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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Valst. d-to patarėjas Sov. S-gos 
reikalam Marshall D. Shulman 
pareiškė, kad Sov. S-ga esanti 
atsidūrusi ant vadovaujančio 
personalo pasikeitimo slenks
čio ir todėl JAV turi stengtis 
užmegzti artimesnius santykius 
su jaunesnės generacijos būsi
mais sovietų vadais. Tam reika
lui JAV turėtų stengtis pagerin
ti ekonominius santykius su 
Maskva, išsprendžiant normalių 
importo tarifų klausimą, nusta
tant dėsnius Eksporto-Importo 
banko kreditam, technologijos 
eksportui ir energijos bei kitų 
išteklių bendriem tyrinėjimo 
projektam, nes dabar visą šią 
akciją apriboja 1974 priimtas 
prekybos reformos aktas.

Pataikaudamas Kinijai, valst. 
d-tas nori tyliai užblokuoti pa
bėgusio į Indiją Tibeto Dalai 
Lamos vizitą į JAV. JAV gyve
ną tibetiečiai, paskatinti prez. 
Carter užsiangažavimo už žmo
gaus teises, stengiasi, kad Da
lai Lamai būtų leista čia atvyk
ti, bet valst. d-tas įrodinėja, kad 
dabartinis metas vizitui yra ne
palankus, ir nori, kad tibetie
čiai savo prašymą vizito reikalu 
atsiimtų.

Į Menahem Begin vadovauja
mą Izraelio vyriausybę buvo 
priimti dar du generolai ir du ci
viliai, priklausą Darbo partijos 
atplaišai. Ši atplaiša parlamente 
turi 16 atstovų, todėl vyriausy
bės būklė bus žymiai sustip
rėjusi.

JAV vyriausybė, norėdama 
pralaužti ledus įstrigusiose de
rybose dėl abipusio kariuome
nės sumažinimo Europoj, pasiū
lė sumažinti savo įgulas V. Eu
ropoj 29,000 karių ir 1,000 ato
minių sviedinių, jei Varšuvos 
pakto valstybės sutiks sumažinti 
savo kariuomenes 70,000 karių, 
arba 5 divizijom, ir iki 1,700 
tankų. Pentagonas mano, kad to
kios nuolaidos esančios per di
delės.

JAV žvalgybos įstaigos sam
protauja, kad, senkant Sov. S- 
gos aliejaus ištekliam, jos ekono
minė būklė žymiai pasunkėsian
ti ir dėl to reikia laukti per 
ateinančius 5 metus ją ištiksian
čios pagrindinės politinės kri
zės.

Indijos vandenyne esančių 
Maldivų salų prez. Ibrahim Na- 
sir pareiškė, kad Sov. S-ga bu
vo pasiūliusi 1 mil. dol. už teisę 
naudotis buvusia Britanijos 
aviacijos baze, bet prezidentas, 
norėdamas likti neutralus, pa
siūlymą atmetęs. Maldivų salos 
yra 200 mylių į šiaurę nuo JAV 
bazės Diego Garcia saloj.

Irako teroristai pasikėsino 
prieš Sirijos užs. reik. min. Ab- 
del Halim Khaddam, bet buvo 
nužudytas Abu Dabi užs. reik, 
m-jos pareigūnas. Vienas pa- 
sikėsintojas suimtas, bet kiti pa
bėgo.

Lankydamasis Prancūzijoj, Ju
goslavijos prez. Tito su gausia 
palydovų svita 3 dienas gyveno 
pietinės Prancūzijos savo vir
tuve išgarsėjusiam Las Pres 
viešbuty, bet išvykdami sąskaitų 
neapmokėjo. Viešbučio savinin
kas jų sąskaitą pasiuntė Prancū
zijos prezidentui.

Spėliojama, kad Jugoslavijos 
prez. Tito žmona Jovanka yra 
tardoma už jos bandymus kištis 
į aukštų partijos ir kariuomenės 
pareigūnų paskyrimus. Esą tuo 
ji norėjusi užsitikrinti preziden
to postą Tito mirus.

Valst. sekr. Cyrus R. Vance 
vėl įtaigojo JAV žydų organiza
cijų vadus, kad JAV politika Iz
raelio atžvilgiu nėra pasikeitusi, 
nes žydai kaltina, kad JAV links
ta į arabų pusę.

RIAUŠĖS VILNIUJE
Spalio 30, sekmadienį, New 

Yorko radijo stotys priešpiet per
traukė muziką ir pranešė, kad 
Vilniuj, okupuotoj Lietuvoj, 
vykstančios antisovietinės riau
šės. Atrodė, kad tos riaušės vyks
ta dabar. The New York Times 
radijo stotis 12 vai. dienos pir
mąja žinia paskelbė apie tai, bet 
jau buvo pasakyta, kad disiden
tų pranešimu Vilniuj buvusios 
riaušės.

Žinia buvo kartojama. Va
karinėse laidose jos nebebuvo, 
paminėjo tik televizija, parodė 
žemėlapį, kur toji Lietuva ir Vil

Vilnius, kuriame spalio 10 įvyko antisovietinės riaušės. Sporto rūmai ir stadijonas, 
kur riaušės prasidėjo, yra už Gedimino pilies į dešinę.

MILIJONAI ŽMONIŲ LAUKIA 
ARTIMO MEILĖS PALIUDIJIMO
Pasaulio vyskupų

Pasaulio vyskupų sinodo dar
bai visu intensyvumu vyko vie- 
nuolikoj grupių. Norėdami pa
lengvinti darbų eigą, 204 sinodo 
nariai buvo pasiskirstę į grupes 
pagal mokamas kalbas. Lietuvos 
episkopato atstovas Kauno ir Vil
kaviškio vyskupas koadjutorius 
Liudas Povilonis dalyvavo vo
kiškai kalbančių vyskupų grupėj, 
kurią sudarė 18 sinodo narių. 
Šiai grupei vadovavo Paderbor- 
no vyskupas Degenhardt.

Sinodo sekretoriatas paskelbė, 
kad 185 sinodo nariai padarė 
pranešimus žodžiu arba raštu. 
Visų šių pranešimų tekstai buvo 
išdalinti spaudos atstovam. Kai 
kurie kiti pranešimai nebuvo 
viešai skelbiami, nes jų autoriai 
norėjo būti nežinomi.

Mus, be abejo, labiausiai do
mina tie pranešimai, kuriuose 
atsispindi Lietuvoj esanti sunki 
religinio mokymo bei auklėjimo 
padėtis.

Savo pranešimus padarė Če
koslovakijos, Vengrijos, Bulgari
jos ir Lenkijos vyskupai. Raštu 
įteiktuose pranešimuose žmo
gaus teisių apsaugojimo pro
blemą iškėlė Amerikos, Rytų 
Vokietijos, Mozambiko vysku
pų atstovai. Plačiausiai apie 
žmogaus teisių pažeidimus, reli
ginio mokymo bei auklėjimo su
varžymus ir religinės laisvės slo
pinimą komunistų valdomuose 
kraštuose, įsakmiai paminėda
mas ir Lietuvą, savo rašytame 
pranešime kalba ukrainiečių 
vyskupų atstovas Winnipego, 
Kanadoj, arkivyskupas metropo
litas Maksimas Hermaniuk.

Mūsų laikais — rašo arkivys
kupas Hermaniuk — religiniam 
mokymui bei auklėjimui neuž
tenka visiem žinomų trijų tradi
cinių priemonių: neužtenka 
vien Dievo žodžio skelbimo, Ii- 

nius. Spalio 31, pirmadienį, ži
nią įsidėjo The News World 
dienraštis. Didieji laikraščiai — 
The New York Times, Daily 
News — visai nepaminėjo.

Įvykis buvo toks. Spalio 10 
Vilniuj buvo futbolo rungtynės 
tarp Vilniaus Žalgirio ir Smo
lensko komandos Iskra (kibirkš
tis). Žiūrovų stadijone buvę apie 
15,000. Rungtynes laimėjo lietu
viai, bet vis tiek stadijone prasi
dėjo riaušės. Minia ėmė šaukti: 
Vilnius mūsų, o ne rusų, ru
sai, eikite namo!

Minia išsiveržė į gatves, ėmė

sinodo darbai
turgijos atlikimo ir artimo mei
lės liudijimo. Didžiausias ne tik 
krikščionybės, bet ir kiekvienos 
religijos priešas šiuolaikiniam 
pasauly yra žmogaus teisių, ypač 
religinės laisvės paneigimas. 
Paneigus religinę laisvę, savai
me darosi neįmanomas ir Die
vo žodžio skelbimas, tinkamas 
liturgijos atlikimas ir artimo 
meilės liudijimas. Užgniaužus 
religinę laisvę, ateistinis mark
sizmas religiją žmonėm pristato 
kaip liaudies opiumą.

Dėl to — tęsia savo praneši
mą ukrainiečių vyskupų atsto
vas — šiuolaikiniuose katekiz
muose veiklus žmogaus teisių, 
ypač jo religinės laisvės gyni
mas turėtų būti iškeliamas ne 
vien kaip socialinio teisingumo 
ar politinės laisvės dorybė, bet 
pirmoj eilėj kaip konkretus bū
das išreikšti Dievo ir artimo 
meilei, kuri yra pirmoji kiekvie
no krikščionio pareiga. Atlikda
ma šią Dievo ir artimo meilės 
pareigą, laisvoji Kristaus Baž

nyčia turėtų visa savo dvasine 
galia ginti persekiojamus bro
lius.

Tokio artimo meilės paliudiji
mo iš Bažnyčios laisvajam pa
sauly šiandien laukia milijonai 
vaikų ir jaunimo Sovietų Sąjun
goj ir jos valdomuose kraštuose. 
Pavyzdžiui, Ukrainoj vaikai ir 
jaunuoliai, nors yra pakrikštyti 
ir auga tikinčiose šeimose, mo
kyklose yra prievarta mokomi 
ateizmo. Ateizmui skiepyti vai
kų ir jaunimo širdyse panaudo
jamos visos socialinės komuni
kacijos bei propagandos prie
monės: spauda, radijas, televi
zija. Tokio konkretaus artimo 
meilės paliudijimo iš mūsų lau
kia milijonai suaugusių žmonių, 
kurie dėl Kristaus ir Bažnyčios 
kenčia koncentracijos stovyklo

daužyti langus, deginti vėlia
vas, milicijos mašinas, plėšyti 
plakatus, kurie liaupsina ko
munizmą, spalio revoliuciją. 
Riaušės truko 3 vai.

Po to saugumiečiai ir milicija 
pradėjo suiminėti žmones. Disi
dentų pranešimu, esą suimta per 
200.

Žinia į vakarus pateko tik po 
20 dienų, t.y. spalio 30. Ją per
davė disidentai vienoj spaudos 
konferencijoj Maskvoj. Minima 

disidento Alexander Podrabnik 
pavardė. Minimas ir Sacharovas.

se ir yra kankinami specialiose 
psichiatrinėse ligoninėse.

Čia ukrainiečių vyskupas 
Hermaniuk pasaulio vyskupų 
sinodo nariam primena rusų ra
šytojo Aleksandro Solženicyno 
ir mokslininko Andriejaus Sacha
rovo, ukrainiečių Valentino Mo- 
roz ir Leonido Pliušč liudiji
mą. Atskirai jis pamini pasauly 
plačiai žinomą Lietuvos katalikų 
memorandumą, kurį pasirašė 
17,054 asmenys. Spalio mėnesio 
pradžioj Paryžiaus dienraštis Le 
Figaro paskelbė keturių tūkstan
čių krikščionių motinų iš 139 
Sovietų Sąjungos miestų pasira
šytą atvirą laišką, kuriuo jos krei
piasi į Sovietų Sąjungos ir viso 
pasaulio valstybių vyriausybes, 
reikalaudamos savo vaikam lais
vės pažinti religiją ir gyventi 
pagal savo krikščioniškus įsitiki
nimus.

Katalikų pasaulis turėtų iš
girsti šių savo brolių, patekusių 
dvasinės mirties pavojun, pagal
bos šauksmą. Katekizmuose bei 
religijos pamokose vaikai ir 
jaunimas turėtų būti supažindin
ti su šia padėtim. Kiekvienas 
krikščionis turėtų giliai įsisą
moninti, kad pagrindinių žmo
gaus teisių, ypač religinės lais
vės, gynimas yra jo religinė pa
reiga. Kiekvienas pakrikštytas 
žmogus, kiekvienas sąmoningas 
krikščionis turi jausti pilną atsa
komybę už žmogaus teisių bei 
laisvių apsaugojimą pasauly.

Baigdamas ukrainiečių arki
vyskupas Hermaniuk pasaulio 
vyskupų sinodui siūlo:

l.Mūsų laikų katekizmuose iš
kelti kiekvieno krikščionio pa
reigą aktyviai ginti pagrindines 
žmogaus teises, ypač jo religi
nę laisvę. Krikščionio atsakomy
bė už žmogaus teisių apsaugo-

— Sovietinėj sistemoj istorija 
rašoma marksistiniu metodu, 
kuris reikalauja visą kultūrinį 
palikimą priskirti marksistinių 
idėjų laimėjimui. Čia duosim tik 
porą iškreipto Lietuvos kultū
rinio palikimo vertinimų.

Lietuvos Dailininkų sąjungos 
pirmininkas Jonas Kuzminskis 
įžanginiame Pergalės žurnalo 
Nr. 8 straipsny “Artėjant Spalio 
šešiasdešimtmečiui” džiaugiasi, 
kad Dailininkų sąjungoj dabar 
esą 587 nariai, kad per metus 
Lietuvos dailės parodas aplanką 
penki milijonai žmonių, kad 
lietuvių menininkų darbai esą 
plačiai žinomi ir už respublikos 
ribų. Tai dabarties tikrovė, ir ja 
galim daugiau ar mažiau tikėti. 
Tačiau J. Kuzminskis tuojau nu
klysta į sovietinius svaičioji
mus, kai ima vertinti praeitį, 
kai net nepriklausomos Lietuvos 
dailininkus (P. Rimšą, A. Žmui
dzinavičių, J. Zikarą, P. Kapoką, 
J. Šileiką, V. Grybą, A. Samuolį,
M. Katiliūtę, S. Žuką, V. Eidu
kevičių) priskiria prie 1917 metų 
bolševikinės revoliucijos auklė
tinių. Jis rašo: . . .“1917 m. nu
aidėję pirmieji naujosios revo
liucinės epochos dūžiai vieno
kiu ar kitokiu aidu atsiliepė ir 
daugelio tuometinės mūsų kul
tūros kūrėjų dvasiniame pasau
lyje, orientavo kūrybinę jų min
tį socializmo idealų linkme, sti
prino jų dėmesį socialinei patir
čiai bei reikšmėms, kreipė jų 
mąstyseną realizmo vaga” (Per
galė, 1977 Nr. 8, psl. 4). Ir net 
nepriklausomos Lietuvos tai 
saujelei komunistinio pogrin
džio, turėjusio tikslą griauti tau
tinės Lietuvos valstybės pama
tus, priskiria reikšmingą vaid
menį ir meno kūryboj, o iš 
tikrųjų su tuo pogrindžiu gal tik 
pora dailininkų turėjo ryšį, ir tai 
jokio poveikio platesniam kultū
riniam gyvenimui neturėjo ir 
negalėjo turėti. O koks ko
munistų partijos poveikis da
barties menui okupuotoj Lietu
voj, užtenka prisiminti spaudoj 
paskelbtus Jurašų, T. Venclovos 
ir dail. V. Žiliaus liudijimus. 
Partija ne ugdo kūrybos polė
kius, tik juos slopina, išprie
vartauja, stengiasi palenkti įgri
susiai komunistinei propagan
dai. Net pats J. Kuzminskis pri
pažįsta, jog “Partija ne kartą yra 
pabrėžusi, kad dailininkus, kaip 
ir apskritai kultūros darbuotojus, 
laiko itin rimtais savo pagalbi
ninkais, kuriant ateities visuo
menę” (ten pat, 5 psl.).

Antras iškreiptos istorinės tik
rovės pavyzdys yra 1976 pabai
goj išleistas Vilniaus universite
to 400 metų sukakčiai skirtas 
mokslinis leidinys “Vilniaus 
universiteto istorija”. Veikalą 
rašė 16 autorių — iš paties uni
versiteto ir iš Liet. Mokslų aka
demijos. Įvadą parašė pats uni
versiteto rektorius Jonas Kubi
lius. 319 puslapių turinčiame 
veikale, tiesa, duodama daug 
faktinės medžiagos: minimi žy
mesnieji profesoriai, aptariami 
dėstyti dalykai, pasidžiaugiama 
įžangoj, kad 1579 Vilniuj įkurta 
Akademija yra seniausia aukšto
ji mokykla visoj Sovietų Sąjun
goj. Neslepiama, kad ją įkūrė 
jėzuitai, nors įkūrėjam ir nepri
pažįstama didelių nuopelnų kul
tūros kūryboj. Akademija buvusi 
“katalikybės reakcijos židinys, 
iš kurio sklido religinė neapy
kanta ir prietarai”. Akademijos 
teigiama reikšmė, dabartinio 
rektoriaus žodžiais, buvusi ta, 
kad “joje visuomet atsirasdavo 
profesorių ir studentų, kurie, 
nepaisydami persekiojimų, kėlė 
pažangias idėjas ir jas gynė” 

jimą yra neatskiriama nuo Dievo 
ir artimo meilės.

2. Paveikti viešąją laisvojo pa
saulio opiniją, kad suaugę krikš
čionys drauge su visais geros va
lios žmonėmis visomis teisėto
mis priemonėmis kovotų už 
žmogaus teisių bei laisvių ap
saugojimą, šiam tikslui panau
dodami spaudą ir savo kraštų 
vyriausybių įtaką.

3. Šią žmogaus teisių apsau
gojimo akciją sujungti Šv. Petro 
įpėdinio Romos popiežiaus va
dovybėj. (LRTV) 

(veikalo 7'psl.). Kita geroji savy
bė buvusi ir akademijos inter- 
nacionalumas: “čia žinių sėmėsi 
lietuviai, lenkai, rusai, ukrainie
čiai, baltarusiai, latviai, o paskai
tas skaitė profesoriai beveik iš 
visų Europos kraštų” (ten pat). 
O kitame straipsny A. Šidlaus
kas nusako ir šio kolektyvinio 
darbo paskirtį šiais žodžiais: 
“Skirtingai nuo ankstesnių dar
bų, šiame leidinyje nesitenkina
ma bendrąja universiteto veiklos 
ir raidos apžvalga, bet stengia
masi plačiau nušviesti taip pat 
ir atskirų mokslo šakų bei insti
tucijų istoriją, jų reikšmę. Iš 
esmės tai turi tik pagilinti ir de
talizuoti jau anksčiau tarybinių 
mokslininkų bendrais bruožais 
pateiktą marksistinę-leninistinę 
universiteto istorijos koncepciją. 
Kaip ir juose, čia pirmiausia 
stengtasi atskleisti mūsų aukšto
sios mokyklos raidos prieštarin
gumą (mano pabr.). O jos istori
jos prieštaringumą sudaro tai, 
kad ji, beveik du šimtus metų 
būdama reakcinės ideologijos 
skleidimo centras, prieš vadovų 
ir įkvėpėjų valią yra suvaidinu
si pažangų vaidmenį. Lietuvos 
ir kaimyninių kraštų kultūros ir 
švietimo raidoje” (veikalo 14 
psl.). Taigi ieškoma, ko nebuvo, 
o nuvertinama pozityvioji moks
linė universiteto veikla. Net ir 
praeities tyrinėjimai marksisti
nės metodologijos iškraipomi, o 
garbinga universiteto sukaktis 
apteršiama. Ruošiami dar du to
mai universiteto istorijos. Jie lies 
artimesnę praeitį ir dabartį, tai 
tuščio partinio pasigyrimo juose, 
galima spėti, bus dar daugiau.

— Lietuvių grafikos paroda 
nuvežta net.į tolimąją Bengaliją 
(Bengladeš), į Dakos ir Čitagon- 
go miestus. Parodoj išstatyta 70 
kūrinių. Parodos tikslas — paro
dyti, kokias “palaimingas” sąly
gas menui sukūrė sovietinė san
tvarka, Spalio revoliucija.

— Šiaulių mieste atidaryti tri
jų aukštų naujos viešosios biblio-, 
tekos rūmai. Bibliotekoj esą vie
tos pusei milijono tomų, esan
čios patalpos įvairiom biblio
grafijos tarnybom, 150 vietų 
konferencijų salė, patalpos pa
rodom, muzikos rečitaliam.

— Maskvos noru vis glaudes
ni kultūriniai Lietuvos ryšiai 
mezgami su gerokai surusinta 
Gudijos respublika. Tarp Vil
niaus ir Minsko nuolat vyksta 
muzikų, dailininkų, rašytojų pa
sikeitimai, simpoziumai, paro
dos, muzikos ir literatūros va
karai.

— Rusiškas komunistų parti- . 
jos slogutis okupuotoj Lietuvoj 
jaučiamas visame kultūriniame 
gyvenime. Jis ypač slopus šiais 
komunistinės revoliucijos jubi
liejiniais metais. Konstitucijos 
projektu “džiaugiasi” darbi
ninkai, rašytojai, muzikai, nieni- 
ninkai ir kiti kultūros veikėjai. 
Komentuojamas kiekvienas 
Brežnevo pasakytas žodis. O 
rugsėjo 2 sveikinimą maskvinei 
komunistų partijai pasiuntė 
“Jungtinis Lietuvos TSR kūry
binių sąjungų ir draugijų valdy
bų plenumas”. Tuo reikalu kul
tūros vadovų susirinkimą Vil
niaus Dailės parodų rūmuose 
rugsėjo 2 sušaukė partijos cent
ro komiteto sekretorius Liongi
nas Šepetys. Sveikinimui pritarė 
kalbėtojai — Rašytojų sąjungos 
pirmininkas Alfonsas Maldonis, 
Dailininkų sąjungos pirm. Jo
nas Kuzminskis, Kompozitorių 
sąjungos pirm. Vytautas Lauru- 
šas, Teatro draugijos pirm. Vir
gilijus Noreika, Kinematografi
ninkų sąjungos pirm. Jonas Gri
cius, Žurnalistų sąjungos pirm. 
Albertas Laurinčiukas, Archi
tektų sąjungos pirm. Anatolijus 
Rusteika, Meno draugijos pirm. 
Pranas Gudynas ir Fotografi
jos meno draugijos pirm, pava
duotojas Antanas Sutkus. Svei
kinime džiaugiamasi 1940 so
vietine okupacija ir pasižadama 
talento jėgas skirti “didingiems 
komunizmo statybos tikslams, 
socialistinio humanizmo idea
lams, komunistinės asmenybės 
ugdymui' (Lit. ir Menas, 1977, 
Nr. 36). Ar tai nėra akivaizdus 
prievartinis okupanto bato laižy-
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SUSIDRAUSMINIMAS VLIKE

Graikijos min. pirm. Constan- 
tine Caramanlis kaltina JAV, kad 
ji nenaudojanti savo įtakos Tur
kijai priversti derėtis dėl Kipro.

Dėl nesibaigiančių vidinių 
nesutarimų Kinijos liaudies 
kongreso sušaukimas buvo ati
dėtas iki kitų metų pavasario.

JT vyksta debatai dėl sankci
jų pritaikymo Pietų Afrikai už 
jos paskutiniu metu įvykdytus 
organizacijų ir laikraščių už
darymus ir juodųjų vadų areš
tus. Atrodo, kad šį kartą ir JAV 
pritars JT priimtom sankci
jom.

P. Afrikos vyriausybė pareiš
kė, kad ginklų pardavimo su
stabdymas nepaveiks P. Afrikos 
pajėgumo ginklu priešintis gali
miem partizanų puolimam.

Nuo vasario pradžios sovietų 
kalėjime laikomo žmogaus tei
sių aktyvisto Aleksandr Ginz- 
burg šeimoj buvo globojamas 
alkoholikės motinos 17 m. sūnus 
Sergej Šibajev ir lankė Maskvos 
amatų mokyklą. KGB organai jį 
išmetė iš mokyklos bendrabučio 
ir reikalauja, kad jis grįžtų pas 
savo motiną ir liudytų prieš 
Ginzburgą.

Marokas vis dar tebekovoja su 
Alžiro remiamais vakarinės Sa- 
haros Polisario partizanais, sie
kiančiais srities nepriklausomy
bės. Anksčiau Ispanijos valdy
ta sritis buvo Maroko ir Mauri
tanijos pasidalyta.

Tailando karinė junta nuvertė 
jos pačios prieš metus sudarytą 
civilinę vyriausybę. Karinės jun- 
tos ir revoliucinės partijos vadu 
pasidarė buv. gynybos min. 
adm. Sa-ngad Chaloryu. Jis pa
skelbė, kad kraštą iki naujo par
lamento rinkimų kitais metais 
valdys civilių komitetas.

Kinijos universitetai pirmą 
kartą po kultūrinės revoliucijos 
pradėjo reikalauti iš būsimųjų 
studentų įstojamųjų egzaminų. 
Anksčiau iš stojančiųjų į uni
versitetą buvo reikalaujama 
atlikti 2 metų žemės ūkio prak
tiką.

Sov. S-ga pareiškė, kad ji ne
dalyvausianti Ženevos konfe
rencijoj Art. Rytų klausimam 
svarstyti, jei Palestinos išlaisvi
nimo org-ja iš jos būtų išjung
ta.

Dvi partizanų org-jos, kovo
jančios už Eritrėjos nepriklauso
mybę, nutarė vėl susijungti ir 
bendrai kovoti už Eritrėjos atsi
skyrimą nuo Etiopijos.

Kovai prieš teroristų lėktuvų 
grobimus V. Vokietija, JAV, Iz
raelis, Britanija, Prancūzija, 
Šveicarija, Belgija, Olandija, 
Danija, Italija, Norvegija, Aust
rija, Indonezija ir Hong-Kong 
turi parengę specialius dalinius.

Su vakarų valstybių korporaci
jų pinigin e ir materialine para
ma Lenkijos vyriausybė statydi
na prie Varšuvos moderniausią 
vaikų ligoninę.

Panamos gyventojai 2/3 balsų 
dauguma patvirtino su JAV su
darytą Panamos kanalo sutartį.

Dirvos Nr. 33 buvo išspaus
dintas Vliko valdybos pirmi
ninko dr. J. K. Valiūno ir sek
retoriaus Br. Bieliuko laiškas:

“Gerbiamas Redaktoriau! Vli
ko valdyba prašo Tamstą, pone 
Redaktoriau, atspausdinti Dir
voje šį mūsų laišką.

1977 Dirvos 26 nr. yra iš
spausdintas Algio Sperausko, 
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio pir
mininko ir atstovo VLIKo Tary
boje, pranešimas ALT Sąjungos 
seime 1977 m. gegužės 28-29 
dienomis Philadelphijoje. Jis 
skaitė: “Čia pateikiu tik kai ku
riuos VLIKo atliekamus uždavi
nius ir ta proga noriu paminėti, 
kad VLIKo valdyboje yra tik šeši 
asmenys ir tai sudaro daug berei
kalingo laiko gaišinimo, nes ne
įmanoma nieko nutarti, visada 
išeina trys prieš tris, o VLIKo 
pirmininkas neturi balso persva
ros, kaip yra kitose organizaci
jose ar institucijose.”

A. Sperausko teiginys apie 
Vliko valdybos darbą jos po
sėdžiuose neatitinka tiesos. Šios 
kadencijos Vliko valdyboje per 
beveik dvejus metus dar nėra 
buvę nė vieno tokio atvejo, kad 
kuriuo nors klausimu valdybos 
narių balsai būtų pasiskirstę trys 
prieš tris, nes niekad nebuvo 
balsuojama. Valdyboje svarsto
mi klausimai buvo ir yra išdis
kutuojami ir, kiekvienu jų, pri
einama prie bendro valdybos 
narių sutarimo, visiškai nenau
dojant balsavimo procedūros.

Pone Redaktoriau, prašome 
priimti mūsų pagarbos ir padė
kos žodį.

Valdybos pavesti:
Dr. J. K. Valiūnas, pirminin

kas.
Br. Bieliukas, sekretorius.”

i ..........................
JT priklausančios 42 valsty

bės paprašė, kad JT nagrinė
tų lėktuvų grobimo klausimą be 
eilės. Šį jų žygį remia ir tarp- 
taut. pilotų sąjunga, reikalauda
ma, kad visos valstybės griežtai 
laikytųsi 1970 Haagos konvenci
jos nuostatų, reikalaujančių 
griežtai bausti lėktuvų grobi
kus.

Indijos min. pirm. Moraiji R. 
Desai, lankydamasis Sov. S-goj, 
pareiškė, kad Sov. S-ga netiesio
giai pasižadėjusi ir toliau 
teikti Indijai ūkinę pagalbą.

Somalijos santykiai su Kenya 
vėl gerokai įsitempė, nes Soma- 
lija reikalauja ne tik Etiopijos 
valdomos Ogaden srities, bet ir 
šiaurinės Kenya teritorijos, kur 
gyventojų daugumą sudarą so
maliečiai.

Katalonijos nacionalistų vadas 
Josep Tarradellas, savanoriškai 
išgyvenęs užsieny 38 m., grįžo 
į Barceloną.

Pakistane prasidėjo buv. min. 
pirm. Zulfikar Ali Bhutto teis
mas. Jis kaltinamas už planavi
mą nužudyti politinį priešininką 
ir korupciją.

Etiopijoj už kontrrevoliucinę 
veiklą 8 žmonės buvo nuteisti 
mirti.

Izraelis sumažino maisto pro
duktam ir transportui vyriausy
bės skirtas subsidijas.

Sovietai pristatydino trečią 
atominį ledlaužį Sibir.

-o-
Tame pat Dirvos numery 

buvo išspausdintas Vliko tary
bos nario Algio Sperausko toks 
pasisakymas:

“Patikslinimas
Kadangi VLIKo valdyba šiuo 

metu yra sudaryta iš dviejų 
įvairiais klausimais skirtingai 
galvojančių grupių ir kiekvieno
je yra po 3 asmenis, tai, pirmi
ninkui neturint persvaros balso, 
nelengva daryti svarbesnius nu
tarimus.

Aš savo pranešime, kaip matė
te, nesu minėjęs apie valdybos 
balsavimus, bet, jei diskusijų 
metu nuomonės pasidalina į dvi 
lygias dalis, tai aišku, nėra ko 
nei balsuoti.

Su pagarba
Algis Sperauskas
VLIKo Tarybos narys.”

-o-
Vliko valdybai 1977 spalio 27 

posėdy nutarus, skelbiama Vliko 
tarybos 1977 spalio 15 posėdžio 
protokolo dalis, liečianti tą patį 
reikalą:

“Vliko valdybos pirmininkas 
(dr. J. K. Valiūnas — E) pa
skaitė Dirvos paskelbtą valdy
bos laišką, atitaisantį Vliko tary
bos nario Algio Sperausko kai 
kuriuos pareiškimus ALTS-gos 
seime, paskelbtus Dirvoje, ir 
Sperausko vadinamą patikslini
mą to valdybos atitaisymo, pa
stebėdamas, kad toks netikslus 
ir neteisingas tikslinimas nesi
derina su Vliko tarybos nario 
orumu.

Pasikeitus nuomonėmis, tary
ba nutarė apgailestauti tarybos 
nario A. Sperausko išpuolį.”

(Elta)

LIETUVA ISPANIŠKAME DIENRAŠTY
Lietuvos generalinis konsulas 

Bogotoj (Kolumbijoj) Stasys Si
rutis atsiuntė ištrauką iš veda
mojo straipsnio, paskelbto dien
rašty EI Tiempo, 1977 spalio 12. 
Straipsnis pavadintas “Lietuvoj 
tikėti į Dievą yra nusikaltimas” 
(En Lituania: creer en Dios es 
delito). Jo autorius — Javier 
Abad Gomez.

“Jei dvasiškis”, rašoma 
straipsny, “kritikuoja ateizmą, ar 
meldžiasi už komunistus, ar už 
tuos, kurie mirė kalėjime, ar už 
popiežių, ar lanko ligonius, jis 
gali būti deportuotas į koncent
racijos stovyklą.” Kunigo “liki
mas” priklausąs nuo darbo leidi
mo, kuris privalomas visuose ko
munistų kraštuose. Dėl to dau
gumas vyskupų ir kunigų Lie
tuvoj negali dirbti pastoracijos 
darbo.

“Tačiau valdžios persekioji
mas paliečia ne tik dvasiškius...

Jaunimui iki aštuoniolikos metų 
uždrausta studijuoti ar prakti
kuoti religiją. Jiem neleidžiama 
melstis ar skaityti religinio tu
rinio knygų; pagautus baudžia”.

Nuo 1966 asmenys, taip pat ir 
tėvai, kurie “nusikalsta” tikybos 
mokymu, gali būti nubausti iki 
trejų metų kalėjimo. Jauniem 
žmonėm, apkaltintiem religijos 
praktikavimu, gali būti uždary
tas kelias į aukštąjį mokslą. Dir
bantieji taip pat baudžiami už 
religijos praktikavimą. Pavyz
džiui: mokyklos direktorius
Merkys buvo atleistas už tai, 
kad leido savo motiną palaido
ti su religinėmis apeigomis, in
žinierius buvo nubaustas, kad 
leido savo žmonai pakrikštyti 
sūnų ir pan.

Lietuvos Tylos Bažnyčia buvo 
kreipusis į popiežių Paulių VI, 
bet nesusilaukė atgarsio. (Elta)

Rochester, N. Y.
Rochesterio Lietuvių Bend

ruomenės choras lapkričio 5 
ruošia mišraus choro dainų kon
certą. Kviečiami atsilankyti visi 
Rochesterio ir apylinkių lietu
viai ir svečiai. Repertuare dau
giausia dainos, kurios bus dai
nuojamos ateinančių metų dai
nų šventėj. Choro dirigentas — 
Jonas Adomaitis, akomponuoja 
Kęstutis Saladžius. Pranešėja — 
Izabelė Žmuidzinienė. Koncer
to pradžia — 7 vai. v., 555 Hud- 
son Avė., Lietuvių salėj. Po pro
gramos — šokiai, grojant Melo- 
tons muzikantam. Veiks bufetas, 
loterija.

Lituanistinėj mokykloj šiais 
metais mokosi 32 mokiniai. Vie
toj pasitraukusių mokytojų B. 
Petrausko ir K. Saladžiaus moko 
Gailė Tamošiūnaitė, Darius Ka- 
šinskas ir Rimvydas Tamošiū
nas. Tėvų komiteto pirminin
kas yra Vaidis Draugelis, mo
kyklos vedėjas — Bronius Kro- 
kys.

PLJS Rochesterio skyrius sa
vomis jėgomis baigia atnaujinti

Mario Cuomo, New Yorko valstijos sekretorius, spalio 16 dalyvavo Tėv. Pauliaus Bal
takio, OFM, 25 metų kunigystės sukakties bankete Kultūros Židiny. Iš k.: Tėv. Vik
toras Gidžiūnas, OFM, Lionė Mathews, Al Marcelynas, Tėv. Paulius Baltakis, OFM, 
Mario Cuomo ir jo žmona Matilda Cuomo. M. Cuomo kandidatuoja į New Yorko 
burmistrus ir lapkričio 8 visi lietuviai kviečiami balsuoti už šį lietuviam labiausiai palankų 
kandidatą. Nuotr. Charles Binkins

buvusį seserų pranciškiečių, pa
rapijos mokytojų, vienuo
lyną. Sudarytas komitetas iš 

skautų, ateitininkų, sporto ir 
kitų organizacijų atstovų; jam 
vadovauja Juozas Laukaitis Jr. 
Jaunimas talkos būdu nudažė 
namą iš lauko ir vidaus. Dabar 
nori gauti baldų, kad ir naudotų, 
vidaus įrengimam. Šias patalpas 
jaunimas numato naudoti savo 
susirinkimam, posėdžiam, repe
ticijom.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
metinis bazaras įvyks lapkričio 
20, sekmadienį. Tuoj po pa
maldų bus galima salėse pasi
vaišinti gerais pietumis ir daly
vauti laimėjimuose, kurių pel
nas eis parapijos salės atnauji
nimui. Visi bus patenkinti ir lai
mingi. Į šį bazarą ateina ir tie 
lietuviai, kurie į jį ateidavo net 
prieš 50 metų. Atsiminkim lap
kričio 20-ąją!

A. a. Juozas Sedlickas mirė 
Rochestery spalio 10. Buvo ma
lonaus būdo žmogus. Sąmonin
gais lietuviais išaugino duk
terį Birutę Litvinienę, kuri yra 
gimnazijos mokytoja, ir sūnų Ro
mą, kuris yra advokatas. Akty
viai dalyvavo lietuviškoj patrio
tinėj veikloj. Priklausė prie Lie
tuvių Bendruomenė s, ramovė nų, 
Šv. Vardo Draugijos, Lietuvių 
Fondo. Pasižymėjo dideliais ga
bumais techniškiem medžio ir 
metalo darbam. Toj srity jis pa
dėjo daugeliui lietuvių. Liko 
našlė Juzė Sedlickienė.

Koresp.

— Rašytojo a.a. Antano Rūko 
10 m. mirties sukakties minė
jimas įvyks lapkričio 6 Chicagoj, 
Jaunimo Centre. Meninę pro
gramos dalį atliks aktoriai Al
gimantas Dikinis ir Jonas Kele- 
čius.

— Dr. Jono Basanavičiaus 50 
metų mirties sukakties minėji
mo proga Liet, filatelistų draugi
ja “Lietuva” ruošia specialią pa
rodą, kuri įvyks lapkričio 5-6 
Chicagoj, Jaunimo Centre.

— Aukštesnieji Lituanistiniai 
Kursai Toronte darbą pradėjo 
spalio 4 su 56 studentais.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa
sinaudoti. Adresas: Redding Electrortics, 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, pirmad. 7:30-8:30 v.v. 
VVSOU-FM 89.5 anglų kalba, dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Moun- 
talnside, N.J. 07092. Tel, 201 232-5565.

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

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

1978 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

1 naktis Maskvoj, 1 naktis Leningrade, 5 naktys Vilniuj

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

Dėl smulkesnių informacijų teirautis agentūroj

VYTIS
2129 KNAPP ST.

BROOKLYN, N.Y. 11229
(212) 769-3300



1977 lapkričio 4, Nr. 44 • DARBININKAS • 3

The Lithuanian VVeekly Published 
by Franciscan Fathers

Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y., Post Office

Subscrlption per year — $12.00. Single Copy 25 cente

Blvd. Editorial Office (212) 827-1352
1 1 207 Business Office (212) 827-1351
Publlcation No. 148360

Eina nuo 1915 m.', 1951 m. sujungė AMERIKĄ, LDS organą DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS • Pre
numerata metam $12.00 • Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra • 
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę • Už skelbimų turinį 
ir kalbą redakcija neatsako.

Redaguoja REDAKCINE KOMISIJA

DARBININKAS

Mūsų vajus

Skaitytojai pastebėjo į laikraš
tį dedamus skelbimus apie nau
jų skaitytojų vajų. Ten sakoma, 
kad praėjo nemažai laiko, kada 
buvo toks vajus. Dabar norima 
surasti 800 naujų skaitytojų.

Administracija kreipiasi į Dar
bininko skaitytojus, lietuviškos 
spaudos rėmėjus, kad jie suras
tų bent po vieną skaitytoją. Iki 
metų galo Darbininkas bus siun
tinėjamas už vieną dol. Už 1978 
nauji skaitytojai moka tik 10 
dol. Platintojam ir naujiem skai
tytojam dar bus duodamos dova
nos — lietuviškos knygos.

Tad, mielieji skaitytojai, pra
šom ateiti Darbininkui į talką. 
Padėkim laikraščiui išsilaikyti 

tvirtai. Padėkim, kad jis kuo 
plačiausiai sklistų ir tuo skleistų 
lietuvišką šviesą visiem. Pasiū- 
lykim savo artimiesiem. Juk 
yra dar namų, kurie neskaito lie
tuviško laikraščio. Namai be 
lietuviško laikraščio yra tušti na
mai. Ir turtingiausias nieko ne
turi, jei jis neturi lietuviško laik
raščio užsiprenumeravęs. Apsi
dairykim, gal rasim tokių tuščių 
namų. Apšvieskim juos ne elekt
ra, ne kokiais moderniais apara
tais, bet lietuvišku laikraščiu. 
Kiekvienas už tą šviesą bus dė
kingas.

Čia pat šventės. Jau regim, 
kaip į krautuves neša kalėdS 
nes prekes, papuošalus. Tuoj 
bus dovanų pirkimo laikas. Atsi
minkim, kad laikraštis yra pati 
geriausia dovana šventėm.

Jei dovanosi žmogui kokį 
daiktą, tai jis greitai apsipras 
su juo ir su davėju. Laikraštis 
gi ateidamas primins tave drau
gui, kad tu ji prisiminei ir sušil- 
dei lietuvišku spausdintu žo
džiu. Kas savaitę Darbininkas 
ateis kaip dovana pas tavo bi
čiulį- ir jam primins tave. Kokia 
tai puiki dovana!

Labai svarbu, kad jaunieji pri

sirištų prie savo spaudos. Leng
va jiem skaityti amerikiečių 
spaudą, bet joj neras to, kas yra 
lietuviškame laikrašty. Ten ap
rašomi įvykiai, supažindinama 
su lietuviškais reikalais, skelbia
mi nauji lietuviški parengimai, 
suvažiavimai, kongresai, apra
šomi lietuviško gyvenimo reiš
kiniai, spausdinama lietuviška 
kūryba. Kaip tai reikalinga jau
nam žmogui, kad jis pasiliktų 
lietuviškos bendruomenės uo
lus narys. O jauną žmogų pri
pratinsi skaityti, kad jam dova
nosi laikraštį — užprenumeruo
si ateinantiem metam. Prisimin
kim mokyklą baigusius, prisi
minkim išvykusius kitur studi
juoti. Kai bus siuntinėjamas laik
raštis, tas, kurį jis matė savo tė
vų namuose, tartum jo tėviškės 
dalelė bus drauge su juo.

Kviečiam ir kitus paremti au
ka ir užprenumeruoti laikraštį 
kituose kraštuose gyvenantiem 
lietuviam, kuriem kartais yra 
sunku užsisakyti dėl skirtingų 
valiutų ir mažų uždarbių. Tegu 
jie mato Amerikos lietuvių gy
venimą ir jos laisvą ir galingą 
spaudą.

Kai pažvelgtam į savo praeitį, 
tai matom labai keistą reiškinį. 
Nė viena tauta tiek nekovojo 
dėl savo spaudos, kaip lietuviai. 
Jiem buvo net spaudą uždraudę, 
norėjo primesti rusišką raidę 
ir su ja rusišką žodį. Bet lietu
vis nepasidavė — jis sunkiai ir 
ilgai kovojo ir laimėjo. Tą lietu
vį išgelbėjo nuo nutautimo ir 
pražūties tik spauda, lietuviškas 
laikraštis. Ir sunkiausiose mūsų 
tautos dienose tik spausdintas 
žodis buvo mūsų stiprybė, mūsų 
paguoda. Ir dabar atimkit iš mū
sų gyvenimo lietuvišką spaudą, 
ir ko bus vertas tas gyvenimas. 
Bus tik tuštuma. Lietuviška 
spauda yra mūsų jėga, mūsų pa
sididžiavimas, tad išlaikykim ją, 
stiprinkim ją, skleiskim ją!

(tąsa iš praeito nr.)

Sielovados metodai
Po vakarienės vienuolyno 

koplyčioj buvo kalbamas rožan
čius ir suteiktas palaimini
mas Švč. Sakramentu. Po to 7:30 
vai. vak. vyko svarstybos (simpo
ziumas) tema “Lietuviškų para
pijų pastoracinės formos bei me
todai”. Svarstybose kalbėjo kun.
K. Pugevičius, kun. K. Sakalaus
kas, kun. V. Dabušis, Phil ir Ma- 
rian Skabeikis (trečiosios lietu
vių kartos atstovai). Salėj buvo 
keletas Putnamo apylinkėse gy
venančių lietuvių ir vietos sese
lių vienuolių.

Svarstyta, kaip pamaldose iš
laikyti lietuviškas tautines tradi
cijas, kaip į lietuviškų parapijų 
veiklą įtraukti toliau nuo parapi
jos bažnyčių gyvenančius lietu
vius. Beveik visose lietuviškose 
parapijose yra 4-rių rūšių para- 
piečių: ankstesnioji karta, jų vai
kai, naujieji ateiviai ir jų vaikai. 
Kun. Dabušis skundėsi, kad sun
kiausia į parapijos veiklą įjungti 
ketvirtosios grupės asmenis. 
Jiem anglų kalba ne problema, 
gyvena tolimesniuose prie
miesčiuose, vaikus leidžia į vie
tos katalikiškas mokyklas. Svar
bu su visais palaikyti ryšį. Ypač 
svarbu aplankyti ligoj ar kokios 
bėdos atveju. Reikia aplankyti 
kiekvieną šeimą bent kartą me
tuose. Tai gera proga pažinti 
parapiečių reikalus, įtraukti juos 
į bendrą parapijos veiklą. Ryšys 
palaikytinas ir laiškais. Daug 
reiškia kunigo asmeninis ryšys 
su parapiečiais. Klebonijos du
rys turėtų būti atviros visada ir 
visiem parapiečiam. Didelis

Koncelebracinės mišios spalio 16 Kultūros Židiny, kai buvo minima Tėv. Pauliaus Bal
takio, OFM, kunigystės 25 metų sukaktis. Iš k. Tėv. V. Gidžiūnas, Tėv. B. Rama
nauskas, kun. J. Čekavičius, Tėv. K. Bučmys, Tėv. Pr. Giedgaudas, Tėv. Paulius 
Baltakis, kun. J. Aleksiūnas, Tėv. L. Andriekus, kun. L. Budreckas, Tėv. P. Baniū- 
nas. Nuotr. L. Tamošaičio

LIETUVIŲ KUNIGŲ 
SUVAŽIAVIMAS

pliusas^ kai prie parapijos veikia 
bent šeštadieninė lietuviška mo
kykla. Ten burtini net ir lietu
viškai nemokantieji vaikai, kad 
juos būtų galima supažindinti 
su Lietuvos istorija, geografija ir 
mūsų tautos uždaviniais. Svarbu 
ruošti vaikus išpažinčiai ir pir
majai komunijai. Toliau gyve
nančius vaikus reikia suburti į 
atskirus būrelius ir, ten juos lan
kant, paruošti pirmajai komuni
jai. Palaikyti bažnytinius chorus, 
įtraukiant į juos jaunimą. Puose- 
lėtinas tikinčiųjų bendras litur
ginis giedojimas. Kur mažiau 
jaunimo, organizuoti jį nežiūrint 
kalbos skirtumo, įjungiant į Lie
tuvos vyčių organizaciją, kuri 
ateity gali turėti didelį vaidme
nį lietuviškų parapijų išlaikyme.

“Dvasinis atsinaujinimas 
lietuviškose parapijose”

Šia tema vyko svarstymai ant
rąją suvažiavimo dieną 9 vai. ry
to. Čia taip pat dalyvavo kele
tas pasauliečių.

Seselė Ona Mikailaitė pabrė
žė, kad rekolekcijos, kaip buvo 
vedamos iki šiol, jaunimo nėra 
mėgstamos. Reikia organizuoti 
religinius savaitgalius jaunimui. 
Džiaugėsi, kad esanti padaryta 
gera pradžia. Tokie religiniai sa
vaitgaliai jaunimui 1977 suorga
nizuoti keturi. Savaitgaliam va
dovavo kunigas, Marijos Nekal
to Prasidėjimo seselės ir pasau
lietis. Susikaupimo valandos 
buvo vedamos pokalbių forma, 

stengiantis visus aktyviai įtrauk
ti. Mėgstamos giesmės, tik jos 
turi būti artimesnės jaunimui. 
Atgailos sakramentui visi pasi
ruošia bendrai. Anketomis gauti 
atsiliepimai geri.

Putnamo seselių vienuolyne 
šiais metais buvo dvi grupės 
rekolektantų. Čia laikytasi reko
lekcijų tradicinio metodo. Mal
dos kalbamos visų bendrai. Ma
žesnėse grupėse geresnė nuotai
ka, didesnis susikaupimas. To
kie religiniai savaitgaliai dary
tini ir parapijose. Pageidavo, 
kad spaudoj būtų daugiau rašo
ma religinėmis temomis.

Antanas Masionis priminė rei
kalą žmones daugiau supažin
dinti su tikėjimo tiesomis. Pir
majai komunijai šeštadieninėse 
mokyklose paruošimas nėra pil
nas, nepakankamas. Pamokslai 
turi būti geriau paruošti. Dievo 
žodžio skelbimas turi būti suriš
tas su šio meto gyvenimu. Ku
nigas turėtų mišias aukoti dides
niu įsijautimu. Žmones žavi, 
kada kunigas maldas ne tik per
skaito, bet nuoširdžiai mel
džiasi.

Prel. Vytautas Balčiūnas pri
minė, kad dvasinį atsinaujinimą 
pagyvinti įgalina Šventoji Dva
sia, tai jos pagalbos ir reikia ieš
koti. Visuomeniniame gyve
nime kyla nesusipratimų, nedar
nos, nes nesam pilnos, subren
dusios asmenybės, kurias ugdyti 
padeda dvasinis atsinaujinimas, 
pasiekiamas Šventosios Dvasios 

pagalba. Ne mūsų pačių pastan
gos gelbės, bec švento Povilo 
žodžiais tariant, “Viešpaties ran
ka”, Dievo pagalba, jo malonė. 
Kalbėtojas džiaugėsi, kad iš cha
rizmatinio sąjūdžio yra patyręs 
labai daug naudos. Suvažiavimo 
dalyvius prelatas supažindino 
su literatūra apie dvasinį atsi
naujinimą.

Kun. Stasys Yla priminė, kad 
vyresnio amžiaus kunigui nėra 
lengva suprasti šių dienų jauni
mą, kuris brendimo amžiuj išgy
vena tikėjimo krizę, nemažų 
abejonių. Kun. Yla yra tos min
ties, kad kunigas prie altoriaus 
turi laikytis santūriai, vengti bū
ti aktorium. Lietuviai nėra pratę 
išsiveržti jausmais. Jie kunigo 
santūrumą mišių aukoj vertina 
labiau už jausmingumą, emoci
jas. Jis taip pat pastebėjo, kad 
religingumas yra ne vien tik 
Šventosios Dvasios dovana, bet 
taip pat ir žmogaus prigimties 
vaisius.

11 vai. buvo koncelebruo- 
jamos mišios už mirusius kuni
gus. Homilijos metu buvo per
skaitytas a.a. kun. Prano Geis- 
čiūno, prieš trejus metus miru
sio Putname, testamentinis žo
dis, labai gilus ir prasmingas 
pasisakymas apie kunigystę, jos 
prasmę ir vertę.

Paskutiniaisiais metais JAV- 
ėse mirė 17 lietuvių kunigų.

“Lietuvos kovojanti Bažnyčia 
mus įpareigoja”

Ta tema paskutinės suvažiavi
mo svarstybos vyko 1 vai. po 
pietų. Antanas Masionis, pasi
remdamas Tarybinio Mokytojo 
žurnalu, dabar spausdinamu 
Lietuvoj, kalbėjo apie sunkų 
mokytojų darbą pavergtoj tėvy
nėj, kur mokytojai verčiami jau
nuolius išauginti komunistais, 
ateistais. Pikta, rafinuota propa
ganda varo antikristo darbą. Par
sidavėliam mokytojam valdžia 
siūlo duopą,,^augumą, privilegi
jas. Mokytojai, vieni iš baimės, 
kiti siekdami privilegijų, o dar 
kiti iš įsitikinimo, griauna ti
kėjimą. Jau vaikų daržely moko
ma: “Spaliukui dangaus nerei
kia”. Mokiniai per prievartą į- 
traukiami į ateistinius renginius. 
Jie turi sekti radijo ir televizi
jos programas ateistinėmis te
momis, turi jas aptarti, užpildy
ti sieninius laikraščius antireli
ginėmis temomis, pvz. “Dan
gaus nenoriu”.

Komunistai kuria savo didvy
rių kultą. Komjaunuoliai tiesiog 
verčiami komunizmo veikėjus

(nukelta į 4 psl.)
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Kaip atrodo Berlynas, Vokieti
jos sostinė, neteko matyti. Rei
kėjo tuoj skubiai persėsti į kitą 
traukinį, kuris ėjo į Hamburgą. 
Pati stotis buvo aprūkusi trauki
nių dūmais. Aplinkui stypsojo 
raudoni ir juodi fabrikų kami

nai. Tai sudarė labai niūrų vaiz
dą.

Hamburge
Hamburgo stoty mus sutiko 

laivo agentas ir nuvedė mane su 
drauge į mūsų laivo Monte Oli- 
via linijos viešbutį. Ten jau 
buvo keletas tuzinų keleivių. 
Gavom kambarėlį. Lengviau at
sikvėpėm. Pavakarieniavę ir su
sitvarkę daiktus, skubėjom kaip 
reikiant pailsėti.

Rugsėjo 22-ros dienos rytą 
saulutė užtekėjo neaiški, vis sku
bėjo slėptis debesy. Tokios ir 
mes buvom svetimame krašte — 
bailios, pilnos nepasitikėjimo 
kitais.

Po pusryčių pranešė, kad ateis 
gydytojas tikrinti akių. Žmonių 

buvo daug:, tai mes palikom 
kitai dienai. Papietavusios iš
ėjom miesto apžiūrėti ir šio to 
nusipirkti. Svarbiausia, norėjom 
nusipirkti citrinų. Taip kalbėjo, 
kad jos labai reikalingos, kai pra
deda laivą supti ir kai pasi
daro negera, kai imi jūros liga 
sirgti.

Hamburgas turtingas miestas. 
Tvarka bei puošnumas padarė 
įspūdžio. Pasigėrėję puošnio
mis vitrinimis, iliuminacijomis, 
šio to nusipirkę, grįžom atgal į 
viešbutį.

Viešbuty po vakarienės skirs- 
tėmės kiekvienas sau. Ir vėl rin
kosi slogios mintys — rytoj pas
kutinė diena sausumoj. Rytoj 
mūsų laivas išplaukia. Miegas 
nebeėmė. Buvo nejauku irbau- 
gu, nes rytoj paliekam Europą.

Rugsėjo 23. Saulė užtekėjo 
linksma, bet pakilo didelis 
vėjas. Jis ėmė bauginti mane. 
Laivas juk nepaisys nei vėjo nei 

audros, ateis išplaukimo laikas, 
ir jis pakels inkarą ir pasileis į 
okeano platybes.

Susitvarkiusi daiktus, skubė
jau parašyti savo sesutėm ir bro
leliui bent keliolika žodžių, kaip 
man vyko kelionė iki Ham
burgo.

Šešta valanda vakaro. Kelei
vių bagažus sudėjo į didelius 
prekių autobusus ir išgabeno 
uostan. Pačius keleivius nuvežė 
dar didesniais autobusais į prie
plauką. Miestas jau žiburiavo 
margaspalvėmis vitrinomis, vi
liodamas praeivį.

Išlipę iš autobusų, didžiuliu 
tiltu nuėjome į kontrolės namą. 
Ten patikrino dokumentus, per
žiūrėjo bagažą, surašė, kiek kas 
turim pinigų. Tada galėjom eiti į 
laivą. Jis buvo baltas ir atrodė 
labai įspūdingai, lyg kokia gulbė 
vakaro prieblandoj.

Prieplaukoj stovėjo daug di
delių laivų. Vienas buvo net di
desnis už mūsų laivą — Monte 
Olivia. Tas didysis laivas buvo 
papuoštas daugybe vėliavėlių.

Mūsų laivas buvo gražus, 
prieš kelionę perdažytas baltai. 
Ėmiau galvoti, ar tas laivas nu
galės rudens vėtrų sukeltas ban
gas. Ar nebus kaip 1912 metais, 
kai didžiausias pasaulio laivas 
Titanikas nuskendo. Sako, ant jo 
šono buvo parašyta — “Nė Die
vo nebijau”. Vargšas buvo ledo 
kalno perskeltas pusiau. Žuvo 
daug keleivių, išsigelbėjo tik 
maža dalis. Tada žuvo ir lietu
vis — kun. J. Montvilas, 
kuris keliavo į Ameriką.

Dar Kaune mano prityrusi se
sutė, pirkdama laisvakortę, iš
rinko kajutę geroj vietoj — ties 
laivo viduriu, nes ten mažiausiai 
jaučiamas laivo supimas.

Ta kajutė buvo nedidelė, bet 
labai jauki ir patogi. Ji turėjo 

visus modernius įrengimus, su 
šiltu bei šaltu vandeniu. Laivo 
tarnautojas atnešė ir mūsų di
džiuosius lagaminus. Taip aš su 

drauge viską gražiai sutvar- 
kėm, pasidėjom savo daiktus. 
Šiame kambarėly reikės gyventi 
tris savaites.

Tarnautojas davė ir kajutės 
raktą. Užrakinę ją, išėjom pasi
dairyti po laivą. Priėjusi prie de
nio krašto, stebėjau į laivą lipan
čius žmones ir miesto pasakišką 
vaizdą. Vandeny atsispindėjo 
daugybė žiburių, žiburėlių. 
Grojo linksmiausia muzika. 
Tiem muzikantam buvo visai 
nesvarbu, kad prie laivo žmonės 
atsisveikina su ašaromis.

Laive buvo pilna žmonių. Jie 
kalbėjosi su giminėmis bei pa
žįstamais, gėrė alutį, vyną ar 
šiaudeliais čiulpė ledinį citrinos 
vandenį.

Laivas porą kartų dusliu balsu 
sušvilpė. Tai buvo signalas ne
reikalingiem išeiti iš laivo. Visi 
keleivius palydėjusieji taip ir 
išėjo. Apie dešimtą valandą lai
vas pradėjo tolti nuo kranto.

Aš vis stovėjau ant denio ir 
gėrėjaus vaizdais, kol Ham
burgo žiburiai išnyko. Prieplau
koj žmonės mosavo skarelėm, 
kiti švysčiojo elektros lempu

tėm. Jie palydėjo mūsų laivą. 
Pagaliau ir jie dingo tolumoj.

Laive grojo linksma.muzika. 
Skambėjo vokiški maršai.

Pro Anglijos krantus
Jūra buvo gana rami. Laivas 

tik protarpiais sudrebėdavo lyg 
drugio krečiamas. Orkestras per
ėjo groti į svečių salę. Ten prie 
atskirų staliukų sėdėjo dauguma 
keleivių ir vaišinosi gėrimais. 
Pasidairiau svečių salėj, dar ke
letą kartų perėjau denį ir nesu
tikau nieko iš savo padangės.

Aplinkui daugiausia kalbėjosi 
vokiškai. Šią kalbą menkai te
supratau. Gimnazijoj teko moky
tis vokiečių kalbos, bet vėliau 
neturėjau progos ją naudoti, taip 
kalbą stipriai pamiršau. Gerai, 
kad bendrakeleivė mokėjo ne
blogai vokiškai, tai ji išrišdavo 
visus pasitaikiusius neaiškumus.

Svaigino tiek daug įspūdžių. 
Aplinkui žmonės kalba viso
kiausiom kalbom. Lyg Babelio 
bokšte. Man, patekusiai iš Lie
tuvos laukų, čia pasidarė ne
jauku. Nuėjau savo kajutėn. Il
gai negalėjau užmigti, nes tikro
vė, kad jau plaukiu jūromis į 
bekraštį okeaną, netilpo galvoj. 
Persekiojo mane mintys, kad 
niekur taip gerai nerasi, kaip tu
rėjai Lietuvoj. O gal visa tai tik 
sapnas.Gal,pramerkusi : akis, vėl 
pasijusiu savųjų tarpe Kaune. 
Dabar jis man dar meilesnis pa
sidarė.

Laivas lyg tyčiomis smarkiai 
krestelėjo, primindamas man 
nepakeičiamą tikrovę

Pirmoji naktis buvo labai ne
jauki. Atsikėliau anksti, nelau
kiau nei trimito garso, kuris 
kiekvieną rytą kelia keleivius. 
Nuskubėjau į denį pažiūrėti, kaip 
iš jūrų teka saulė. Ji pradėjo tik 
žvilgčioti pro linguojančias ban
gas, aukso spinduliais puošdama 
savo taką. Apėjusi keletą kartų 
pasivaikščiojimo denį, nusilei
dau žemiau į laivo galuose esan
čius denius. Ypač įdomu stovėti 
laivo prieky. Tada matai, kaip 
laivas smarkiai veržiasi į priekį. 
Čia vanduo pasidaro putojan
tis, baltas lyg sniegas.

Šiame deny mėgdavau niekie
no netrukdoma stovėti ir svajoti, 
žiūrėti į putojantį sūkurį. Ir žmo
gaus gyvenimas panašus — pu
tojantis sūkurys. Praplauksi ir 
tu, kaip šis milžinas laivas, o jū
ra nuolatos putos, ir kiti keliaus 
laivais.

Stovėdama laivo gale, matai 
gilią laivo išrėžtą vagą. Pra
džioj ji yra plati ir tamsi. To
liau vis šviesėja ir išnyksta, 
susilieja su bangomis.

-o-
Nuaidėjo trimitų garsas. Tai 

pusryčių kviečia. Reikia palikti 
jūrą, palikti tuos banguojančius 
ir putojančius vaizdus.

Valgomasis — didžiulė salė. 
Stalai baltai užtiesti ir pritvirtin
ti prie grindų. Čia renkasi visi 
keleiviai. Laivo kelneriai nuro
dinėja vietas. Kėdės buvo nume
ruotos. Tai vėliau savo vietą be 
vargo rasdavom.

(Bus daugiau)
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Penktadienio vakare įvyko 
tradicinė Tėvynės valandėlė. 
Visa salė sudainavo “Lietuva 
brangi”. R. Spalio gražiai prista
tyti lietuviškos prozos kūrė
jai skaitė savo kūrinius. Irena 
Joerg-Naudžiūnaitė iš Austrijos 
savo talentą atskleidė vizijoj 
“Vasaros miražas”, Romualdas 
Spalis iš Anglijos ryškiu skaity
mu įtaigiai perteikė sutrumpin
tą novelę “Nepabėgęs”, 
Eduardas Cinzas iš Belgi
jos gražiai pasirodė fantazija 
“Raudonas žydas”.

Los Angeles lietuvių dainų ir 
šokių ansamblį Spindulį pristatė 
jo vadovė O. Razutienė. Progra
mos pranešėja D. Razutytė pa
skelbė: “Dainuosim Los Ange
les kompozitorių Br. Budriūno 
ir G. Gudauskienės dainas ir 
deklamuosim mūsų poetų eilė
raščius”. Po įsijaustai atliktų 
deklamacijų jaunimas nuo Ra
miojo vandenyno grakščiai pašo
ko Blezdingėlę, Oželį, Subatėlę, 
Žekelį, Lenciūgėlį, Vėdarą, 
Rugučius ir Malūną. Po to visas 
ansamblis užtraukė Tykų vaka
rą, Eisim girion, Kurteliai sulo
jo, Pamylėjau vakar bei Miškų 
gėlę ... ir vėl šoko Sadutę, Lan- 
dytinį, Audėjėlę, Aštuonnytį, 
Abrūsėlį, Sukčių, Berneli mūsų,

Alina Grinienė,. Europos 
lietuvių studijų .. savaičių 
rengėja bei rėmėją, jį išrink
ta 25-tą kartą į renginio ko
mitetą ir ateinantiem metam.

LIETUVIŲ KUNIGŲ
SUVAŽIAVIMAS
(atkelta iš 3 psl.)

garbinti. Lietuvoj gimnazijose 
yra antikristo komandos, suorga
nizuotos kovai prieš tikėjimą. 
Organizuojamos būrelių lenkty
nės, kas labiau suniekins tikė
jimą, religiją . . . Kalbėtojas pa
brėžė, kad mes galėtume iš ateis
tų propagandistų pasimokyti ir 
panašiais metodais įtraukti jau
nimą į didesnį tikėjimo pažini
mą, jo vertinimą. Turim su
pažindinti mūsų jauni- 
mą su mūsų tautos didvyriais, 
ginančiais tikėjimą. Turim ne
mažai tamonių, pliurų, terleckų, 
sadūnaičių. Dirbti su jaunimu 
metodiškai, uždegti jį gyventi 
Dievo garbei, pasišvęsti idea
lam.

Kun. K. Pugevičius skatino 
skaityti ir platinti LKB Kronikas, 
kitataučius supažindinti su Lie
tuvoj vykstančia kova dėl tikėji
mo. Reikia organizuoti delegaci
jas pas vyskupus, supažindinant 
juos su padėtim. Lietuvoj, nes 
Bažnyčios reikalas yra ginti ti
kinčiųjų teises. Organizuoti spe
cialias pamaldas už persekioja
mus tikinčiuosius. Remti Lietu
vių Religinę Šalpą, kuri atlieka 
didelius darbus Lietuvoj. Įsi- * 
jungti į žmogaus teisių gynėjų 
eiles, dalintis turima informaci
ja, patirtim. Jau dabar reikia pra
dėti ruoštis būsimai konferenci
jai, panašiai į tą, kuri dabar vyks
ta Belgrade. Remti prezidento 
Carterio pastangas ginti žmo
gaus teises, rašyti į Baltuosius 
Rūmus laiškus, vertinant tas pa
stangas.

Organizaciniai reikalai
Revizijos komisija pranešė, 

kad iždininko knygos vedamos 
tvarkingai, yra visi pajamų-išlai
dų pakvitavimai. Suvažiavimas 
priėmė JAV Kunigų Vienybės į- 
status, kurių projektas buvo 
peržiūrėtas ir bent kiek pataisy

Jūs, berneliai, apgavikai, Ūsau- 
ninką ir Suktinį, Berneli mūsų, 
Jūs, berneliai, apgavikai, Ūsau- 
ninką ir Suktinį. Pianinu bei 
akordeonu šokius palydėjo O. 
Barauskienė iš Los Angeles ir
M. Landas iš Muencheno. Įspū
dingai atsisveikino losangelie- 
čiai daina “Namo, broliukai, na
mo”. Inž. A. Vilčinskas rengėjų 
vardu padėkojo svečiam už jų 
meną ir entuziazmą.

Šeštadienio programą pradėjo 
dr. S. Kuzminskas iš Notting- 
hamo žvilgsniu į Lietuvos atei
ties problemas. Paskaitos pra
džia buvo lyg vakarykščio lite
ratūros vakaro tęsinys. Priėjęs 
prie temos, prelegentas savo te
zes grindė prielaida, kad Sovie
tų Sąjunga suirs iš vidaus. Kas 
bus tada didžiausias mūsų prie
šas? Tur būt, Lenkija. Su lenkais 
tartis reikia, bet atsargiai ir auto
ritetingai. Esam okupuoti ne tik 
sovietų, bet ir lenkų, nes Gardi
nas ir Suvalkai taip pat Lietu
vos žemės. 1920 sutarties sienos 
buvo paskutinieji apkasai. Juose 
įstengsim išsilaikyti tik įtikinę 
pasaulį ir save pačius, jog mūsų 
pozicijos teisingos.

Kenčiam nuo menkavertiš
kumo komplekso, — tęsė paskai
tininkas. Turim atsikratyti bau
džiavinės dvasios.

Po paskaitos St. Lūšys pain
formavo, kad Vlikas Lietuvos 
sienomis laiko 1920 sutarties 
sienas. Jau išleisti ir žemėlapiai.

Kiti kalbėtojai įspėjo, kad rei
kia saugotis, jog, besigydydami 
nuo menkavertiškumo, neužsi
krėstume nemažiau sunkia liga 
— donkichotiškumu, arba didy
bės manija.

Dr. J. Grinius iš Muencheno 
savo Donžuanu ir meile Oskaro 
Milašiaus kūryboj užsklendė 
šiemetinės studijų savaitės pa
skaitų ciklą. Šiemet minim Mi
lašiaus ir Pečkauskaitės šimtąjį 
gimtadienį. Abu buvo bajorai. 
Lietuviam Milašius mažai pažįs
tamas, nes rašė prancūziškai. 
Lietuviškai pramoko tik gin

tas pereitame Kunigų Vienybės 
suvažiavime. Pranešta, kad yra 
rengiama nauja Žinyno laida. 
Adresų pasikeitimus ištaiso ir 
Žinyną redaguoja kun. K. Žemai
tis. Kitais metais lietuvių kuni
gų rekolekcijos bus birželio 
mėn. Putname, Conn.

Suvažiavimas baigtas 3 vai. 20 
min. centro valdybos pirminin
ko kun. dr. Zenono Smilgos žo
džiu ir po to palaiminimu vie
nuolyno koplyčioj.

Suvažiavime dalyvavo 30 
lietuvių kunigų.

Suvažiavimo nutarimai
1. Jaunimui reikia savaitga

linių religinių susikaupimų, va
dovaujamų keleto asmenų (ku
nigo, seselės vienuolės, pasau
liečio), pokalbių forma, neati
traukiant jų iš parapijos. Vyres
niesiem parapijose reikalingos 
rekolekcijos. Galima taip pat jas 
ruošti ir specialiuose uždarų v 
rekolekcijų namuose. Sustip
rinti religinį auklėjimą. Šalia as
meninio atsinaujinimo reikia 
susirūpinti ir visų gyvenimo sri
čių atnaujinimu Kristaus dvasioj.

2. Religijos persekiojimas Lie
tuvoj yra daug didesnis ir giles
nis, negu mum žinoma. Blogiau
sia, kad sistemingai diegiamas 
ateizmas vaikam iš pat mažens 
per mokyklas, vaikų ir jaunimo 
organizacijas bei įvairius paren
gimus. LKB Kronikos yra didelė 
priemonė pasauliui įrodyti, kas
daroma Lietuvoj, dėl to reikia 

jas skaityti ir platinti, remti jų 
spausdinimą, aukas siunčiant 
Lithuanian Catholic Religious 
Aid vardu, kun. K. Pugevičiaus 
adresu: 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

3. Suvažiavimas kreipia dė
mesį į naują Lietuvos vyčių 
akciją parapijoj: ieškoti lietuvių 
kilmės žmonių (antros, trečios 
generacijos). Juos sudominti lie
tuvių parapija, traukti į chorus,

Dr. S. Kuzminskas

damas Lietuvos teises užsieny. 
Save laikė lietuviu ir savo gim
tąjį Čerėjos dvarą Gudijoj — 
Lietuva. Savo kūryba jis buvo 
simbolistas, o profesija — diplo
matas. Nors prancūzai jo veika
lus mėgsta ir yra įsteigę gerbė
jų ratelių, bet daugeliui jie sun
kiai suprantami. Prancūzam na
cionalistam Milašius yra sveti
mas. Pastebėtina, jog šiemet 
Paryžiuj buvo surengtas Mila
šiaus minėjimas, kuriame dr. 
Grinius skaitė paskaitą. Paskai
tininko disertacinis darbas buvo 
taip pat apie Milašių.

Studijų savaitę įvertinant, mo- 

Dr. J. Grinius

į visokią parapinę veiklą.
4. Suvažiavimas kviečia kuni

gus ir tikinčiuosius paremti pa
rašų rinkimo akciją parapijose 
dėl arkivysk. Jurgio Matulaičio 
beatifikacijos, melsti, kad beati
fikacijos byla būtų greičiau baig
ta, paremti šią bylą aukomis. 
Šalia arkivysk. J. Matulaičio, su
važiavimas iškėlė reikalą susi
rūpinti beatifikacija trijų kanki
nių — arkivysk. Teofilio Matu
lionio , arkivysk. Mečislovo Rei
nio, prof. Prano Dovydaičio — 
ir taip pat prof. Stasio Šalkaus
kio ir nutarė prašyti mūsų vys
kupus, kad skirtų tam reikalui 
kunigą postuliatorių.

5. Suvažiavimas prisiminė ne
sutarimo reiškinius išeivijoj. Ku
nigo vaidmuo tokiais atvejais yra 
žmones taikyti, nešti Kristaus 
ramybę. Suvažiavimas apgailės? 
tauja, kad atsiranda kunigų, ku
rie prasilenkia su savo pašauki
mo paskirtim, prisideda prie 
puolančių lietuvių vienuolijas, 
jų spaudą, ardo lietuvių vienin
gą darbą.

6. Suvažiavimas reiškia susi
rūpinimą moraliniu nejautrumu, 
įtakojamu amerikinės spaudos ir 
televizijos. Viešasis padoru
mas yra pažeidinėjamas. Šiuo at
žvilgiu girtinos reakcijos, tačiau 
smerktina tokia akcija, kuri, gin
dama viešą padorumą, vartoja 
neetines priemones ir būdą.

-o-
Suvažiavimas sveikina arki

vyskupą Kazimierą Salatką.
Pasiųstas laiškas su suvažiavi

mo dalyvių parašais vysk. Vin
centui Brizgiui, linkint jam kuo 
greičiausiai pasveikti.

Išreikšta padėka arkivysk. Jo- 
seph Bernardin, JAV vyskupų 
konferencijos pirmininkui, kad 
š.m. gegužės 3 JAV vyskupai aiš
kiai pasisakė už žmogaus teisių 
gynimą.

Kun. Vytautas Pikturna 

deratorius V. Natkevičius patei
kė skaitytų paskaitų skerspiū- 
vį ir padėkojo visiem prelegen
tam, kurie buvę šios savaitės 
branduolys. Didelė padėka pri
klauso ir rengėjam: inž. J. ir A. 
Vilčinskam, Lūžai, Tričiui, Ta
mošiūnui ir kitiem. Meninin
kai buvo renginio puošmena. 
Visi dalyviai labai dėkingi solis
tam Nerijai Linkevičiūtei, Ričar
dui Daunorui ir Violetai Rakaus- 
kaitei-Landienei bei R. Lamp- 
satytei, O. Razutienei ir jos va
dovaujamam Spinduliui, visiem 
rašytojam, ypač R. Spaliui, su 
savo kolegomis suorganiza
vusiam net du literatūros vaka
rus.

Nebuvo apleisti ir sielovadi
niai reikalai: dvasios vadas prel. 
dr. P. Celiešius kiekvieną rytą 
aukojo mišias ir sakė turiningus 
pamokslus apie aukos esmę ir 
prasmę. Gausūs pamaldų daly
viai labai gražiai giedojo. Iš 
anksto teko padėkoti ir vysk. dr. 
A.L. Deksniui, kuris sutiko va
kare atlaikyti iškilmingas pa
dėkos pamaldas.

Nuolatinių registruotų daly
vių buvo per 160 iš 12 kraštų, 
tarp jų keletas net iš Australi
jos. Ši studijų savaitė buvo vie
na iš gražiausių ir svariausių 
tiek paskaitomis, tiek menine 
dalim. Gerai buvo sutvarkyta ir 
organizacinė dalis. Klausytojai 
drausmingi. Pasigesta Anglijos 
lietuvių dailininkų darbų ir Ni
dos knygų klubo leidinių paro
dos. Stigo paskaitos ūkio klausi
mais. XXV jubiliejinę studijų 
savaitę nutarta rengti Muenche- 
ne arba prie Baltijos jūros Vo
kietijoj.

Vakare iškilmingas užbaigos 
bei padėkos pamaldas Eghamo

DIEVO BENDRIJA VISIEM
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Izaijas, pavyzdžiui, taip ap
rašo savo pašaukimą: “Išgirdau 
Viešpaties balsą: ‘Ką aš pasių
siu ir kas eis mūsų vardu?’ 
(Iz 6,8). Žydijoje “šąliah” (vns.) 
arba “šelahim” (dgs.) taip pat 
buvo asmuo arba asmenys bend
rijos siunčiami ko nors atlikti jos 
vardu. Rabiniškoji raštija mini 
“pasiuntinius” įvairiuose atve
juose: atstovaujant kam nors 
prekyboje, gaunant skyrybas, 
aukojant auką kito vardu.

Paulius naudoja žodį “apašta
las” ir įprastine, ir savita pras
me kiek kitaip, negu jis buvo 
naudojamas pagonijoje arba 
žydijoje. Jis tos prasmės pats ne
sukūrė, nes dažnai aistringai į- 
rodinėja priklausąs apaštalų gru
pei (1 Kor 9, 1; 15, 3-9; 2 
Kor 11, 5; Gal 1,1. 15-17).

Dar esant įsčiose, skirtas būti 
apaštalu (Gal 1, 15)

Senajame Testamente Jeremi
jas buvo įsitikinęs, kad Dievas 
jį pasirinko būti pranašu tau
toms anksčiau “negu buvo pra
dėtas motinos įsčiose” (Jer 1,5). 
Paulius panašiai supranta savo 
pašaukimą: Dievas jį pasirinko 
ypatingai užduočiai — nešti Jė
zaus Gerąją Naujieną pagonių 
tautoms. Jis iš namų buvo dvi
kalbis: buvo susipažinęs su Raš
tais hebrajų kalba ir su graikiš
ku jų vertimu — Septuaginta. 
Todėl be vargo galėjo juos aiš
kinti pagonims. Nuo jaunystės 
buvo uolus protėvių kraičio sau
gotojas (Gal 1, 14). Bet, augda
mas pagonių mieste, neiš
vengiamai susidūrė su helenis
tine kultūra. Todėl jam nebuvo 
svetimas visuotinis žmonių neri
mas ir Dievo ilgesys. Nenuosta
bu, kad jis tapo “rinktiniu įran
kiu” (Apd 9, 15) perduoti žy
dijoje gimusį Dievo darbą Jėzu
je Kristuje pagonims supranta
mu bei patraukliu būdu.

Neatrodo, kad pats Paulius 
ypatingai vertino savo turtingą 
pasiruošimą būsimam uždavi
niui dar prieš atsivertimą. Prie
šingai: “tą pirmenybę (buvimą 
žydu) aš dėl Kristaus palaikiau 
nuostoliu” (Fil 3,7). Naujasis 
turtas, kuris jo akyse nuvertino 
visa kita, buvo “Kristaus paži
nimo didybė” (Fil 3,8). Sutikęs 
prisikėlusį Jėzų pakeliui į Da

Dainininkė V. Rakauskaitė ir J. Alkis, Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos pirmininkas.

katalikų bažnyčioj laikė vysk. dr. 
A. L. Deksnys. Su juo mišias 
koncelebravo prel. P. Celiešius 
iš Bad Woerishofeno ir tėv. M. 
Burba iš Franscatti. Vargonais 
grojo prof. V. Vasyliūnas, giedo
jo Spindulio choras iš Los An
geles. Savo pamoksle vyskupas 
lietė ateinančio sekmadienio 
evangeliją, pritaikydamas ją 
studijų savaitei. Buvo pilna baž
nyčia maldininkų.

Labai iškilminga buvo atsi
sveikinimo vakarienė: pran
cūziškas vynas, keletas patieka
lų, kava su pyragais, ledai ir 
puikus patarnavimas. Po vaka
rienės rengėjų vardu inž. A. Vil
činskas nuoširdžiu žodžiu su vi
sais atsisveikino ir kvietė vėl su
grįžti.

Atsisveikino ir Spindulys. Jo 
vadovė O. Razutienė papasako
jo apie trijų savaičių kelionę po 
Europą. Dėkojo visiem už malo
nų sutikimą, ypač Alinai Grinie
nei iš Muencheno ir Ritai Gar- 
bačiauskaitei iš Zuericho. Su 

maską, Paulius jautėsi gavęs 
naują gyvenimo pradžią: “Pau
lius, pašauktas apaštalu ne žmo
nių ir ne per žmogų, bet paties 
Jėzaus Kristaus ir jį prikėlusio 
iš numirusių Dievo Tėvo” (Gal 
1,1).

Apaštalų darbai leidžia su
prasti, jog Paulius pirmiausia 
skelbė Evangeliją žydams. 
Šiems ją atstumus, jis kreipėsi 
į pagonis. Tačiau Laiškuose gali
ma pajusti, kad Paulius nuo pat 
pradžios visa širdimi ir visa siela 
metėsi į Evangelijos skelbimą 
pagonims. Niekas Jeruzalės 
bendrijoje neneigė Pauliaus 
esant apaštalu: buvo pripažinta 
jį turint pasiuntinybę eiti pas 
pagonis. Atrodo, kad ir Paulius, 
ir jo šmeižėjai sutarė dėl apaš
talo sampratos. Jis buvo puola
mas kad nesąs ištikimas apaštalo 
pareigoms jam pavestose pago
nių bendrijose.

Jeruzalės apaštalai nuo pat 
pradžios ^pripažino Pauliaus 
misiją pagonims (Gal 1, 18-2, 
10), ir jų laikysena niekuomet 
nepasikeitė. Konfliktai kilo dėl 
atsivertusių pagonių apipjausty
mo ir žydų krikščionių nenoro 
sėsti prie bendro stalo su ne
apipjaustytais krikščionimis iš 
pagonijos. Atrodo, kad Jeruza
lės apaštalai laikė savaime su
prantamu dalyku, kad reikia pa
gonims skelbti Evangeliją. 
Tačiau jie galvojo, kad, tapdami 
krikščionimis, pagonys turi pri
imti ir esminius žydų nuostatus: 

apsipiaustyti ir laikytis valgį 
liečiančių taisyklių. Pauliaus iš
tikimumas šiai sąlygai buvo 
laikomas svarbiu jo veiklos 
bruožu.

Paulius esminiu savo apašta
lavimo uždaviniu laikė Evan
gelijos skelbimą. Laiške romie
čiams jis rašo:

“Paulius, Jėzaus Kristaus tar
nas, pašauktasis apaštalas, iš
skirtas skelbti gerąją Dievo 
naujieną, kurią Dievas buvo iš 
anksto pažadėjęs per savo pra
našus šventuosiuose Raštuose. 
O jie kalba apie jo sūnų, kūnu 
kilusį iš Dovydo giminės, šven
tumo Dvasia ir prisikėlimu iš 
numirusių pristatytą Dievo Sū
numi su didžia galia, — Jėzų 
Kristų, mūsų Viešpatį. Per jį mes 

jomis Razutienė pasidalino iš 
rengėjų gautomis gėlėmis.

Estrados dainininkė Violeta 
Rakauskaitė - Landienė iš 
Muencheno atliko, jos žodžiais, 
10-ties dainų 6-ių kompozitorių 
koncertą. Publika, nors jau prisi
sotinusi įvairiais menais, ją suti
ko palankiai, o rengėjai apdova
nojo gražiomis gėlėmis.

Apie vidurnaktį malonią staig
meną pateikė rašytojas R. Spa
lis, paskaitydamas humoristinį 
studijų savaitės vertinimą.

Sekmadienį po pusryčių visi 
buvo išvežioti autobusais į aero
dromą ar į Londoną, iš kur da
lis dar tą pačią dieną trauki
niais išskubėjo namo, o dides
nioji dalis dar paliko Londone 
apžiūrėti sostinės.

Studijų savaitės metu savo su
sirinkimus turėjo Europos Lie
tuvių fronto bičiuliai, Vokietijos 
ateitininkai ir IV PLJ kongre
sui rengti komitetas su savo sve
čiais.

Vokietijos LB vald. inf.

esame gavę malonę ir apaštalo 
tarnystę, kad jo garbei skleistu- 
me tikėjimo klusnumą visose 
pagonių tautose” (Rom 1,1-5).
- Pagal Paulių, Jėzus Kristus ga
lėjo prisikelti tik dėl to, kad Die
vas jį prikėlė (žr. I Tęs. 1,10; 
I Kor 6, 14; 15,15; 2 Kor 4,14; 
Gal 1.1; Rom 4, 24; 10, 9). 
Ta pati samprata yra ir Apd 
2, 24-36; 1 Pet 1, 21. Dievas, 
prikeldamas Jėzų Kristų apreiš
kė savo “galybę” (žr. 2 Kor 13,4; 
Rom 6, 4; Ef 1, 19-23) ir prista
tė jį “Viešpačiu” — graikiškai 
“Kyrios” (žr. Fil 2, 9-11).

Paulius pirmiausia rūpinosi į- 
rodyti iš Raštų, kad Jėzaus veik
la, mirtis ir pri(si)kėlimas buvo 
Dievo plano įvykdymas žmoni
jos išganymui. Tas planas buvęs 
apreikštas per pranašus ir galop 
išsipildęs. Jėzaus pri(si)kėlimas 
įrodo jį esant Dievo Sūnų, apsi
reiškusį ir pačiam Pauliui, Die
vo malonės dėka. Paulius su
prato, kad esminis jo apaštala
vimo bruožas buvo skelbti Die
vo malonę, žmoniją išganančią 
per Jėzų Kristų.

Mano širdį traukia skelbti 
Evangeliją (Rom 1, 15)

Pauliaus Laiškai duoda gana 
daug žinių apie jo Evangelijos 
skelbimo būdą pagonių mies
tuose ir šalyse. Jas galima išrink
ti iš tų Pauliaus pasiaiškinimų, 
ką jis kur kalbėjo; kodėl ėjo 
ten, o ne kitur; kaip pragyve
no įvairiose aplinkybėse.

Ką jis skelbė, aprašyta 1 
Kor 15, 1-8: Jėzaus mirtį ir 
pri(si)kėlimą “kaip skelbė Raš
tai” (1 Kor 15, 3-4). Šioje savo 
kerygmos santraukoje jis sako, 
kad “Kristus numirė už mūsų 
nuodėmes”, bet nepaaiškin a, 
kaip tai mums padėjo. Vis viena 
ši tiesa buvo jo skelbimo širdis. 
Paulius ir korintiečiams sako: 
“buvau pasiryžęs jūsų tarpe ne
žinoti nieko kito, kaip tik Jė
zų Kristų, ir tą nukry
žiuotą” (1 Kor 2,2). Šis Jėzaus 
mirties pabrėžimas pirminiame 
krikščionių skelbime nebuvo 
Pauliaus išmonė, bet, anot jo pa
ties, “Pirmiausia aš jums per
daviau, ką esu gavęs ...” (1 
Kor 15, 3). Taigi jau prieš Pau
liaus atsivertimą pirmieji krikš
čionys buvo įsitikinę, kad Jėzus 
savo mirtimi ne tik išpildė Raš
tų pažadus, bet išgelbėjo žmo
nes.

(Bus daugiau)
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MILIJONAS

77
BŪTINAS!

Kartu žvelgiant į ateitį, galima 
pasidžiaugti praeitimi. Iki dabar 
atlikta labai daug ir bendro pa
siaukojimo dėka 1977 gegužės 
30 Lietuvių Fondo skaičiai rodė: 
Lietuvių Fondo pagrindinis ka
pitalas — 1,366,800 dol., ir viso 
gauta pajamų 572,000 dol., lietu
viškiem reikalam išskirstyta 
403,612 dol.

Kai 1960 gruodžio 8 buvo iš
kelta milijono dolerių fondo lie
tuviškiem* reikalam idėja, daug 
kas iš mūsų tyčiojosi. Bet mes 
įrodėm darbais, kad galim auko
tis ir milijoną suorganizuoti.

Dabar mūsų laukia naujas už
davinys — kuo greičiau pasiekti 
antrą milijoną!

Ir štai kodėl:
Ateity bus daug mažiau dos

nių aukotojų, o aukų lituanisti
niam švietimui, lietuvių kultū
rinei veiklai, moksliniam litua
nistikos darbam reikės daug 
daugiau.

Daug lietuvių kolonijų jau iš
siskirstė, o likusios nežinia kaip 
ilgai išsilaikys kompaktinėj sis
temoj. Norint lietuvišką veiklą 
išlaikyti ir šeimas bei jaunimą 
įtraukti į lietuvių orbitą, reikės 
prie didesnių miestų organi
zuoti Lietuvių kultūros centrus,

kur veiktų lituanistinės mokyk
los, susiburtų jaunimas savo 
veiklai. Čia taip pat ir visos ki
tos lietuvių organizacijos turėtų 
kur reikštis savo darbais.

Šiem ir kitiem panašiem, čia 
neišvardintiem, planam įgyven
dinti reikės stiprios Lietuvių 
Fondo paramos.

Antrą LF milijoną turime su
dėti kuo greičiau dar ir dėl to, 
kad dosnieji lietuviai iš vyres
niosios ir vidurinės kartos tam 
pritaria ir yra pasiryžę testa
mentuose dalį turto užrašyti 
Lietuvių Fondui. Tad paskubė- 
kim, kol dar esam gyvi . . .

Jaunoji karta su aukom dabar 
neskuba, bet reikia tikėtis, kad, 
pasiekus antrą milijoną, ir kai 
kuriem pasitraukus amžinybėn, 
jaunoji karta pakils ir sukrus. 
Jų vaikai bus paaugę, pradės 
lankyti lituanistines mokyklas, 
pamatys LF reikšmę lietuvybės 
ugdyme ir jie tada atneš dides
nes aukas į LF-dą. Šventai tiki
me, kad jie žengs toliau ir per
ims iš mūsų visą lietuvišką veik
lą.

1980 metais galėsime džiaug
tis antru milijonu, jeigu:

Kiekviena LB apylinkė per 
1977-1980 metus surengs nors 
po vieną vakarienę. Didesnės 
LB apylinkės turėtų tokias Va
karienes suorganizuoti bent dvi 
ar tris. Chicagoj tai padarome 
kasmet. Daugelio LB apylinkių 
praktika rodo, kad per tokias LF 
vakarienes atsiranda naujų LF 
narių ir senieji LF nariai padidi
na savo aukas.

Kiekviena LB apylinkės val
dyba suras bent vieną pasišven
tusį lietuvį, kuris sudarytų LF 
vajaus komitetą, jei toks komite
tas dar neveikia.

Lietuvių Fondo vadovybė

Philadelphijoj

Rudens vakaras

Senai yra pastebėta, kad Phi- 
ladelphijos Lietuvių Namų va
dovybė stengiasi vietos lietu
viam surengti stambesnius kul
tūrinius renginius. Lapkričio 5, 
šį šeštadienį, Lietuvių Namuose, 
2715 E. Allegheny Avė., įvyks 
neeilinis rudens vakaras-pobū- 
vis.

Koncertinę vakaro programos 
dalį atliks iš Kanados atvykęs 
solistas Vaclovas Verikaitis su 
muz. Jonu Govėdu. Prie jų pri
sijungs čia dar negirdėta jauna 
solistė Angelė Kiaušaitė.

Solistas V. Verikaitis čia yra 
kiek pasireiškęs prieš keletą 
metų su “Aido” mergaičių cho-
ru, kuriam jis ir vadovauja. Su 
nekantrumu dabar jo laukiama 
kaip solisto pilname koncerte, 
ypač žinant jo šakotą muzikinį 
išsilavinimą, ir kaip solisto, turė
jusio vokalinę praktiką ne tik lie
tuvių kolonijose šiaurės ir pietų 
Amerikoj, bet ir Kanados radijo 
bei televizijos programose, 
Toronto Filharmonijos koncer
tuose, Canadian Opera Co. ir 
Karališkos Kanados Operos pa
statymuose.

Solistė A. Kiaušaitė, labiau ži-\ 
noma savo dainavimu šiaurės 
New Jersey ir New Yorko lietu
viam, yra baigusi Rutgers uni
versiteto muzikos mokyklą. Dai
navimo papildomai mokėsi Juil- 
liard muzikos mokykloj, Hunter 
kolegijoj ir kitur. Dabar, gavu
si stipendiją, dainavimą toliau 
studijuoja Philadelphijoj. Ypa
tingai jos čia pasirodymu domi
si vietos lietuviškasis jaunimas.

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJO 
KONCERTAS

Šio rudens Laisvės Žiburio ra
dijo koncertas, įvykęs spalio 22 
Kultūros Židiny, turėjo mišrią 
programą, pavadintą šiupiniu. ,

Trumpu žodžiu pradėjo radi
jo valandėlės vedėjas Romas Ke- 
zys. Visai programai vadovauti 
pakvietė dramos aktorių humo
ristą Vitalį Žukauską. Jis nesi
gailėjo humoristinių pasakoji
mų, anekdotų, linksma nuotaika 
apsupdamas kiekvieną prog
ramos numerį.

Pirmiausia turėjo kalbėti 
Barry Farber, radijo komentato
rius, bet buvo pranešta, kad jis 
atvyksiąs vėliau. Taip programą 
pradėjo New Yorko tautinių šo
kių ansamblis Tryptinis, pašok
damas landytinį ir vakaruškas.

Maloni šio vakaro staigmena 
buvo jaunutė pianistė Frances 
Kavaliauskaitė-Covalesky, kuri 
muzikos mokosi pas pianistę Ju
liją Rajauskaitę-Petrauskienę. Ji 
pasirodė pirmą kartą ir ekspre
syviai atliko šiuos sudėtingus 
kūrinius: M. Ravelio sonatinos 
3-čią dalį, M. K. Čiurlionio op. 
11 nr. 3, Mozarto — turkų mar
šą. Jaunajai pianistei publika ne
pagailėjo plojimų.

Linksmieji broliai baigė pir
mąją programos dalį. Broliam 
vadovavo aktorius Vitalis Žu
kauskas, kiti buvo—Leonardas 
Ralys, Stasys Karmazinas, akor
deonu palydėjo Vytautas Dau
girdas.

Jų pynę sudarė eiliuoti intar
pai ir įvairios dainuškos, pritai
kytos momentui. Tiek intarpuo
se, tiek dainose buvo pašie
piamos žmonių ydos, ydelės, 
visuomeniniai reikalai, politika.

Antrąją dalį pradėjo aktorius 
Vitalis Žukauskas. Paskui daina
vo Angelė Kiaušaitė. Programoj 
buvo numatyta J. Stankūno hu
moreska, bet solistė ją pakeitė 
ir padainavo J. Žilevičiaus — 
Mano deimantas, po to — Puc- 
cini ariją iš Madama Butterfly 
apie uostą ir laivą (Un Bei Di). 
Bisui padainavo J. Stankūno— 
Oi žiba žiburėlis.

Tuo metu atsilankė radijo ko
mentatorius Barry Farber. Jį pri
statė Romas Kezys.

Barry Farber kandidatuoja į 
New Yorko miesto burmistrus. 
Jis pabrėžė, kad ryšys tarp Lie
tuvos ir jo kandidatūros esąs tie
sioginis. Ir jis papasakojo įdo
mų nuotykį. Tai buvo 1955 me

tais. Jis buvo ką tik išėjęs iš 
armijos ir studijavo Washingto- 
ne. Kartą pamatė vieną ambasa
dą, kurios negalėjo pažinti iš 
ženklo. Jis pakilo laiptais ir per
skaitė — Lithuanian Legation. 
Jis ėmė galvoti, juk Rusija už
ėmė Lietuvą, kaip čia dabar jos 
atstovybė.

Jis pasibeldė į pasiuntinybės 
duris. Tuoj buvo nuvestas pas 
ministerį Žadeikį, kuris jam visa 
išaiškino, kad pasiuntinybė at
stovauja 1939 metų Lietuvai.

Barry Farber aprašė šią istori
ją ir atspausdino didžiuliame 
Washingtono laikrašty — Wash- 
ington Post. Šis aprašymas vė
liau atkreipė kitų dėmesį ir jis 
taip New Yorke gavo darbą.

Toliau jis padarė keletą pa
žadų. Vienas lietė mokyklos va
dovėlius. Dabar esą Lietuva ir 
kiti Baltijos kraštai prijungti prie 
Sovietų Sąjungos, atžymėti ta 
pačia spalva. Būdamas burmist
ru, jis pasistengsiąs, kad Lietuva 
vadovėliuose būtų atžymėta kita 
spalva, kad būtų priminta apie 
lietuvių tautą.

Antras pažadas, kad jis nie
kada neatidarys durų ir nepri
ims jokio žmogaus iš sovietinių

— Liet, meno “Dainavos” an
samblis, įsisteigęs 1945 vasarą 
Hanau stovykloj Vokietijoj, jau 
turėjo apie tris šimtus koncertų, 
taip pat pastatė devynis muzi
kinius veikalus, tarp jų ir “Kūl
grindą”, kuriai libretą parašė Ni
jolė Jankutė, muziką Aloyzas 
Jurgutis. LB Clevelando apyl. 
valdybos kviečiama, “Dainava” 
stato “Kūlgrindą” lapkričio 12 
Clevelande lietuvių Dievo Mo
tinos parapijos salėj. Bilietai pas 
valdybos pirm. Jurgį Malskį ir 
narius. Pradžia 7:30 vai. punk
tualiai.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. B. Spirauskas, Auburn, 
Mass., D. Sakas, New York City, 
A. Ruzgas, VVoodhaven, N.Y. 
Užsakė kitiem: S. Klevas, Rich
mond Hill, N.Y. — G. Sirusas, 
Flemington, N.J., J. Karys, Brid- 
geport, Conn. — H. Žvirblis, 
Scranton, Pa. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam Darbi
ninko prenumerata pirmiem 
metam tik 10 dol. Atnaujinant 
prenumerata visiem 12 dol. me
tam.

ir diktatorinių kraštų, niekada 
nepakels stikliuko už jų sveika- 
tė. Čia jis pasakė sakinį rusiš
kai ir baigė lietuvišku sakiniu — 
lai gyvuoja laisva Lietuva!

Pasakęs. kalbą,- Barry- Farber 
išskubėjo į kitas vietas, kur jo 
laukė. Iš scenos publiką toliau 
linksmino linksmieji broliai. 
Baigė Tryptinis, pašokdamas 
lenciūgėlį ir tryptinį. Akor
deonu grojo Antanas Razgaitis. 
Buvo iškviesta ansamblio moky
toja Jadvyga Matulaitienė, į sce
ną pakviesti ir kiti programos 
dalyviai. Įteiktos gėlės. Padėkos 
žodžiu programą baigė Romas 
Kezys.

Tuoj salė buvo pertvarkyta, 
surikiuoti stalai. Sugrojo muzika. 
Šokiam grojo naujas orkestras 
Belle Terra. Orkestrą sudaro lie
tuviai. mMažosios salės bare ir 
viršuj prie stalų prasidėjo vaka
ronė ir vaišės. Nuotaika buvo 
puiki, (p.j.)

Solistas V. Verikaitis ir pianistas J. Govėdas

Koncerto pradžia punktualiai 
7 v.v. Puikus 5 asmenų euro
pietiško stiliaus orkestras šokio 
sūkurin įtrauks tiek jauną, tiek 
vyresnįjį. Nenuostabu, kad šiuo 
rudens vakaru yra didelis susi
domėjimas, tuo labiau, kad jo 
pelnas yra labai reikalingas Lie
tuvių Namų išsilaikymui užtik
rinti. V. Š-s

Atvyksta Antras Kaimas
Rudens parengimų sezoną 

JAV LB Philadelphijos ir Pie
tinės New Jersey apylinkių val
dybos pradeda atsikvietimu į 
Philadelphiją satyros ir humoro 
teatro Antro Kaimo. Ši chicagie- 
čių grupė Philadelphijoj viešėjo 
ar tik ne prieš aštuonetą metų. 
Dabartinis A.T. Antanaičio ir 
Eug. Būtėno žinioj esąs Antras 
Kaimas yra stipriai pažengęs vai
dyboj teatro vienetas, savo re
pertuare perduodąs daugiausia 

mūsų rašytojų specialiai pa
rašytus satyrinius škicus. 
Nebijantiem pasi -

juokti iš lietuviškojo gyvenimo 
kasdienybės ir besireiškiančių 
savitarpio intrigėlių Antrą Kaimą 
būtina pamatyti. Spektaklis .į- 
vyksta lapkričio 12, šeštadienį, 
Lietuvių Namuose (buv. iMuži- 
kiniame klube), 2715 E. Al
legheny Avė., 7 vai. vak. Anks
čiau pribūsiantiem “atgaiva” 6 
vai. Pelnas skiriamas lituanisti
niam švietimui ir kultūrinei 
veiklai paremti.

Aušrinė sėkmingai gastroliuoja
Philadelphijos tautinių šokių 

grupė Aušrinė, vadovaujama 
Marijos Radikienės, po sėkmin
go šokimo Washingtone Pabal- 
tiečių Žygio už . Žmogaus Tei
ses metu rugsėjo 25 šoko Phi
ladelphijos Lietuvių Namų 
bendrovės gegužinėj ir spalio 8 
New Britam, Conn., Šv. Andrie
jaus parapijos vakare. Gruodžio 
3 Aušrinė pakviesta šokti Four 
Chefs svetainėj įvykstančiam

Solistė Angelė Kiaušaitė

i---------------------------------------------- --------------------------------------------------- --- ----------

KALĖDINIAI DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITAS ŠALIS

KALĖDINIS 1977
Vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė; 2 m. vilnonės 

medžiagos suknelei; 2,75 m. crimpleno medžiagos moteriškai eilu
tei; 1 moteriškas arba vyriškas puikus nertinis; 2 poros vyriš
kų arba moteriškų nailono kojinių; 1 sv. šokoladinių saldainių 
dėžė; 40 angliškų cigarečių ir 3 m. vilnonės eilutei medžiagos 
su įaudimu “Ali wool made in England”.

Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaido
mis $180.00.

į šį siuntinį dar galima dadėti prekių 8 svarų svorio. Gali būti 
4 m. medžiagos, 2.75 m., dirbtinio minko keilis arba kitokios 
prekės. Žemiau siūlome keletą populiaresnių dovanų. Visos kai
nos yra jau su įskaičiuotu muitu.

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui ...................  $80.00
Jeans “Wrangler”, vyriškos arba moteriškos ............ 40.00
Nertinis, vyriškas arba moteriškas ................................. 27.00
Geresnis nertinis ...................................................  32.00
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos ................ 3.00
Tights ...................................................................................... 3.50
Vilnonė medžiaga suknelei .............................................. 24.00
Crimpleno medžiaga suknelei ........................................... 18.00
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui ......... 30.00
Nailono apatinis .......................................................   10.00
Nailono marškiniai ................................   11.00
Geresni marškiniai ............................................................. 15.00
Vilnonė skarelė ................................................................... 15.00
Lietsargis telescopic ............................................................ 12.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei .................................. 50.00
Geresnės rūšies medžiaga eilutei .................................. 50.00
Dar geresnės rūšies medžiaga eilutei ........................... 75.00
Sudarant visai naują siuntinį dar reikia pridėti $24.00 

persiuntimui.
Sudarom testamentus, administruojam nuosavybes, persiun- 

čiam palikimus į Lietuvą ir kitas šalis.

BALTIC STORES LTD.
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, ENGLAND

TEL. 01 460 2592

seselių kazimieriečių labdarai 
ruošiamam bankete.

Vilties choras ruošiasi 
dainų šventei

Philadelphijos Vilties choras, 
vadovaujamas Leono Kaulinio, 
intensyviai ruošiasi 1978 liepos 
2 Toronte įvykstančiai V-ajai Ka
nados ir JAV lietuvių dainų 
šventei. Malonu matyti, kad po 
ilgesnių sveikatos sutrikimų L. 
Kaulinis vėl grįžo su choru dar
buotis. Dirigentui sergant, pasi
ruošimai dainų Šventei vyko ir 
toliau, L. Kaulinį sėkmingai 
pavaduojant jo dukrai Anelei 
Kaulinytei. Paskutiniu laiku 
choristų eilės vėl pasipildė. Su
laukta ir jaunų, ir vyresnių dai
nininkų. O tai žada chorui švie
sią ateitį. Vilties choro valdybai 
pirmininkauja inž. K. Gasparė- 
nas.

Lietuvių Namų popietės
Lietuvių Namų bendrovės 

darbuotojai pirmą ir trečią mė
nesio sekmadienį vietos lietu
viam ruošia lietuviško maisto 
priešpiečius ir pietus naujai at
remontuotoj ir išgražintoj mažoj 
salėj. Nesitenkinama vien 
maisto pateikimu, bet taip pat 
vedami informaciniai pokalbiai 
— pranešimai įvairiomis temo
mis. Spalio 16 kalbėjo med. dr. 
Albinas Šmulkštys.

Blogas oras “verslininkam”
V. Krėvės vardo LB lituanisti

nės mokyklos tėvų komiteto pa
stangos sutelkti lėšų miesto “Su- 
per Sunday” metu pardavinėjant 
lietuviškus pyragus ir kavą tik 
dalinai pavyko. Smarkus lietus 
neleido “verslininkam” sulaukti 
tikėto skaičiaus amerikiečių pra
eivių. Tad ir pelno gauta tik da
lelė to, kas buvo gauta pereitais 
metais. Tačiau atsigriebta su
laukta reklama amerikiečiuose 
ir pademonstruotu kolonijos so
lidarumu.

Negausi lietuvių kolonija, 
tėvų komitetui bendradar
biaujant su LB-nės apylinkėmis, 
suaukojo daugiau kaip 80 pyra
gų. Šv. Andriejaus parapija tei
kė globą pyragus telkiant ir ka
vą verdant, o elektros kontrak- 
torius K. Pliuškonis patikėjo sa
vo sunkvežimuką.

Tėvų komiteto nariam esant 
peršlapusiem, sulaukta ameri
kiečių korespondentų dėmesio. 
Abu didieji Philadelphijos laik
raščiai savo skiltyse minėjo “Li
thuanian school”, o “Evening 
Bulletin” pacitavo ir dalį pokal
bio su Dalia Dainoriene.

Tėvų komitetą sudaro R. Če- 
sonis (pirm.), I. Kazakauskienė, 
D. Dainoriene, J. Karaška ir J. 
Viesulienė. Prekiaujant jiem tal
kino LB valdybos iždininkė M. 
Sušinskienė ir bendruomeninin- 
kų Zerr šeima.

A. Gč.

— Vliko valdyba spalio 27 
pakartotinai apsvarstė P. ir A. 
Bražinskų reikalą. Jei Sov. S-ga 
nebūtų sulaužiusi su Lietuva tu
rėtų draugiškumo ir kitų sutar
čių, jei ji nebūtų susitarusi su 
nacine Vokietija pasiimti Lietu
vą, Latviją ir Estiją savo “įta
kos sferon” ir jas okupavusi,
— tai ji nebūtų žiauriausiu te
roru išnaikinusi trečdalio mūsų 
tautos, o Bražinskam nebūtų 
reikėję sėsti į teroristinei So
vietų Sąjungai priklausantį lėk
tuvą ir jį nukreipti į laisvę. 
Vliko valdyba nutarė dar kartą 
įteikti JAV vyriausybei (šį kartą
— Teisingumo departamentui) 
paaiškinamąjį raštą. (E)

— Ohio Lietuvių gydytojų 
metinė kultūrinė premija pa
skirta Algirdui Bielskui, sporto 
darbuotojui, treneriui, spaudos 
reporteriui, buvusiam Cleve
lando Žaibo ir centrinių sporto 
organizacijų pirmininkui ir val
dybos nariui, Čiurlionio an
samblio buvusiam chormeis
teriui ir nariui.

— • JAV-bėse inkorporuotos 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos metinė konferencija į- 
vyks lapkričio 6, sekmadienį, 
1:30 vai. popiet Marijos Nekal
to Prasidėjimo seserų kongrega
cijos vienuolyno patalpose, Put- 
nam, Conn.

— VVashingtono ateitininkai 
lapkričio 6, sekmadienį, 4 vai. 
popiet Glenn Dale mokyklos sa
lėj rengia literatūros popietę. 
Savo kūrybos skaitys A. Vaičiu
laitis, A. Radžius, S. Šakytė, 
J. Blekaitis ir K. Almenas. Pro
gramai vadovaus E. Vadopa- 
lienė.

— Lietuvių Fondo vadovybė, 
įvertindama Darbininko talką, į- 
teikė 100 dol. laikraščiui stiprin
ti. Nuoširdus ačiū.

— Nijolė Sadūnaitė, ilgai kan
kinta sovietų kalėjime, giminių 
pranešimu iš kalėjimo paleista ir 
paskirta Krasnojarsko srity vie
nos mokyklos valytoja. Dau
giau žinių dar neturima.

— IX ateitininkų kongreso 
rengimo komitetas, dėkodamas 
už Darbininko talką kongresą 
rengiant, prisiuntė 30 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū.

— Draugo dienraščio romano 
konkurso kūriniam vertinti ko
misija šiemet sudaryta Chicagoj. 
Komisijon pakviesti Povilas 
Gaučys, Česlovas Grincevičius, 
Dalia Kučėnienė, Pranas Razmi
nas ir Juozas Toliušis. Kūrinių 
įteikimo data buvo lapkričio 1.

— Vytauto Didž. Šaulių Rink
tinė Chicagoj, įvertindama Dar
bininko talką, per savo iždinin
ką Julių Pocių prisiuntė 25 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū.

— Solistė Violeta Rakauskaitė 
lapkričio 5 dainuoja Detroit, 
Mich., Dievo Apvaizdos Kultū
ros Centre. Koncertą ruošia Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos Detroi
to skyrius.

— Poetas Antanas Gustaitis 
savo kūrybą skaitys Detroit, 
Mich., lapkričio 6 Kultūros 
Fondo naudai.

— Muz. Aloyzas Jurgutis spe
cialiai sukūrė lietuvišką fantazi
ją Lietuvių Televizijos rengia
mam koncertui lapkričio 13 Chi
cagoj, Jaunimo Centre. Šį kūri
nį atliks lietuvių styginis an
samblis, diriguojant muz. Faus
tui Stroliai. Koncertmeisteris — 
smuikininkas Povilas Mariukas. 
Komp. A. Jurgutis aranžavo ke
letą vokalinių kūrinių, kurie taip 
pat bus atlikti šiame koncerte.

— Lietuvių Fondo vajaus ban
ketas Chicagoj, Jaunimo Centre 
vyks lapkričio 5.

— Lietuvių dienos Clevelan
de vyks lapkričio 12-13. Ruo
šia LB Clevelando apylinkė.

— J. Narūnė-Pakštienė, atos
togaudama New Yorke, atidavė 
pranciškonų spaustuvei savo 
knygą Jaunystę. Knyga yra da
bar rišama. Reikia tikėtis, kad 
prieš Kalėdas bus galima gauti 

' pas lietuviškų knygų platinto- 
| jus. Autorė ruošia spaudai kitą, 

istorinės praeities knygą apie 
lietuves moteris, studijavusias 
užsienių universitetuose.
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APGAULI ABRAIČIO ARITMETIKA
Vytautas Abraitis Dirvos šių 

metų 38 numery skelbia redakci
jai laišką vardu “Darbininko de
magogija” ir, pasišaipęs iš pran
ciškonų, apgauliai savo aritmeti
ka sugretina tautininkų Phila
delphijos seimo atstovų skaičių 
su ateitininkų IX-tojo kongreso 
Clevelande registruotų dalyvių 
skaičiumi. Operuodamas skai
čiais, faktais ir logika, Abraitis 
įrodinėja, kad tautininkų seimas 
netiesioginiu atstovavimu maž
daug prilygo ateitininkų kong
resui. Laiško autorius, mum at
rodo, susipainioja ne tik skai
čiuose, bet ir logikoj.

Mes, remdamiesi • Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos įsta
tų atitinkamu nuostatu ir tauti
ninkų Philadelphijos seimo at
stovų sudėties analize, pavaiz- 
duosim tautininkų seimo at
stovų reprezentuojamą tauti
ninkų “armijos” jiem suteikto 
mandato apimtį.

Minėti įstatai (7 str., 2 pastrai
pa) nustato, kad “Seime spren
džiamą balsą turi iki seimo pa
reigose buvę Sąjungos pirminin
kas, valdybos, tarybos bei kont
rolės komisijos nariai, apygardų 
bei skyrių pirmininkai ir skyrių 
atstovai, renkami po vieną nuo 
kiekvienos pilnos ir nuo vienos 
nepilnos dvidešimties (ne nuo 
penkiolikos, kaip skelbia Abrai
tis šiuo atveju savo išvedžioji
mų nenaudai) skyriaus narių.”

Mūsų turimomis žiniomis Ab- 
raičio skelbiamų 26-šių Phila
delphijos seimo atstovų sudėtin 
įėjo ir visa eilė asmenų, kurie 
ex officio buvo seimo atstovais, 
bet atstovavo tik patys sau. Ex 
officio atstovų kategorijai (pagal 
minėtą įstatų nuostatą) priklausė 
šie pareigūnai, dalyvavę Phila
delphijos seime: sąjungos pirmi
ninkų — 1 (E. Čekienė), valdy
bos narių 4 (J. Sirusas, S. Ab- 
raitienė, P. Mačiulaitis ir J. Bag
donas), tarybos narių — 9 iš 20, 
tikriau iš 19, nes dr. Bronius 
Nemickas dar prieš seimą buvo 
“nušluotas” —jo pavardė sovie
tinės enciklopedijos pavyzdžiu 
dingo iš tautinės sąjungos oficia
lių blankų (V. Abraitis, E. Bart
kus, Y. Blinstrubas, J. Jurkū
nas, V. Gedgaudas, J. Kiaunė, 
A. Mažeika, K. Pocius, dr. P. 
Švarcas), kontrolės komisijos na
rių—2 (P. Didelis ir V. Matonis), 
apygardos pirmininkų — 1 (A. 
Jonys) ir skyrių pirmininkų — 
6 (?), jei nors tik pusė skyrių juos 
būtų atsiuntusi.

Jei Abraitis iš 26 statutinių 
seimo atstovų būtų atėmęs ex 
officio pareigūnus, tai ši, pa
lyginti, neimpozantiška skyrių 
rinktų tik kelių atstovų liekana 
būtų buvusi tas tikrasis daugik
lis Philadelphijos tautininkų 
seimo mandatui aritmetiškai 
(ne abraitiškai) išreikšti. Tik to
kiu būdu (atėmus ex officio at
stovus) būtų buvę išvengta Ab- 
raičio aritmetikai tarnaujančios 
apgaulios daugybos ir suktai su
meluotos sandaugos. Mūsų ap
skaičiavime, žinoma, gali rastis 
maža nuokrypa, nes vienas kitas 
“didžiūnas” taupumo sumeti
mais galėjo būti tuo pačiu ir ex

officio, ir skyriaus rinktas seimo 
atstovas. Tačiau kiekvienu at
veju tikrasis daugiklis neteikia 
Abraičiui pagrindo viešai juo 
taip didžiuotis.

Antra vertus, ir Abraitis turė
tų skirti registruotus ateitininkų 
kongreso dalyvius nuo tautinin
kų seimo tariamų 390 “dalyvių”, 
kurie Philadelphijos seime ne
dalyvavo, bet kuriuos tik Abrai- 
čio sukta daugyba nepagrįstai 
bando vaizduoti seimo daly
viais.

Anaiptol mes neteigiam, kad 
visos tautininkų “armijos” dydį _ 
tiksliai apsprendžia mūsų išves
tas Philadelphijos tautininkų 
seimo daugiklis, kad “valdan
čioji partija” jau taip sumenkė
jusi. Tačiau norim pabrėžti, kad 
Philadelphijos seime tautininkų 
“armijos” ir jos atstovų svoris, 
palyginus su jos “didžiūnais”, 
pasidarė tikrai jau labai ir labai 
menkutis.

Abraitis pastebi, kad “dėl 
atstumų” ne visi tautininkų de-'/ 
legatai, skyrių pirmininkai ir ta
rybos nariai galėję seime daly
vauti. Bet juk tas pats dėsnis 
galiojo ir ateitininkam. Ne visi 
ateitininkai gyvena Clevelande. 
Ateitininkų kongrese iš tų Dar
bininke 461 skelbtų registruotų 
dalyvių 137 buvo atstovai su 
sprendžiamuoju balsu. Tik 16 
rinktų atstovų neatvyko. Ateiti
ninkai vieną atstovą rinko nuo 
10 narių. Galutinėj išvadoj vis 
dėlto susidaro šioks toks būre
lis.

Abraitis vėl daro klaidą, skelb
damas, kad ateitininkų kongre
sas ir tautininkų seimas prasi
dėjęs su tiek pat dalyvių. Iš tik
ro gi tautininkų seimas prasidė
jo dalyvaujant 26 atstovam, kiti 
visi buvo svečiai. Gi ateitinin
kai Clevelande ketvirtadienio 
konferencijoj (čia kabinasi Ab
raitis) posėdžiavo vieni patys, 
be svečių. Kongreso oficialiame 
atidaryme penktadienį dalyva
vo fiziškai (ne abraitiškai) 600 su 
viršum dalyvių. Gi kongreso už
daryme dalyvavo 1000 su vir
šum dalyvių ('taip pat fiziškai, 
bet ne abraitiškai).

Gaila, kad V. Abraitis panūdo 
įrodyti tradiciniais matematikos 
dėsniais neįrodomą dalyką. 
Daug įdomesnė Abraičio pasta
ba, kaip “valdančioji partija” ne
priklausomoj Lietuvoj globojusi 
ateitininkus ir neolituanus. Kaip 
pavyzdį nurodo, kad Taupo
mosios Valstybinės Kasos rėmu- 
sios neolituanų ir ateitininkų 
namus. Bet Abraitis per neapsi
žiūrėjimą prasitaria, kad tos 
Kasos visą valdybą sudarė “val
dančios partijos” nariai. Ir dėl 
šio fakto tikrai nereikėtų di
džiuotis. Taupomųjų Valstybės 
Kasų istorija ilgesnė negu Tau
tinės Sąjungos, ir pinigai į Kasas 
plaukė ne tik iš “valdančiosios 
partijos” narių.

Abraitis “valdančiosios parti
jos” vardu bando uždrausti Dar
bininkui apie ją kalbėti, nes ji 
galinti Darbininko nebetole- 
ruoti. Darbininke išreiškiama 
tiesa, atrodo, “valdančiąją par-

tiją” nepatogiai nuteikia. Betgi 
Abraitis praktiškai stinga prie
monių šiam grūmojimui įkūnyti, 
nes Amerikoj nėra Abraičiui 
klusnių karo komendantų, kurie 
Darbininko redaktorius ir kitus 
partijai neklusnius asmenis su
kištų į kalėjimus ar į Dimitra
vo priverčiamųjų darbų stovyk
lą. Kalėjimuose ir minėtame Di
mitrave kalėjo nemaža taurių 
lietuvių, nepriklausomoj Lie
tuvoj veikusių ateitininkų sąjun
goj. Dabar Abraitis griebėsi tik 
labai pigaus ginklo — kaltinti 
kitaip galvojančius “demago
gais”. O gal dar Abraitis pasi
naudos kitų “valdančiosios par
tijos” didžiūnų išbandytu meto
du — apskųsti amerikiečių vys
kupui. (Taip buvusi Tautinės 
Sąjungos pirmininkė E. Čekie
nė per savo samdytą advokatą 
V. Duobą jau padarė.)

Kaltinimas kitų demagogija 
yra dviašmenis kardas: užsi
mojus smogti kitam, galima sau 
pačiam pakaušį prasikirsti . . .

Redakcija

(p SPORTAS
Futbolininkai laimi

Pereitą sekmadienį N.Y. LA 
Klubo komandos žaidė prieš 
Passaic Sportsfriends ne New 
Jersey, bet Kissena Parko aikš
tėj. Pirmoji vienuolikė išsikovo
jo 4:2 (1:2) pergalę, o rezervi
nė pralaimėjo 0:3. Pirmoj ko
mandoj Stasys Žadvydas vėl 
įmušė du įvarčius, o Giedris 
Klivečka ir Alex Jombach po 
vieną. Šį sekmadienį rung
tynės vėl bus Kissena Parke 
prieš S.C. Vikings.

Stalo teniso ir šachmatų pir
menybės įvyks lapkričio 12 ir 13 
Kultūros Židiny. Čia dalyvaus 
New Yorko ir kitų Rytų pakraš
čio klubų žaidėjai. Žymus Kana
dos lietuvių st. teniso žaidėjas 
ir treneris Jonas Nešukaitis atsi
veš grupę dalyvių iš Toronto.

R.S.A. lauko ten iso pirmenybės

i BALTIMORĖS ŽIklOS
Bostono vyrų sekstetas, vado

vaujamas muz. Juliaus Gaidelio, 
spalio 29 lankėsi Baltimorėj ir 
dainavo lietuvių svetainės di
džiojoj salėj. Šį koncertą rengė 
L. Tautinės Sąjungos Baltimorės 
skyrius.

Halioween vakarą surengė Šv. 
Alfonso suaugusių klubas Šv. 
Alfonso mokyklos salėj. Dalyva
vo daug narių su savo draugais. 
Daug asmenų buvo su kostiu
mais ir kaukėmis. Šokiam gro
jo geras orkestras.

Lietuvių svetainės šėrininkai 
rengia jautienos kepsnių balių 
lapkričio 6 lietuvių svetainės 
kambariuose. Bilietus bus gali
ma gauti prie durų. Be jautie
nos, bus austrių ir kitų valgių 
bei gėrimų. Šokiam gros geras 
orkestras. Bus loterija. Balius 
prasidės 1 vai., baigsis 6 v.v. 
Pelnas skiriamas lietuvių svetai
nės naudai.

“Atgal prie Dievo” pamaldas 
rengia Lietuvių Posto 154 ir jų 
padėjėjos sekmadienį, lapkričio 
13, Šv. Alfonso bažnyčioj. Šias 
įspūdingas iškilmes legionieriai 
rengia kiekvienais metais. Le
gionieriai ir padėjėjos susirinks 
bažnyčios prieangy prieš 8:30 
vai. ryto mišias. Jų kapelionas 
lydės juos į bažnyčią. Giedos vy
rų choras Daina.

Šv. Alfonso parapijos metiniai 
pietūs šiemet bus lapkričio 13, 
sekmadienį, Šv. Alfonso mokyk
los salėj. Bilietus galima įsi
gyti iš anksto klebonijoj ir pas 
parapijos narius. Šokiam gros 
populiarus Music Men orkestras. 
Pelnas skiriamas parapijos ir 
mokyklos naudai. Parapijos ku-

nigai regina visus kuo daugiau 
dalyvauti šiuose pietuose. Pietų 
pradžia 1 vai. popiet. Jie baig
sis 6 v.v. T nL .. .Jonas Obelinis

BALTIC 
TOURS

Daug ką gali žmogus planuoti 
ir ruošti, bet jei dvi dienas iš ' 
eilės lyja — visi planai subyra.

Taip atsitiko su RSA lauko 
teniso pirmenybėmis. Jos turėjo 
įvykti rugsėjo 24-25, tačiau dėl 

blogo oro buvo atidėtos iki spa
lio 22-23.

Saulėtam orui kooperuojant, 
jos įvyko James Mc Cabe Me- 
morial Park, Long Beach, NY, 
malonioj teniso aikščių aplinkoj. 
Jas, kaip ir pereitais metais, 
tvarkingai, sumaniai bei sklan
džiai pravedė Tadas Jasaitis. 
Jam priklauso visų turnyro daly
vių padėka.

Laimėjimų rezultatai:
Vyrų A grupėj dalyvavo 9 žai- 

dikai. A. Kubilius laimėjo prieš 
P. Vainių 7:5, 6:3.

Vyrų B grupėj dalyvavo 8 žai- 
dikai. Ramūnas Ivaška laimėjo 
prieš Darių Ivašką 8:4.

Jaunių grupėj dalyvavo 8 žai- 
dikai. P. Gvildys laimėjo prieš 
R. Ivašką 8:4.

Moterų grupėj dalyvavo 4 
žaidikės. D. Gvildytė laimėjo

prieš G. Vebeliūnaitę 8:5.
Jaunučių grupėj dalyvavo 5 

žaidikai. Rima Jasaitytė laimėjo 
prieš Rūtą Bobelytę 6:3.

Vyrų dvejeto grupėj dalyvavo 
5 poros. Gvildys-Gvildys laimė
jo prieš Jasaitį-Bobelį.

Mišraus dvejeto grupėj daly
vavo 10 porų. Gvildys-Gvildytė 
laimėjo prieš Karosą-Vebeliū- 
naitę.

Pirmenybėse dalyvavo apie 
40 lauko teniso mėgėjų. Nors 
vyrų ir moterų klasėse nesimato 
daug pažangos, tačiau ji pastebi
ma jaunių ir jaunučių grupėse. 
Išskirtinai pažymėtinas yra Ra

mūnas Ivaška iš Bostono, kuris 
jaunių klasėj tik antrame peržai- 
dime (dviejų minusų sistema) 
suklupo prieš Paulių Gvildį.

Jaunučių klasėj labai impresy- 
viai pasirodė Rima Jasaitytė ir 
Rūta Bobelytė.

Atrodo, kad šios metinės var
žybos randa daug pritarimo su
augusių bei jaunimo tarpe. 
Ypač pagirtini jaunuoliai iš Bos
tono, kurie, negalėję žaisti 
pirmą kartą, nepabijojo blogo 
oro ir už poros savaičių vėl at
važiavo į New Yorką.

Nors oras buvo vėsokas, ta
čiau saulė šypsojosi abi dienas, 
ir po turnyro visi dalyviai išsi- 
skirtė giedrioj nuotaikoj.

Vieni kitiem linkėjo vėl susi
tikti kitais metais.

Vedą Kazys Merkis
Izraelite A. Kušnyr laimėjo 

pasaulio pretendenčių pus- 
baigmį įveikusi sovietų Fatali- 
bekovą 6.5-3.5 (!). Dabar Kušnyr 
įkelta į pasaulio pirmenybių 
baigmę, kurioj rungsis prieš kito 
pusbaigmio laimėtoją jauną gru
zinę Ceburdanidzę.

Lietuvos tm Vladas Mikėnas 
(Vilnius) ir tm A. Uogelė (Šiau
liai žaidė Sovietų S. rinktinėj, 
kuri laimėjo Europos pusbaig
mio varžybas 7 valstybių grupėj 
ir tapo įkeltą į Europos kores- 
pondencinių pirmenybių baig
mę. Taigi V. Mikėnas ir A. Uo
gelė žais Europos p-bių baigmė
je.

Dr. V.V. Palčiauskas, IL, da
bar rungiasi dviejų pasaulio ko- 
respondencinių pirmenybių fi
naluose: asmeninių ir komandi
nių (JAV komandos gretose). Tai 
vienas didžiausių mūsų sporto 
pasiekimų šiuo metu!

ŠA Lietuvių šachmatų pirme
nybės lapkričio 12-13 NY Kul
tūros Židiny būtų pačios sti
priausios, jei į jas suvažiuotų 
geriausios mūsų šachmatų jėgos: 
dr. V. Palčiauskas, P. Tautvaiša, 
P. Vaitonis, K. Škėma, R. Vai
čaitis, pereitų p-bių laimėtojas, 
dr. A. Nasvytis bei kiti Chica
gos, N. Yorko, Bostono, Cleve- 
lando, Baltimorės, Phila
delphijos ir kitų miestų dalyviai. 
Dėkim visas pastangas, kad būtų 
sutraukta į šias p-bes kuo dau
giau mūsų geriausių vyrų ir jau
nių.

Bostono BOYLSTON CHESS 
CLUB pereitą savaitgalį įvykdė 
ALGIS MAKAITIS ME- 
MORIAL TORNADO, tai buvo 
vienos dienos 4 ratų turnyras, 
30/1, t.y., 30 ėjimų į valandą. 
Dalyvavo keli So. Bostono LPD 
šachmatininka i:Ričardas 
Grauslys, Kazys Merkis ir Jur
gis Zoza. Pasekmes paskelbsime 
kitą kartą.

16-metė gruzinė Maija Če- 
burdanidze laimėjo pasaulio 
pretendenčių pusbaigmio rung
tynes, nugalėjusi Eleną Achmy- 
lovskają 6.5-5.5. Dabar jaunoji 
gruzinė įkelta į pretendenčių 
baigmines rungtynes, kuriose ji 
susitiks su kito pusbaigmio po
ros laimėtoja. Ten rungiasi iz
raelite Kušnyr prieš Fatilibeko- 
vą. Po aštuonių partijų pirmavo 
Kušnyr 4.5-3.5 tš.

Pasaulio meisteris A. Karpo
vas laimėjo Olandijoj Tilburgo 
didmeisterių turnyrą, surinkęs 8 
taškus iš 11 galimų. Antrąjį 
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PHARMACY I 

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

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

WE DEUVER
TELEF. 296-4130

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

DARBININKO SKAITYTOJŲ 
VAJUS

Išvyksta iš New 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.

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 su rast i 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 • • .

T. Petras Baniūnas, OFM 
Darbininko administratorius

Dėl informacijų apie mūsų rezervuotas arba specialias grupines keliones kreiptis:
Siunč iu užsakymą naujam skaitytoju i už 1 dol., už 10 dol.

Vardas, pavardė
ALGIRDAS MITKUS 

BALTIC TOURS 
8 White Oak Road 

Newton, Mass. 02168

Telef. (617) 969-1190 
arba 

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

Adresas

Užsakytojas

prizą iškovojo jaunas Anglijos 
dm Anthony Mails 7 tš., o trečią
ją vietą dalijosi čekas V. Hort, 
amerikietis Lubomir' Kavalek, 
vokietis Huebner ir olandas 
Timman, visi po 6 taškus. To
liau jugoslavas Gligorič, švedas 
Andersson ir sovietų Balašovas 
po 5, buv. pasaulio meisteris 
Smyslovas 4.5, olandas Sosonko 
4 ir islandas Olafsson 3 tš.

JAV šachmatų p-bes, įvyku
sias Monitor, Ohio, trečią kartą 
laimėjo dm Walter Browne, 
surinkęs 9 tš., Robert Byrne 8.5, 
Grefe ir S. Reshevsky po 7.5, 
Lein ir Zuckerman po 7, Taijan 
6.5, Christiansen ir Matera po 6 
tš. Iš viso 14 dalyvių.

USCF RATING List, October 
1977, skelbia tokius mūsų šach
matininkų pakeitimus: P. Ber- 
žanskis 1816, S. Budrys 1954, 
A. Bukys 1185, T. Bullockus 
1751, R. Daškus 1706, T. Gava- 
lis 1253, T. Girnius 1712, R. 
Grauslys 1780, L. Jasiuwienas
1477, A. Jonaitis 1644, V. Karni- 
tis 1793, A. Kulikauskas 1319, 
J. Mažaitis 1519, P. Narbutas
1478, dr. A. Nasvytis 1772, W. 
Plankis 1376, F. Pushkedra2011, 
G. Rajna 1408, P. Rajna 1756, 
D. Ralis 957, G. Rudelis 1421, D. 
Shaulis 1672, H. Shaulis 1360, 
R. Shultis 1309, A. Simonaitis 
1848, E. Staknys 1755, J. Vašas 
1440, C. Vidūnas 1150, M. Urbo
nas 1398, M. Urnežis 1510, D. 
Wajckus 1217, F. Židonis 1683 
ir M. Žvilius 1606.

Dm V. Korčnojus gavo šveica
rų valdžios leidimą nuo XI.1 
apsigyventi Šveicarijoj. Iki šiol 
gyveno Olandijoj, kai jis po 
laimėto tarpt, turnyro prieš pus
antrų metų nebegrįžo į Sovietų 
S-gą. Sau gyvenviete jis pasirin
ko Wohlen im Kanton Aargau.

-...... ................. ■ ... >

RIVERDALE
STEAK HOUSE

5700 RIVERDALE AVENUE 
BRONX

LIVE MUSIC FRIDAY & SATURDAY FROM 10 
PM TO 3 AM

GRAND OPENING NOV. 4 & 5
FREE BUFFET AND CONTINUOUS LIVE MUSIC 

AFTER 10 PM CALL Kl 9-9946

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

HOLIDAY INN’S 
TURF RESTAURANT 

prasdly pressnts for yovr dining pleasure

SUNDAYBRUNCH
•vary Suaday sarved frau 10 a.«. ta 2 p.m. 

Adults 53.95
Children onder 12 — $2.50
DINNER BUFFETS

Wednesday. Thursday and Frlday 5 to 10 p.n. 
lacludes saiad bar. Staamstrip Rouad af Beaf 
Seafaads. Dessart Table and nuch. nucbaiora 

ALLYOU CANEAT 
FOR ONLY $5.95

Entertainment 
faaturad svory Frlday and Saturday night

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

Phone 201 229-0190

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

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 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE
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APREIŠKIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS
Apreiškimo parapijos nariai ir 

bičiuliai spalio 30 dalyvavo įs
pūdingoj šventėj. Maldomis ir 
sakramentais dėkota Dievui už 
suteiktas malones parapiečiam, 
ypač vyresnio amžiaus. Konce- 
lebracines mišias aukojo kle
bonas kun. Pranas Raugalas, 
kun. Juozas Aleksiūnas, kun. 
Juozas Čekavičius, Tėv. Petras 
Baniūnas, OFM, ir Tėv. Ben- 
venutas Ramanauskas, OFM. 
Tėv. Viktoras Gidžiūnas, OFM, 
pasakė pritaikytą pamokslą ir 
prirengė susirinkusius priimti 
ligonių patepimo sakramentą. 
Šį sakramentą priėmė kelios 
dešimtys parapiečių.

Mišių metu iškiliai giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
vargonininko Viktoro Ralio. So
listai Louise Senken, Leonardas 
Ralys ir Vytautas Daugirdas, 
grojant specialių instrumentų 
orkestrui, padidino religinio 
giedojimo iškilmingumą. Bažny
čia buvo beveik pilna tikinčių
jų-

Tuoj po sumos parapijos salėj 
buvo surengtas pokylis vyres
niesiem pagerbti. Išpuoštoj salėj 
susirinko 230 parapiečių, drau
gų ir kaimynų, kurie buvo pa
vaišinti skoningais pietumis.

Pradžioj klebonas kun. Pranas 
Raugalas pasveikino susirinku
sius, ypač ilgaamžius parapie- 
čius, Jis padėkojo visiem, ypač 
šventės rengimo komitetui. Ak
torius Juozas Bulevičius pa
deklamavo apie laiką.

Išskirtinai buvo atžymėti pri
segant garbės gėlę: Valerija An- 
druškienė, Veronika Stelmokie- 
nė, Adelė Bielskutė, Kotryna 
Žvinienė, Anelė ir Jonas Rinke- 
vičiai, Pranė Dwyer, Juzė Ve- 
beliūnienė, Petras Montvila, 
Izabelė Steponaitienė, Lina Ya- 
zavickas, Jurgis Leiga, Jurgis 
Lukoševičius, Kazimieras Rač
kauskas, Juzė Augutienė, Emili
ja Sinušienė, Viktorija Replish, 
Ona Monroe, Julija Waluk, Juo
zas Vastūnas ir kiti. Jiem su
giedota Ilgiausių metų! Ilgame
čių parapiečių vardu padėkojo 
Petras Montvila. Kun. Juozas 
Aleksiūnas, klebonas emeritas, 
dėkojo už progą pabūti su lie
tuviais. Originalią maldą prieš 
valgį sukalbėjo kun. L. Budrec- 
kas.

Elena Mickeliūnienė nusi
pelnė didžios padėkos. Ji uoliai 
paruošė gausias vaišes. Visa tai 
buvo auka savai parapijai.

Naujam Belle Terre orkestrui 
grojant, visi kelias valandas pa
silinksmino.

Marytė Shalins daug nuo
širdžiai dirbo ir aukojo, kad 
šis parengimas būtų sėkmin
gas. Ji sukvietė daugumą da
lyvių, ji parūpino dovanas lai
mėjimam. Ji parūpino gėles savo 
ir p. Zupkų gerumu. Jos sveiki
nimas buvo sutiktas ilgais ploji
mais.

Visas komitetas, pirminin
kaujamas Alfonso Samušio, daug 
dirbo ir aukojosi, kad šventė bū
tų sėkminga.

1AISVĖS VARPAS 
Sekm. 11-12 vai.
?/WEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402 
Telef. 586-7209

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto rengiamas balius įvyks 
šį šeštadienį, lapkričio 5, Cha- 
teau de Ville restorane Ran- 
dolphe. Meninę programą atliks 
solistė-dailiojo žodžio interpre- 
tatorė Elena Blandytė.

LKVS “Ramovės” Bostono 
skyrius šaukia savo narių metinį 
susirinkimą lapkričio 6 d. 4 vai. 
popiet. Lietuvių Piliečių D-jos 
salėj So. Bostone.

Sūkurio, Brockton, Mass., muzikai. Pirmoj eilėj iš k.: prie pia
nino M. Crovvlly, liet, liaudies melod. pynės koordinat. S. 
Cibas, akordeonistų vadovė muz. N. Girouard ir dalis akor
deonistų, besiruošiančių koncertui lapkričio 12. Nuotr. V. Ku
rapkos

1977 LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS

SUVAŽIAVIMAS

įvyks lapkričio 24-27 Bond Court Hotel

777 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio

Dėl registracijos ar informacijos kreiptis:

arba

A.A. STASIO GUDO

vienerių metų mirties sukaktį minint, bus aukojamos Šv. 
Mišios lietuvių pranciškonų koplyčioj, Kultūros Židiny, 
lapkričio 5, šeštadienį, 10 vai. ryto. Kviečiame drau
gus ir pažįstamus kartu pasimelsti už velionio sielą.

Liūdinti šeima

Onai Zubavičienei ir Marijai Laužeckienei, jų tėveliui

A.A.
A. GAILIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Mamaičių šeima

Algis Nagevičius 
7702 W. Pleasant Vailey 
Parma, Ohio 44130

Romas Pliodžinskas 
1554 Rydalmount Rd. 
Cleveland Hts., Ohio 44118

Onai Zubavičienei, jos tėveliui

A.A.
A. GAILIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą.
Elizabetho Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos choras

PIRMOJI NAKTIS 1978
BOSTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

JAUNIMO SEKCIJA
ruošia

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ
KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS IŠ VISŲ LIETUVIŲ KOLONIJŲ

1977 gruodžio 31, 8 v.v.

Boston Park Plaza Hotel, Grand Ballroom 
(buvęs Statier Hiiton)

Programoj: įspūdinga vakarienė, garsus aštuonlų asmenų 
orkestras

Bilietų kaina: įskaitant vakarienę, gėrimus ir šampaną 
$26.00 asmeniui

Bilietai įsigyjami iki gruodžio 10 d. Stalai 10-čiai asmenų 
rezervuojami pas:

Birutę Adomavičiūtę (617) 729-0278
4 Sheffield West, VVinchester, MA 01890

Daivą Izbickaitę (617) 326-7442
20 Old Stone Road, Westwood, MA 02090

Norintiem nakvoti viešbuty rengėjai parūpins rezervacijos 
korteles su 29% nuolaida. Automobilių pastatymas garaže 
$1.00.

LIETUVIŲ JAUNIMO ANSAMBLIS

SŪKURYS
ruošia

PREMJERĄ — KONCERTĄ
1977 lapkričio 12 d. 7 vai. vakare 

North Junior High School auditorijoje, 
108 Oak Street, Brocktone, Mass.

PROGRAMA:

Sūkurio šokėjai atliks naują rinktinių tautinių šokių 
grandinę, paruoštą vadovų V. B ruzgi o ir G. 
Treinienės

Muziko Sauliaus Cibo liaudies melodijų pynę 
atliks 20 asmenų Brocktono akordeonų orkestras, vado

vaujamas muz. N. Girouard

Įėjimo auka $4.00 , moksleiviams —- $2.00 
Koncerto bilietus galima įsigyti iš anksto pas ansamblio šokėjus ir 
BOSTONE — Baltic Realty, 597 E. Broadway, tel. 268-6030 
BROCKTONE — E. Ribokienė, tel. 588-5464 
WORCESTERY — I. Markevičienė, tel. 799-5469
CAPE CODE — P. Šimkus, Trans-Atlantic Motors, Hyannis, tel. 775- 
4526
RHODE ISLAND — S. Šatienė, Warwick, tel. 884-9572

Mylimam vyrui ir tėveliui

A.A.
ANTANUI GAILIUI

mirus, gilaus skausmo prislėgtom jo žmonai ir dukte
rim Onutei Zubavičienei, Marytei Laužeckienei ir Antani
nai Ručinskienei ir jų šeimom reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Dr. Marija ir Aleksandras Žemaičiai

L.M. Klubų Federacijos
Stamfordo-Nortvalko klubas

A.A. 
SIMONUI DRŪČIUI

Punske mirus, jo dukteriai Alenai ir kitiems giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia

BnnK-Bv-mniL 
Pastoge poid both uiays 

Fust, [onueniEntpriuiite, sufejree! 
Thtit's uilMJt BnnKinE-BV-mmii5
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- f 
mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savings I

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

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

mas, kad jūsų pinigai Pelno aukščiausius
procentus, ----- i

leidžiamus įstatymų. \ i i 
Dėl lengvo taupymo bū- ♦

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

MAIN OFFICE
460 West Broadway
South Boston
9 AM to 3 30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Galllvan Blvd.
8:30 AM to 5 30 PM 
Mon.. Tues.. Wed & Fri.

VI South Boston / 
Savings Bank j!

THE LEADER''

LAUKIAME!
■ Thurs. - 8.30 AM to 7 30 PM 

^^Salurday 8 30 AM to 12 Noon

T"

fe
P ALFREDW. ARCHIBALD PRES/DENT

LIETUVIŲ TAUPOMOJI IR SKOLINAMOJI ĮSTAIGA
SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

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

52 veikimo metai (1924-1977)

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

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

Turtas (Assets) $13,000,000.00

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

• Nuo įdėjimo dienos kas ketvirtis metų 
priskaitomi nuošimčiai.

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

• Bankiniai reikalai sutvarkomi ir prie spe
cialiai įrengto langelio, privažiuojant au- 

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

DARBO VALANDOS: plrmadieniais-ketvlrtadienlais 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.
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SOLISTĖ VIOLETA RAKAUSKAITĖ 
DAINUOS KULTŪROS ŽIDINY

NEW

YORKE>

Redakcija ....... (212)
Administr......... (212)
Spaustuvė ...... (212)
Vienuolynas ..(212)
K. Ž. salė ..... 212)

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny bus lapkričio 13, sekma
dienį, 12 vai. Š. Amerikos stalo 
teniso pirmenybių proga.

Šį savaitgalį Kultūros Židiny 
bus dail. Marijos Žukauskienės 
tapybos darbų paroda. Parodą 
rengia Liet. Atletų Klubas.

Liet. Kat. Moterų S-gos 29 
kuopos susirinkimas bus lap
kričio 6, sekmadienį, 12 vai. Ap
reiškimo parapijos salėj. Po susi
rinkimo vaišės. Visos narės kvie
čiamos dalyvauti.

Toronto ansamblis Gintaras 
atvyksta į New Yorką lapkričio 
19 dalyvauti Kultūros Židinio 
rudens vakaro programoj. Tai 
viena iš pačių žymiausiųjų lie
tuvių tautinio meno grupių Ka
nadoj. Bilietus į koncertą galima 
pirkti pas Marytę Šalinskienę, 
Alice Zupkuvienės gėlių krautu
vėj, Juozo Andriušio nekiln. tur
to įstaigoj ir Irenos Velonskie- 
nės siuntinių įstaigoj. Kaina — 6 
dol. suaugusiem ir 3 dol. moks
leivių amžiaus jaunimui. Po 
koncerto vaišėm ir šokiam de
šimčiai žmonių stalus iš anksto 
galima užsakyti pas K. Bačaus- 
ką, 846-5543, ir B. Bobelį, 647- 
6637. K. Židinio vakarą rengia 
Lietuvių Kultūros Fondas.

Lituanistinių mokyklų moky
tojų suvažiavimas šaukiamas 
lapkričio 19-20 Kultūros Židiny. 
Kviečiami visi Amerikos rytinio 
pakraščio mokytojai, mokyklų 
vedėjai dalyvauti. Suvažiavimą 
organizuoja šio rajono lituanisti
nių mokyklų inspektorius Anta
nas Masionis. Į suvažiavimą iš 
Chicagos atvyksta Švietimo Ta
rybos pirmininkas Br. J uodelis.

Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacijos New Yorko 
apskrities seimas įvyks lapkri
čio 20 Angelų Karalienės para
pijos bažnyčioj ir salėj. Nutarta 
seimą jungti su Kristaus Kara
liaus švente ir Katalikų Federa
cijos 70-ties metų jubiliejiniu 
minėjimų. Šventė pradedama 
mišiomis 11 vai. Po jų Kristaus 
Karaliaus garbei susikaupimo 
valanda. 12 vai. vaišės atstovam 
ir svečiam parapijos salėj. 1 vai. 
posėdis. Apie Federacijos praei
tį kalbės dr. Antanas Skėrys, 
Petras Montvila ir Stasys Lu
kas. Apie Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kroniką žodį tars kun. 
Kazimieras Pugevičius.

A. a. Antanui Gailiui įamžin
ti Kultūros Židiny dr. Marija ir 
Aleksandras Žemaičiai paaukojo 
100 dol. Nuoširdus ačiū.

NEW YORKO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 
VISUS KVIEČIA Į

LINKSMO STILIAUS KONCERTĄ — ŠOKIUS 
PROGRAMĄ ATLIEKA

VIOLETA RAKAUSKAITĖ, 
estradinės muzikos solistė iš V. Vokietijos

Koncertas įvyks lapkričio 12, šeštadienį, 
8 vai. vak. Kultūros Židinio didžiojoj salėj 
įėjimo auka 4 dol. studijuojantiem, 6 dol. suaugusiem 

Koncerto pajamos skiriamos IV jaunimo kongreso 
ruošos darbam

LAPKRIČIO 5 IR 6 KULTŪROS ŽIDINYJE

DAIL. MARIJOS ŽUKAUSKIENĖS 

TAPYBOS KŪRINIŲ 
PARODA

Lankymo valandos: šeštadienį nuo 1 vai. popiet, 
sekmadienį nuo 1 vai. popiet iki 7 vai. vak. 
Oficialus atidarymas šeštadienį, 7 vai. vak.

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA
N.Y. LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Pabaltiečių dailės paroda vy
ko spalio 29-30 Kultūros Židi
ny. Buvo užimtos abi salės. Iš
statyta apie 100 darbų. Iš lie
tuvių pusės dalyvavo 16 daili
ninkų. Iš jų 15 buvo įrašyti į 
katalogą. Neįrašytas buvo Alfon
sas Dargis su dviem kūriniais. 
Atidarymas įvyko šeštadienio 
vakare. Kalbėjo dail. Romas Vie
sulas. Parodą aplankė apie 300. 
Plačiau kitame Darbininko nr.

Magdalena Ulėnienė nuo lap
kričio 1 persikėlė į naują butą. 
Dabar jos adresas yra toks: 90- 
18 107 Street, Richmond Hill,
N.Y. 11418.

Darbininko kalendorius 1978 
metam šią savaitę išsiunčiamas 
visiem Darbininko skaitytojam. 
Viršelį šį kartą puošia dail. Čes
lovo Janušo kūrinio repro
dukcija.

Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, 
lietuvių pranciškonų provincijo
las, pasibaigus pranciškonų pro
vincijolų suvažiavimui, aplan
kys visus lietuvių pranciškonų 
vienuolynus JAV ir Kanadoj. 
Brooklyno vienuolyną jis lan
kė pereitą savaitę.

Prieškalėdinis prekymetis, 
rengiamas vyr. skaučių židinio 
Vilija, bus gruodžio 4, sekma
dienį, nuo 12 vai. Kultūros Ži
diny. Kas norėtų parduoti lietu
viškus rankdarbius, gintarus ar 
kitokius tautinius dirbinius, pra
šom kreiptis į vyr. skaučių na
res arba skambinti: Alvitai Ruo
kis — 849-0775, Gražinai Ši- 
mukonienei — 896-6715, Long 
Islande — Irenai Vilgalienei — 
(516) 482-6684.

Kas nori išmokti lietuviškai 
ar pagilinti lietuvių kalbos ži
nias, prašomi lankyti lietuvių 
kalbos kursus, kurie vyksta Kul
tūros Židiny. Veikia dvi grupės. 
Pažangiųjų grupė renkasi pirma
dieniais nuo 7:30 iki 9:30 vai. 
vak. Pradedančiųjų grupė ren
kasi šeštadieniais nuo 10 iki 12 
vai. ryto. Informacijos reikalais 
kreiptis į Bill Kumet (516) 538- 
8985.

Anglų kalbos kursas dėstomas 
Hunter College kalbų institute. 
Yra įvairių rūšių ir įvairių il
gių kursų. Artimiausi 8 savaičių 
kursai prasideda lapkričio 21. 
Registruotis galima jau dabar 
asmeniškai šiuo adresu: The In- 
ternational English Language 
Institute, 466 Lexington Ave
nue (prie 45 Street), 1313 kam
barys. Registruotis galima ir te
lefonu 949-4361.

Dail. Marija Žukauskienė kūrybinio darbo metu. Jos pa
veikslų paroda vyksta šį savaitgalį Kultūros Židiny. Nuotr. L. Ta

mošaičio

ELIZABETH, N.J.
Antro Kaimo 
belaukiant

Kasmet mažėjant įvairių pa
rengimų lankytojam, mažesni 
lietuvių susitelkimai turi tenkin
tis gana ribotom renginių meni
nėm programom, nes tolimesnė
se vietose reziduojančių dides
nių meno vienetų pakvietimas 
tik dėl palyginti didelių kelio
nės išlaidų pasidaro neįmano
mas. Todėl nenuostabu, kad to
kių lietuvių kolonijų parengimų 
menines programas dažniausiai 
užpildo atskiri dainos ar muzi
kos solistai ar solistės. Jaučiant 
didelę pagarbą įvairaus žanro 
solistam už jų iki šiol dėtas pa
stangas suteikti visuomenei pa
sigėrėjimo jų atliekamom meni
nėm programom, vis dėlto norė
tųsi pastebėti, kad daugelis mū
sų pasiilgsta ir kitokio žanro, 
ypač teatro meno.

Jausdama visuomenės nuo
taikas, LB NJ apygardos val
dyba ir pasistengė progai atsi
tikus pakviesti Chicagoj rezi
duojantį Antro Kaimo teatrą. 
Nors šis teatras ir nėra toks, 
kuris vaidintų ištisinius dramos 
ar komedijos veikalus, tačiau 
jis nėra ir vieno žmogaus teat
ras. Atskirus šio teatro škicus 
atlieka bent du ar keli aktoriai, 
sugebą savo vaidyba ir repli

kom pavaizduoti ryškesnius gy
venimo įvykius iš linksmesnės 
pusės. Šio teatro aktoriai savo 
žanre yra gerai prityrę, nes ir 
pats teatras gyvena jau ilgus me
tus. Štai jie: teatro prievaizda 
— Algirdas T. Antanaitis, akto
riai — Jūratė Jakštytė, Dana 
Nolte, Juozas Aleksiūnas, Eu
genijus Būtėnas, Juozas Kapa- 
činskas, Jurgis Riškus ir Romas 
Stakauskas, šviesų ir garsų tvar
kytojas — Vincas Lukas. Rengė
jai tiki, kad kiekvienas lanky
tojas galės čia susirasti linksmos 
nuotaikos ir pasigėrėjimo, nes 

MIRĖ DR. JOKŪBAS 
ROBINSONAS

Dr. Jokūbas Robinsonas, gar
sus žydų veikėjas, mirė spalio 
24 New Yorke, sulaukęs 88 me
tų. Buvo gimęs 1889 lapkričio 
28 Seirijuose, Alytaus apskr. 
Baigė Suvalkų gimnaziją, teisės 
mokslus baigė Varšuvos univer
sitete.

Besikuriant Lietuvai, įsijungė
į lietuvišką gyvenimą, 1922- 
1926 buvo seimo narys, žydų 
frakcijos lyderis, vėliau buvo už
sienio reikalų ministerijos pata
rėjas. 1940 išvyko iš Lietuvos ir 
apsigyveno Amerikoj. Profeso
riavo Columbijos universitete, 
buvo Izraelio valstybės dele
gacijos narys prie Jungtinių 
Tautų, padėjo Izraeliui surašyti 
susitarimą su V. Vokietija, kuri 
atlygino nacių laikų padarytus 
nuostolius žydam. V. Vokietija 
sumokėjo 930 mil. dol.

Teisės klausimais rašė lietu
viškai, žydiškai, angliškai.

Richmond Hill parduodamas 
gerame stovy dviejų šeimų na
mas. Butai 4 ir 5 kambarių, 
garažas, kaina 35,000 dol. Skam
binti VI 6-3720.

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

teatro programoj yra net per 30 
atskirų humoristinių gabalų.

Teatro gastrolės įvyksta lap
kričio 13, sekmadienį, 2 vai. 
30 min. popiet Lithuanian Li- 
berty Hali salėj, 269 2nd St., 
Elizabeth.

Tik būkim punktualūs!
K.J.

Inž. Antanas Mažeika su žmo
na spalio 27 išsikėlė gyventi 
į St. Petersburgą, Fla. Išvažiuo
damas iš New Yorko, buvo užėjęs 
į Darbininko redakciją ir admi
nistraciją atsisveikinti.

Ieškoma mokytoja, kuri galėtų 
vadovauti Gintarėlių darželio 
susibūrimam. Naujai išrinkta 
Gintarėlių darželio pirmininkė 
yra Genė Ramanauskienė. Ji 
prašo paskambinti ir pasitarti, 
kaip geriau išlaikyti gražią Gin
tarėlių darželio veiklą. Jos tele
fonas — 847-3492. Darželio iš
laidos padengiamos tėvų.

Mario Cuomo, New Yorko 
valstijos sekretorius, kandi
datuoja į New Yorko bur
mistrus. Visi kviečiami lap
kričio 8, antradienį, savo bal
są atiduoti už šį lietuviam 
artimiausią kandidatą.

.. .............. ■ .............. ................... . ................

ThIs announcement Is nelther an offer to sėli nor a sollcltatlon of an offer to buy any of these securltles 
The offfer Is made only by the Offerlng Circular

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

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETI 
SAUSIO 1 IR LIEPOS 1

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

PRAŠOME KREIPTIS DĖL APRAŠYMO/“OFFERING CIRCULAR” ADRESU:

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

Securltles wlll be offered In statės where the Securltles Laws of such statės have been complled wlth.

Solistė Violeta Rakauskaitė, 
šiuo metu koncertuojanti JAV- 
ėse ir Kanadoj, yra gimusi Kau
ne. Baigusi studijas Vilniaus 
universitete, dėstė vokiečių kal
bą Kauno vidurinėse mokyklose. 
Kaip ir daugelis, jaunystės die
nomis dainavo mergaičių cho
ruose. Jos balsą pastebėjo vienas 
dirigentas, kai ji su choru Nau
jųjų Metų išvakarėse dainavo 
Lietuvos televizijoj. Tada ir pra
sidėjo jos kaijera, kaip estradi
nės muzikos solistės.

Iš viso ji turėjo per 300 kon
certų. Ilgą laiką dainavo su 
estradinės muzikos grupe Tri
mitu bei su kitais žinomais lie
tuviškais ansambliais Pabaltijo 
miestuose, Lenkijoj, Čekoslova
kijoj ir kituose kraštuose. Oku
puotoj Lietuvoj yra išleista 15 jos 
įdainuotų plokštelių. Rodėsi ir 
televizijoj. Yra įdainavusi juostų 
CBS plokštelių studijai, nese
niai išleidus plokštelę vokiečių 
kalba. Pereitais metais Chicagoj 
išleido plokštelę lietuvių kalba. 
Ši plokštelė gaunama Darbinin
ko administracijoj.

1975 žiemą ji ištekėjo ir per
sikėlė į Muencheną, kur ir dabar

Neringa Žadeikytė — The 
West Side Tennis Club narė 
— yra savo klasės čampionė. 
Šiais metais West Side Tennis 
klubo Forest Hills Gardens jau
niai pradėjo savo teniso turnyrą 
pavasarį. Jie žaidę per visą va
sarą. Neringa padarė gerą pa
žangą ir pateko į savo klasės — 
13 metų jaunių finalą. Šių metų 
spalio 22 įvyko jos klasėsifina- 
linės varžybos, ir Neringa jas 
laimėjo, gaudama čempionės 
taurę. Linkime jaunajai Nerin
gai Žadeikytei ir toliau daryti 
pažangą ir laimėti.

M. Petrauskienė, gyvenanti 
Hartforde, Conn., važinėja po 
Graikiją ir iš Atėnų Darbininkui 
atsiuntė sveikinimus.

KULTŪROS ŽIDINIO 

RUDENS VAKARAS
1977 lapkričio 19, šeštadienį,

7 vai. vak.

Koncertinę programą atliks

TORONTO LIETUVIŲ DAINOS IR ŠOKIO
ANSAMBLIS 

GINTARAS
Po programos šokiai, grojant “Belle Terre” orkestrui, ir 
valgių bei gėrimų užkandinė.

Įėjimo auka 6 dol. suaugusiem, 3 dol. moksleivių amžiaus 
jaunimui.

Bilietus iš anksto galima pirkti siuntinių įstaigoj “Dovana”, 
pas M. Šalinskienę, J. Andriušį ir Alice Zupkuvienę.

10 žmonių stalus užsakyti pas K. Bačauską, tel. 846-5543 
ir B. Bobelį, 647-6637.

VISUS KVIEČIA ATSILANKYTI 
LIETUVIŲ KULTŪROS FONDAS

Solistė Violeta Rakauskaitė.
Nuotr. Urbos

gyvena. Vakaruose yra daina
vusi Muenchene, Bonnoj, Vasa
rio 16 gimnazijoj, Italijoj, Pran
cūzijoj ir kituose kraštuose. 
Pereitais metais sėkmingai kon
certavo Toronte . ir Chicagoj. 
Šiais metais laimingai ir New 
Yorką aplankys. Jau yra aplan
kius eilę miestų, kuriuose buvo 
šiltai priimta.

Dabar ruošiasi koncertui Det
roite ateinantį savaitgalį, o po to, 
lapkričio 12, šeštadienį, 8 
v.v. Kultūros Židinio didžiojoj 
salėj sutiks New Yorko visuo
menę.

Koncertą ruošia New Yorko 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos val
dyba. Pelnas skiriamas IV jau
nimo kongreso ruošos darbam. 
Jaunimo kongresas įvyks 1979 
metų liepos mėnesį Europoj.

Bilietų auka koncertui ir šo
kiam yra 6 dol., o studentam 4 
dol.

Veiks baras ir kavinė.
Kviečiam visus kartu pasi

linksminti.
M.M.
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