, veiksnių persiorganiza
vimą, apie atliktinus darbus 
Lietuvai.

Šeštadienio vakarą, rugpiūčio 
13, buvo baigiamasis koncer
tas, kurio programą atliko sese
rys Blandytės: Elena Blandytė 
iš Chicagos ir Ona Blandytė- 
Jameikienė iš Floridos. Pianu 
palydėjo jauna muzikos studen
tė Vida Kazlauskaitė.

Seserys Blandytės turi savo 
koncertų stilių. Jos drauge dai
nuoja, deklamuoja, skaito, pritai- 
kydamos fonam muziką. Taip 
susidaro žodžio, dainos ir muzi
kos pynės.

Koncerto pradžioj Elena Blan
dytė pasakojo apie Dainavą. Ta

UGNINGA FORTEPIJONO POPIETĖ
Šių metų ruduo New Yorke 

pasireiškė šlapiu, į kaulus besi
skverbiančiu oru, kuris tęsėsi ir 
visą to sekmadienio popietę, 
rugsėjo 25. Bet, apsiginklavę 
lietpalčiais, mes išvarėm save 
tą dieną iš namų į Rutgers Pres- 
byterian Church (netoli Lincoln 
Center), kur Aldona Kepalaitė 
davė pirmą tos organizacijos 
muzikinio sezono programą.

Ir tas šlapias oras lyg ir išsi
blaivė, atnaujinant pažintį su 
“K’s” menu. Tai menas, kuris 
atveria jos humaniškumą, jos 
troškimus ir ilgesį. Jos paprasta 
ir nuoširdi išraiška, iš kurios 
spindi tiesos ir džiaugsmo vir
pesiai, mum padėjo apsiginti 
nuo gyvenimo realybių.

Tad muzikos mėgėjas pra
siskina kelią per rudens darga
nas pasivaišinti “K’s” menu. Jis 
nedėtų tokių pastangų dėl kom
piuteriškai mechanizuotos tech
nikos. Jis žino, kad už tas 
pastangas bus atpildas: muzi

kinės interpretacijos — neap
čiuopiamos, bet plačios, savo 
burtų tinklu pakeliančios klau
sytoją nors trumpam virš ap
čiuopiamojo pasaulio purvų. '

Kaip ir visada, “K” sudarė 
didelę, meniškai sustatytą pro
gramą.

Schumanno Simfoniniai etiu
dai, op. 13, buvo pirmasis šios 
programos veikalas. Parašyti 
1834, tuoj pat po Chopino iš
leistų Etiudų, op. 10, jie tapo 
pirmataku Brahmso variacijom 
Handelio, Paganini ir Haydno 
temomis. Šie Schumanno Etiu
dai iš tikrųjų yra laisvos varia
cijos barono von Fricken (Er- 
nestinos, ankstyvos Schumanno 
meilės, tėvo) parašytai melodi
nei temai. Populiarus gal dau
giau tarp muzikų negu plačiosios 
publikos, šis kūrinys yra vienas 
svarbiausių Schumanno veikalų. 

Rugsėjo 24-25 Los Angeles mieste buvo paminėta Lietu
vių Bendruomenės 25 metų sukaktis. Ta proga įvyko mu
ziko kun. Br. Markaičio koncertas, kuriam buvo pa
naudoti poeto Bernardo Brazdžionio eilėraščiai. Nuotrau
koj solistai: A. Pavasaris, R. Dabšys, St. Pautienienė, B. 
Dabšienė ir J. Čekanauskienė. Diriguoja kun. Br. Markai- 
tis. Nuotr. L. Kanto

da Ona Blandytė-Jameikienė 
atliko keturias dainas. Po jos 
Elena vėl grįžo į Dzūkiją ir 
paskaitė Vinco Krėvės “Milžin
kapį”.

Pirmos dalies įspūdingiausias 
buvo “Paskutinis birželis”. Ei
lėraščio tekstą parašė Birutė Pū- 
kelevičiūtė. Jis skirtas birželio 
trėmimam prisiminti. Muziką 
sukūrė komp. Bronius Budriū- 
nas. Tai yra graži daina su be
sikartojančių refrenu — su- 
dievu . . . Šis visas kūrinys bu
vo skirtas partizanui Dauman
tui — J. Lukšai pagerbti. Dai
navo Ona Blandytė —Jameikie- 
nė, o Elena Blandytė įterpė eilė
raštį — Partizano kapas.

Visas tas junginys — daina, 
deklamacija, muzika — buvo la
bai įspūdingas ir pritaikytas mo
mentui, giliai sujaudinęs klausy
tojus.

Panaši dainos ir žodžių pynė 
buvo ir antroj daly. Ona Jamei- 
kienė padainavo A. Vanagaičio 
Dzūkų kraštą, o Elena Blandytė 
padeklamavo Bem. Brazdžionio 
poemą “Mažoji Motina.” Šiai 
deklamacijai buvo pritaikyta 
piano muzika.

Rizikingą pradinę temą — “su
šildyti rankas!” — “K” atliko su 
didingu paprastumu ir nepame
tė jos variacijų bėgy. Finalas su
rakino savo skambesio balansu 
ir muzikalia bravūra.

Programą tęsė Ravelio Sona
tina, kurią “K” vadina “tobulu 
kūriniu”. Tai yra ankstyviausias 
iš Ravelio svarbiųjų kūrinių for
tepijonui, parašytas 1905. Jo trys 
dalys — modere, mouvement de 
menuet, anime — remiasi ta pa
čia tema. “K’s” rankose tas kūri
nys tapo asmenišku pasisakymu, 
poetiškai nuspalvintu, impresio- 
nistiškai gyvybingu.

Savo meilės muzikai ir inte
lektualaus intereso jai dėka “K” 
yra artima visų periodų stiliam. 
Bet ypatingas artimumas jau
čiamas Skriabino muzikoj. Jo 
Sonatą, op. 30, pavirto pagau
nančia kompozitoriaus ilgesio ir 
troškimų išraiška. Ši, ketvirtoji, 
Skriabino sonata buvo parašyta 
1903, kompozitoriaus viduriniam 
periode, jam besiskiriant nuo ro
mantizmo ir pradedant ieškoti 
naujų kelių — savitos muzikinės 
teorijos. Šiai sonatai aprašyti 
Skriabinas sukūrė eilėraštį apie 
tolimą žvaigždę ir ilgesį, norint 
ją pasiekti. “K” atliko pirmos 
dalies temą, lyg bijodama atverti 
tą ilgesį rėksmingom, nors nusal
dintom, įsisenėjusiom pasaulio 
negerovėm. Tada, netikėtai, ant
roj daly (prestissimo volando) 
su Skriabino leidimu ir drąsia 
bei ryžtinga meniška proklama
cija “K” pasileido skristi į tą 
žvaigždę. Tai buvo stipri dekla
racija.

Rečitalį užbaigė keturi Chopi
no Scherzo. “K” visada taip iš
skirtinai gerai supranta Chopiną 
— trapų, gležną, lengvai su
žeidžiamą gyvenimo demoniškų 
jėgų, tačiau, reikaliui esant, mo
kantį jom herojiškai ir vyriškai

Koncertą užbaigė trim leng
vesnio pobūdžio dainom — du
etais — Virzonio “Ta mūs sese
lė”, romansu iš Čaikovskio “Pi
kų damos” irbisui “Nemunėlis”.

Be jų, dar programoj buvo at
likta: Kačanausko, Gruodžio, 
Račiūno, Šimkaus, Vanagaičio, 
Gailevičiaus, Dambrausko kūri
nių. Iš tarptautinių kompozito
rių paminėtini: Puccini, Cho- 
pin, Mascagni.

-o-
Šiuo įspūdingu vakaru ir buvo 

baigta darbo ir poilsio savaitė. 
Jau paskelbta, kad ir kitais me
tais rugpiūčio antrąją savaitę 
Dainavoj bus panaši studijų ir 
poilsio stovykla. Jau sudarytas ir 
administracinis aparatas, užsa
kyta stovyklavietė.

Visa savaitė buvo darbinga ir 
pakilios nuotaikos. Dalyviai sek
madienį išsiskirstė su gražiau
siais įspūdžiais. Studijines min
tis pervežė į savo lietuviškas ko
lonijas ir tuo pagilins bei pratur
tins vietos lietuvišką gyvenimą.

(I.b.)
•------------------------------------- ------- 
atsispirti. Kiekvieno scherzo 
centre, tarp dramatiškų įžan
ginės ir užbaigos dalių, slepiasi 
melodija — elegantiška, lyriškai 
įtikinanti. “K” visada moka 
įkvėpti tas temas tokia kontro
liuota vidine energija, tokiu pa
prastu iškalbingumu, kuris hip
notizuoja mintis ir sustingdo šir
dį. O tą popietę “K” tuoj po to 
pasileido kulminuoti kiekvieną 
scherzo su tokia save užmirštan- 
čia verdančia aistra, pavergian
čia ir uždegančia — lyg norė
dama paneigti savo pačios vidi
nį trapumą.

Pirmasis scherzo buvo B mi- 
nor, op. 20, parašytas 1831; 
jo vidurinės dalies melodija yra 
paremta lenkų kalėdine giesme 
“Miegok, Jėzuli”. Po to ėjo re
čiau girdimas vėlyvas (1842) 
E major, op. 54, pažymėtinas 
savo harmonijos ir konstrukci
jos subtilumu. G minor, op. 39, 
Chopinas parašė jau sirgdamas 
ir laikė jį tokiu sveiku ir galin
gu, kad neskambino jo pats, bet 
prašė savo mokinį jį atlikti. “K” 
interpretacijoj jo choralinė tema 
skambėjo nenutraukiama nuolat 
įsiterpiančių krintančių pasažų 
kristalinio lietaus. B minor, op. 
31, seniai pažįstamas publikai, 
gavo šviežią, tartum spontanišką 
interpretaciją, briliantiškai at
kurtą ir atliktą.

Taip ir baigėsi dar viena sek
madienio popietė New Yorke. 
“K’s” rudens tvarkarašty jau bu
vo daugiau įvykių, kaip, pvz., 
solo rečitalis Gracie Square 
Hospital. Taip pat Musical Heri- 
tage Society plokštelių leidykla 
neseniai užrekordavo ją ir jos 
kolegą pianistą Amiram Rigai, 
atliekančius Jacques Miller 
Rapsodiją dviem fortepijonais. 
Plokštelė išeis sausio mėnesį.

Malonu jausti menininko ran
ką ištisame solo rečitaly. Malo
nu liudyti to menininko augimą 
— metai po metų. Mes dėko
jam “K” už tą jos atsidavimą mu
zikai — specifiškai fortepijono 
muzikai. Ir norim jai pasakyti, 
kad mes rasim kelią bet kada, 
per bet kokias šlapias rudens 

darganas — pasišildyti naujos 
patirties, naujų horizontų 
sielai spinduliuose.

Kazys Yakutis

SULAUŽYTA TRADICIJA
(atkelta iš 3 psl.)

chorai ir choristai dalyvaudavo 
dainų šventėse. Tačiau niekur 
neteko pastebėti, kad kas nors 
kruopščiai apskaičiuotų ir pa
skelbtų dalyvaujančių klausyto
jų ir žiūrovų skaičius. Šie da
viniai, prileidžiam, liko rengėjų 
archyvuose arba žuvo. Tiksles
nius davinius apie publiką leng
viau atstatyti tik Chicagoj vyku
sių pirmųjų dainų švenčių atve
jais, kada svyruota tarp 8000 ir 
11,000 klausytojų. PLD rengėjai 
bendrąją sąmatą grindžia 8000 
klausytojų skaičium, kuris mum, 
lietuviam JAV ir Kanadoj, turė
tų būti lengvai pasiekiamas, jei 
įvykiu bus pakankamai susido
mėta.

Optimizmui pagrindą duoda 
ir latvių bei estų panašūs ren-

Liet. Fronto Bičiulių studijų savaitės užbaigiamasis koncertas, kurį atliko solistės Ona 
Blandytė-Jameikienė ir Elena Blandytė. Jom akomponavo Vida Kazlauskaitė. Nuotr. Jono 
Urbono

BENDRA PABALTIEČIŲ MENO
PARODA NEW YORKE

Pabaltiečių kultūrinis bendra
darbiavimas dabar yra įgijęs di
desnės svarbos, negu bet kada 
anksčiau. Mūsų pavergtose tė
vynėse stiprios kultūrinės pa
jėgos dažnai jungiasi bendriem 
sumanymam, ir mūsų trys tau
tos nuolat dalinasi savo kūry
bos derlium. Išleidžiami knygų 
vertimai, atvyksta gastrolėm 
teatrai, surengiamos bendros 
meno parodos. Bendra grafikos 
paroda dabar kaip tik vyksta Ta
line. Kadangi pabaltiečių per di
delis konsolidavimasis ten poli
tiškai nepageidaujamas, į tą pa
rodą įjungti ir kaimyninių tautų 
menininkai.

Čia, emigracijoj, pabaltiečiai 
nuolat kooperuoja įvairiuose 
politiniuose užsimojimuose, bet 
kultūriniai tarpusavio ryšiai 
visai menki, sporadiški. Retai 
kuriam didesniam pabaltiečių 
centre vyksta nuolatinis bendra
darbiavimas.

New Yorke mažoj iniciatorių 
grupėj pernai kilęs sumanymas 
suburti šios apylinkės pabaltie- 
čius menininkus jau davė pradi
nių rezultatų — įsisteigė pabal
tiečių meno draugija Baltia, kuri 
šį pavasarį Estų’ namuose buvo 
surengusi gerai pasisekusią 
meno skaidrių popietę, o dabar, 
spalio 29 ir 30, Kultūros Židi
ny Brooklyne ruošia bendrą pa
baltiečių meno parodą.

Šioj parodoj bus išstatyta apie 
90 dailės darbų — tapybos, gra
fikos ir skulptūros srityse. Daly
vaujantieji menininkai — iš Ry
tinio pakraščio artimesnių vieto
vių — buvo parinkti bendro at
rankos komiteto, kurį sudarė: 
prof. O. Berendšen, E. Ojama,
M. Kuuksvere (estų atstovai), E. 
Šturms, I. Rumpeters, D. Dag- 
nija (latvių atstovai) ir K. Žo- 
romskis, VI. Žilius, E. Urbaity- 
tė (lietuvių atstovai).

Nors kiekvienos tautos kon
tingentas tik 30 darbų, bet bend
rom jėgom sutelkta kūryba įvai
ruos savo stilium, technika ir 
formatu, ir ši paroda turėtų rasti 

giniai, kada į Torontą suvažiuo
ja net ligi 16,000 dalyvių. Atro
do, kad ir lietuviam tokius daly
vių skaičius pasiekti turėtų būti 
įmanoma, ypač turint omeny, 
kad lietuviškosios emigracijos 
drūtgalis yra kaip tik čia Š. 
Amerikoj, ne Europoj, kaip estų 
ir latvių atveju yra. Žinom, kad 
anos tautybės į Torontą vyksta 
net “charter” lėktuvais ir pana
šiai. Lietuviai į savo šventę gali 
vykti pačiomis pigiausiomis ir 
patogiausiomis priemonėmis, 
t.y. autobusais ir automobiliais, 
o tai lengvina ir kelionės sąly
gas.

Reikia tikėtis, kad 1978 birže
lio mėn. pabaigoj visi keliai ves 
tik į Torontą ir jie bus užtvin
dyti.

Romas Kasparas 

didelio susidomėjimo New 
Yorko ir netolimų vietovių me
no mylėtojų tarpe.

Tai pirma tokio pobūdžio 
paroda New Yorke, o gi ir iš viso 
nėra gausu bendrų pabaltiečių 
meno parodų. Jai pasisekus, 
ateity numatoma surengti bend
rą parodą kokioj žinomesnėj ga
lerijoj ar muziejuj. Bet pirmiau
sia norėta pasirodyti savai pub
likai, susipažinti, užmegzti stip
resnius ryšius.

Apie penkiolika latvių ir estų 
dailininkų jau yra lankęsi kelio
se lietuvių meno parodose New 
Yorke (V. Kasiulio ir K. Žoroms-

G. ČAPKAUSKIENĖ IR .
R. STRIMAITIS BOSTONE

Solistai Gina Čapkauskienė ir 
Rimas Strimaitis spalio 9 So. 
Bostono Piliečių klubo salėj 
atliko duetų koncertą. Jį suor
ganizavo Petras Viščinis savo ra
dijo programai paremti.

Salė prisirinko pilna. Buvo 
net ir jaunesnės kartos atstovų, 
kurie mūsų koncertuose yra 
retenybė. Koncerto programa 
čia dar nebuvo girdėta. Bendrai, 
ji buvo įmantriai meniška, pri
einama žinovui ir mėgėjui, atlik
ta vien lietuvišku žodžiu.

Gina Čapkauskienė ir Rimas 
Strimaitis sudaro gerą meninį 
ansamblį, tiek balso atžvilgiu, 
tiek ir optiniu įspūdžiu. Abu yra 
aukšti, šviesiaplaukiai, nuošir
dūs ir paprasti.

R. Strimaitis Bostone pasirodė 
tik pirmą kartą; todėl nenuosta
bu, kad buvo sutiktas su ypa
tingu dėmesiu. Jis turi gražią 
operinę balsinę medžiagą, kurią 
vis tobulina, dainuodamas gra
žiai frazuoja, yra tikslus ritme, 
turi puikią klausą (tai yra retas 
dalykas operos solistui), muziką 
nemeluotai jaučia ir ją myli.

G. Čapkauskienė turi didelę 
balsinę medžiagą, didelį paty
rimą, yra puiki dainininkė, apie 
kurią esu jau rašiusi ne vieną 
kartą.

Jų programą sudarė ištraukos 
iš operų. Tik dvi dainos buvo 
mūsų kompozitorių: tai J. Stan
kūno “Meilės balsai” ir St. 
Gailevičiaus “Paviliojo mergu
žėlę”.

Girdėjom duetus iš trijų ope
rų: Verdi, Donizetti ir Gounod. 
Papuliarus duetas “Aukštai mes 
pakelsime taurę linksmybės” 
visų mėgstamas, turi sentimenti
nę vertę — kasmet buvo dai
nuojamas Kauno valstybinėj 
operoj Naujųjų Metų sutikimo 
proga. Šio dueto Bostono gyven
tojai su malonumu klausėsi du 
kartus: pradedant ir baigiant 
koncertą. 18 šimtmečio kompo
zitoriaus Donizetti du komiški 
duetai praskambėjo gyvai ir 
linksmai; jų paskirtis to ir rei
kalauja.

Antra programos dalis buvo 
skirta duetam iš operos “Romeo 

kio tapybos parodos buvo apra
šytos latvių laikrašty Laiks). Pa
matę mūsų gražųjį Kultūros Ži
dinį, jie ir dabar pasiūlė rengti 
bendrą parodą pas mus, nors 
Highland Blvd. kalnelis ne taip 
lengvai pasiekiamas iš Manhat- 
tano ir iš Bronxo, kur dauge
lis latvių ir estų gyvena. Teks' 
pagelbėti jiem šią vietą pasiekti.

Parodos atidarymas bus 7 vai. 
šeštadienį, spalio 29. Lankymo 
valandos: šeštadienį — nuo pir
mos iki 10 vai. vakaro, sekma
dienį, spalio 30 — nuo 12 iki 7 
vai. vakaro.

Alina Staknienė

ir Julija”; juos abu daininin
kai atliko šiemet Chicagoj. Due
tai ėjo chronologine eile, leisda
mi įsijausti į operos charakterį, 
pradžioj džiugų ir pilną vilties, 
vėliau vis tamsesnės nuotaikos 
ir pabaigoj tragiškai žiaurų. Abu 
dainininkai charakteringai atli
ko įsimylėjusiųjų roles, tiek vai
dybiniu , tiek muzikiniu atžvil
giu.

Lietuvišką žodį, kad ir verstą 
iš svetimos kalbos, vis tiek buvo 
miela išgirsti, ypač kad jis buvo 
toks romantiškas ir savas.

Solistam akomponavo Saulius 
Cibas. Jis sunkias operų or
kestrines partijas lengvai perkė
lė į fortepijoną; skambino tiks
liai ir žaviai.

Gero vėjo visiem trim: sopra
nui, tenorui ir pianistui!

Elena Vasyliūnienė

VVORCESTER, MASS.

Sukaktuvinis koncertas- 
banketas

Worcesterio Liet. Bendruo
menės 25 metų sukakčiai iškil
mingai paminėti apylinkės val
dyba lapkričio 6, sekmadienį, 
3 vai. p.p. Maironio Parko patal
pose rengia koncertą-banketą.

Programą atliks pagarsėję so
listai Nerija Linkevičiūtė, mez- 
zosopranas,Bernardas. Trapuole- 
nis, lyrinis baritonas, ir pianis
tas Saulius Cibas. Jie pavie
niui ir duetais pateiks eilę lietu
vių kompozitorių kūrinių, liau
dies dainų ir operų ištraukų.

Po koncerto — šauni vaka
rienė, sveikinimai, dovanos ir 
šokiai.

Vietos bei artimųjų miestų 
ir apylinkių lietuviai kviečiami 
gausiai šiame bankete dalyvauti.

J.B.

Lietuviškos knygos ir plokšte
lės gaunamos Darbininko ad
ministracijoje.
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NETEKOM POETO PETRO PILKOS
ST. SANTVARAS

Per miestus žibančius ir 
irstančius,

Per gyvus žmones ir gyvus 
stabus,

Per klyksmą, ašaras ir 
mirštančius —

Ateina kas: Šėtonas ar'Žmogus?
Petras Pilka

Kaip gerai žinom, praradimo 
duoklę turi atiduoti kiekviena 
lietuvių sodyba Amerikoj. Tai 
natūralus žmonių gyvenimo pro
cesas, neįveikiama ir neaplen
kiama neišvengiamybė. Ir ati
duodam tas dukles, gari dosniai 
ir gausiai atiduodam — juk kas
met žymesnių lietuvių būriai iš
kyla į mįslingąjį Anapus . . .

Nėra išimtis ir Bostono lietu
vių sala. Kai aplankai Kalvarijų 
ar Girios kalvų kapines, — šim
tai paminklų prabyla į tave lietu
viškom pavardėm: Kirša, And
riušis, Mickūnas, Kalvaitis, Baš- 
kys, Geronaitis, Šimkus, Sur
vila . . . Atseit, dar neseniai čia 
gyveno geros ir komplikuotes- 
nės valios žmonės, o dabar teby- 
loja tik jų vardai ir pavardės šal
tam akmeny! . .

Šių metų pavasaris ir vasara 
Bostono lietuvių sodybos nesu
krėtė ryškiom praradimo staig
menom, gal daugiau buvo vedy
bų ir krikštynų, o ne laidotu
vių. Atrodo, likimas rengė mum 
“pokylį” tam laikui, kada gražio
ji šių metų vasara skuba į savo 
saulėlydį. . .

Praradimo duoklę pirmasis 
atidavė kaimyninis Worcesteris, 
Mass. Ten rugpiūčio 29 mirė ra
šytojas ir pedagogas Antanas 
Giedraitis-Giedrius, jaunimo 
žurnalų ir jauniminės literatūros 
kūrėjas, iki šiol dar nepakanka
mai mūsų įvertintas ir suprastas. 
Aišku, tai skaudžiai palietė ir 
Bostono lietuvius , nes dar ir da
bar mūsų tarpe tebegyvena ve
lionio rašytojo sesuo ir brolis 
Izidorius.

Rugsėjo 3 Bostone su gyveni
mu atsiskyrė dipl. inž. Aleksand
ras Lapšys, veiklus, pareigingas, 
uolus mūsų pakrantės vyras, tau
rus lietuvis patriotas.

Kitą dieną, rugsėjo 4, tik aš
tuonetą dienų pagulėjęs ligoni
nėj, mirė poetas Petras Pilka, 
o dar kitą dieną, rugsėjo 5, 
savo gyvenimo dienas baigė dar 
jauna moteris — med. laborantė, 
skautų veikėja, uoli skaučių ži
dinio narė Aldona Labuckaitė. 
Taigi ištisą savaitę ėjom iš šer
menų į šermenis, o tai juk ne
gali neatsiliepti žmogaus širdy. 
Tarkit, seserys ir broliai, ar to
kia “duoklė” per tokį trumpą 
laiką nėra per didelė vienai Bos
tono lietuvių šeimai? . .

-o-

Negalima buvo neparašyti 
šios liūdnos kronikos, nes visi 
mirusieji buvo gana dažnai su
tinkami, artimi ir gerai pažįsta
mi žmonės. Tačiau keletą aki
mirkų stabtelsiu tik prie velio
nio poeto Petro Pilkos, nes jis 
buvo ir kolega, ir bičiulis, ir, 
kiek aš pajėgiau jį pažinti, mi- 
moziškai jautrios sielos vyras.

Kai atkilom į Ameriką ir į- 
sitvirtinom Bostone, su Petru 
Pilka netrukus užsimezgė šilti ir 
draugiški ryšiai. Kurį laiką vieni 
kitus lankėm, turėjom ką vienas 
kitam pasakyti. Ilgainiui tie bi
čiuliški santykiai vėso, bet nie
kad jie nebuvo užgesę — kur 
besusitikę, pasinerdavom į jau
kų pokalbį, jautrų žmogišką ry
šį atgaivindavom. Tik pats poe
tas Petras Pilka, gal apsivylimų, 
gal tik jam vienam težinomų 
sielvartų slegiamas, vis giliau 
grimzdo į vienišumą, į atsisky
rėlio ir gal į filosofo buitį. Taip 
pro mus pralėkė keliolika metų! 
Ar poetas Petras Pilka per tą 
laiką ką nors naujo sukūrė? 
Į tą klausimą jis atsakydavo tik 
drovia šypsena . . .

Kai dabar žmogus krypteli į 
tą netolimą praeitį, gal ir neno
rom iškyla nesmagūs klausimai: 
ar mes, jo draugai Bostone, su
pratom ir prideramai įvertinom 
poetą Petrą Pilką? Ar patys ne- 
padėjom jam grimzti į uždarą 
vienatvę? Ar nepajėgėm, ar 
nenorėiom įtraukti jo į tą sriau-

Poetas Petras Pilka. Dail. J. 
Penčylos šaržas.

tą, kuriame patys gyvenom ir 
virėm? Ar jis pats, mūsų pui
kybėm ir tuštybėm apsivylęs, 
stengėsi nuo mūsų nutolti?

Aišku, visi tie klausimai (o jų 
galėtų būti ir žymiai daugiau) 
nesulauks net apytikrio atsaky
mo, nes mūsų bičiulis, kuris dar 
neseniai gyveno mūsų tarpe, 
šiandien yra tik šaltų pelenų 
urna . . .

Poetas Petras Pilka buvo itin 
uždara asmenybė, visą gyveni
mą buvusi ištikima savo įsitiki
nimam, jausmam ir principam. 
Tačiau vieno dalyko ir jis nega
lėjo nuslėpti nuo mūsų akių 
— tai savo meilės lietuviška
jam žodžiui, lietuviškai knygai. 
Visa tą, kas buvo mūsų išleista 
pokario Vokietijoj, visa tą, kas 
iki šiol buvo sukurta ir atspaus
dinta Amerikoj ir kitose lietu
vių gyvenamose šalyse, galima 
rasti velionio Petro su dideliu 
rūpestingumu rinktoj bibliote
koj. Ak, visi mes turim dides
nius ar mažesnius lietuviškųjų 
knygų rinkinius, bet gana daž
nu atveju tie rinkiniai yra ne
pilni ir spragoti. Petro Pilkos 
biblioteka tuo požiūriu šviečia 
išskirtiniu pavyzdžiu, mūsų nu- 
knygėjimo dienom kelia tiesiog 
nuostabią savosios knygos meilę.

Kartą, kai mudu dairėmės jo 
knygų puošniose ir tvarkingose 
lentynose, aš surezgiau griozdiš
ką “materialistinį” klausimą: 
“Mielas Petrai, tokie knygų rin
kiniai tai juk nemenkas pinigas, 
ar pačiam ne per sunki tokia iš
laidų našta?” Atsakymas buvo 
trumpas: “Aš nelaukiu, kol susi
daro išlaidų krūva, lietuvišką 
knygą aš perku tučtuojau, kai tik 
ji pasirodo parduotuvėse.” Argi 
būtų sunku tokio atsakymo po
tekstę iššifruoti? Kai savų knygų 
neperki penkerius-septynerius 
metus, tada, savaime supranta
ma, susidaro nemenki pinigai, o 
kai jas perki tučtuojau, kasmet, 
tai juk tų knygų nėra tūkstan
čiai, nėra ir šimtai . . .

Petras Pilka kaip poetas nie
kad neieškojo garso ir populia
rumo, savo eilėraščių rinkinius 
leisdavo mažais tiražais, tarsi 
nenorėdamas, kad jo poetinis 
žodis pasklistų visuomenėj. Štai 
laikau rankose jo originalios ir 
savaimingos lyrikos knygą 
“Žvaigždžių ieškojimas”, kurioj 
alsuoja Tėvynę praradusio žmo
gaus jausmai, apsivylimai, siel
vartai, viltys ir niekšingo žmo
gaus prakeikimai. Tos knygos 
metrikoj rašoma: “Tiražas 100 
numeruotų egzempliorių. Išleis
ta 1950 metais. Neparduodama 
(mano pabr. — St. S.).” Kodėl 
neparduodama? Galimas daly
kas, jog poetas nenorėjo, kad 
žmonės išgirstų nors ir tokį ap
nuogintos sielos šūksmą:

Lig Eitkūnų lėkė vėjas. 
Liki sveikas! Aš — toliau.
Ak, kad būčiau akmenį 

turėjęs,

O ne širdį, plyštančia pusiau!
Žvaigždžių ieškojimas, 6 pusi.
Kiti Petro Pilkos poezijos rin

kiniai: Penki fragmentai 1936, 
Dienų griuvimas 1937, Parduo
tas vardas 1938, Žalioji prima
dona 1939, Žvirbliai Inkilėnuos 
(jaunimui) 1952. Žinoma, visi tie 
leidiniai dabar yra niekur negau
namos retenybės. Kas žino, gal 

atsiras organizacija ar atskiras 
žmogus, kuris sudarys nors rink
tinį Petro Pilkos poezijos tome
lį, tuo pastatydamas jam ilgiau 
ištveriantį pomirtinį paminklą . .

-o-
Petras Pilka gimė 1908 rug

piūčio 1 Galų viensėdy, Balnin
kų vai., Ukmergės apskr.. 1930 
jis baigė Ukmergės valstybinę 

gimnaziją, 1930-34 studijavo li
teratūrą Vytauto Didžiojo uni
versiteto humanitarinių mokslų 
fakultete. Po to tarnavo Aukšt. 
karo mokykloj, o 1940-44 buvo 
Valstybinės leidyklos sekre
torius Kaune. 1949 atvyko į JAV 
ir apsigyveno Bostone. Nuo 
1953 ilgesnį laiką dirbo Liet. 
Enciklopedijos leidykloj. Mirė, 
kaip jau minėta, 1977 rugsėjo 4, 
palaidotas Everetto kapinėse.

Praėjusį pavasarį, kai Bostone 
lankėsi muzikė Ant. Gučiuvienė 
iš Australijos, gana gausus būrys 
vadinamų kultūrininkų susirin
kom Pilkų namuose. Gražų ir iš
taigų namą So. Bostono Thomas 
parke Petras Pilka padarė dar 
gražesnį ir estetiškesnį (pats 
Petras iki panagių buvo este
tas), iš kurio langų ir balkono 
matai Atlanto įlanką ir būrį salų, 
pasineri į vandenis ir į tolumas. 
Tada neištarta mintimi palinkė
jau: tegu Petras tuose namuose 
gyvena šimtą metų! Jis pats, 
kaip visada, buvo aukštas, liek
nas, elegantas, tik dar labiau nu
grimzdęs į save, sunkiai ap
čiuopiamo liūdesio prislėgtas, 
nekalbus, lyg jau ne mūsų tarpe 
būtų jo rūpesčiai ir džiaugsmai. 
Pasirodo, jis jau žinojo, kad jį 
piauna sunki liga (plaučių vė
žys), o mes jo namuose dai
navom, šūkavom ir linksmino
mės, nes visiškai nieko apie jo 
ligą nebuvom girdėję . . .

Velionis paliko našlę Emiliją 
ir dukrą Luaną su šeima. Tegu 
poeto Petro pelenam būna ra
mybė svetingoj Amerikos žemėj, 
o likusiom jo žmonai ir dukrai 
tegu pro gedulo debesis prasi
skverbia nors vienas kitas pra- 
giedrulys.

FILMAS APIE SIMĄ KUDIRKĄ

CBS centrinėj būstinėj New 
Yorke spalio 4 pamatėm jau se
niai lauktą filmą apie Simą Ku
dirką. Filmą susuko The Jozak 
bendrovė iš Californijos, bend
radarbiaudama šu CBS televizi
jos tinklu. Pavadintas The De- 
fection of Simas Kudirka. Jį 
pamatyti buvo didelė šventė 
tiem, kurie į jį įdėjo tiek daug 
darbo, didelė šventė Simui Ku
dirkai ir jo šeimai, ir, be abejo, 
bus didelis džiaugsmas visiem 
lietuviam, kai tą filmą išvys te
levizijos ekranuose kiek vėliau 
šį sezoną.

Atrodo, kad šis filmas bus pats 
didžiausias lietuviškos propa
gandos balsas į laisvąjį pasaulį 
nuo to laiko, kai Simas Kudir
ka įvykdė savo lemiamą šuolį 
į laisvę. Jis gali būti ir pats 
efektingiausias sovietinės siste
mos apkaltinimas, kokį iki šiol 
esam matę per JAV televizijos 
tinklą (netvvork). Iki šiol televi
zijos programose ir filmuose dar 
vis kaltinami naciai už jų prieš 
35 metus įvykdytus nusikalti
mus, ir vengiama platesnei ame
rikiečių masei parodyti tikrąjį 
Sovietuos veidą. Šis filmas tą 
spragą efektingai užpildys. Jame 
yra stipriai pasijuokiama iš kagė
bistų, iš sovietinio teismo; pa
rodomas sovietinis kalėjimas, 
koks jis yra iš tikrųjų; atsklei
džiama ir teroro sistema, egzis
tuojanti Sovietijoj.

Žiūrint į šį filmą grynai iš 
lietuviško taško, žiūrovui norė
tųsi matyti ir girdėti daugiau 
apie Lietuvą, jos okupaciją ir tos 
okupacijos pasekmes. Tačiau ir 
tai, kas pasakyta, yra daug dau
giau negu mes bet kada esam 
matę ar girdėję per televizijos 
tinklą. Kudirka vienoj vietoj pa
aiškina, kad Rusija okupavo Lie
tuvą ir ją triuškina. Sovietiniam 
teisme pareiškia, kad jis neiš
davė savo tėvynės Lietuvos; 
vienoj vietoj jis turi poros sa
kinių pokalbį net lietuvių kalba

Ragana, laumės ir miškiniai “Kūlgrindos” spektakly Chi
cagoj 1977

“KŪLGRINDA” 
PAKELIUI
Į CLEVELANDĄ

Kas ta “Kūlgrinda”? Žemai
čiai kūlgrindos žodžiu vadina 
per pelkę akmenimis grįstą slap
tą kelią. Bendrine mūsų kalba 
būtų slaptakelis. Šiuo atveju taip 
vadinamas dviejų veiksmų su 
prologu ir epilogu muzikinis 
veikalas, kuriam libretą parašė 
Nijolė Jankutė, o muziką sukū
rė Aloyzas Jurgutis. Jame susi
duria du pasauliai. Fantastinio 
pasaulio laumės, miškiniai ir ra
ganos su kaimo merginomis ir 
vaikinais. Veiksmas vyksta slap
tingoj užburtoj Kūlgrindos saloj 
ir Paežerės kaime.

Laumė Gilanda trokšta žmo
gaus meilės. Joninių naktį pra
žysta paparčio žiedas, kuriuo 
Gilanda papuošia savo rankos 
pirštą. Tai kelias į žmogaus šir
dį. Tik ragana Varūna stebisi: 
“Kam tau žiedo užburto, tu be 
burtų graži!” Nors įspėjama, 
kad, kartą išėjusi į žmones, Gi
landa negalėsianti grįžti pas lau
mes, jei nepaskandinsianti savo 
mylimojo gelmėse prie Kūlgrin
dos, ji nusikerpa kasas ir nutrau
kia ryšius su fantastiniu pasau
liu.

Kaimo jaunimas ruošiasi Joni
nių nakties linksmybėm. Pasiro- 

su atėjusiais jį suimti kagėbis
tais Vigilant laive.

Didžiausia šio filmo dalis, gal 
apie trys ketvirčiai, yra skirta 
atvaizduoti įvykiam Vigilant ir 
Sovietskaja Litva laivuose 1970 
lapkričio 23 — Kudirkos šuo
lio į laisvę dieną. Įvykiai per
duoti dramatiškai ir labai jaut
riai, bet taip pat ir realiai. Ak
torius Alen Arkin, taip puikiai 
atliko Simo Kudirkos rolę, kad 
CBS vadovai sakosi maną, jog 
už jos atlikimą jis yra iki šiol 
rimčiausias kandidatas gauti 
Emmy premijai (tai televizijos 
premija, tolygi Oscaro premijai 
filmų pasauly).

Apie šį filmą bus straipsniai 
TV Guide, Peoples ir kituose 
žurnaluose, New York Times ir, 
be abejo, daugely mažesnių 
laikraščių. Spalio 5 Simas Ku
dirka turėjo trijų valandų pokal
bį su vienu iš TV Guide žur
nalo redaktorių; vertėjaujant 
Daivai Kezienei, turėjo progos 
papasakoti savo istoriją.

CBS ieško tinkamo laiko šiam 
filmui parodyti, kad jis nesi- 
kirstų su kitomis aukštos vertės 
programomis. Taip pat ieško 
šiam filmui tik vieno ar dviejų 
sponsorių, kad neatskiestų jo 
vertės daugeliu pertraukų iš 
įvairių sponsorių. Planuoja šį 
filmą panaudoti visoj Amerikoj 
kaip priemonę skiepyti vaikam 
patriotizmą, išmokyti jaunimą 
vertinti Amerikos laisvę. Tokias 
programas CBS planuoja šimtui 
JAV miestų, bendradarbiaujant 
su vietovių Board of Educa- 
tion įstaigomis. Taip pat turi 
planus šį filmą paskleisti visa
me laisvajam pasauly.

Ir dar vienas įdomus daly
kas. Kadangi Nevv Yorko lietu
viai tiek daug prisidėjo prie 
Kudirkos laisvinimo, CBS vado
vai sutiko šį filmą parodyti lie
tuvių visuomenei New Yorke, 
prieš rodydami jį televizijoj.

(Panaudota informacija, per
duota Romo Kezio per Laisvės 
Žiburio radiją) 

do Elytė, Andriaus sužadėtinė. 
Ji nerami, nes Andrius išėjęs į 
Kūlgrindos salą paparčio žiedo 
ieškoti. Dėdė Degutinis pasako
ja gūdžią tos salos legendą.

Andrius grįžta ne vienas, bet 
su nepažįstama gražia mergina. 
Tai merginos drabužiais apsitai
siusi laumė Gilanda. Andrius 
nueina su ja, Elytė nelaiminga. 
Kai paaiškėja, kad Andrius nori 
vesti laumę, tarp kaimo mergi
nų ir Gilandos įsižiebia neapy
kanta. O dar gandonešė Ona nu
girsta Andriaus ir Gilandos po
kalbį.

Įtampose Andrius jau abejoja 
savo meile. Jis susitaiko su Ely
te. Gilanda paverčia Elytę die
medžio krūmu. Tai dar vienas į- 
rodymas, kad ji laumė. Andrius 
puola jos smaugti, bet vyrai jį su
laiko. Jaunimas išvaro Gilandą, 
Andrius nuo jos nusisuka galuti
nai. Gilanda galėtų grįžti pas 
laumes tik paskandinusi savo 
mylimąjį Kūlgrindos gelmėse. 
Bet ji myli Andrių, ir laimi mei
lė: Gilanda atburia Elytę ir pati 
pasiverčia diemedžiu.

Pranyksta dabar burtai, apža
vai ir paparčio žiedas, nenupir- 
kęs žmogaus širdies. Nuskamba 
miškinių choras, kad laumė ne- 
grįšianti drobių skalbti vakare ir 
versmė jai ne išplausianti kasų.

“Kūlgrinda” Clevelande sta
toma lapkričio 12 DM Nuolati
nės Pagalbos parapijos salėj. 
Chicagos Dainavos ansamblio 
gastroles organizuoja JAV LB 
Clevelando apylinkės valdyba. 
Bilietai jau platinami. Visi kvie
čiami “Kūlgrindą” Clevelande 
pamatyti bei išgirsti. (StB)

VYTENIO 
VASYLIŪNO 
KONCERTAS 
VOKIETIJOJ

Dr. Vytenis Vasyliūnas atliko 
tris vargonų koncertus Vakarų 
Vokietijoj. Liepos 5 jis koncerta
vo Šv. Morkaus bažnyčioj Imbs- 
hausen, liepos 9 — Sv. Mika
lojaus bažnyčioj Salzgitter-Le- 
benstedt, liepos 16 — Ham
burge. Visuose trijuose koncer
tuose grojo atmintinai. Laik
raštis “Salzgitter Zeitung” iš
spausdino apie jį recenziją. Čia 
pateikiamas jos laisvas vertimas.

“Dr. Vytenis Vasyliūnas, kuris 
dirba kaip fizikas, davė vargonų 
koncertą Šv. Mikalojaus bažny
čioj Salzgitter-Lebenstedt. Gi
męs Lietuvoj, fizikas studijavo ir 
muziką; koncertavo Vokietijoj ir 
užsieny. Solisto programa buvo 
labai kontrastiška, net nuvedusi 
iki “Offertoire sur les grands 
jeux” Couperino. Couperino 
bažnytinė muzika dvelkia Bacho 
dvasia, nes abu kompozitoriai 
gyveno toj pačioj epochoj. Pir
mieji pasažai ir pirmieji muzi
kos garsai rodė Vasyliūno didelį 
meistriškumą registrus valdant, 
taip pat ir individualinę dalyko 
interpretaciją. Pirmuoju stipriu 
kontrastu buvo J. Brahmso 
“Choralvorspielen”, Po Bacho 
C moli sonatos ėjo trumpa Je
ronimo Kačinsko Fantazija 
(1970). Šitoj muzikoj atpažįstam 
pirmuosius žingsnius modernio
sios bažnytinės šio šimtmečio 
muzikos. Šiame veikale, kaip ir 
Cesar Franck “Piece Heroiųue”, 
reiškiasi Vasyliūno didelis 
meistriškumas. Abu paskutinieji 
veikalai retai yra girdimi, jie pa
sižymi spalvingu skambesiu, 
turtinga moduliacija ir duoda 
daug vietos individualiai nau
doti registrus.”

Atsiųsta 
paminėti

Jonas Grinius — VEIDAI IR 
PROBLEMOS LIETUVIŲ LI
TERATŪROJE. II. Redagavo 
A. Liuima, S.J. Išleido Lietu
vių Katalikų Mokslo Akademi
ja. 1977. Roma. Spausdino “Pli- 
niana” spaustuvė Selei Umbro 
miestelyje (Perugia-Italia). XII 
ir 500 psl. Didelio formato. 
Kaina 20 dol. Užsakymus siųs
ti: L.K.M. Akademijos Reikalų 
Vedėjui, Piazza della Pilotta 
4, 00187 Roma, Italia.

Tai lietuvių literatūros stu
dijų ir kritikos straipsnių ant
rasis tomas. Pirmasis buvo iš
leistas 1973. Autorius — dau
geliui mūsų gerai pažįstamas 
literatūros profesorius, kritikas 
ir dramaturgas.

Šio antrojo tomo nagrinėjimai 
(skyriai): Juozas Tumas Vaiž
gantas — integralinis realistas, 
Marija Pečkauskaitė — roman
tikė krikščionė, Balys Sruoga 
— dramų rašytojas, Jonas Ais
tis — nuskriausto žmogaus dai
nius, Salomėja Nėris kryžkelė
je, Juozas Paukštelis ir Antanas 
Vaičiulaitis, Vincas Ramonas — 
impresionistinis romanistas, 
Keli tremties poetai arba be
žemiai.

Visi skyriai suskirstyti smul
kiau: pradedama žvilgsniu į Tu
mo Vaižganto asmenį ir bai
giama tremties poetais humo
ristais.

Pats autorius apie savo vei
kalą atsiliepia šiaip:

“Šiuose nagrinėjimuose buvo 
ir yra mėginama pažvelgti į 
įvairių autorių (gyvų ir miru
sių) kūrybą bei ją vertinti sa
varankiškai, nepaisant vadovėli
nių tezių bei įsigalinčių nuo
monių, ne kartą net sąmonin
gai einant prieš jas. Todėl kai 
kuriuose straipsniuose yra šiek 
tiek polemikos. Atrodė, kad, ne
vengdama atviro nuomonių su
sidūrimo, laisva kritika gali ar
čiau prieiti prie rašytojo, tikrų 
problemų su jo laimėjimais ir 
nepasisekimais”.

Šiam autoriaus požiūriui ga
lima nuoširdžiai pritarti, net ir 
ne visur sutinkant su jo pa
teiktais vertinimais.

Lietuvių literatūros studijų 
bei kritikos išeivijoj nėra daug. 
Tad šio vertingo leidinio abie
jų tomų pasirodymas mus džiu
gina. Laukiam trečiojo.

Pranas Manelis — KRISTUS 
IR EUCHARISTIJA. Dievo 
veikla išganymo istorijoje. Išlei
do Krikščionis Gyvenime, 1977. 
Knygų serija Nr. 15. Kalbą tikri
no Petras Balčiūnas. Įrašus pie
šė Telesforas Valius. Spausdino
N. Pr. Marijos Seserys, Putnam, 
Conn. Kietais viršeliais, 384 psl. 
Kaina 7 dol.

Knygos pradžioj autorius pasi
sako: “Dievo valia daugelį metų 
dirbau Notre Dame kolegijoje 
(Belmont, Califomia) ir tarp kita 
ko mokiau teologijos apie Kristi), 
Bažnyčią ir sakramentus. Bemo
kydamas pastebėjau, kad šių 
dienų žmogus, ypač jaunimas, 
neturėdamas gilaus tikėjimo į 
Kristų ir jo veiklą Bažnyčioje, 
kažkaip blaškosi. (. . .) Kristus 
veikia žmogaus labui Bažny
čioje per sakramentus. Eucha
ristija Viešpats veikia ypatin
gai intymiai. Todėl II Vatikano 
Susirinkimas laiko Eucharistiją 
viso krikščioniškojo gyvenimo 
centru, versme bei viršūne. Štai 
kodėl manau, kad yra būtina pa
sisakyti išsamiau apie Kristaus ir 
Evangelijos paslaptį.” Apie tai ir 
pasisakoma šioj studijoj.

Knygos turinį sudaro penki 
skyriai: Kristus ir jo buvimas bei 
veikla istorijoje, Eucharistijos ir 
jos teologijos istorinė apžvalga, 
Kristaus buvimas Eucharistijoje, 
Transsubstanciacija arba peres- 
minimas, Eucharistinis bend
ravimas arba komunija, Eucha
ristija kaip auka.

Pabaigoj trumpai rašoma apie 
knygos mecenatą kun. Antaną 
Vilkaitį, mirusį 1975 birželio 23 
(įdėta ir jo nuotrauka) ir apie 
patį autorių kun. Praną Manelį, 
mirusį 1977 balandžio 10 ir ne
besulaukusį šio savo veikalo iš
leidimo.
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(Tęsinys)

Popiet beveik visi studijų sa
vaitės dalyviai iškylavo. Du pil
ni autobusai, vadovaujami inž. 
A. Vilčinsko ir P. Tričio, iš 
Kingsvvoodo išriedėjo į Windso- 
rą. Vienas autobusas ten ir pali
ko arčiau susipažinti su karalie
nės rūmais ir pačiu miestu. Kito 
autobuso keleiviai, tik iš lauko 
dirstelėję į rūmus, pasuko į Ox- 
fordą. Vėliau abu autobusai susi
tiko Lietuvių sodyboj.

Oxfbrde dėmesį patraukė gar
susis universitetas, susidedąs iš 
daugelio kolegijų. Kiekviena ko
legija turi savo rūmus, kur stu
dentai gyvena ir mokosi. Ne
atskiriama rūmų dalis yra koply
čios ar bažnyčios. Viena jų, nuo
stabiai didelė ir graži, vadina
ma katedra. Visos kolegijos suda
ro atskirą universitetinį mieste
lį, dvelkiantį gilia senove. Visi 
pastatai gotikos stiliaus, seni. 
Kadangi buvo atostogų metas, 
ne visas patalpas buvo galima 
apžiūrėti. Kai kuriose vyko me
no parodos.

Lietuvių sodyboj tą dieną 
vyko skautų ir jaunimo stovyk
los uždarymo iškilmės. Prieš va
karienę prie ežerėlio gražiai 
šoko ir dainavo Los Angeles an
samblis Spindulys. Bevakarie- 
niaujant priartėjo ir vakaras. Visi 
susirinko į aikštelę miške. Prog
ramą pradėjo v.s. J. Alkis. Pa
dėkos žodį rėmėjam ir svečiam 
tarė stovyklos viršininkas v.s. J. 
Maslauskas. Dar kalbėjo v.s. 
vysk. A. L. Deksnys, Lietuvos 
pasiuntinys Londone V. Balic- 
kas, Spindulio vadovė O. Razu- 
tienė. Į aikštę pakviestas jauni
mas iš Kalifornijos sugiedojo 
“Marija, Marija”. Nuleidžiant 
vėliavą, skambėjo Lietuvos him
nas.

Laužą uždegė V. Balickas. 
Programai patyrusiai vadovavo 
O’Brien. Aidėjo skautų dainos, 
pokštai, kuriuos lydėjo jaunat
viškas juokas. Sodyboj 10 dienų 
stovyklavo daugiau kaip šimtas 
lietuviškojo jaunimo: 30 iš Vo
kietijos, 3 iš JAV-bių, 1 iš Šve
dijos, kiti iš Didž. Britanijos. 
Vokietijos jaunimo grupę suor
ganizavo ir jai vadovavo stud. M. 
Šiušelis.

Ketvirtadienis pradėtas dr. J. 
Girniaus iš Bostono (JAV) pa
skaita, gvildenančia mus kan
kinantį klausimą — Kur šian
dien stovi lietuviškoji išeivijos 
bendruomenė, virtusi jubiliate? 
Prelegentas pasinaudojo savo 
paties susisteminta gausia statis-

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt!

PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS
1978 birželio 28 — liepos 3 Toronte, Kanadoj, ruošiamos 

Pasaulio Lietuvių Dienos (PLD). Jas apima trys atskiri rengi
niai: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas, V-oji Kanados ir 
JAV lietuvių dainų šventė ir Pasaulio Lietuvių sportinės žai
dynės.

1978 sukanka 60 metų nuo Lietuvos valstybės nepriklau
somybės atstatymo ir 40 metų nuo tautinės olimpiados Kaune. 
Pasaulio Lietuvių Dienos ir padės iškilmingai atšvęsti tas bran
gias sukaktis.

Nuo amžių lietuvis visada išliko lietuviu ir ryškiai savo 
būdu ir kultūra išsiskyrė iš kaimyninių tautų. Teisė turėti sa
vitą valstybinę ir tautinę santvarką buvo laimima ir palaikoma 
sunkiomis kovomis. Kova už lietuvio teises pavergtoj tėvynėj 
ir šiandien didvyriškai tebevyksta. Lietuvis visais amžiais rei
kalavo savo teisių, bet lygiai jas pripažino ir kitiem. Pasaulio 
Lietuvių Dienos ir turėtų tapti galinga, gausia ir didinga de
monstracija už lietuvio teises, už lietuvišką kultūrą ir tikėjimo lais
vę pavergtoj tėvynėj. Todėl mes ir kviečiam visus lietuvius ruoštis į 
Pasaulio Lietuvių Dienas Toronte, Kanadoj. Mes užtikrinam To
ronto lietuvių svetingumą.

Netenka nė minėti, kad PLD surištos su didelėmis išlai
domis. Todėl Pasaulio Lietuvių Dienų organizacinis komitetas 
ir skelbia Pasaulio Lietuvių Dienų vajų. Prašom ateiti į talką 
su aukomis, kai Bendruomenės apylinkių, sporto klubų, chorų 
vadovai į Tamstas kreipsis. Pasaulio Lietuvių Dienos turi parody
ti saviem ir svetimiem, kad lietuviškasis solidarumas reiškiasi 
darbais ir auka.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra tikrasis ir nuolatinis ry
šys, kuris jungia lietuvį su lietuviu. T’k tampri ir sava bend
ruomeninė dvasia gali laiduoti Pasaulio Lk; tuvių Dienų sėkmin
gumą. Ypač tėvai ir globėjai prašomi siųs!i lietuviškąjį jauni
mą, nes užmegzti ryšiai, pažintys bei lietuviška aplinka ves į švie
sesnę ir lietuviškesnę ateitį.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba
JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba
Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimo organizacinis k-tas 
V-osios Kanados ir JAV lietuvių dainų šventės org. k-tas 
Pasaulio Lietuvių sportinių žaidynių organizacinis k-tas 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba

Dr. V. Vasyliūnas

tika, ją pateikė klausytojam ir 
padarė įžvalgias išvadas. Tai 
ilgo ir kruopštaus darbo vai
sius.

Pirmiausia konstatavo, jog su
darom išeivinę Lietuvą. Visų 
lietuvių kūryba priklauso tau
tai. JAV-bių lietuviai XIX amž. 
spinduliavo kultūrinę šviesą į 
Lietuvą. O mes? Tragiškomis 
dienomis išvykom jauni ir išsi
mokslinę. Daugiau kaip pusė ra
šytojų atsidūrė svetur. Jie savo 
kūryba pateisino egzodą. Jauni 
kūrėjai, likę Lietuvoj, būtų turė
ję nutilti arba supilkėti, o vy
resnieji — persiauklėti. Apie 15 
pokario metų egzodo literatūra 
persvėrė tėvynėj likusių. Paskai
tininkas vardais išvardijo, kurie 
rašytojai, literatūros kritikai, kal
bininkai, istorikai, filosofai, so
ciologai ir kitų sričių mokslinin
kai pasireiškė tremty kaip vai
singi kūrėjai. Prie jų kūrybos 
tenka dar pridėti Chicagos ope
rą, chorus, tautinių šokių gru
pes, mokyklas ir kitus sambū
rius.

Dr. Girnius pateikė žymesnių 
lietuvių mokslininkų ir kultūri
ninkų apžvalgą pagal amžių, su
grupuodamas juos penkme
čiais. Išvada — trūksta viduri
nio amžiaus ir jaunų žmonių. 
Atvykę čia prieš 33 metus, nera
dom lietuviško jaunimo. Šian
dien padėtis panaši. Atsiduriam 
tautinėj dykynėj. Jaunimas ne
įstengia organiškai įaugti į lie
tuvybę, išsiugdyti lietuvišką są
monę. Tėvai per mažai rūpina
si savo atžalynu. Lietuviškas 
bendravimas nėra pakankamas 
įaugti į lietuvišką bendruome
nę. Reikia įaugti į lietuvišką 
kultūrą. Daugėja lietuviškų 

knygų neskaitančių nuošimtis, 
nesirūpinama lietuviškų šeimų 
kūrimu. Vestuvės virsta tautinė
mis laidotuvėmis. Didelė dalis 
jaunimo pasitenkina vien tik 
šokiais ir sportu. Mūsų mokyklo
se daug ko mokoma, bet mažai 
teišmokoma. Baigusiem savait
galių mokyklas turėtų būti ruo
šiami lituanistiniai kursai. Rei
kia pratinti jaunimą daugiau 
skaityti: neskaitąs žmogus yra ir 
nemąstąs.

Paskaitininkas atmetė pažiū
rą, kad nuotaiką galima pagerin
ti akių užmerkimu. Jo nuomone, 
tikrovės pažinimas nereiškia jos 
pripažinimo. Beįsigalinčią re
zignaciją siūlė keisti rezistenci
ja. Užklups lietuvybės sutemos, 
jei nepasipriešinsim nutauti- 
mui. Kai kas rezignaciją teisi
na faktu, kad visos išeivių gru
pės anksčiau ar vėliau nutaus
ta. Tai nerimtas argumentas. 
Nors visi žinom mirsią, bet vis 
vien rūpinamės gyvenimu. 
Bendruomenė miršta, kai nusto
ja noro gyventi. Ateitis bus to
kia, kokios esam verti.

Diskusijos buvo gyvos, nes 
lietė gyvybinius klausimus. Be 
kitų klausimų, aiškintasi ir prie
žastys, dėl ko jaunimas šalinasi 
nuo lietuviško gyvenimo. Jis 
stovįs prieš alternatyvą: užsida
ryti lietuviškame gete ar jungtis 
į verdantį tarptautinį gyvenimą. 
Lietuvių renginiai turėtų būti 
įvairesni ir įdomesni. Jaunimas 
sugrįš, jei patirs, kad jis gali 
būti naudingas konkrečiam Lie
tuvos reikalui. Mum trūksta jau
nimą patraukiančių vakarietiškų 
polėkių.

Aiškindamas iškeltus klausi
mus, dr. Girnius pastebėjo, kad 
sovietinė ir amerikinė tautų for
mavimo praktika daugeliu atve
jų panašios. Lietuviškasis jauni
mas dažnai nugrimzta vidutiniš
kame amerikietiškume, kurį bū
tų sunku pavadinti vakarietišku- 
mu. Neginčytina, kad šalia min
ties turėtume savo jaunimui pa
siūlyti ir širdies.

Ketvirtadienį popiet prof. dr. 
Vyt. Vasyliūnas iš JAV-bių, šiuo 
metu dirbąs mokslinį darbą Vo
kietijoj, skaitė nespecialistkm 
sunkiai įkandamą paskaitą apie 
žemės ir kitų planetų magne
tosferas. Klausytojus ypač stebi
no tuo, kad, būdamas jaunas 
mokslininkas, be jokio rašto lais
vai dėstė savo mintis lietuvių 
kalba, labai mažai tesinaudoda
mas angliškais terminais.

Žemės atmosferą sudaro oro 
sluoksnis. Oro molekulės žemėj 
yra elektriškai neutralios. Aukš
čiau (ca. 80 km) saulė jas skaldo 
į teigiamas ir neigiamas ir pa
verčia plazma. Magnetosferoj 
(120-150 km) molekulių judėji
mą kontroliuoja magnetinis lau
kas, kuris yra gana pastovus. Ve
nera magnetinio lauko neturi. 
Plazmos ir kitiem reiškiniam tir
ti amerikiečių NASA š.m. rug
piūčio 20 išsiusianti erdvės lai
vą Voyager 1 (spaudoj skaitėme, 
kad jis tikrai išsiųstas) į Jupite
rį, Saturną ir Uraną. Laive įra
šyti visų šį projektą ruošusių 
vardai, tarp jų ir dr. V. Vasyliū- 
no. Antras Voyager 2 esąs nu
matytas pasiųsti rugsėjo pradžioj 
(jau pasiųstas) kiek kitu keliu. 
Pro Jupiterį jis turėtų praskris
ti 1979 kovo mėn., pro Saturną 
— 1980 lapkričio mėn. ir 1986 
sausio mėn. pasiekti Uraną.

Žodžiu ir skaidrių pagalba 
prelegentas paaiškino apie šiau
rės pašvaistes ir kitus kosmo- 
grafinius reiškinius. Per diskusi
jas buvo paliestos ne tik su pa
skaitos tema tiesiogiai susi
jusios, bet ir parapsichologijos, 
skraidančių lėkščių ir kitos pro

blemos.

, .. ---- ------

PLATINAMAS S. KUDIRKOS 
LIUDIJIMAS JAV EPISKOPATO 

KOMISIJAI

Yra išspausdinta brošiūra ang
lų kalba “In Defense of Human 
Rights”. Jos antrinis pavadini
mas: Testimony of Simas Kudir
ka at the Bicentennial Convoca- 
tion on Globai Jųsticet Con- 
vened by the National Confe- 
rence of Catholic Bishops Com- 
mittee for the Bicentennial,

Dr. Jono Basanavičiaus minėjime spalio 2 Kultūros Židiny 
dainavo solistė Genė Ugianskienė. Prie fortepijono pianistė 
Aldona Kepalaitė. Nuotr. L. Tamošaičio

DIEVO BENDRIJA VISIEM
8
ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

Korin- 
tiečiai taip uoliai rūpinosi savo 
aukas kuo greičiau pristatyti Je
ruzalės bendrijai, jog Paulius tu
rėjo siųsti Titą padėti jiems 
“skubėti” (2 Kor 8, 16-24). Jis 
tikėjosi, kad jie duos, ką buvo 
pažadėję. Kiekviena bendrija 
“kas pirmąją savaitės dieną” 
(tai pirmoji užuomina, kad krikš
čionys žydų subatą buvo pakeitę 
sekmadieniu) tepadeda, kiek ga
lėdama, “kad rinkliavos neprasi
dėtų tiktai (Pauliui) atvykus”, 
aukas gabenti į Jeruzalę (1 Kor 
16, 1-4).

Pauliui, atrodo, buvo daromi 
priekaištai, kad, atsisakydamas 
priimti piniginę paramą savo iš
laikymui, jis tuo norėjo save iš
kelti arba elgėsi klastingai (2 
Kor 11, 7-11). Jam paramą siun
tė Makedonijos bendrijos. Tuo 
tarpu kiti keliaujantieji Evange
lijos skelbėjai, dirbę Korinte ir 
priėmę atlyginimą už savo triū
są, apkalbinėjo Paulių, lyg jis 
kažką negero mąstąs. Paulius, 
karčiai juos pašiepdamas, at
sakė:

“Jie Kristaus tarnai? Iš kvai
lumo sakau: aš juo labiau! Aš 
daug daugiau įdėjau triūso. Kur 
kas daugiau kalėjau. Esu gavęs 
nepalyginti daugiau rykščių ir 
daugel kartų buvęs mirties pa
vojuje. Nuo žydų gavau penkis 
kartus po keturiasdešimt be vie
no kirčio. Tris kartus gavau 
lazdų, vienąkart buvau apsvai
dytas akmenimis. Tris kartus 
pergyvenau laivo sudužimą, išti
są parą plūduriavau atviroje jū
roje. Dažnai būdavau kelionėse, 
upių pavojuose, pavojuose nuo 
plėšikų, pavojuose nuo savo 
tautiečių, pavojuose nuo pago
nių, miesto pavojuose, dykumos 
pavojuose, jūros pavojuose, 
pavojuose nuo netikrų brolių. 
Man teko daug triūsti ir vargti, 
dažnai budėti naktimis, badauti 
ir trokšti, dažnai pasninkauti, 
dažnai kęsti šaltį ir nuogumą.

Maryknoll, New York, July 14, 
1976.

Viršelio nuotrauka vaizduoja 
Simą Kudirką liudijantį JAV 
episkopato komisijai. Brošiūra 
turi 24 puslapius, kurių 12 skirta 
S. Kudirkos liudijimo tekstui, 
5 — Mordovijos lagerio politi
nių kalinių pareiškimui sovietų 
valdžiai, likusieji — įvadui ir už- 
klandai.

S. Kudirka savo tekste cituoja 
Jungtinių Tautų visuotinių žmo
gaus teisių deklaraciją ir pa
punkčiui įrodinėja, kaip šie 
principai yra laužomi Lietuvoj; 
pasiremia Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika.

Brošiūros mecenatas — prel. 
Juoząs Karalius. Spausdino 
lietuvių pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne.

Pavieniai asmenys ir organi
zacijos gali nemokamai ir neri
botu skaičium gauti šią brošiū
rą dalinimui iš Religinės Šalpos, 
351 Highland Blvd., Brooklyn,
N.Y. 11207.

IŠ SPAUSDINAMOS
KNYGOS “RAKTAS Į 
NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ”

Neminint viso kito, kasdien esu 
žmonių apgultas, rūpinuosi vi
somis bažnyčiomis” (2 Kor 11, 
23-28).

Nors šį laišką vadiname 2 
korintiečiams, tekstas, kurį mes 
turime yra sulipdytas iš keleto 
laiškų gabalų. Tai pastebima 
ypač nuotaikos pasikeitime tarp 
1-9 perskyrimų ir 10-13. Be to, 
6, 14-7, 1 aiškiai pertraukia min
ties raidą (tą dalį išėmus, eiga 
tampa aiški). Kadangi nežinome, 
kodėl Paulius šį laišką iš viso 
rašė, sunku atkurti originalą. 
Aišku tik tiek, kad turime ne 
vientisą tekstą ir kad kažko dar 
trūksta, žr. 1 Kor 5,9.

Išsiuntęs šį laišką, Paulius 
netrukus leidosi seniai apgalvo- 
ton kelionėn per Makedoniją į 
Korintą. Laiškas romiečiams bu
vo parašytas iš Korinto. Iš jo 
galima spręsti, kad rinkliava Je
ruzalės “vargšams” buvo atlikta 
Achajos ir Machedonijos bendri
jose. Be to Paulius planavo nu
gabenti aukas Jeruzalėn su jam 
duota bendrijų palyda ir tada, 
palikus rytinę Viduržemio sritį, 
keliauti Romon ir Ispanijon 
(Rom 15, 14-29). Matome, kad 
Pauliaus nešama Evangelija, lyg 
nesustabdoma banga, ritosi vis 
pirmyn. Gaila, kad nei jo Laiš
kai nei Apaštalų darbai nieko 
apie Pauliaus veiklą vakarinėje 
viduržemio srityje nerašo.

Suimtas Jeruzalėje
Pats Paulius nieko nesako nei 

apie savo kelionę į Jeruzalę, 
nei apie aukų perdavimą Jeruza
lės bendrijai, nei apie savo 
suėmimą. Apaštalų darbai 20-26 
kruopščiai aprašo Pauliaus grį
žimą per Makedoniją ir Joni
jos pakrantę ir jo jautrų atsisvei
kinimą su Efezo bendrijos vado
vais (Apd 20, 17-38). Nuo šios 
vietos Apaštalų darbų autorius 
ima įspėti skaitytoją, kad Pau
lius taps kankiniu dėl Evangeli
jos. Smulkus aprašymas kelio
nės į Jeruzalę prasideda Apd 21. 
Pakeliui Paulius lanko vietines 

krikščionių bendrijas: Tyre, 
Ptolemaide (nūdienis Ako Pa
lestinos pajūryje) ir Cezarėjoje, 
romėnų sostinėje Judėjoje. 
Krikščionis pranašas Agabas dar 
sykį primena pagonių apaštalo 
būsimą mirtį: “... paėmė Pau
liaus juostą ir, surišęs ja ran
kas ir kojas, pasakė: ‘Šventoji 
Dvasia kalba: Vyrą, kuriam pri
klauso ši juosta, tokiu būdu 
Jeruzalėje supančios žydai ir ati
duos į pagonių rankas’ ” (Apd 
21, 11).

Jeruzalės krikščionių bendri
ja, pagal Apaštalų darbus, Paulių 
gana nuoširdžiai priėmė. Bet kai 
romėnai jį suėmė, jie Pauliumi 
daugiau nesirūpino. Čia, atrodo, 
ir baigėsi jo ryšiai su Jeruza
lės krikščionimis. Apaštalų dar
buose Paulius pasako keletą vie
šų kalbų apie savo atsiverti
mą, pareiškia ištikimybę Raš
tams (Apd 22, 1-21; 23, 1-6; 24, 
10-21) ir įrodo, jog nei religinės, 

nei civilinės valdžios įstaigos 
neturi kuo jo apkaltinti. Apd 20, 
30-32 išreiškia autoriaus įsitiki
nimą: “Šitas žmogus nepadarė 
nieko baustino mirtimi ar kalėji
mu. Agripa Festui pareiškė: 
‘Būtų buvę galima paleisti šį 
žmogų, jeigu jis nebūtų šaukę
sis ciesoriaus’ ”,

Apaštalų darbai mini eilę as
menų, aktyviai besireiškiančių 
tuometiniame politiniame gyve
nime, kurių dėka galima bent 
apytikriai nustatyti aprašomų 
įvykių datas. Feliksas tapo Pa
lestinos gubernatoriumi maž
daug 52 m. ir buvo pakeistas 
Porcijumi Festu tarp 55 ir 60 
m. po Kr. Erodas Agripas II, 
Batanėjos, Gaulanito ir Tracho- 
nito karalius, paveldėjęs savo tė
vo sostą, jam mirus 44 m., savo 
valdžią išlaikė pataikaudamas 
romėnams iki 100 m. po Kr. 
Šios užuominos tiksliai nenu
stato, kada Paulius buvo suim
tas Jeruzalėje, bet iš jų galima 
daryti išvadą, kad tai buvo tarp 
55 ir 60 m. Būdamas Romos pi
liečiu, Paulius pareikalavo, kad 
jo byla būtų perduota impera
toriaus žiniai (Apd 25,10). Pau
lius išvyko į Romą, būdamas 
kalinys ir ją pasiekė visai kito
kiose aplinkybėse, negu kadaise 
buvo planavęs Laiške romie
čiams (16, 22-29).

(Bus daugiau)

— Vasario 16 gimnazijos evan
gelikų mokinių ekskursija, va
dovaujama kun. F. Skėrio, rug
sėjo 25 aplankė Rothenburg ob 
der Tauber istorinį miestą ir ki
tas vietoves. Pradedant 1956, 
tai buvo dvidešimtoji ekskursi
ja.

— Dr. Ernestas Paršelis yra 
Buenos Aires Universitad dėl 
Norte,Šv. Tomo Akviniečio var
do, filosofijos fakulteto deka
nas. Ernestas veikliai reiškiasi 
ir lietuviškoj bendruomenėj.

PREMIJA
UŽ POEZIJĄ

Lietuvių Rašytojų Draugija 
Lietuvos nepriklausomybės 60- 
čiui paminėti skelbia 1,000 dol. 
literatūrinę premiją už poeziją 
šiomis sąlygomis.

1. Premiją gali gauti tik gy
vas ir laisvajame pasauly gyve
nąs poetas, kuris savo iškilia 
poetine kūryba labiausiai gaivi
no, įkvėpė ir stiprino tautą 
vienu ar kitu metu nuo 1918 iki 
1978.

2. Premijuotiną poetą atrenka 
Lietuvių Rašytojų Draugijos su
daryta speciali komisija.

3. Premija negali būti dalina
ma tarp dviejų poetų.

4. Premija turi būti paskirta iki 
1978 sausio pabaigos ir negali 
būti nukeliama į vėlesnį laiką. 
Ji iškilmingai įteikiama Litera
tūros šventėj Nevv Yorke Va
sario 16-tos išvakarėse.

Literatūrinės premijos už poe
ziją mecenatas ir iniciatorius, 
Lietuvių Rašytojų Draugijai pa
aukojęs 1,000 dol., yra Klemen
sas Galiūnas iš Santa Barbara, 
Calif.
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ALTOS SUVAŽIAVIMAS
CHICAGOJ

Amerikos Lietuvių Tarybos 
37-tas suvažiavimas įvyko spalio 
8 Sheraton Tower viešbuty, Chi
cagoj.

Suvažiavimą sveikino Lie
tuvos gen. konsule J. Daužvar- 
dienė, perduotas sergančio 
vysk. V. Brizgio sveikinimas, 
Vliko vardu sveikino dr. B. Ne- 
mickas, PLB vardu — J. Šlajus, 
JAV LB vardu — M. Jakaitis, 
Šaulių s-gos vardu — M. Milko- 
vaitis. Šalia dar kitų sveikinu
sių žodžiu buvo ir gausa svei
kinimų raštu.

Apie Altos veiklą išsamų pra
nešimą padarė pirm. dj-. K. Bo
belis. Priminė, kad Altą pasku
tiniu laikotarpiu stengėsi Lietu
vos laisvinimo reikalui panau
doti Helsinkio susitarimų mum 
naudingus punktus. JAV užsie
nio politika užims pagrindinį 
vaidmenį Lietuvos atstatyme ir 
turim panaudoti visas priemo
nes, darant įtaką JAV valdžios 
žmonėm, kad ryžtingiau laikytų
si Lietuvos laisvės atžvilgiu. Be 
to, privalom turėti gerą ryšį su 
patriotiniu branduoliu Lietuvoj.

Gen. sekr. kun. A. Stašys 
pranešė, kad valdyba turėjo 7 
posėdžius ir kelis pasitarimus.

Rugsėjo
AIDAI

Straipsniai: Antanas Paškus — 
Vakarietiškas žmogus išlaisvini
mų sūkuryje; M. G. Slavėnienė
— Duerrenmatto grotesko teat
ras; Antanas Rubšys — Istori
nis Jėzus ir tikėjimo Kristus; Ha- 
rold Haydon — Kazys Varnelis 
ir jo kūryba; Juozas Vaišnora, 
M.I.C. — Jurgio Matulaičio ke
lias į Vilniaus vyskupo sostą.

Iš grožinės literatūros: T. 
Venclova — Vienuoliktoji gies
mė; Putinas — Nuvainikuotoji 
Vaidilutė.

Apžvalgoje: Romas Viesulas
— Vlado Vildžiūno skulptūros 
paroda; V. Čižiūnas — Lenkų 
Kultūroje žvalgantis; Mirga Gir- 
niuvienė — Trečiasis Baltų li
teratūros suvažiavimas; Algis 
Šimkus — Dainavos ansamblio 
muzikinis veikalas Kūlgrinda; 
Mūsų buityje.

Recenzijos: Vytautas A. Jony
nas — Knyga, kurios dar nesam 
turėję (I. Mero Striptizas). Vik
toras Gidžiūnas, O.F.M. — JAV 
lietuvių kronika.

Šis numeris iliustruotas Kazio 
Varnelio kūrybos nuotraukomis. 
Viršelių 1 psl. — Keturi elemen
tai (medis). Viršelių 4 psl. — 
Konstrukcinė vizija (Liquitex 
drobėje, 78x78). Taip pat nuo
traukomis Friedricho Duerren
matto, arkivysk. R. Jalbzrykovvs- 
kio, vysk. K. Michalkevičiaus ir i zkt.

Redaguoja — dr. J. Girnius, 
27 Juliette St., Boston, MA 
02122; literatūros, apžvalgų ir 
techninis redaktorius — T. Leo
nardas Andriekus, OFM, Kenne- 
bunkport, ME 04046; administ
ruoja — T. Benvenutas Rama
nauskas, OFM, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207.

DĖMESIO! MŪSŲ BIČIULIAI — RĖMĖJAI!
Šių metų spalio 30, sekmadienį, Nek. Pr. Marijos Seserų 
vienuolyne, Putname, Conn. įvyksta mūsų Rėmėjų

SĄSKRYDIS

PROGRAMOJ:

11:00 vai. pamaldos, pietūs
1:30 vai. paskaita—“Dievo Tarno Ark. Jurgio Matulaičio 

šventumas ir mes” — kun. St. Yla.

Rėmėjų posėdis

3:00 vai. koncertas — Gina Čapkauskienė

4:15 vai. mišparai ir vakarienė

Maloniai kviečiami visi dalyvauti!

Laukiame!

NEK. PR. MARIJOS SESERYS IR RĖMĖJŲ VALDYBA

Gauta 415 laiškų, išleista raš
tų ir biuletenių 11,000.

Ižd. J. Skorubskas informavo, 
kad per 11 mėn. (nuo paskuti
nio suvažiavimo) pajamų turėta 
53,113 dol. Su pereitų metų 
likučiu iš viso pajamų buvo 
94,099 dol., išlaidų — 67,655 
dol., kasoj 26,444 dol. Daugiau
sia išlaidų sudarė patalpų įsi
gijimas: 14,054 dol., remontas 
13,471 dol.

Apie informaciją pranešė kun. 
dr. J. Prunskis, apie Jungtinio 
Baltų komiteto veiklą Washing- 
tone — dr. J. Genys.

Skyrių pranešimus suteikė žo
džiu: A. Chaplikas — Bosto
nas, R. Šarka — Chicaga, dr. P. 
Atkočiūnas — Cicero, S. Paulaus
kas — Cicero, E. Paurazienė 
— Detroitas, V. Jokūbaitis — 
Clevelandas, V. Yucius — Pitts- 
burghas, V. Kažemėkaitis — Ra- 
cine, A. Vinikas — Lake apskr., 
dr. V. Balčiūnas — Kenosha, P. 
Šilas — Miami, P. Wytenus — 
New Yorkas. Daugelis skyrių 
atsiuntė pranešimus raštu.

Į Amerikos Lietuvių Tarybą 
išrinkti iš Amerikos Liet. R. Ka
talikų Federacijos: S. Kuprys, E. 
Paurazienė, adv. P. Žumbakis, 
inž. V. Naudžius, prof. dr. J. Stu- 
kas, į valdybą dr. K. Bobelis ir 
kun. A. Stašys, į iždo globėjus 
prel. J. Boll; iš Amer. Liet. Tau
tinės Sąjungos — V. Abraitis, E. 
Bartkus, O. Biežienė, Pr. Kašiū-

Clevelande minint Tautos šventę, organizacijų vėliavos 
nešamos į DMNP bažnyčią. Nuotr. VI. Bacevičiaus

Clevelando Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos moki
niai ir mokytojai pamaldose pirmąją mokslo metų dieną. 
Nuotr. V. Bacevičiaus

Lietuviškos knygos ir plokštelės 
gaunamos Darbininko admi
nistracijoje. 

ba, A. Laikūnas, į valdybą T. 
Blinstrubas ir P. Bučas, į iždo 
do globėjus V. Abraitis; iš 
Liet. R. Kat. Susiv. Amerikoj — 
prel. J. Boll, V. Yucius, į val
dybą dr. V. Šimaitis; iš Liet. 
Atgimimo Sąjūdžio — K. Dirkis, 
V. Jokūbaitis, į valdybą E. Smil- 
gys; iš Vilniaus Krašto Liet. Są
jungos — J. Lekas ir A. Stan
kus, į valdybą J. Pakalka; iš 
Amerikos Respublikonų Fede
racijos — K. Oksas, dr. J. Ge
nys, į valdybą J. Talandis; 
iš Amerikos Demokratų Lygos— 
R. Mulokas, J. Nasvytis, į val

dybą St. Balzekas Jr. ; iš So
cialdemokratų — M. Gudelis, M. 
Pranevičius, A. Pužauskas, Br. 
Spudienė, A. Sukauskas, į valdy
bą J. Skorubskas, dr. J. Valai
tis, į iždo globėjus A. Sukauskas; 
iš Amer. Liet. Tautinės Sanda
ros — V. Adamkus, A. Andriu
lionis, dr. V. Dargis, A. Deve- 
nienė, T. Kuzienė, į valdybą 
Gr. Lazauskas, dr. K. Šidlauskas, 
į iždo globėjus A. Chaplikas; 
iš Susivienijimo Liet. Amerikoj 
— E. Mikužiūtė, A. Chaplikas, 
į valdybą P. Dargis; iš Amer. 
Liet. R. Katalikių Moterų S- 
gos — M. Srubša, J. Rotsko, 
į valdybą E. Vilimaitė; iš Liet, 
vyčių — A. Kassel, I. Šankus, į 
valdybą dr. L. Kriaučeliūnas, 
iš Š. Amerikos Liet. Studentų 
S-gos — D. Antanelytė, V. 
Zagarskas, į valdybą O. Barš
kė tytė.

Priėmus rezoliucijas, suva
žiavimas baigtas pirm. dr. K. Bo
belio žodžiu ir kun. A. Trakio 
benedikcija.

SHREWSBURY, MASS.
250 metų sukaktis

Šalia Worcesterio esančiame 
Shrewsbury yra plačiai žinomi 
gražieji Maironio Parko pastatai. 
Apylinkėj gyvena nemažas skai
čius lietuvių. Šį rudenį čia buvo 
švenčiama pirmųjų ateivių 250 
metų sukaktis. Tam ilgai buvo 
ruoštasi.

Iškilmingam sukakties minėji
mui buvo skirta dešimt dienų. 
Per tas dienas vyko pamaldos, 
paradai, istorinių vietovių lan
kymas, koncertai ir t.t.

Sukakties minėti buvo pa
kviesti ir lietuviai. Lietuvių Or
ganizacijų Tarybos pirm. P. Mo
lis tam reikalui sukvietė repre
zentacinį vienetą. Jis labai gra
žiai atstovavo lietuviam paskuti
nę minėjimo dieną, kada gražia
me Dean parke vyko meno ir 
įvairių dirbinių paroda bei etni
nių grupių tautinis festivalis. 
Čia lietuviam buvo skirtos ke
lios valandos.

Pradžioj E d. Meilus, Jr., pa
pasakojęs apie mūsų tautos dai
nų ir muzikos grožį, akordeonu 
pagrojo eilę muzikos dalykėlių. 
Po to buvo tautiniai šokiai. Gra
žiai pasirodė Worcesterio LB 
sambūris Žaibas. Žiūrovus žavė-

Clavelando Lietuvių-Amerikos klubas už nepailstamą darbą 
lietuviškoj spaudoj įteikia 1000 dol. premiją žurnalistui 
V. Rociūnui. Vidury aktą skaito inž. R. Kudukis. Kairėj 
laureatas V. Rociūnas, dešinėj pirm. adv. A. Širvaitis. Nuotr.
V. Bacevičiaus

RUDUO CLEVELANDE
Kasdien vėliau švinta, anks

čiau temsta. Obelų šakos svyra 
nuo raudonskruosčių vaisių, pa
kelių turgeliuose šviečia skais- 
čiažieviai moliūgai. Ruduo — 
derliaus metas. Bet rugsėjis taip 
pat primena, kad nesėjęs ne
plausi.

Clevelando lietuviai šį rudenį 
taip pat džiaugėsi praeities 
pastangų vaisiais ir ruošė dir
vą ateities darbam. Rudens se
zonas prasidėjo didingu IX-uoju 
ateitininkų kongresu. Įvairios 
paskaitos, A. Landsbergio su
kurtos ir D. Lapinsko režisuotos 
dramos “Šventojo narvo” prem
jera, Čiurlionio ansamblio atlik
tos lietuviškos mišios (komp. 
Alf.. Mikulskio), R. Čyvaitės 
vadovaujamo Nerijos choro pasi
rodymas — tai didelio darbo 
vaisiai, kuriais gėrėjosi clevelan- 
diškiai ir į kongresą suvažiavę 
svečiai. O savo organizaciniuo
se posėdžiuose ateitininkijos at
stovai sprendė veiklos proble
mas, sėjo ateities darbų sėklas.

Po vasaros atostogų vėl atsi
vėrė Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos durys. Mokyklos 
slenkstį nedrąsiai pirmą kartą 
peržengė “darželiukai”, kaip į 
namus paskutiniesiem mokšlo 
metam sugrįžo dvyliktojo sky
riaus mokiniai. Spindi jaunos 
akutės, grikši naujų vadovėlių 
nugarėlės, septyniolika mokyto
jų sėja tėvynės meilės sėklas 
127-iose širdelėse. Paskutiniąją 
pamoką visais kraštais skamba 
lietuviška muzika: mokiniai dai
nuoja, šoka tautinius šokius, 
kankliuoja, grdja lumzdeliais. 
Muzikų Alf. ir O. Mikulskių mo
komas tautinių instrumentų or
kestras net į dainų šventę vykti 
ruošiasi.

Į mokyklą vaikai susirenka iš 
arti ir iš toli. Kai kurie kas šeš
tadienį važinėja po 80 ar 100 
mylių. Viena šeima savo dukterį 
net iš Floridos atveža keliem 
mėnesiam, kad ji galėtų lankyti 
šią mokyklą (likusią mokslo me
tų dalį ji mokosi neakivaizdiniu 
būdu, iš mokytojos gaudama pa
mokas ir jai siuntinėdama namie 
atliktus darbus). Deja, yra čia 
pat gyvenančių, kuriem lituanis
tinė mokykla “per toli”.

Rugsėjo 11 abi lietuviškos pa
rapijos minėjo Tautos ir Šiluvos 
šventę. Šv. Jurgio bažnyčioj pa
maldas laikė ir šventei pritaiky- 
tė pamokslą pasakė kun. J. Če- 
kavičius. R. Babicko vadovau- 

jo lietuviškų^ tautinių drabužių 
margumas ir šokių judesių į- 
vairumas. Šokiam vadovavo M. 
Markevičienė ir N. Pranckevi- 
čienė. Paskui rodėsi ir kitos tau
tybės: graikai, skandinavai ir 
airiai.

Plačiai žinoma Maironio Par
ko šeimininkė M. Kauševičienė 
specialiai šiai šventei prigamino 
įvairių lietuviškų valgių, kuriais 
dalyviai be pertraukos pasigar
džiuodami vaišinosi. Saldumy
nus ir pyragus pardavinėjo tau
tinių šokių šokėjos.

Šios šventės metu atsilankiu- 
siem buvo dalinami lapeliai, ku
riuose trumpai buvo išdėstyta 
Lietuvos istorija ir šių laikų 
nepakenčiama jos padėtis.

Minėjime dalyvavo ir LB pirm. 
VI. Židžiūnas, taip pat ir valdy
bos nariai.

Visur vyravo draugiškumas ir 
gera nuotaika.

J.B. 

jamas choras pirmą kartą pagie
dojo muz. Alf. Mikulskio su
kurtą “Giesmę į Šiluvos Mariją” 
(žodžiai K. Grigaitytės). Klebo
nas kun. Balys Ivanauskas pa
šventino Karininko A. Juozapa
vičiaus šaulių kuopos dovanotą 
Lietuvos vėliavą. Parapijos salėj 
liaudies muzikos ir dailiojo žo
džio programą atliko jaunimas. 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos bažnyčioj iškilmingas mi
šias aukojo ir prasmingą pa
mokslą pasakė klebonas kun. 
Gediminas Kijauskas, SJ. Orga
nizacijos pamaldose dalyvavo su 
vėliavomis.

Rugsėjo 24 apie 40 clevelan- 
diečių išvažiavo į jaunimo su
ruoštą demonstraciją Wash- 
ingtone. Dalis Grandinėlės šo
kėjų dalyvavo tautybių festivaly 
Cadiz miestely, kur jie laimė
jo pirmąją premiją. Pora šimtų 
Clevelande likusiųjų tą vakarą 
stebėjo Antro Kaimo spektaklį, 
kurį surengė Lietuvių visuome
ninis klubas. Gerai, kad šių me
tų programoj nebuvo vulgarumu 
dvelkiančių išsireiškimų, kurie 
apgadindavo kai kuriuos anks
tesnius Antro Kaimo pasirody
mus. Bet šįkart programa per il
gai užsitęsė, ir keli satyros 
“deimančiukai” kažkaip pra
puolė kitų vaizdelių vidutiniš
kume.

Lietuvių piliečių klubas per
nai nutarė kasmet skirti 1000 
dol. premiją lietuviška veikla 
pasižymėjusiam Ohio valstijos 
gyventojui ar organizacijai. Spa
lio 1 specialiai surengtame ban
kete pirmoji premija buvo įteik
ta žurnalistui ir visuo
menininkui Vaciui Rociūnui. Šia 
proga taip pat buvo pagerbti šie 
Lietuvių piliečių klubo ilga
mečiai darbuotojai: Z. Duč- 
manas, J. Apanavičius, St. Ma
čys, J. Malskis, P. Šukys ir a.a. 
P. Stempužis.

Lietuvių Bendruomenės Cle
velando apylinkė kiekvieno mė
nesio antrąjį penktadienį ruošia 
vakarones. Rugsėjo 9 Stasys 
Barzdukas gvildeno lituanisti
nio švietimo problemas. Po pa
skaitos buvo ilgos ir gyvos dis
kusijos. Spalio 14 V. Augulytė 
kalbėjo tema “Kodėl vaikam 
Lietuva tolimesnė už mėnulį.” 
Lapkričio 11 dr. J. Kavaliūnaitė 
aptars E. Cinzo romaną “Brolio 
Mykolo gatvė”. Gruodžio 9 dr. J. 
Jakštas nagrinės Algirdo santy
kius su rusais ir totoriais.

Mėnesio pirmasis penkta
dienis skirtas Ateities klubo 
(ateitininkų sendraugių) rengia
mom vakaronėm. Šio rudens 
pirmojoj vakaronėj spalio 7 kun. 
J. Kidykas, SJ, kalbėjo apie at
sinaujinimą krikščionio gyve
nime. Prieš paskaitą daugelis 
pasinaudojo proga dalyvauti pa
maldose.

Žalgirio šaulių kuopos pa
kviestas, Hamiltono Aukuro 
teatras spalio 15 suvaidino A. 
Norimo dviejų veiksmų kome
diją “Klevų alėja”. Režisierė — 
A. Dauguvietytė-Kudabienė.

LB Clevelando apylinkės ruo
šiamų tradicinių Lietuvių dienų 
(lapkričio 12-13) pagrindinė da
lis bus tikrai ne eilinė — iš 
Chicagos atvyksta Dainavos an
samblis su “Kūlgrindos” spek
takliu. Šios operetės libretą su
kūrė N. Jankutė-Užubalienė, o 
muziką — A. Jurgutis.

O kas bus toliau, pamatysim 
vėliau.

Vida Augulytė

IŠ VISUR
— Vysk. Charles Salatka po

piežiaus Pauliaus VI pakeltas ar
kivyskupu ir perkeliamas į Ok- 
lahomaCity. Naujasis arkivysku
pas, gimęs 1918 Grand Rapids, 
Mich., yra pirmas Amerikos lie
tuvių vyskupas. Kunigu įšven
tintas 1945. Kaip vyskupas ėjo 
Grand Rapids vyskupo padėjė
jo pareigas, o vėliau buvo Mar- 
quette diecezijos ordinaras.

— Cleveland, Ohio, Korp. 
Giedra spalio 22-23 rengia 
skulpt. P. Baltuonio meno darbų 
parodą.

— Dr. Juozas Girnius spalio 
23 kalbės Toronte, Ont.,*Prisi
kėlimo parapijos salėj. Pristatant 
jo knygą apie Dovydaitį, auto
rius kalbės tema: “Dabartinė 
mūsų jaunimo situacija dovydai- 
tinėj perspektyvoj”.

— Kanados LB tarybos meti
nis suvažiavimas įvyks spalio 29- 
30 lietuvių savininkų viešbuty 
“Newport”. Iškilminga vaka
rienė Prisikėlimo salėj. Ta pro
ga minima ir Kanados LB veik
los 25 metų sukaktis.

— Chicagos Jaunimo Centro 
20 metų sukakties iškilmes tę
siant, spalio 23 didžiojoj salėj 
Los Angeles dramos sambūris 
suvaidins premijuotą rašyt. B. 
Pūkelevičiūtės dramą “Paliki
mas”.

— 23-oji Kanados Lietuvių 
Diena spalio 9 įvyko Londone, 
Ont. Išvakarėse vyko jaunimo 
vakaras, Kanados L. Jaunimo 
Sąjungos suvažiavimas, krepši
nio rungtynės, simpoziumas, su
sipažinimo vakaras (800 daly
vių). Sekmadienio pamaldose 
vietinėj katedroj dalyvavo apie 
1000 lietuvių. Pamokslą pasakė 
vysk. A. Deksnys. Su juo mišias 
koncelebravo 10 kunigų. Giedo
jo Montrealio Aušros Vartų para
pijos choras ir sol. V. Veri- 
kaitis. Dalyvaujant apie 800 
klausytojų, koncerte programą 
atliko Montrealio A.V. parapijos 
choras, jaunimo sambūriai, sol. 
I. Černienė ir sol. V. Rakaus
kaitė.

— Pavergtų tautų kongresas 
svarstyti žmogaus teisėm ir lais
vės reikalam numatomas šauk
ti Chicagoj spalio pabaigoj.

— Neheim-Huesten mieste, 
Vakarų Vokietijoj, Lietuvos vo
kiečiai įsirengė kambarį, ku
riame sutelkė nemaža Lietuvą 
primenančių dalykų, audinių, 
medžio drožinių, lietuviškų 
kryžių, statulėlių. Šiuo metu Va
karų Vokietijoj yra apie 30,000 
iš Lietuvos kilusių ir repatrija
vusių vokiečių. Amsberge lei
džia savo laikraštį “Die Raute ’ 
(Rūtos), gražiai Alberto Unger 
redaguojamą.

— Kinietis Chien Ching Mo 
Rochesterio universitete apgynė 
lituanistinę dišertaciją “Šneka
mosios lietuvių kalbos linksnių 
gramatika” ir gavo filosofijos 
daktaro laipsnį. Jis yra gimęs Ki
nijoj, mokslus baigęs Formo- 
zoj. Gilindamas studijas Roches
terio universitete, pramoko lie
tuvių kalbos ir disertacijai pasi
rinko lituanistinę temą. Jo moks
liniu vadovu buvo prof., dr. A. 
Klimas.

— Komp. kun. Bruno Mar- 
kaičio, SJ, muzikos kūrinių 
koncertas įvyks spalio 
28 Chicagoj, Jaunimo Centre, 
minint šios įstaigos 20 metų su
kaktį. Šiuo koncertu bus už
baigtas sukaktuvinis minėjimas.

— Dr. inž. Vytautas Markavi- 
čius Seinuose leidžiamos “Auš
ros” 1977 m. Nr. 2 (37) pra
neša, kad, tyrinėdamas XIV ir XV 
amžiaus istorines bylas, Vrocla
vo valstybinio archyvo moksli
nis darbuotojas magistras Roma
nas Stelmochas aptiko Vytauto, 
Jogailos ir Jogailos įpėdinių laiš
kus, rašytus Vroclavo miesto 
tarybai. Iš minėtų laiškų esą 
galima spręsti, kokie buvo poli
tiniai, ūkiniai ir prekybiniai san
tykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos. 
Rastų dokumentų tarpe minimas 
D.L.K. Vytauto 1414 vasario 6 
laiškas, rašytas Vroclavo miesto 
tarybai. Kitame laiške karalius 
Jogaila duoda Vroclavo miesto 
pirkliam, prekiaujantiem Lietu
vos ir Lenkijos žemėse, privi- 

, legijas.
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SUNKI MAMOS RUSIJOS
PRIJUOSTE

Ryšium su Belgrade vykstan
čia konferencija Philadelphijos 
milijoninį tiražą turinčiam dien
rašty The Evening Bulletin, rug
sėjo 28, laiškų skyriuj pasiro
dė dviejų jaunų žmonių įdomūs 
pasisakymai, kuriem laikraščio 
redakcija davė charakteringą 
antraštę: Sunki mamos
Rusijos prijuostė.

Rimantas A. Stirbys savo 
laiške mini, kad Sovietų Sąjun
gai nesvetimi dalykai yra socia
linė ir ekonominė nelygybė, 
žmogaus teisių pažeidimas ir 
tautinių grupių persekiojimas. 
Šių problemų, pagal laiško ra
šytoją, pasitaiko ir JAV. Tačiau 
jų sprendimas čia yra visai skir
tingas. Amerikoj spauda, televi
zija, radijas iškelia visas blogy
bes, skatina viešąjį gyvenimą 
vairuojančiuosius jas pašalinti, o 
to padaryti nesugebančius kriti
kuoja. Kiekvienas JAV pilietis 
turi teisę išreikšti savo nepasi
tenkinimą, nebijodamas, kad 
bus persekiojamas arba kankina
mas .

Laiško autorius sako, jog tokia 
teisė neegzistuoja po sunkia 
mamos Rusijos prijuoste. Jis 
reiškia viltį, kad JAV delegatai 
Belgrado konferencijoj darys 
viską, jog pagrindinės žmogaus 
teisės, nusakytos Helsinkio su
tarty, būtų pilnai įgyvendintos.

Baigdamas R. A. Stirbys rašo, 
jog prez. Carteris įžiebė degtu
ką ir jo liepsnelė pažadino gra
žias viltis milijonuose žmonių. 
Jis viliasi, kad Belgrado kon
ferencijoj JAV delegatai tą mažą 
liepsnelę panaudos įžiebimui 
degalo, kuris nušvies visą 
pasaulį.

Craig Hardy savo laiške pa
brėžia, jog istorinis dokumentas, 
kurį 1975 Helsinky pasirašė 
Amerika ir kitos valstybės, 
kiekvienai tautai garantuoja es
mines žmogaus teises: laisvą re
ligijos išpažinimą, laisvą spau
dą, keliavimą, emigraciją, susi
jungimą išskirtom šeimom bei 
pasisakymą dėl valdymosi for
mos. 1976 pabaigoj Lietuvoj su
siformavo komisija, kuri sekė, 
kaip S. Sąjunga tuos įsipareigo
jimus įvykdys savo krašte. Buvo

PHILADELPHIA
Penki tūkstančiai dolerių 

jaunimo švietimui
Rugsėjo 15 Philadelphijoj 

miręs Rapolas Ugintas, 84 metų, 
Vasario Šešioliktosios gimnazi
jai testamentu paliko 5,000 do
lerių.

Velionis buvo diplomuotas 
miškininkas, baigęs Žemės ūkio 
akademijos Dotnuvoj miški
ninkystės skyrių. Prieš pradėda
mas miškininkystės studijas, 
mokytojavo gimnazijose Jur
barke ir Kaune. Nuo 1932 iki 
1944 metų buvo miškų urėdu 
Telšių miškų urėdijoj. Į JAV at
vyko 1949 ir apsigyveno Phila
delphijoj. Dirbo vienuolyne fizi
nį darbą.

Iki 80 metų amžiaus velionis 
pasižymėjo gera sveikata ir ne
sinaudojo medicinine pagalba. 
Pasižymėjo kuklumu ir taupu
mu. Buvo nevedęs.

Laidotuvės buvo kuklios, nes 
nedaug philadelphiečių velionį 
arčiau pažinojo. Mirė vėžiui su
stabdžius organizmo maitinimą.

K. Čikotas Jonas Obelinis

A. a. Rapolo Uginto laidotuvės Philadelphijoj. Nuotr. K. Čikoto

konstatuota, kad nė viena minė
tų laisvių sovietų pavergtos tau
tos negalėjo pasinaudoti. Pasak 
korespondento, nuo 1976 iki šiol 
Lietuvoj buvo areštuota 12 ko
misijos narių.

Toliau C. Hardy rašo, kad 
prez. Carteris pažadėjo JAV gy
ventojam ir visam pasauliui, jog 
vienas iš jo pagrindinių uždavi
nių bus rūpinimasis, kad niekur 
nebūtų pažeidžiamos žmogaus 
teisės. Visas pasaulis, o ypač

WORCESTER, MASS.
Arkivysk. Matulaičio minėjimas

Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. A. Miciūnas, MIC, 
su parapiečių pagalba 
spalio 23, sekmadienį, 2:45 
vai. popiet Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioj rengia arkivysk. 
Jurgio Matulaičio 50 metų mir
ties sukakties minėjimą.

Religinio koncerto programą 
atliks Šv. Kazimiero parapijos 
vyrų choras, vadovaujamas muz. 
Zigmo Snarskio. Akomponuos 
vargonininkė Olga Keršytė. 
Giedos solistas V. Roževičius. 

Dalyvaus ir kiti meniniai viene
tai.

Koncerte kalbės iš Chicagos 
atvykęs marijonų provincijolas 
kun. Juozas Dambrauskas, MIC.

Po koncerto salėj po bažnyčia 
kun. J. Steponaitis skaitys pa
skaitą apie arkivysk. J. Matulaitį.

Įėjimas į koncertą ir paskaitą 
nemokamas. Visi kviečiami da
lyvauti šiame Dievo tarno pa
gerbime.

J.M.

WATERBURY
RUDENINIS

LINKSMA VAKARIS

Waterburio Lietuvių Moterų 
klubas, be savo įvairiai judrios 
veiklos, dabar kruopščiai ruošia
si savo tradiciniam 24-ajam me
tiniam “Rudens baliui”.

Į šį balių kasmet atvyksta gana 
daug svečių iš arti ir toli.

Balius įvyks spalio 22, šešta
dienį, 7:30 vai. vak. VVaterburio 
Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
mokyklos erdvioj salėj, 29 John 

St.
Programą atliks A. Bulotienės 

vedamos jaunimo Ratelio gru
pės vikrūs šokėjai.

Moterų klubas remia vietos 
jaunimą, suteikia visuomenei 
progos su juo pabendrauti, o tuo 
pačiu jį įtraukia į lietuvišką 
veiklą. Tikslas kilnus ir naudin
gas.

Baliaus metu veiks gausus 
įvairių skoningai paruoštų val
gių bufetas. Bus įdomių meni
nių rankdarbių (daugiausia klu
bo narių ) loterija.

Po programos, besivaišinant, 
bus šokiai, grojant geram orkest
rui.

Įėjimas — 5 dol. asmeniui; 
jaunimui ir studentam — tik 1 
dol. Pageidaujama, kad vietos 
prie stalų iš anksto būtų užsi
sakytos Spaudos knygyne, tel. 
(203) 756-5173.

Visi Waterburio ir jo apylin
kių lietuviai su savo svečiais, 
draugais ir kaimynais yra kvie
čiami atsilankyti į šį linksmą ba
lių ir kartu paremti lietuvių jau
nimo veiklą.

K.R. 

pavergtos tautos, dabar akylai 
stebi, kiek Carteris duotus pa
žadėjimus pildys. Anot C. Har
dy, JAV delegacija Belgrade turi 
stipriai protestuoti prieš tuos, 
kurie pažeidžia pagrindines 
žmogaus teises.

-o-
Rimantas A. Stirbys yra kilęs 

iš New Britain, Conn. Šiuo me
tu gyvena Upper Darby, Pa., ša
lia Philadelphijos. Dirba ir bai
gia ruošti magistro laipsnį iš ko
munikacijos.

Craig Hardy yra įdomus kitu 
atžvilgiu. Jo motina — lietuvė, 
o tėvas, kuris jau miręs, buvo 
maišyto kraujo. Gyvena Secane 
miestely, netoli nuo Philadel
phijos. Tiek motina, tiek sūnus 
su lietuviais neturėjo nieko 
bendro.

Nelabai seniai Craig išgirdo 
kalbant apie motinos tautą ir ja
me kažkaip buvo pažadintas 
stiprus sentimentas lietuvybei. 
Greitu laiku užmezgė ryšius 
su jaunaisiais lietuviais ir akty
viai įsitraukė į visuomeninę 
veiklą.

Šiuo metu yra JAV Lietuvių 
Jaunimo S-gos Philadelphijos 
skyriaus iždininkas. Buvo akty
vus žygio į Washingtoną orga
nizatorius, ir pats su mama 
jame dalyvavo. Turi magistro 
laipsnį iš prancūzų kalbos. Šiuo 
metu, mokytojai Genei Mačiū
nienei padedant, stropiai studi
juoja lietuvių kalbą. Jį labai do
mina mūsų kalbos senumas. 
Gimnazijoj dėsto ispanų ir pran
cūzų kalbas.

Bronius Vaškaitis

BALTIMORĖS ŽINIOS
40 valandų atlaidų proga Šv. 

Alfonso bažnyčioj spalio 16-18 
gausios minios maldininkų daly
vavo pamaldose, kurios iškil
mingai prasidėjo spalio 16 su 
mišiomis. Šv. Alfonso mokyklos 
vaikučiai dalyvavo procesijoj ir 
vyrų choras Daina giedojo per 
mišias. Altoriai buvo skoningai 
gėlėmis papuošti. Atlaidai iškil
mingai baigėsi su mišiomis ant
radienio vakarą.

Jautienos kepsnių pietus su
rengė Lietuvių posto 154 legio
nieriai spalio 16 gražioj Eastern 
Center salėj. Be jautienos, buvo 
ir kitij valgių. Buvo šokiai ir lo
terija.

L. T. Sąjungos Balti - 
morės skyrius spalio 29 rengia 
koncertą Lietuvių svetainės 
didžiojoj salėj. Pradžia 7:30 v.v. 
Programą atliks Bostono sekste
tas, vadovaujamas muz. Juliaus 
Gaidelio. Po koncerto šokiam 
gros geras orkestras. Bilietus 
galima gauti lietuvių svetainėj 
ir pas Vladą Bačanską.

Bingo žaidimus rengia spalio 
21, penktadienį, 7:30 vai. vak. 
sodalietės Šv. Alfonso salėj. Bus 
įvairių laimėjimų, veiks bufetas 
su valgiais. Pelnas skiriamas įsi
gyti dovanėlėm, kurias sodalie
tės prieš Kalėdas išdalys lietu
viam seneliam, esantiem Balti- 
morės prieglaudose.

Lietuvių svetainės šėrininkai 
lapkričio 6 lietuvių svetainės 
kambariuose rengia jautienos 
kepsnių balių. Prašom bilietus 
iš anksto įsigyti pas šėrininkus 
ir prie baro svetainėj. Be jautie
nos, bus ir kitokių valgių. Šo
kiam gros orkestras, bus loterija. 
Pradžia 1 vai., baigsis 6 v.v. 
Pelnas skiriamas lietuvių svetai
nės naudai.

LB Detroito apylinkė rugsėjo 11 surengė Tautos šventės minėjimą, kur kaimyninio 
VVindsoro tautinių šokių grupės merginos atliko meninę programos dalį. Nuotr. Jono Ur
bono

JAV LB VEIKLOS KRONIKA
JAV LB visuomeninių reikalų 

tarybą pradeda pasiekti Wash- 
ingtone veikiančių svetimų vals
tybių ambasadų padėkos už jom 
pasiųstą JAV LB leidinį “Vio- 
lations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania”. 
Dėkojančių tarpe esama Šveica
rijos ambasados (praneša, jog 
leidinys persiųstas užsienio rei
kalų ministerijai į Berną) ir Pa- 
puasų Naujosios Gvinėjos res
publikos, kurios atstovas prane
ša “smerkiąs žmogaus teisių pa
neigimą, nesvarbu, kur jis vyk
tų”. Leidinys buvo pasiųstas 85 
ambasadom, neišskiriant ir ko
munistinių kraštų.

Bridges, JAV LB leidžiamo 
anglų kalba žiniaraščio, vienas 
iš redaktorių Gintaras Karosas 
su Gyčiu Žiaugra pašventė visą 
mėnesį savo atostogų kelionei 
po JAV-es. Kelionės tikslo būta 
trejopo: populiarinti Bridges, iš
reklamuoti jaunimo ruošiamą 
žygį už žmogaus teises Wash- 
ingtone ir ieškoti rinkos nese
niai įsikūrusios firmos Baltic 
Enterprises gaminiam. Marš
rutas apėmė Providence, New 
Yorką, keletą Pennsylvanijos 
anglių kasyklų rajono vietovių, 
Clevelandą, Detroitą (Dainavos 
stovyklavietę),. Union Pier, 
Omahą, Denverį, Los Angeles, 
San Diego, Phoenix, New Or- 
leans, St. Petersburgą, Washing- 
toną ir Hartfordą. Grįždamas 
Philadelphijoj aplankė JAV LB 
krašto valdybos pirmininką Alg. 
Gečį ir jį painformavo apie 
Bridges skaitytojų žiniaraščio 
nusiteikimus. Jo nuomone, ži
niaraščio svarbą demonstruoja 
šie pasisakymai: “Seniai tokio 
informacinio leidinio reikėjo!” 
ir “Būtinai ištesėkit — nesusto- 
kit jo leidę po keliolikos nu
merių!”

Rimas Česonis, JAV LB krašto 
valdybos vicepirmininkas, prez. 
J. Carteriui pasiuntė laišką, pasi
sakantį už ' įkūrimą specialaus 
prezidentinio patarėjo tautybių 
reikalam posto Baltuosiuose Rū
muose. Akciją minimu klausimu 
LB krašto valdyba koordinuoja 
būdama artimame kontakte su 
italų amerikiečių fundacijos 
vykdomuoju vicepirmininku 
Paul J. Asciolla.

Andanas M. Miner, Lietuvos 
vyčių centro valdybos pirminin
kas, prisiųsdamas JAV LB kraš
to valdybai L. vyčių visuoti
nio seimo priimtą rezoliuciją, 
laišku LB-nei padėkojo už pa
stangas “atgaivinti laisvę Lietu
vai ir apsaugoti lietuvių kultū
rą”.

Hot Springs (Arkansas) LB- 
nės apylinkės lietuviai savo dos
numu ir gyva veikla gali būti 
gražiu pavyzdžiu gausesniem 
lietuvių telkiniam. Nors daugu
mas pensininkai, LB apylinkės 
valdybos surengto Tautos šven
tės minėjimo metu sudėjo gražią 
sumą jaunimo žygiui Washing- 
tone. Dabartiniu metu valdybos 
kasininkas A. Bertulis LB mėne
sio proga telkia lėšas paremti 
lituanistiniam švietimui ir kul
tūrinei veiklai. Apylinkės lietu
vių informacijai yra leidžiamas 

biuletenis, vaizdžiai pristatąs 
visą kolonijos lietuviškąją veik
lą. LB apylinkės valdybai va
dovauja Stepas Ingaunis.

JAV LB krašto valdybos leidi
nius, išleistus anglų kalba žmo
gaus teisių paneigimo pavergtoj 
Lietuvoj klausimu, užsisakė 
Olandijos Erasmus leidykla, 
Oregono valstybinis universi
tetas, Šv. Mykolo kolegija (Ver- 
monte), Canadian Helsinki 
Monitoring Committee. Užsisa
kiusiųjų tarpe yra ir David Ko- 
walewski, politinių mokslų Kan- 
sas universitete dėstytojas, ku
riam leidiniai reikalingi ruošiant 
minimu klausimu disertaciją.

Algimantas Gureckas, JAV LB 
krašto valdybos ryšininkas 
Washingtone, laišku atkreipė 
Astro Minerals Gallery of Gems 
bendrovės dėmesį į skaitytojus 
klaidinančią reklamą New York 
Times laikrašty. Paaiškinta, kad 
reklamuojamo “rusiškojo gin
taro” nėra, nes prie Leningra
do esamam Baltijos pajūry gin
taro nerandama. Gintaras užtin
kamas tik Pabaltijo valstybių ir 
Ryt. Prūsijos pajūry, tad tuo var
du ir turėtų būti identifikuoja
mas. Bendrovės pareigūnam 
pasiūlyta susipažinti su š.m. rug
sėjo mėnesio National Geo- 
graphic žurnalo straipsniu apie 
pabaltietišką gintarą.

Santa Monicos LB-nės Talkos 
Lietuvai komisija, būdama 
vienu iš sėkmingiausių organi
zuotų vienetų vietos amerikie
čių spaudos informavime, savo 
veiklą ėmė plėsti Lietuvos klau
simu parašytais laiškais siek
dama pasiekti ir už Californijos 
ribų esančius amerikiečių laik
raščius. Dėl Vikt. Petkaus ir 
Ant. Terlecko arešto laiškai bu

vo pasiųsti didžiųjų Phila
delphijos, Chicagos, Washingto- 
no, New Yorko ir Clevelando 
amerikiečių laikraščių redakci

jom. Panaši veikla žadama tęsti 
ir ateity. Šios grupės darbuoto
jų Vinco Kazio ii' Napoleono 
G. Nyerges taiklūs laiškai buvo 
išspausdinti Los Angeles Times 
(rugsėjo 9) ir Santa Monicos 
Evening Outlook (rugsėjo 12). 
LB Takos Lietuvai komisijai va
dovauja Juozas Kojelis.

JAV LB visuomeninių reikalų 
taryba kviečia bendruomeninius 
vienetus stipriau angažuoti JAV 
kongreso narius lietuvių disi
dentų Vikt. Petkaus ir Ant. Ter
lecko gelbėjimui. Nepamirština 
panaudoti vieną iš sėkmingiau
sių priemonių — asmenišką su
sitikimą su kongreso nariu ir tie
sioginį reikalo pristatymą. Tai 
atlikti nebūtinai reikia vykti į 
VVashingtoną. Sudarius kelių as
menų grupę, su kongreso nariu 
galima pasimatyti gyvena- 
moj vietovėj, jam sugrįžus į sa
vo rinkiminį distriktą. Rytinėj 
JAV daly gyvenantieji senato
riai ir atstovų rūmų nariai na
mo grįžta veik kas savaitgalį. 
Toliau gyvenantieji nuo Wa- 
shingtono namo parvyksta re
čiau. Pranešama, kad visi kong
reso nariai savo distriktuose bus 
nuo spalio 10 iki 14 ir lapkri

čio mėnesį nuo 19 iki 28. Pa
simatymo paprašytina telefonu 
ar laišku.

Dr. Algirdas Budreckis, JAV 
LB krašto valdybos vicepirmi
ninkas ir anglų kalba leidžia
mo žiniaraščio Bridges atsakin
gasis redaktorius, aplinkraščiu 
kreipėsi į bendruomeninius vie
netus ir LB tarybos narius, 
kviesdamas galimų skaitytojų 
adresais, prenumeratomis ir au
komis paremti Bridges žinia
raščio leidimo pastangas. Iki šiol 
išleista penki numeriai 5,000 
egz. tiražu ir vienas numeris (lie
pos mėn.) 10,000 egz. tiražu. 
Dabartiniu metu žiniaraštis yra 
siuntinėjamas 3,900 adresatų, li
kutį paskleidžiant nemokamai 
lietuvių parapijose, gegužinėse, 
per LB vienetus. Prenumerato
rių turima jau 800. Žiniaraštis 
yra atviras visų lietuviškų orga
nizacijų pranešimam. Rašyti: 
Bridges, P. O. Box 9061, Bos
ton, Mass. 02114. Redakcinį ko
lektyvą sudaro jaunosios kartos 
darbuotojai dr. Alg. Budreckis, 
Myk. Drunga, Algirdas Dum
čius, Vytautas Jurgėla, Gintaras 
Karosas, Eduardas Meilus Jr., 
Algirdas Mitkus, Viktoras Stan
kus ir Jonas Stundža Jr.

NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

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

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

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

— Punsko apylinkėj gyvenan
ti lietuvė našlė su trimis maža
mečiais vaikais (mergaitės 10 
ir 5 metų, berniukas 7 metų) 
reikalinga pagalbos padėvėtais 
drabužiais. Visiem iš anksto dė
kingos lietuvės adresas: Angelė 
Soroka, zam. Krejvviany, pocz. 
Punsk 16-515, woj. Suvvalki, Po- 
land.

Auka paremk lietuvišką spaudą, 
nes ji palaiko mūsų tautinę 
gyvybę!
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KUN. ANTANUI RAČKAUSKUI 70 METŲ
Kun. Antanui Račkauskui, Ap

reiškimo parapijos vikarui, spa
lio 21 sueina 70 metų. Iš tų 27 
metus jis jau praleido šioj Ap
reiškimo parapijoj Brooklyne . 
Visi pažįsta šį malonaus būdo, 
visada besišypsantį kunigą, ku
ris lankosi visuose lietuviškuose 
parengimuose, remia lietuvišką 
veiklą, rūpinasi gyvąja lietuvy
be. Rodos, taip neseniai atvyko 
jis iš Europos, 1959 paminėjo 
savo kunigystės 25 metų sukak
tį, o štai dabar sulaukė 70 metų.

-o-
Kun. A. Račkausko tėviškė yra 

Žemaitijoj. Gimė jis 1907 spalio 
21 Medininkų kaime, Platelių 
parapijoj. Jo tėvai buvo Stanis
lovas Račkauskas ir Ona Rač- 
kauskienė-Gedrimaitė. Šeima 
buvo gausi, buvo net 13 vaikų. 
Iš jų išaugo tik 8. Dabartinis 
kun. Antanas buvo penktasis 
šeimoj.

Pradžioj mokyklą baigė Notė
nuose, o gimnazijos lankyti iš
vyko į Telšius. Telšiai tuo metu 
buvo judrus miestas. Čia kū
rėsi naujos lietuviškos mokyk
los, o 1926 metais, sudarius Lie
tuvos Bažnyčios provinciją, įsi
kūrė ir vyskupas. Atvyko vysk. 
Justinas Staugaitis ir ėmė valdy
ti Telšių vyskupiją. Jis įkūrė 
Telšių kunigų seminariją. Tai 
sukėlė entuziazmą Telšių gim
nazistų tarpe. Seminarija buvo į- 
kurta 1927. Iš Telšių gimnazi
jos stojo net 15 mokinių, baigę 
penkias klases. Jų tarpe buvo ir 
Antanas Račkauskas.

Telšių seminariją jis baigė 
1934. Tai buvo pirmoji Telšių 
kunigų seminarijos laida. Visi 
jie pradėjo nuo pirmo kurso ir 
baigė seminariją. Kunigu buvo 
išventintas gegužės 26. Primici
jas atlaikė Plateliuose.

Kun. Antanas Račkauskas

molde, Greven, Blomberge, Au- 
gustdorfe, visą laiką kapeliona- 
vo lietuvių gimnazijoj, vienu 
metu dėstė net lotynų kalbą ir 
buvo klebonu. Per gimnaziją bū
rė ateitininkus ir buvo jų dva
sios vadu.

Amerikoj
Į Ameriką atvyko 1950 rug

piūčio 29 ir nuo tų pačių metų 
gruodžio 10 įsikūrė Apreiškimo

parapijoj. Čia įsijungė į plačią 
parapijos veiklą, buvo įvairių 
parapijos organizacijų, draugijų 
dvasios vadu, ilgą laiką dėstė ti
kybą mokykloj.

Šioj parapijoj jis paminėjo 25 
kunigystės sukaktį 1959 ir 1974 
paminėjo savo kunigystės 40 
metų sukaktį.

-o-
Sveikiname sukaktuvininką 

ir linkime kuo ilgiausiai darbuo
tis Dievo garbei ir savo tautie
čių gerovei! (p.)

Kultūros Židinio veikla

LIETUVIŲ KULTŪROS FONDAS 
KULTŪROS ŽIDINIUI IŠLAIKYTI

Vikaro pareigose
Pirmoji jo vikaro vieta buvo 

Tverai. Ten buvo nuo 1934 
iki 1936. Iš ten nukėlė į didelę 
Kuršėnų parapiją. Čia kun. A. 
Račkauskas išvystė plačią veiklą 
su jaunimu, suorganizavo pava-

sarininkų rajoną ir jam vado
vavo.

Šventosios uoste
1939 vysk. Staugaitis jį nukė

lė į Šventosios uostą organi
zuoti naujos parapijos. Kai 
vokiečiai atėmė Klaipėdą, pra
dėjo augti Šventosios uostas. 
Statėsi daug naujų pastatų, atvy
ko nauji žmonės, kuriuos ir bū
rė į naują Šventosios parapiją. 
Į uostą atvyko ir Lietuvos karo 
laivas “Prezidentas Smetona”. 
Kun. A. Račkauskas buvo paskir
tas to laivo kapelionu.

Vokietijoj
Pirmoji bolševikų . okupacija 

jį išbloškė į Vokietiją. Berlyne 
jis išbuvo iki 1942, kada vėl 
grįžo į Lietuvą. Tuoj paskyrė vi
karu į Veiviržėnus, kur klebona
vo prel. J. Galdikas. Ten jis iš
buvo iki antrojo pasitraukimo iš 
Lietuvos. Tai buvo 1944 spalio 
8, kai antrą kartą atėjo bolševi
kai.

Per Berlyną kun. A. Rač
kauskas nukeliavo į Westfaliją, 
į Padeborną ir čia sulaukė karo 
pabaigos. Po karo įsijungė į pa
bėgėlių stovyklas, buvo West- 
falijos, Rheinlando lietuvių ku
nigų dekanu, gyveno Det-

Antras visuotinis Lietuvių 
Kultūros Fondo narių susirinki
mas įvyko spalio 8 Kultūros Ži
diny.
. Susirinkimą atidarė LKF val
dybos pirmininkas Aleksandras 
Vakselis. Jis pasidžiaugė, kad 
Fondas ištesėjo pirmuosius me
tus.

Po to Tėvas Paulius Baltakis, 
OFM, sukalbėjo trumpą invo- 
kaciją, o Lietuvos gen. konsu
las Anicetas Simutis pasveiki
no atvykusius ir palinkėjo Kul
tūros Židinį stiprinti, plėsti jo 
veiklos bazę ir saugoti, kad jis 
niekada neišslystų iš lietuvių 
rankų. Pranciškonų vicepro- 
vincijolas Tėvas Pranciškus 
Giedgaudas, OFM, taip pat lin
kėjo LK Fondui sėkmės ir išryš
kino lietuvių pranciškonų pri
tarimą dabartinei LKF veiklai 
bei ateities paskirčiai.

Pristačius mandatų komisiją ir 
perskaičius pereito susirinkimo 
protokolą, vyko LK Fondo tary
bos ir valdybos pranešimai. Ta
rybos pirmininkas dr. V. Vy
gantas išsamiai išgvildeno kor
poracijos teisinę padėtį, ryšius 
su pranciškonų vadovybe ir įsi
pareigojimus ateičiai.

Valdybos pirm. A. Vakselis iš
vardino dabartinę LKF valdy
bos sudėtį ir apibūdino atskirus 
veiklos komitetus bei jų nuveik
tus darbus. Labiausiai apčiuo-

TĖV. PAULIAUS BALTAKIO, OFM, KUNIGYSTĖS
25 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS K. ŽIDINY

čiojo tai šen, tai ten. Tuo pačiu 
metu žemutinėj salėj vyko ir 
dail. A. Dargio paroda. Daug kas 
apžiūrėjo ir ją.

Didžiojoj salėj tuoj ėjo pasi
ruošimo darbai. Salė buvo per
tvarkoma vakarienei, buvo de
dami stalai, dekoruojamos sie
nos ir scena. Dekoravo 
Česlovas Janušas.

dail.

Akademinė dalis
Sukakties akademinė dalis

Spalio 23 K. Židiny buvo gra
žios iškilmės — buvo paminėta 
Brooklyno vienuolyno viršinin
ko, Kultūros Židinio statytojo 
Tėv. Pauliaus Baltakio, OFM, 
kunigystės 25 metų sukaktis.

12 vai. buvo jaunimo mišios.
Drauge tai buvo ir sukaktuvinin
ko padėkos mišios. Jos prasidė
jo iškilmingai, su procesija iš 
vienuolyno. Ten susirinko Mai
ronio lituanistinės mokyklos 
vaikučių būrelis, kuriam vado
vavo sesuo Urban a, tos mokyk
los mokytoja. Iš vienuolyno įvyko 6 v.v. Prieš tai visi gar- 
išėjo visi koncelebrantai su kry- 

z žiumi, su žvakėmis. Procesija
atėjo į Kultūros Židinį. Scenoj 
buvo įrengtas altorius.

Mišias koncelebravo: Tėv. P.
Baltakis, OFM, Tėv. Pranciš
kus Giedgaudas, OFM, kun. J. 
Aleksiūnas, kun. J. Čekavičius, 
kun. L. Budreckas ir šie pran
ciškonai: Tėv. Viktoras Gidžiū
nas, Tėv. Kornelijus Bučmys, 
Tėv. Petras Baniūnas, Tėv. Leo
nardas Andriekus, Tėv. Ben- 
venutas Ramanauskas.

Įspūdingą pamokslą pasakė 
Tėv. Placidas Barius, OFM, ryš
kindamas, kas yra kunigas, ko
dėl dabar trūksta pašaukimų į 
kunigus ir kviesdamas jaunimą 
atsiliepti Dievo balsui.

Jaunimas atnešė aukas. Iš tų 
aukų pažymėtina — tai architek
to Antano Vytuvio padarytas vi
sas albumas apie Kultūros Židi- 
dinį. Čia buvo sudėti planai, 
nuotraukos darbo metu ir kaip 

atrodo Židinys baigtas. Tai bu
vo dovana šio Židinio statyto
jui. Giedojo jaunimas, kuriam 
vadovavo muzikė Dalia Sakaitė.

Pamaldose dalyvavo Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis, LB 
New Yorko apygardos pirminin
kas A. Vakselis su ponia, daug 
jaunimo, daug vyresniųjų.

Po pamaldų pirmojo aukšto 
priebuty buvo jaunimo vaišės, 
kavutė, užkandžiai. Čia buvo 
tikra maišatis. Visi judėjo, vaikš-

bės svečiai buvo pakviesti i po
sėdžių 
ka tuo 
stalų.

menę kokteiliam. Publi- 
metu rinkosi, sėdo prie

vai. per garsiakalbius6:15
buvo pranešta, kad į salę ateina 
garbės svečiai ir patsai sukaktu
vininkas Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM. Pasigirdo iškilmingas 
maršas. Publika sustojo, pradėjo 
ploti. Į salę įėjo visa eilė gar
bės svečių ir Tėv. Paulius Bal
takis. (p .j.)

(Bus daugiau)

piami buvo K. Židinio priežiū
ros (vad. V. Alksninio) ir jauni
mo reikalų (vad. L. Milukienės) 
komitetų darbo vaisiai. Parengi
mų komiteto (vad. A. Balsio) 
artimiausias ir svarbiausias už
davinys — surengti metinį Kul
tūros Židinio pobūvį, kuris šie
met įvyks lapkričio 19.

Valdybos pranešimai baigėsi 
iždininko A. Razgaičio LK Fon
do metine apyskaita ir Tėvo Pau
liaus pranešimu, kuris lietė 
bendrą Kultūros Židinio finan
sinį stovį.

Po pranešimų buvo keliami 
klausimai ir duodami paaiškini
mai apie Lietuvių Kultūros Fon
do Korporacijos tikslus, apie val
dybos bei komitetų darbus ir ki
tus LK Fondą liečiančius reika
lus.

Po to įvyko rinkimai į Fon
do tarybą (3 nariai) ir į narys
tės komitetą (4 nariai). Iš pen
kių kandidatų LKF tarybon bu
vo išrinkti šie nariai: Aloyzas 
Balsys, Vytautas Alksninis ir 
'Vladas Sidas. Narystės komite- 
tan išrinkti: Jonas Klivečka, K. 
Jankūnas, I. Banaitienė ir B. 
Bobelis. Narystės komitetui va
dovauti pasilieka tarybos narė ir 
valdybos finansų sekretorė A. 
Radzivanienė.

Po rinkimų buvo svarstomi su
manymai bei pasiūlymai dėl 
Kultūros Fondo veiklos, K. Ži
dinio priežiūros ir naujų narių 
verbavimo.

Susirinkimas baigėsi visiem 
dalyviam sugiedojus Lietuvos 
himną.

Gal kam kyla klausimas: kam 
tas Lietuvių Kultūros Fondas? 
LK Fondas yra rėmėjų organi
zacija, įkurta “palaikyti ir puose
lėti lietuvių, tautinį palikimą, 
papročius, kultūrą, kalbą ir 
literatūrą; remti ir skatinti, ypač 
jaunimo tarpe, patriotizmą, re
liginį auklėjimą . . .” (citata iŠ 
Darbininko 1976 spalio 22 po
kalbio su Tėvu Paulium), “su
telkti kiek galima didesnį skai
čių narių, kurie vieningom pa
stangom padėtų užtikrinti ne 
tik Kultūros Židinio, bet ir lietu
vių tautos bei kultūros egzisten
ciją išeivijoj” (iš 1976 pirmame

Darb. puslapy išspausdinto 
straipsnio), “rūpintis K. Židiny 
susikoncentravusia daugialype 
kultūrine veikla ir išsaugoti K. 
Židinio paskirtį ateinančiom lie
tuvių kartom” (Darb. 1977 rug
sėjo 16), “remti ir puoselėti lie
tuvių kultūrinę veiklą ir išsaugo
ti K. Židinį Lietuvos ateičiai” 
(Darb. 1977 rugsėjo 23).

Kitas klausimas: ką Lietuvių 
Kultūros Fondas veikia? Padeda 
išlaikyti Kultūros Židinį ir suda
ryti sąlygas lietuvių visuomenės 
kultūrinei veiklai. Kultūros Ži
dinio savininkai yra lietuviai 
pranciškonai, šeimininkai arba 
prižiūrėtojai — Kultūros Fon
das, o naudotojai arba įnamiai
— visuomenė ir jos organizaci
jos. Kultūros Fondo valdyba ir 
jos komitetai atlieka seniau bu
vusio K. Židinio administraci
nio komiteto darbus. Jie pla
nuoja ir vykdo finansinius va
jus, rūpinasi teisine padėtim, 
vykdo priežiūros, remonto ir pa
gerinimo darbus, ruošia K. Židi
niui pelną nešančius parengi
mus, koordinuoja kultūrinės bei 
visuomeninės veiklos apraiškas, 
rūpinasi jaunimo veikla, stengia
si informuoti visuomenę ir visus 
ragina pilnais nariais stoti į tal
ką. Trumpiau pasakius, dirba 
Kultūros Židinio ir lietuvių vi
suomenės labui.

Ar nebūtų logiška, kad visi 
lietuvių visuomenės nariai 
taptų Lietuvių Kultūros Fondo 
nariais? Kas daugiausia Kultūros 
Židiniu naudojasi, tam labiau
siai turėtų rūpėti jo dabartis ir 
ateitis.

Tapti Kultūros Fondo nariu 
yra labai lengva. 100 dolerių 
auka, 10 dol. metinis mokestis
— ir jau narys. Tad ko laukti? 
Skambinkim Apolonijai Ra- 
dzivanienei (441-9720), ji atsiųs 
jum įstojimo formą. Užpildę 
pridėkit šių metų 10 dol. mokes
tį ir grąžinkit atgal. Jeigu nesat 
niekada K. Židiniui aukoję, siųs
kit 100 dolerių; o jeigu aukojot 
seniau, viskas užregistruota ir 
pripažinta. Ar ne lengva tapti 
Kultūros Fondo nariu? Tik rei
kia truputį noro. Tada ir susirin
kimai būtų gausūs ir visi žinotų, 
ką Fondas veikia ir kas ten deda
si.

Kitas visuotinis susirinkimas 
bus tik po metų, bet darbo iki tol 
begalės. Norit prisidėti? Kvie
čiam į talką. Tikėkimės, kad iki 
kitų metų spalio mėnesio LK 
Fondo narių skaičius išaugs iki 
tūkstančio, nes tik tada galėsim 
patikėti, kad Kultūros Židinys 
bus išsaugotas ateinančiom lie
tuvių kartom.

Alg. Š.

— III Mokslo ir kūrybos sim
poziume lapkričio 24-27 Chica
goj, Jaunimo Centre, bus ryš
kiai atstovaujami humanitariniai 
mokslai, kurie turės devynias 
sekcijas: teologijos, filosofijos, 
psichologijos, pedagogikos, isto
rijos, literatūros, tautotyros, tei
sės ir sociologijos.

LIETUVIŲ TAUPOMOJI IR SKOLINAMOJI įSTAIGA
SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

24 Davis Avė., Kearny, New Jersey 07032 
Telef. 991-0001, 991-7260

52 veikimo metai (1924-1977)

Turtas (Assets) $13,000,000.00

Taupymo indėliai apdrausti iki $40,000.00 
Federal Savings and Loan Insurance Corp., Washington, D.C.

Mokami aukšti, įstatymu leidžiami divi
dendai: 5 1/4 % metam. Taupymo sąskai
tom 6 1/2% (dviem metam nuo $2,500).

Nuo įdėjimo dienos kas ketvirtis metų 
priskaitomi nuošimčiai.

Naujas Lietuvių finansinės įstaigos Schuyler 
Savings and Loan Association, Kearny, N J., pastatas

• Saugi ir prieinama vieta lietuviam savo 
santaupas dėti, paskolas imti ir kitus ban
kinius reikalus atlikti.

Greitas ir našus patarnavimas, vartojant 
anglų, lietuvių ir kitas kalbas.

Bankiniai reikalai sutvarkomi ir prie spe
cialiai įrengto langelio, privažiuojant au
tomobiliu.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9 v.r. Iki 3 v. popiet, penktadienį nuo 9 v.r. iki 
6 v.v., šeštadienį nuo 9 v.r. iki 1 v. popiet. AUTOMOBILIAM LANGELIS VEIKIA: pirmadienį-penktadienį 
nuo 8 v.r. Iki 6 v.v., šeštadienį nuo 9 v.r. iki 1 v. popiet.

Schuyler prezidentas prof. dr. 
Jokūbas Stukas sako:

Savi nauji lietuvių banko 
pastatai, sava prityrusi vadovy
bė ir augantis kapitalas.

Garbė lietuviam, nes jie 
moka taupyti Ir finansinius rei
kalus tvarkyti. Pinigai — dide
lė jėga ir atspara visuose reika
luose.

Remkime šį lietuvių ban
ką, vienintelį New Yorko ir 
New Jersey valstijose, kad jis 
finansiškai stiprėtų ir plėstųsi.

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
parapijos salėj lapkričio 6 mini
ma arkivysk. J. Matulaičio 50 m. 
mirties sukaktis. Kalbą pasakys 
sesuo Ona Mikailaitė iš Putnam, 
Conn., koncertinę dalį atliks sol. 
Roma Mastienė.

— Vilniaus Diena ir Lietu
vos patriarcho dr. J. BasanavL 
čiaus 50 m. mirties sukakties mi
nėjimas rengiamas Kanados LB 
Hamiltonoapylinkės Jaunimo 
Centre spalio 22. Meninę prog
ramos dalį atliks Toronto mer
gaičių trio “Vasaros garsai”, o 
paskaitą skaitys prof. A. Mustei
kis iš Buffalo.

— Dail. Banguolės Marijos 
Raugaitės kūrinių paroda ren
giama Philadelphia Art Allian- 
ce Philadelphijoj. Paroda ati
daroma spalio 23.

— Cleveland, Ohio, Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos dvasinio atsinaujinimo 
ir susikaupimo programa prade
dama spalio 26. Po filmo “Pa- 
rable” bus diskusijos.

— Nashua, N.H., Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos leidžiama
me savaitiniame biuleteny labai 
dažnai pateikiama aktualių žinių 
anglų kalba apie Lietuvą ir lie
tuvius. Tuo amerikiečiai ir kita
taučiai, lanką šią lietuvių para
piją, supažindinami su L.K. B. 
Kronika, žiniomis iš pavergtos 
Lietuvos ir laisvųjų lietuvių gy
venimo.

— Dail. Danguolės Stončiū- 
tės-Kuolienės grafikos darbų pa
roda bus atidaryta spalio 22 
Prisikėlimo parapijos parodų sa
lėj, Toronte.

— Prof. Augustino Voldemaro, 
pirmojo Lietuvos ministerio pir
mininko, nužudyto bolševikų 
kalėjime, 35 metų mirties sukak
ties minėjimas-akademija ren
giama spalio 23. 11:30- vai., 
mišios už velionį Prisikėlimo 
parapijos bažnyčioj. 1:30 vai. po
piet akademija Lietuvių Na
muose. Rengia Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdis.

— Dail. Valentinos Balsienės 
lietuviškos keramikos ir sidabro 
papuošalų parodą spalio 29-30 
Clevelande, Ohio, rengia vyr. 
skaučių židinys.

— Prof. R. Vaštokas teberenka 
medžiagą veikalui apie Kanados 
lietuvius. Jis dėsto antropologiją 
Trento universitete Peterboro 
mieste ir dažnai atvažiuoja į 
Torontą. Jis pirmininkauja savo 
apylinkės gyventojų komitetui, 
kuris kovojo prieš atominės jė
gainės statybą jų gyvenvietėj. 
Kova buvo laimėta.

Putnam, Conn., Nek. Pr. Mari
jos seserų rėmėjų sąskrydis 
įvyks spalio 30, sekmadienį. Ša
lia kitų svarstymų bus kun. prof. 
St. Ylos paskaita apie Dievo Tar
ną arkivyskupą Jurgį Matulaitį 
ir solistės Ginos Čapkauskienės 
koncertas. z

— Arkivysk. J. Matulaičio, 
MIC, 50 metų mirties sukaktį 
Buenos Aires lietuviai minės 
lapkričio 20 Aušros Vartų para
pijos bažnyčioj religiniu kon
certu su plačia programa. Bus 
prisimintos ir lietuvių Šv. Ceci
lijos choro 47-tos veiklos meti
nės.

— Virginija Daugvydas-Dean 
iš East Lansing, Mich., pakvies
ta į Michigano valstijos leidimų 
ir reguliavimų departamentą ko
mercijos skyriaus direktore. Vir
ginija yra 31 m. amžiaus, advo
katė, lietuvių naujųjų ateivių 
dukra. Gimusi Regensburge. Iš
tekėjusi už advokato, augina 
sūnų.

— Naujojoj Zelandijoj Lietu
vių Bendruomenė išrinko naują 
valdybą: pirm. Jonas Pečiulaitis 
(17 Koraha S t., Remuera, Auck- 
land 5), sekr. Albertas Malskai- 
tis, ižd. Vaidas Varkalis.

— Seinuose ir Punske kon
certavo iš okupuotos Lietuvos 
atvykę solistai — Nijolė Talląt- 
Kelpšaitė, Stasys Liupkevičius 
ir kompozitorius Benjaminas 
Gorbulskis. Kartu su jais pasiro
dė ir vietinės lietuvių meno 
pajėgos — instrumentinis an
samblis “Punia”, vadovaujamas 
Antano Šliaužio, Teresė ir Teklė 
Bansuvičiūtės, Kostas Lidaitis.



10 • DARBININKAS • 1977 spalio 21, Nr. 42

ST. PETERSBURG, FLA.
Ruoša Vliko seimui

Prel. J. Balkonui tarpininkau
jant, iš Vliko centro buvo 
kreiptasi į St. Petersburgo Altos 
skyriaus pirm. dail. A. Rakš
telę Vliko seimo reikalu. Šiemet 
Vliko seimą pramatoma sureng
ti St. Petersburgo mieste gruo
džio 3-4.

Altos valdybai pritarus, nutar
ta sudaryti lietuviškų organiza
cijų atstovų komitetą seimui 
ruošti. Tam tikslui pirm. A. 
Rakštelė rugsėjo 9 sukvietė or
ganizacijų atstovus. Lietuvių 
Klubo patalpose dalyvavo: Altos 
skyriaus valdyba, Balfo skyriaus 
pirm. Jonas Valauskas, Floridos 
Amerikos Liet, klubo į>irm. Alb. 
Kamius, LB St. Petersburgo 
apylinkės pirmininkui atstovavo 
Kazys Urbšaitis, Jungtinio Or
ganizacijų komiteto pirm. Kazys 
Kleiva, Lietuvių Katalikų komi
teto atstovė Rožė Plepienė, Su
sivienijimo Lietuvių Katalikų — 
Adolfas Paleckis, Romo Kalan
tos Šaulių kuopos — Aniceta 
Miliauskienė, Jūros Šaulių kuo
pos Palanga — Jonas Butkus, 
Žuvautojų klubo — Petras Vasi
liauskas.

Susirinkime demokratiškai 
sudarytas komitetas, kurio pir
mininku išrinktas Altos skyriaus 
pirm. dail. A. Rakštelė, sekr. — 
Altos sk. sekretorė Ona Galvy-

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupacijai 
prisiminti. Ženkleliai lipinami 
ant vokų. 100 ženklelių už 
1 dol. Kreiptis: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

dienė. Nariai darbus pasiskirs
tė atskirom komisijom: gyven
viečių parūpinimas — Petras 
Vasiliauskas, transportas — Ka
zys Urbšaitis, maisto parūpini
mas — Ida Valauskienė, banke
tas — Albinas Karnius, spauda 
ir propaganda — Kazys Kleiva, 
leidinys — Ona Galvydienė ir 
Jonas Valauskas.

Vliko seimui šiuo metu jau yra 
užsakytas motelis “Happy 
Dolphin”, prie pat jūros.

Lietuvių klubas apsiėmė sek
madienio vakare Vliko seimo 
atstovam ir svečiam suruošti 
banketą. Meninę programą suti
ko atlikti sol. Prudencija Bič- 
kienė iš Chicagos.

Ona Galvydienė
Lietuviškos knygos Ir plokšte
lės gaunamos Darbininko ad
ministracijoje.

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

12 dol. — J. Bradūnas, Bal- 
timore, Md.

Po 8 dol. — J. Šišas, Eli
zabeth, N.J., M. Darey, Colo- 
nia, N.J., J. Švedas, Elizabeth, 
N.J., B. Sabecky, Linden, N.J., 
A. Želvis, Waterbury, Conn., 
L. Valužis, Elizabeth, N.J., B.V. 
Galinis, Norwell, Mass., A. Ma
celis, Bowie, Md., K. Šeštokas, 
Rahvvay, N.J., A. Jonynas, Berlin, 
Conn..

Po 7 dol. — W.Achenbach, 
Waterbury, Conn., J. Juozaitie
nė, Cleveland, Ohio.

Po 5 dol. — G. Grajauskas, 
Richmond Hill, N.Y., A. Mali
nauskas, VVoodhaven, N.Y., 
kun. K. Balčys, Amsterdam, 
N.Y., J. Chapulis, Nevvark, N.J., 
A. Belazaras, South VVindsor, 
Conn., M. Evanouskas, New 
Brunswick, N.J., E. Ramonis, 
Brooklyn, N.Y., A. Zigaitis, Chi
cago, III.

Po 4 dol. — D.R. Bulgaris, 
Brooklyn, N.Y., Ramanauskas, 
Nevv Haven, Conn.

Po 3 dol. — V. Adams, Pater- 
son, N.J., kun. L. Budreckas,

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 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” už 7 dol. Persiuntlmas- 
Postage 50 c.

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

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

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

SPORTAS
Lengv. atletikos varžybų 

pasekmės

Rugsėjo 17 Toronto priemies
ty įvyko pabaltiečių lengv. atle
tikos pirmenybės, sutraukusios 
apie 100 dalyvių, iš kurių be
veik pusė lietuvių. Lietuviam 
atstovavo Toronto Aušros, Ha
miltono Kovo, Londono Tauro ir 
Clevelando Žaibo sportininkai. 
Rytų apygarda šį kartą nebesu- 
telkė jėgų varžybose dalyvauti.

East Island, Glen Cove, N.Y.,
O. Andriuškevičius, Sterling 
Hgts, Mich., A. Gražulis, Clif- 
ton, N.J., M. Bichnevičius, Dor- 
chester, Mass., J. Ugenskas, St. 
Petersburg, Fla., H. Shields, 
New York, N.Y., Pr. Judickas, 
Hot Springs, Ark., kum V. Palu
binskas, Santa Monica, Calif.,
P. Krajauskas, Chicago, 111., V. 
Virbickas, Danbury, Conn., K. 
Kaspariūnas, Elizabeth, N.J., dr. 
A. Budreckis, Wollaston, Mass., 
P. Tyla, Foxboro, Mass., V. Kli- 
gys, Edison, N.J., K. Algenis, 
Woodhaven, N.Y., A. Mičiūnas, 
Nevv Britain, Conn., M. M. Mo
teris, Englishtovvn, N.J., O. Sku- 
peika, Hollyvvood, Fla., A. Gal- 
kus, Glen Burnie, Md., V. Bio- 
ševas, Ross Moor-Jamesburg, 
N.J., O. Venckus, Dorchester, 
Mass., A. Grabauskas, St. Peters
burg Beach, Fla., A. Orentas, 
Columbia, Md.

Po 2 dol. — F. Kudulis, Or- 
mond Beach, Fla., A. Paliulis, 
Dorchester, Mass., B. Karaska, 
Delran, N.J., P. Miller, Bloom- 
field, N.J., S. Dzikas, India- 
alantic, Fla., J. Ramas, Eliza
beth, N.J., M. Zeringienė, West- 
field, Mass.

Po 1 dol. — V. Baltrušaitis, 
Hillside, N.J., M. Kvedaras, 
Iselin, N.J., V. Budrecki, Eliza
beth, N.J.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

NAUJOS KNYGOS
Katalikų Bažnyčia Lietuvoj 

1940-1944 metais, Vysk. V. 
Brizgio. 4 dol.

Žemaičiai, A. Pakalniškio. 4 
dol.

Bastūno maištas, Br. Railos. 
Kietais viršeliais 10 dol.

Kai grįžta praeitis. Titaniko 
nuskendimas. P. Montvilos pri
siminimai. 3 dol.

Lietuvių dainos Amerikoj. 
Antrasis rinkinys. J. Balio. 8 dol.

Religijos filosofija, Dr. A. Ma
ceinos. Kietais viršeliais 6 dol.

Kristus ir Eucharistija, P. Ma
nelio. Kietais viršeliais 7 dol.

Naujųjų laikų Lietuvos istori
ja, I tomas, Pr. Čepėno. Kie
tais viršeliais 15 dol.

Nykštukų mokykla, A Abro- 
maitienės. Vaikam apsakymėliai 
su spalvotom iliustracijom. 3 
dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos ir plokštelės gaunamos Dar
bininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Gražiai pasirodė prieauglio gre
tos, kur buvo pagerinta daug 
lietuvių ir pabaltiečių varžybi- 
nių pasekmių. Vyrų grupėj ypač 
gerai pasirodė A. Barkauskas 
(Tauras), nustūmęs rutulį 55’ 1.5” 
ir diską 170’6”. tai iškiliausias 
šiuo metu lietuvis lengvatletis 
Kanadoj. Pasekmes pagerino 
jaunių C grupėj (gimę 1963- 
64) T. Kijauskas (Žaibas), nubė
gęs 100 m per 12.37 sek. bei 200 
m per 26.99 sek., ir V. Vit- 
kūnaitė (Aušra) šuoly į aukštį 
4‘6”. D grupėj (gimę 1965-66) 
Žaibo G. Barzdukas 100 m 13.10 
sek., 200 m 29.05 sek., 400 m 
1:08.80 min. ir Aušros S. Posa- 
deckis 800 m 3:04.87 min. Jau
niausiųjų E grupėj (gimę 1967 
ir jaunesni) pasižymėjo S. Po- 
sadeckis 200 m 31.7 sek. ir A. 
Motiejūnaitė (Ž.) 60 m 9.62 sek. 
bei 200 m 33.35 sek.

Malonu pastebėti, kad Cleve- 
landas vėl sukruto atgaivinti ge
rokai apleistą lengvosios atleti
kos sporto šaką. Tai geras pa
vyzdys ir kitiem lietuvių sporto 
klubam iki 1978 metų sporto 
šventės užsiauginti naujas leng- 
vatlečių eiles.

ŠALFAS Sąjungos 
suvažiavimas

Spalio 15-16 Clevelande įvy
ko Šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto darbuotojų suvažiavimas. 
Svarbiausias tikslas paruošti pla
nus 1978 metų Pasaulio Lietu
vių Sporto Žaidynėm pravesti. 
Žaidynės įvyks Toronte, liepos 
pradžioj, suderinant jas su dainų 
švente ir kitom PLD (Pasaulio 
Lietuvių Dienų) iškilmėm.

LA Klubo baliaus nuotrupos
Pas lietuvius atsirado nauja 

tradicija — suruošti vieną balių 
ir antrą jau vadinti tradiciniu. 
O antrą suruošus, reikia gal
voti ir apie trečią, nes juk rei
kia išlaikyti tradiciją. . .

Antras Lietuvių Atletų Klubo 
balius įvyko spalio 8 Kultūros 
Židinio pastogėj. Buvo gardžių 
valgių ir gerų gėrimų, buvo dai
nos, buvo šokiai, ir sienos vėl 
žibėjo lietuviškais piešiniais, o 
žvakių šviesa mirksėjo lietuviš
kose žvakidėse . . .

Čia jau Mindaugo Jankausko 
sukurta tradicija. Ir ornamentai, 
ir žvakidės, ir puiki skulptūra, 
kurią buvo galima taip pigiai 
loterijoj laimėti . . .

Taip jau sutvarkyta, kad vieni 
šneka, kiti dainuoja, treti lietu
viškas melodijas šokiam groja, 
o Mindaugas tyli. Tik jo medis į 
mus kalba . . .

O šeimininkės bando per 
mūsų smaguriavimo pomėgius 
prie mūsų gerosios pusės priei
ti. Pritepa, prikepa, priraiko, pri- 
dėsto . . .

— ploja, neišleidžia nuo scenos. 
“Vyrai, puikiai sudainavot, ačiū 
visiem”. O senas, patyręs diri
gentas, muzikas Julius Gaidelis 
pamoja ranka, atlaidžiai nusi
šypso ir teisina vyrus: “išsigan
dę, labai skubėjo, ką ten . . .” 
Dirigentas išvyksta vidury nak
ties į Bostoną vargonauti, o aky
se sukasi scenoj Eikinas: “Žiū- 
ūūrėk, kaip šoka, žiūrėk, kaip 
šoka! . .”

Kas belieka sakyti? Kad galvą 
nebeskauda? Tas nieko — kitą 
metą vėl skaudės. Ačiū visiem, 
ačiū visom (ir ypač jom) ir iki 
^pasimatymo kitą rudenį.

Alg. Š.

^ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Pasaulio pretendenčių dvi
kovoj V. Berlyne pirmauja iz
raelite A. Kušnyr prieš sovietų 
Fatelibekovą 2.5-0.5.

Olandija. Tilburgo did- 
meisterių turnyre po šešių ratų 
pirmavo pasaulio meisteris A. 
Karpovas drauge su anglu Milės 
ir olandu Timmanu; turėjo po 4 
taškus. Milės nugalėjo Jugosla
vijos dm Gligoričių, Timman— 
islandą Olafssoną, o Karpovas 
— kitą sovietų dm Balašovą.

Š. Amerikos lietuvių šach
matų pirmenybės įvyks lapkri
čio 12-13 Kultūros Židinio patal
pose (341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y.). Dalyviai pra
šomi registruotis pas I. Jankaus
kienę, 105-20 107th Avė., Ozone 
Park, N.Y. 11417, tel. (212) 641- 
4906. Šios pirmenybės bus in
dividualinės, šveicarų sistema, 
4 ar 5 ratų (priklausys nuo da
lyvių skaičiaus). Jaunių meiste
ris bus išvestas iš bendrų re
zultatų. Pirmenybes praves 
Edvardas Staknys.

1976 metų ŠA lietuvių pirme
nybėse Clevelande buvo 14 da
lyvių, kurių tarpe buvo dešimt 
naujų veidų, iki tol nedalyvavu
sių. Iš anksčiau dalyvavusių ten 
buvo dr. A. Nasvytis, K. Mer
kis, E. Staknys ir A. Simonai- 
naitis. Tas pirmenybes laimėjo 
Rimantas Vaičaitis (Toronto), 
surinkęs 4.5 taško iš 5. Antrą 
vietą pasidalijo trys: dr. A. Nas
vytis (Clvld.), Vyt. Karnitis (Co- 
lumbus) ir Arūnas Simonaitis 
(N.Y.); visi surinko po 3.5 taš
ko.

Geistina, kad šių metų pirme
nybėse dalyvautų kuo daugiau
sia mūsų šachmatininkų, ypač 
jaunimo. Pabrėžkim, kad lietu
viai mėgsta ir domisi karališku 
šachmatų žaidimu.

16-metis amerikietis Gay 
VVhitheld iš Kalifornijos laimėjo 
antrą vietą pasaulio jaunių pir
menybėse (iki 17 m.), pralenkęs 
sovietų 14-metį G. Kasparovą. 
I v. laimėjo islandas Joe Arns- 
son su 9 tš., pustaškiu dau
giau surinkęs negu amerikietis. 
Daug vilčių dėjo anglai į savo 
12-metį moksleivį N. Short, ku
ris puikiai pasirodė Anglijos vy
rų p-bėse, vienok šiose pasaulio 
p-bėse liko dvyliktu.

Gruzinė Maija Čeburdanidze 
pirmauja pasaulio pretendenčių 
dvikovoj Taline. Ji turi surinku
si 6 taškus, o jos varžovė Ele
na Achmylovskaja — 5 tš. Beli
ko viena partija. Kitoj preten
denčių dvikovoj V. Berlyne pir
mauja izraelitė A. Kušnyr prieš 
sovietų Fatelibekovą 3-2.

Argentinos pirmenybes laimė
jo tm Raul Sanąuinetti, surinkęs 
8.5 taško, dm Panno 8, o trečiu 
užbaigė garsus dm M.. Najdorf 
su 6.5 tš. Dalyvių tarpe mini
mas Benko, t.b. JAV didnfeiste- 
ris.

Amerikos šachmatų žurnalas 
Chess Life & Review spalio 
mėn. numerį papuošė 13-mečio 
Joel Benjamino nuotrauka, o 
tekste išspausdino stambų 
straipsnį apie šį jaunuolį, naujai 
įkeltą į meisterių klasę. Jis pra
lenkė garsųjį Bobby Fischerį, 
kuris meisterio titulą gavo būda
mas 13 m. ir 5 mėnesių; Ben
jaminas yra 13 metų ir 3 mėn. 
amžiaus.

Dr. V.V. Palčiauskas, IL, daly
vauja pasaulio koresp. pirmeny
bių (individualinių ir koman- 

«dinių) baigmėse. Jis laimėjo pa
saulio p-bių pusbaigmę drauge 
su sovietų Dernovoj; abu surin
ko po 10.5 taško iš 13 galimų, 
o dabar, žaisdamas JAV koman
doj, kvalifikavosi į pasaulio ko
mandinių p-bių baigmę. < Tai 
vieni didžiausių pastarojo meto 
mūsų sporto laimėjimų!

IEŠKOMA ŠEIMININKĖ. Pageidau
jami paliudymai. Savas kambarys, 
vonia, TV. Valymas, skalbimas, viri
mas. Namas Old VVestbury, L.I., 2 jau
nuoliai ir 2 suaugę. (516) 997-3595. 
(516) 482-0980.

1977 — 1978 KELIONĖS Į LIETUVĄ
REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

BALTIC 
TOURS

Išvyksta iš Nevv Yorko
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

išvyksta iš Pittsburgho 
Balandžio 9.......... $838.00

Kainon įskaitoma pilna kelionė Pan American lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai 
ir grupės palydėjimas. Kelionė: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj 
1 naktis Leningrade.

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

Dėl informacijų apie mūsų rezervuotas arba specialias grupines keliones kreiptis:

ALGIRDAS MITKUS 
BALTIC TOURS 

8 White Oak Road 
Nevvton, Mass. 02168

Telef. (617) 969-1190 
arba 

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

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-

Bet čia dar ne viskas. Reikia 2168 įstaigoj, 694-5779 na 
paminėti dar vieną tradiciją. Ba- muose.
liūs turi būti su programa. Ką 
čia sugalvoti? Nagi pasikvie- 
čiam kaimynus — bostoniškius 
ir sakom: “vyrai, girdėjom, kad 
mokat gražiai dainuoti”. Jie atsa
ko: “OK, atvažiuosim”. Ir skam
ba scenoj gražios, svajingos, tra
dicinės, moderniškos dainos . . . 
Visas šiupinys. Patinka visiem

DEXTER PARK 
PHARMACY 

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

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

i

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.

T. Petras Baniūnas, OFM
Darbininko administratorius

Siunčiu užsakymą naujam skaitytojui už 1 dol., už 10 dol.

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

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

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

DINNER BUFFETS
WHMsUay. TtarsNay ud Frtoiy 5 to 10 p.a. 
toctatasatodtar.StnmtopRaNMlal M 
Snfnds. Oautrt Trtte Md «ncR. arach aura 

AilYOUCANEAT 
FOR ONLY $5.95 

Entertainment 
faaterad avary Friday aad Saturday aight

Located on Highvtay 36 
West Long Branch, N.J.

Phone 201 229-0190

HOLIDAY INN'S 
TURF RESTAURANT 

prMRy prssMrti fer yow Ntotog pinotu 

SUNDAY RRUNCH 
mry SnUay und frm 10 «.«. to 2 po.

Adufts 13.95 
CliiMrMMMbr 12—S2.50

RITTER RELIABLE CONSTRUCTION
115 MARCY PLACE BRONX 

CONSTRUCTION IS OUR BUSINESS NO JOB TOO 
BIG OR TOO SMALL FINISHED BASEMENTS TO 
ROOFS OUR SPECIALTY CALL (212) 681-6299

Free Estimates

100’S OF PUPSI PUPSI PUPSI
ALL POPULAR TYRES 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 PUPPYFARM, LOCATED 
ON U.S. HIGHWAY NO. 1 PRlNCETON, N.J. 
(2 MILĖS SOUTH OF PRlNCETON HOLIDAY INN)

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END WORK ELECTRICAL VVORK 
TUNE UPS OUR SPECIALTY. AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS, SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS 
PHONE 60 9 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE



APREIŠKIMO PARAPIJOS 
PARAPIEČIŲ SUSITIKIMO ŠVENTĖ

Dar šiandien prisimenam iš
kilmingą Apreiškimo parapijos 
atšvęstą 60 metų sukaktį. Gau
sus parapiečių dalyvavimas 
šventėj parodė, kad žmonės 
mėgsta susitikti su senais pažįs
tamais ir pakalbėti aktualiomis 
temomis bei pasidalinti savo rū
pesčiais. Parapija yra lyg šeima, 
kurios nariai savo noru ar gyve
nimo aplinkybių verčiami pasi
traukia iš namų kitur gyventi, 
bet tam tikromis progomis vėl 
susirenka į savo namus, kur juos 
jungia šeimos ryšiai.

Apreiškimo parapija per 60 su 
viršum metų sujungė daug porų, 
pakrikštijo daug naujagimių, 
deja, daug jau palydėjo į amžiną 
poilsio vietą. Parapijos mirusie
ji kasmet gražiai paminimi 
bendrose maldose.

Lietuvos vyčių 41-os kuopos 
narių tarpe kilo mintis parapie- 
čius suburti — suartinti nors vie
nai dienai. Tai minčiai pritarė 
parapijos klebonas kun. Pranas 
Raugalas. Tuoj buvo sudarytas 
rengimo /komitetas, ir darbas 
pradėtas. Komitetan įėjo kelių 
organizacijų atstovai, parapijos 
parengimų komitetas, choro at
stovai ir kiti. Darbas vyksta 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
parapijos klebonu kun. Pr. Rau
galu ir parapijos kunigais. Komi
tetui vadovauja Alf. Samušis.

Toji parapiečių susiartinimo 
šventė įvyks spalio 30. Prasi
dės mišiomis parapijos bažny
čioj 11 vai. ryto. Mišių metu 
Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Viktoro 
Ralio, atliks Peeters jubiliejines 
mišias ir pritaikytas giesmes. 
Kaip solistai dalyvaus Leonas

Ralys, bosas, ir Vytautas Dau
girdas, tenoras, p a 1 y d i n t or
kestrui. Mišių ypatinga intenci
ja: padėka Dievui už palaimą 
parapijai, kad galėjo taip stipriai 
išsilaikyti iki šiol, ir už palaimą 
parapiečiam, kurie, būdami šios 
parapijos nariai, iki šiol sudaro 
nemažą skaičių ir kurie susi
laukė laimingos senatvės. Mišių 
metu pamokslą sakys mum žino
mas istorikas kunigas dr. Vikto
ras Gidžiūnas, OFM.

Be to, New Yorko lietuviš
kame gyvenime įvyks naujas pa
rapijos reiškinys, būtent, pagal 
naują Romos potvarkį, bus su
teiktas Paskutinis Patepimo Sak
ramentas ligoniam ir senesnio 
amžiaus žmonėm. Šiuo taip 
svarbiu potvarkiu raginami pasi
naudoti visi, kurie jaučiasi tin
ką gauti šias ypatingas malones. 
Šiuo reikalu prašom kreiptis į 
parapijos kleboniją, kur bus su
teikta daugiau informacijų.

Po mišių 12:30 v. popiet para
pijos didžiojoj salėj įvyks iškil
mingi pietūs, kurių tema ir tiks
las — pagerbti ilgamečius pa
rapijos veikėjus ir seniausius pa- 
rapiečius. Po pietų 3 v. pra
sidės šokiai. Groja Viktoro Ra
lio vadovaujamas Belle Terre 
orkestras. Taip pat rengėjai ruo
šia įvairią loteriją.

Tad kviečiami visi parapiečiai 
atvykti į šią parapijos susibū
rimo šventę: ir tie, kurie daž
nai sutinkami mūsų parapijos 
gyvenime, ir tie, kurie dėl vie
nokios ar kitokios priežasties re
čiau sutinkami. Prašom atsivesti 
savo pažįstamus ir draugus, ku-

su svočia JūratiAlfredas ir Rima Knašai 
ir svotu Jonu Knašu.
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Lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto rengiamas rudens tta- 
d minis balius įvyks lapkričio 
5, šeštadienį, 7 vai. vak. Cha- 
teau de Ville restorane Ran- 
dolphe.

Artėja vieneri metai kaip mirė

A.A.
ALBERTAS OŠLAPAS.

; ... ...

Jam prisiminti bus aukojamos mišios spalio 30, sekma
dienį, 10 vai. ryto lietuvių pranciškonų koplyčioj. Gimi
nės ir draugai maloniai kviečiami dalyvauti.

I.

SŪNUS IR ŠEIMA

Mūsų mielam draugui ir choristui

A.A.
VINCUI ROKUI

mirus, jo žmonai ir šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

I

Neto Yorko lietuvių vyrų choras 
PERKŪNAS

A.A. PAJAUTAI IVAŠAUSKIENEI
mirus, jos vyrą Joną, šeimą ir artimuosius giliai užjaučia

Mamertas ir Gražina Erčiai 
Algirdas ir Joan Landsbergiai 
Algimantas ir Teresė Landsbergiai 
Jeronimas ir Emilija Landsbergiai

Mielam giminaičiui
GRACIJONUI ŠUKIUI

Lietuvoje mirus, jo brolį Povilą Šukį nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Petras ir Kazė Šukys 
Julius ir Nina Nekrošis 
Stasys ir Felicija Janušonis

A.A. 
VYTAUTUI ČEKAVIČIUI 

mirus jo motinai Stefanijai, žmonai Ritai ir dėdei kun. Juozu i 
Čekavičiui nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Birutė ir Antanas Pociai

rie priklauso kitom parapijom. 
Visi bus mielai priimti.

Prašom užsisakyti stalus ar at
vykti pavieniui. Bilietus galima 
gauti klebonijoje ir pas komite
to narius, kurių telefonus rasite 
šio laikraščio skelbime.

Vyt. R.
u

ELIZABETH, N.J.
Atvyksta Antras Kaimas

Daugelį didesnių lietuvių ko
lonijų aplankęs ir ten susilaukęs 
gražių įvertinimų Antro Kaimo 
teatras pagaliau atvyksta ir į 
Nevv Jersey, kur jį yra pakvie
tusi LB N.J. apygardos valdyba.

Vieniem N.J. lietuviam šį teat
rą pasikviesti būtų buvę neį
manoma grynai dėl piniginių iš
skaičiavimų, nes ir pati teatro 
aštuonių aktorių kelionė iš Chi- 
cagos reikalauja nemažos pinigų 
sumos. Tačiau, LB Philadelphi- 
jos apylinkės valdybai pasiūlius 
bendrom jėgom pasikviesti čia 
dar niekada nesilankiusį Antro 
Kaimo teatrą, kuris, pagal jo 
prievaizdos T. Antanaičio žo
džius, nieko nėra glostęs, o, 
jei ir glostęs, tai tik prieš plau
ką, — siūlymui buvo pritapta. 
Ir taip lapkričio 13, sekmadienį, 
N.J. lietuviai turės retą progą 
kartu su teatro aktoriais linksmai 
pasijuokti iš įvairių mūsų gyve
nimo rimtų ir ne tokių rimtų 
reiškinių.

Šio teatro vaidinimą sudaro ne 
koks vienas ištisinis veikalas, 
bet eilė gyvenimo reiškinių, 
perleistų per humoro prizmę. 
Teatro programą sudarys ne pra
eitais metais Kultūros Židiny 
vykusios programos pakarto
jimas,, bet eilė dar niekur nevai
dintų škicų, todėl ir anksčiau 
stebėjusieji šio teatro vaidybą 
turės vėl kuo pasidžiaugti. Teat
ro kolektyvą sudaro šiame žan
re jau gerai patyrę aktoriai.

Antro Kaimo vakaras įvyks
Lithuanian Liberty Hali salėj, ' 
269 2nd St., Elizabeth, 2 vai. 30 
min. p.p. Tos pat dienos anksty
vą vakarą aktoriai grįžta į Chica- 
gą, todėl visuomenė prašoma šį 
kartą nesivėluoti.

Rengėjai tiki, kad apylinkių 
lietuviai pasinaudos reta proga 
pasigerėti čia dar niekada ne
regėta kultūrine atgaiva.

LITUA 
MOKYKLŲ 

MOKYTOJŲ 
KONFERENCIJA

J

JAV LB švietimo tarybo 
tinię. rajono lituanistinių mc 
lų inspektorius A. Masionis 
kia visų savo rajono lituanisti
nių mokyklų mokytojų konfe
renciją! Ji įvyks lapkričio 19-20 
Kultūros Židiny/361 Higbland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. -

Kadangi lituanistinis ;švięti- 
mas ir tautinis ąuklėjimaš yra 
vienas iš pagrindinių J W Lifetu- 
vių B-nės uždavinių, krašto val
dyba ragina visas rytinio- rajo
no apygardas ir’ apylinkes šią 
mokytojų konferenciją paremti 
ne tik moraliniu, bet ir materia
liniu atžvilgiu.

Šiuo reikalu yra išsiuntinėtas 1 
visom rajono apygardų ir apv- 

... linkių . valdyboĮii specialus^ 
beridraraštis, kuriame prašoma'4
1. susisiekti su savo apygardos 
ar apylinkės ribose veikiančios 
mokyklos vedėju, sužinoti; kiek- 
mokytojų vyksta į konferenciją 
ir padėti jiem apsimokėti su šia 
konferencija susijusias išlaidas:
2. apygardų ir apylinkių valdybų
nariai,1 ypač vadovai
švietimo reikalam, prašomi 
dalyvauti konferencijoj ir geriau 
susipažinti su šiųdienų lituanis
tinių mokyklų reikalais ir rūpes
čiais, kad efektingiau galėtų 
vykdyti JAV LB krašto valdybos 
skelbiamus vajus, liečiančius lit 
mokyklas ir lit. švietimą bei auk
lėjimą; 3. tos apygardos ir apy
linkes, kurių artimoj kaimynys
tėj konferencija vyksta ir kurių 
lit. mokyklų mokytojam kelio
nės išlaidų nereikės apmokėti., 
prašomos padėti apmokėti pa
čios konferencijos rengimo išlai
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Lietuvos kariuomenės atkūri- 
m > sukakties minėjimas vyks 
lapkričio 27 So. Bostono Lietu- 

i Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėj.

Eilės asmenų iniciatyva su
rinkta apie 10,000 parašų po pe
ticija ir Lietuvių Bendruomenės 
vardu.pasiųsta prezidentui Čar

liui su padėka už jo pasisaky
mą ginant žmogaus teises. Taip 
pat prašoma daryti žygius, kad 
rusai kalinamus Sadūnaitę, Pet
kų, Simonaičius ir kitus paleis
ią į laisvę, o taip pat, kad žmo
nės nebūtų persekiojami už re
ligijos praktikavimą.

Solistė-aktorė Elena Blandytė 
atliks programą Bostono litua
nistinės mokyklos tėvų komiteto 
rengiamame tradiciniame ba- 
’iaj. Dalis bostoniškių ją yra gir
dėję M inkų radijo koncerte ir 
buvo “labai patenkinti. Elena 
Blandytė ne tik dainas, bet ir 
daliųjų žodį perduoda su giliu 
įsijautimu. Mokyklos balius į- 
vyks lapkričio 5 Chąteau de Vil
le restorane Randolphe. Bilietų 
reikalu kreiptis į Redą Simonai- 
tienę tel. 668-7267 ir Valę Če
pienę tel. 472-4956.

JAV LB krašto valdyba prašo 
apygardas ir apylinkes imtis ne
atidėliojant čia minimų. darbų 
vykdymo.

K.J.
LAIŠKAI PETKAUS IR 
TERLECKO REIKALU

LB New Jersey apygardos val
dybos pirm. Kaziui Jankūnui pa
siuntus N. J. senatoriam ir atsto
vų rūmų nariam laiškus Viktoro 
Petkaus ir Antano Terlecko rei
kalais, buvo susilaukta iš šen. 
Clifford P. Case ir atstovės Mil- 
licent Fenwick patikinimų, kad 
jų reikalas būsiąs iškeltas Bel
grado konferencijoj, o šen. Har- 
rison A. Williams Jr. painforma
vo įnešęs į senatą rezoliuciją, 
raginančią JAV delegaciją Bel
grado konferencijoj atkreipti da
lyvaujančių atstovų dėmesį į 
specialius persekiojimo įvykius 
ir žmogaus teisių pažeidimus, 
ypač tų asmenų, kurie stengėsi 
sekti Helsinkio susitarimų vyk
dymą. Rezoliuciją lydimam raš
te buvo specialiai iškelta Pet
kaus ir Terlecko atvejai.

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

; aapai un oą, 
shall b-vės 
dento padėjo 
tis lieti 1 
rad 
pažino Rimą J r ją.vf

Dr. Laima Antauavičiūtė-An- 
thanej tugsėjo ! atidarė dantų 
gydymo k a oi - etą 2210 Mass. 
Averme, ūĮambridge, Mąss, Te
lef. 661-8442. Važiuojant auto
busu nuo Jlarvvard Sąuare į 
North .Cambridge, išlipti prie 
Rindge Ayeuue.

BIRIKE 
Pastoge pairi bpth uiays 

' mwwniBnt,priuntB, safejree!
MMffllG-BV-mmiis

Gaeitsii, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- | 
vii j. i-A taupymas pačiu So: Boston Savings |

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti f ban- 
atsiimti,' tai galite atlikti namie bet 

j: " ku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj Į-
kaukh sumą į sąskaitą. Prisideda ir užtikrini

mas, kad jūsų pinigai P®*no aukščiausius
procentus, 

leidžiamus įstatymų. \ 
Dėl lengvo taupymo bū 

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

pa

. ..-i' '■ e /
460 Bi oėd^ęy 
South Boston 
9 AM to3.36
Mondaylhru lWay
Satorday tOAM

MEPONSET CI0CU OSHCE
740 Gaili vartBiva ’
8 3ŪAM m 5 30PK' y

’ S , 7 r,'
-8 30 AM tč 7’;30 PM

BOSTON, MASS. — WNSR, 
1360 bangos sekmadieniais 
nuo 1 iki 1:30 vai. Veda Ste
ponas ir Valentina Minkai, 502 
E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127. Tel. 268-0480. 
Parduodamas Darbininkas, 
didelis letuviškų knygų pasi
rinkimas.

. snAti viii.

ALFRED W. ARCHIBALD PRESlDENT

THE LEADER’

Soutp Boston 
Savings Bank

Th Is announcement Is netthėr an offėr to sėli nor '& sol įeita t lon of an offeir to buy any of these securlties 
The offter 5s mada only by lhe Offerlng Clrcular

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

':3

IDA: $500,d00
VIENAS BONAS: $500 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETĮ 
SAUSIO 1IR LIEPOS 1

1986 m. spalio 1 d. šias vertybes ^allrfia atsllmti'įrynais pinigais arba iškeisti į LITO 
BENDROVĖS akcijas po $£00-už aMlh ė ;

PRAŠOME KREIPTIS DĖL APRAŠYMO/“OFFERING CIRCULAR” ADRESU:

LITAS INVESTING C£N, INC.
86-01 Į14TH STRĖET

, RiCHMOND HILE, NEW YORK 11418
(212) 441-679$

Securlties will be offered in statės where the Securlties Laof such statės have been complled wlth.
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Redakcija ....... (212)
Administr......... (212)
Spaustuvė ...... (212)
Vienuolynas .. (212)
K. Ž. salė ...... 212)//• -s \ - -,.7’ . x

Šį savaitgalį Kultūros Židiny 
bus: šeštadienį — Balfo direk
torių suvažiavimas, Laisvės Ži
burio radijo koncertas-balius, 
sekmadienį — Šatrijos Raganos 
— Marijos Pečkauskaitės 100 
metų gimimo sukakties ir 70 
metų sukakties, kaip įvyko pir
masis lietuvių moterų suvažia
vimas Kaune, minėjimas.

Balfo direktorių suvažiavimas 
vyksta šį šeštadienį, spalio 22, 
Kultūros Židiny.

Salomėja Nasvytytė-Valiukie- 
kienė iš New Haveno kalbės 
apie rašytoją Šatrijos Raganą- 
Mariją Pečkauskaitę jos 100 me
tų gimimo sukakties minėjime, 
kuris bus spalio 23, sekmadienį, 
4 vai. popiet Kultūros Židiny. 
Minėjimą rengia New Yorko lie
tuvių moterų organizacijų jung
tinis komitetas.

Marija Lūšienė iš Bostono 
kalbės apie pirmąjį lietuvių mo
terų suvažiavimą Kaune 1907. 
Bus paminėta to suvažiavimo 70 
metų sukaktis. Minėjimas bus 
spalio 23, sekmadienį, 4 v. po
piet Kultūros Židiny. Antroj 
daly bus paminėta Šatri
jos Raganos gimimo 100 metų 
sukaktis.

New Yorko Altos posėdis bu
vo spalio 7. Posėdy ilgametis Al
tos narys adv. Steponas Briedis 
pakeltas garbės nariu. Lietuvos 
nepriklausomybės šventės mi- 
minėjimas rengiamas vasario 19. 
Jau užimta Kultūros Židinio 
salė. Šių metų Altai vadovaus 
tautininkų atstovas.

Mario Cuomo, New Yorko 
valstijos sekretorius, spalio 
16 dalyvavo su žmona T. 
Pauliaus Baltakio, OFM, 25 
metų kunigystės sukakties 
bankete Kultūros Židiny ir 
tarė sveikinimo žodį. Jis 
kandidatuoja į New Y.orko 
burmistrus. Visi lietuviai 
kviečiami lapkričio 8 bal
suoti už Mario Cuomo.

827-1352
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Dail. Alfonsas Dargis, kurio 
kūrinių paroda vyko praeitą sa
vaitgalį Kultūros Židinio mažojoj 
salėj, su žmona apsilankė Dar
bininko redakcijoj, apžiūrėjo 
dail. Adomo Galdiko galeriją ir 
susipažino su pranciškonų 
spaustuve.

Lietuvių Kultūros Fondo pa
rengimų komitetas posėdžiavo 
spalio 12 Kultūros Židiny. Posė
dy pirmininkavo parengimų ko
miteto pirmininkas A. Balsys, 
sekretoriavo Irena Banaitienė. 
Posėdy dalyvavo K. Bačauskas,
M. Klivečkienė, J. Lukošienė, 
E. Mickeliūnienė, K. Norvilą, V. 
Padvarietis, K. Vainius, A. Vak- 
selis, J. Vytuvienė, M. Žukaus
kienė. Liet. Kultūros Fondo ru
deninis balius bus lapkričio 19, 
šeštadienį, K. Židiny. Paren
gimo tikslas sutelkti lėšų Kultū
ros Židinio išlaikymui. Židinio 
salėmis naudojasi visi, todėl rei
kalinga ir būtina visiem prisidė
ti prie savo namų išlaikymo. 
Šiam parengimui pakviestas To
ronto jaunimo ansamblis Gin
taras. Posėdy aptarti įvairūs rei
kalai, susiję su šiuo parengimu, 
sudarytos komisijos.

A. a. Pajautai Ivašauskienei 
atminti Lietuvos Išlaisvinimo 
Tautos Fondui aukojo: 35 dol. — 
Marija ir Leonas Noreikos, po 25 
dol. — Aldona ir Vitas Katinai, 
M. ir G. Erčius, po 20 dol. — A. 
Bortkevičienė, Aleksandras ir 
Gražina Dauniai, B.A. Bagdžiū- 
nai, M. ir J. Klivečkos, Lietu
vių Moterų Klubų Federacija, 
15 dol. — V. ir G. Kulpai, po 
10 dol. — V. Steponis, Ignas Ga- 
siliūnas, J. Audėnas, M. Sa- 
matienė.

A. a. dr. Marijai Kregždienei 
atminti Mindaugas Tomkus ir 
Liucija Tomkutė-Alinskienė 
Lietuvos Išlaisvinimo Tautos 
Fondui aukojo 25 dol.

A. a. dr. D. Jasaičiui atminti 
Birutė Ciplijauskaitė Lietuvos 
Išlaisvinimo Tautos Fondui au
kojo 50 dol.

‘SENOJO DVARO” 
VAIZDAI

Spalio 23, sekmadienį, 4 v. 
popiet Kultūros Židiny rengia
mas rašytojos Šatrijos Raganos- 
Marijos Pečkauskaitės 100 metų 
gimimo sukakties minėjimas. Iš 
jos geriausios apysakos “Sename 
dvare” rašytoja Kotryna Gri- 
gaitytė-Graudienė sudarė vaiz
dų pynę, kurie bus suvaidinti 
minėjime. Režisuoja dramos ak
torius Vitalis Žukauskas. Vaidi
nime dalyvauja: pasakotoja—Vi
da Lušytė-Penikienė, Mamatė — 
Marija Žukauskienė, Irusė — 
Irena Sandanavičiūtė — Merli- 
no, Liudvikas —Tadas Alinskas.

So. Ozone Park — Detached 
1 Family, 3 bedroom, 1 1/2 
baths, aluminum siding, gas 
baseboard heating, finished 
basement, private drive, 1 car 
garage. Principais only. $37,500 
—Owner VI 8-0574.

Pensininkė moteris ieško 3-4 
kambarių buto. Pageidautų 
Richmond Hill, Woodhavene, 
Ridgevvoode ar Glendale. Tel. 
827-3005.

Kennebunkporte pranciškonų vasarvietės raštinėj visą vasarą 
dirbo Lottie Adomėnas-UIrich iš Maspetho, N.Y. Susirū
pinusi žiūri, kaip surasti vietos naujiem svečiam, kurie at
vyko neužsiregistravę. Jau kelinti metai ji savanoriškai dir
ba šioj vasarvietėj ir taip talkina vienuoliam pranciško
nam. New Yorke ji yra penktadienio popiečių talkininkė. 
Nuotr. Jurgio Jankaus

Dail. Aleksandros Merker-Vit- 
kauskaitės tapybos ir skulptū
ros kūrinių paroda vyksta visą 
lapkričio mėnesį Bergen Com- 
munity Mokslo ir Meno muzie
jaus Modern Artists Guild, Ine., 
salėj, Farway ir Ridgewood 
Avės, Paramus, N.J.

Vytautui Čekavičiui mirus, 
vietoj gėlių Kultūros Židiniui 30 
dol. aukojo Eudukevičių ir Ja
saičių šeimos.

New Yorko studentai ateiti
ninkai spalio 28, penktadienį, 
9 vai. vak. Kultūros Židiny šau
kia susirinkimą. Kviečia atsilan
kyti visus studentus ateitininkus.

Moksleivių ateitininkų Mari
jos Pečkauskaitės kuopos pir
mas susirinkimas įvyko spalio 1 
Kultūros Židiny. Išrinkta nauja 
valdyba: pirm. Paulius Gudelis, 
vicepirm. Ritonė Ivaškaitė, sekr. 
Eglė Zikaraitė, ižd. Gintaras 
Vaišnys. Susirinkime buvo 
svarstomi metų planai. Dalyviai 
išsiskirstė pilni energijos ir ryž
to dirbti šiais metais.

Kelionės į Havajus labai pa
pigintom kainom galimos per 
Vyties kelionių agentūrą. Nu
rodytos kainos apmoka ke
lionę lėktuvu, pirmos klasės 
viešbutį, pervežimus ir visus 
mokesčius. Vienai savaitei 
Vaikiki Village viešbuty gruo
džio 10-18 ir gruodžio 12-20 
— tik 319 dol. Dviem savaitėm 
Vaikiki Village viešbuty gruo
džio 3-18, gruodžio 10-25 — tik 
389 dol. Dviejų savaičių kelio
nėj aplankant 4 vietas — 7 naktys 
Honolulu, 3 naktys Maui, 3 
naktys Kona, 1 naktis Hilo — 
tik 479 dol. Kreiptis: Vytis, 2129 
Knapp St., Brooklyn, N.Y. 
11229. Tel. 212 769-3300.

APREIŠKIMO PARAPIJA 
PAGERBS ILGAMEČIUS PARAPIEČIUS 

IR VYRESNIUOSIUS PILIEČIUS

METINIS BALIUS IR ŠOKIAI
1977 SPALIO 30, SEKMADIENĮ, PARAPIJOS 

BAŽNYČIOJ IR SALĖSE, 
70 HAVEMEYER ST., BROOKLYN, N.Y.

PROGRAMA

11 VAL. KONCELEBRACINĖS MIŠIOS — PADĖKA DIEVUI 
UŽ PALAIMĄ.
PAMOKSLĄ SAKYS KUN. DR. VIKTORAS 
GIDŽIŪNAS, OFM.
VIEŠAS PATEPIMO SAKRAMENTO SUTEIKIMAS 
LIGONIAM IR SENELIAM MIŠIŲ METU. 
GIEDOS PARAPIJOS CHORAS, VAD. VIKTORO 
RALIO.
GROS KONCERTINIS ORKESTRAS.

12:30 VAL. POPIET VYRESNIŲJŲ ATŽYMĖJIMO
PROGRAMA, IŠKILŪS PIETŪS.

3 VAL. POPIET ŠOKIAI IR ŽAIDIMAI.
GROS BELLE TERRE ORKESTRAS,
BENDRAS POBŪVIS IR LAIMĖJIMŲ TRAUKIMAS 
ŽEMUTINĖJ SALĖJ.

AUKA $10.00 ASMENIUI. BILIETUS PRAŠOMA ĮSIGYTI IŠ 
ANKSTO. STALAI 10-ČIAI ASMENŲ REZERVUOJAMI IŠ 
ANKSTO KLEBONIJOJ IR PAS RENGĖJUS.

RENGIMO KOMITETAS

Bilietus galima įsigyti iš anksto pas platintojus:

NEW YORKE

M. Šalinskienė (Shalins Funeral Home) 296-2244
J. Andriušis (Haven Realty) VI 7-4477
V. ir B. Labutis VI 7-5550
A. Diržys TA 7-8789
S. Kačinskienė HY 7-5340
G. Kudirkienė 220-3256
Ž. Jurienė 441-7831
VI. Vasikauskas VI 7-1286
E. Kezienė 296-0798
Kelionių agentūra “Vytis” 769-3300

NEW JERSEY
B. Macijauskienė 892-6415
V. Mamaitis 351-9057
A. Rugys 525-3340

Bil ietus galima užsakyti ir paštu, prisiunčiant$6.00 už bilietą 
Lithuanian Radio Club, 217-25 54 Avė., Bayside, N.Y. 11364. 
Telef. (212) 229-9134

Visus atsilankyti kviečia 
LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

Vincas Rokus, 63 metų am
žiaus, mirė ligoninėj spalio 12, 
trečiadienį, ankstų rytą, ištiktas 
širdies priepuolio. Buvo gimęs 
Amerikoj, užaugo Lietuvoj. Ant
rą kartą į Ameriką atvyko su 
naująja pabėgėlių banga po ant
rojo pasaulinio karo. Dirbo Sun- 
shine biskvitų fabrike. Mėgo 
dainą. Giedojo Maspetho lietu
vių parapijos chore, buvo to cho
ro pirmininkas. Kai pradėjo or- 
organizuotis N.Y. vyrų choras 
Perkūnas, buvo vienas iš pirmų
jų choristų. Buvo pašarvotas M. 
Šalinskienės šermeninėj. Atsi
sveikinimas buvo penktadienio 
vakarą. Palaidotas šeštadienį, 
spalio 15, iš Maspetho lietuvių 

bažnyčios. Laidotuvėse daly
vavo abu chorai. Perkūno choras 
sugiedojo dvi giesmes — Maldą 
įr Tėve mūsų. Abu chorai, vado
vaujami muziko Vytauto Ker- 
belio, atliko kun. Šukio sukurtas 
mišias. Cypress Hills kapinėse 
maldas sukalbėjo parapijos ku
nigai, sugiedota Marija Marija. 
Atsisveikinimo žodį tarė V. Ker- 
belis. Palaidotas giedant Lietu
vos himną. Liko žmona, trys 
dukros ir vienas sūnus, dvi sese
rys — viena Floridoj, kita Lie
tuvoj ir kiti giminės.

V. Kulpa-Kulpavičius, anks
čiau gyvenęs Woodhavene, da
bar gyvenąs Palm Beach, Fla., 
spalio 1 buvo sunkiai sužeistas. 
Einantį šaligatvių Jį kliudė ma
šina, sulaužė kojos ir šlaunies 
kaulus. Padaryta operacija. Il
gesnį laiką bus gydomas S. Mary 
ligoninėj.

Suaugusių dviejų asmenų šei
mai reikalingas butas Woodha- 
vene arba arčiau Kultūros Židi
nio. Skambinti į Darbininko re
dakciją — 827-1352.

Solistė Violeta Rakauskaitė 
lapkričio 12 New Yorke, Kultū
ros Židinio didžiojoj salėj, atliks 
estradinės muzikos koncertą. Po 
koncerto šokiai. Solistė, nese
niai atvykus iš okupuotos Lietu
vos, dabar gyvena Miunchene, 
V. Vokietijoj. Koncertą rengia 
New Yorko Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga. Pelnas skiriamas IV Pa
saulio Lietuviiį Jaunimo 
Kongresui, kuris įvyks Europoj.

Dail. Marijos Žukauskienės 
tapybos darbų paroda rengiama 
lapkričio 5-6 Kultūros Židiny. 
Rengia Liet. Atletų Klubas.

Darbininko spaudos kioskas 
su naujausiomis lietuviškomis 
knygomis ir plokštelėmis bei 
įvairiais suvenyrais veiks Lais
vės Žiburio koncerto proga Kul
tūros Židiny spalio 22, šį šešta
dienį.

Vaikų darželis

GINTARĖLIAI
veikia šeštadieniais nuo 9:30 iki 12:30 v. Kultūros Židiny

KVIEČIAME MAŽUOSIUS LEISTI Į DARŽELĮ

Akt. Vitalis Žukauskas vado
vaus Laisvės Žiburio radijo 
koncerto programai šį šeš
tadienį Kultūros Židiny.
Nuotr. V. Maželio

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJO 

KONCERTAS-BALIUS

ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 22, KULTŪROS ŽIDINYJE, 
341 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y. 

PRADŽIA 7 VAL. VAK. PUNKTUALIAI

PROGRAMOJ

BARRY FARBER radijo asmenybė, kandidatas į N.Y. miesto 
burmistro postą.
Akt. VITALIS ŽUKAUSKAS
Tautinių šokių grupė “Tryptinis”, vad. JADVYGA 
MATULAITIENĖ
Solistė ANGELĖ KIAUŠAITĖ
Pianistė FRANCES KAVALIAUSKAITĖ
Linksmieji broliai su paskutinėm aktualijom iš mūsų 
visuomeninio, politinio, kultūrinio ir šeimyninio gyvenimo 
Po programos balius visose KŽ salėse
Šokiam gros Belle Terre orkestras, vad. VIKTORAS RALYS

Po programos norintiem turėti stalus galima užsakyti iš 
anksto pas BIRUTĘ LABUTIENĘ VI 7-5550
Įėjimo auka 6 dol. Jaunimui ir studentam 4 dol.

Lietuvių evangelikų parapi
jos pamaldos įvyks spalio 23, 
sekmadienį, 2 vai. popiet Christ 
Congregational bažnyčioj, 91 
St., kampas 85 Rd. Pamaldas 
laikys kun. A. Trakis iš Chica
gos. Po pamaldų salėj bus bend
ra kava ir kun. A. Trakio pra
nešimas apie pasaulinį liute
ronų suvažiavimą, įvykusį šią 
vasarą Tanzanijoj Dar Es 
Salaam.

N. Y. vyr. skaučių židinys 
Vilija renkasi spalio 26, trečia
dienį, 7:30 v.v. pas Giedrę Kul- 
pienę, 84-01 101 St., Richmond 
Hill. Visos narės prašomos daly
vauti uniformuotos.

Kas turėtų atliekamų vartotų 
drabužių, gali atvežti į Darbi
ninko adm., 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Infor
macijai tel. 827-1351.

Barry Farber, konservatorių 
partijos kandidatas į N.Y. 
burmistro vietą, šį šešta
dienį dalyvaus Laisvės Ži
burio koncerte ir tars žodį. 
(Žiūr. skelbimą)

PRIMENAME,
kad New Yorko lietuvių moterų organizacijų jung
tinis komitetas kviečia kiekvieną lietuvį dalyvauti 
šį sekmadienį, spalio 23, 4 vai. popiet, Kultū
ros Židiny ruošiamame dviejų sukakčių

MINĖJIME
70 METŲ NUO PIRMOJO MOTERŲ SUVAŽIAVIMO 

KAUNE IR MARIJOS PEČKAUSKAITĖS — 
ŠATRIJOS RAGANOS 100 METŲ 

GIMIMO SUKAKTYS
Programoje — akademinė ir meninė dalis. Vėliau pasivai- 
šinimas. Auka — 3 dol.
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