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IS PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Prez. Carter paragino Izraelį 
ir Egiptą užbaigti nesutarimus 
dėl taikos sutarties susiejimo su 
įsipareigojimu, pasirašius taikos 
sutartį, tęsti taikos derybas ir su 
kitom arabų valstybėm, nes tai 
buvo numatyta Camp David pa
sirašytuose susitarimuose.

Irano šachas dėl vis tebevyks
tančių riaušių paleido min. pirm. 
Jafar Sharif-Imami vyriausybę 
ir sudarė karinę vyriausybę, va
dovaujamą ginkluotų pajėgų šta
bo v-ko gen. Gholani Riza 
Azhari. Savo kalboj šachas pa
žadėjo kovoti su korupcija, siekti 
sudaryti koalicinę civilių vyriau
sybę ir įvykdyti parlamento rin
kimus.

Japonija pažadėjo pakelti JAV 
kariuomenės įgulų išlaiky
mo išlaidas per ateinančius me
tus 118 mil. dol. Tokiu būdu 
Japonijos išlaidos tam reikalui 
per metus sieks 700 mil. dol., o 
JAV — 1.1 bil. dol.

Sov. S-ga ir Vietnamas pasi
rašė 25 m. draugiškumo ir bend
radarbiavimo sutartį, pažadėda
mi tuojau pradėti tarpusavio 
pasitarimus, jei kuri susitarian
čioji šalis būtų užpulta. Tai su
kėlė rūpesčių JAV, nes Sov. 
S-ga gali gauti teisę naudotis 
JAV Vietname įrengta Cam 
Ranh baze ir neutralizuoti JAV 
bazių Filipinuose reikšmę.

Kinijos min. pirm, pavaduoto
jas Teng Hsiao-ping pareiškė, 
kad tarp Sov. S-gos ir Vietna
mo pasirašyta sutartis sudaro pa
vojų pasaulio saugumui ir taikai, 
nes Vietname įsitvirtinusi Sov. 
S-ga sudarytų Kinijai naują pa
vojų iš pietų.

Irano šachas buvo pasiūlęs 
ištremtam kraštutinių mahome
tonų vadui Ayotillah Khomeni ir 
tautinio fronto partijos vadui Ka- 
rim Sanjabi pradėti pasitarimus 
krašto ramybei atstatyti, bet jie 
siūlymą atmetė ir reikalauja, kad 
gyventojai būtų atsiklausti refe
rendumu dėl monarchijos 
ateities.

Arabų lygos valstybių konfe
rencija buvo pasiūliusi Egipto 
prez. Anwar el-Sadat nutraukti 
derybas su Izraeliu ir už tai pa
žadėjusi Egiptui 50 bil. dol. pa
ramos, bet Egipto prezidentas 
visai atsisakė tuo reikalu tartis.

Irano šachas įsakė areštuoti 
savo buvusį artimiausią patarėją 
ir min. pirm-ką Amir Abbas Ho- 
veida ir įsteigė specialų teismą 
įvairiem kyšininkam teisti, o 
naujoji karinė vyriausybė arešta
vo 14 žymių pareigūnų, jų tarpe 
ir buv. slaptos policijos v-ką gen. 
Nematollah Nassin ir 6 buv. mi- 
nisterius už korupciją.

Sov. S-ga pareikalavo, kad 
JAV tuojau repatrijuotų čia už 
šnipinėjimą nuteistus sovietų 
piliečius Valdik Enger ir Rudolf 
Černiajev, nes kitaip šis reika
las atsiliepsiąs į Sov. S-gos ir 
JAV santykius.

Kinijos min. pirm, pavaduoto
jas Teng Hsiao-ping, rūpinda
masis sumažinti Sov. S-gos įsi
galėjimą pietryčių Azijoj, lan
kėsi Tailande, Malaizijoj ir Sin
gapūre.

JAV kreipėsi į JT saugumo ta
rybą, prašydamos imtis žygių 
spręsti tarp Vietnamo ir Kambo
džos prasidėjusį ginkluotą kon
fliktą.

Kinijos vyriausybė, keisdama 
savo ligšiolinę politiką, siekia į- 
traukti užsienio firmas į Kinijos 
žemės turtų naudojimo įmonių, 
fabrikų ir viešbučių statybas. 
Amerikos Intercontinental Ho
tels korporacija pasirašė su Ki
nija sutartį 6 moderniem vieš
bučiam pastatyti.
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TERORIZUOJAMI TIKINTIEJI LIGONIAI
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 33
Skuodas

1977 vasario 8 Skuodo ligoni
nėje mirė 81 m. senutė Kazi
miera Aklienė. Velionei Klaipė
doje buvo padaryta operacija ir 
pasiųsta į Skuodo ligoninę, kad 
čia, gaudama “užtikrinta kvali
fikuotą medicinos pagalbą” 
(Konstitucijos 42 str.), baigtų pa
sveikti. Vasario 7 d. rytą ligonė 
pasijuto blogiau ir paprašė pa
kviesti kunigą su Sakramentais. 
Tai išgirdęs Skuodo ligoninės 
vyr. gydytojas Mažrimas pa
reiškė:

— Kol aš čia būsiu, joks ku
nigas į mano ligoninę kojos ne- 
įkels!

Tada ligonė paprašė, kad ją 
valandai išvežtų pas pažįstamus 
Skuode priimti šv. Sakramentus, 
p paskui vėl grįšiantį į ligoninę. 
Gydytojas Mažrimas tuoj įsakė 
ligonę išnešti iš palatos ir pa
guldyti koridoriuje, o ligonės 
vyrui pasakė, kad šios moters į 
ligoninę daugiau neįsileis. Kol 
senukas susirado mašiną parvež
ti ligonę į Palaukės kaimą, K. 
Aklienė, be priežiūros gulėjo 
skersvėjyje ligoninės korido
riuje ir vasario 8 mirė. Taip 
buvo pernai, kai veikė TSRS 
senoji Konstitucija.

Magdelena Sėlenienė, 88 m. 
senutė, gydėsi Skuodo ligoninė
je. Ligonė paprašė pakviesti ku
nigą, tada vyr. gydytojas Mažri
mas užriko:

— Nors mane Vatikanas ir pra
keikė, bet kol aš būsiu gyvas,

Po Kultūros Židinio koncerto lapkričio 11 Kultūros Židiny. Iš kairės — solistai Bernardas 
Prapuolenis, Nerija Linkevičiūtė, jiem akomponavusi pianistė Dalia Sakaitė, vadovavusi 
programai Rasa Bobelytė, rengėjų vardu visiem dėkoja Aloyzas Balsys. Nuotr. L. Tamošaičio

JAV SOSTINĖJE POSĖDŽIAUS JAV LB TARYBA
Po daugiau negu metų per

traukos lapkričio 18-19 Wash- 
ington, D.C., įvyks VHI-sios 
JAV LB Tarybos trečioji sesija. 
Iš tolimų ir artimesnių Ameri
kos vietovių į Amerikos sostinę 
plauks demokratiniu būdu iš
rinkti lietuviškosios išeivijos at
stovai. Sesijos posėdžiuose jie 
vertins JAV LB Krašto valdybos 
ir bendruomeninių institucijų 
atliktus darbus, esamą lietuviš
kosios išeivijos padėtį tautine 
prasme, svarstys švietimo, kul
tūros ir Lietuvos laisvinimo 
veiklos problemas. Padarytieji 
nutarimai nuties gaires ateities 
bendruomeninei veiklai. Dė
mesio centre bus artėjantis jau
nimo kongresas, 1979 JAV LB 
Tarybos rinkimai, lituanistinio 
švietimo pritaikymas šių laikų 
mokiniui, laisvinimo veiksnių 
santykių lyginimas ir veiklos ko-, 
ordinavimas, atrėmimas šmeižtų 

kunigo į ligoninę neįleisiu!
Tą pačią dieną, sausio 8, M. 

Sėlenienė, neaprūpinta paskuti
niais sakramentais, mirė. Visą 
gyvenimą buvo giliai tikinti, 
darbšti ir pavyzdinga moteris. 
Padorus šeimininkas net šuniui 
sunkioje padėtyje stengiasi pa
dėti, tačiau Skuodo ligoninės 
vyr. gydytojas Mažrimas tikinčio 
žmogaus atžvilgiu turi kitokį 
supratimą. Kai žmonės dėl šito
kio elgesio pasiskundžia Skuodo 
rajono KP pirmajam sekretoriui 
Sabanskiui, gauna trumpą atsa
kymą:

— Jis mums geras!
Kas primins Skuodo ligoninės 

vyr. gydytojui Mažrimui ir 
Skuodo raj. KP pirmajam sekre
toriui Sabanskiui reikalą lai
kytis naujosios TSRS ir LTSR 
Konstitucijjos? Pagal TSRS 
Konstitucijos 164 str. “Aukščiau
sioji priežiūra, kad . . . visos į- 
staigos ir pareigūnai . . . tiksliai 
ir vienodai vykdytų įstatymus, 
pavedama prokurorams”.

-o-

Žvirgždaičiai (Šakių raj.)
1978 vasario 8 Jaunosios 

Gvardijos kolūkio visuotiniame 
susirinkime kai kurie kolūkie
čiai buvo išleisti į pensiją. Kol
ūkio pirmininkas P. Lišauskas 
juos apdovanojo radijo tranzisto
riais . Dovanos negavo tik uoli 
kolūkietė E. Daniliauskienė, 
prisidėjusi prie Žvirgždaičių 
koplyčios atidarymo. Pirmi

kampanijos prieš lietuvių tautą 
ir kiti rūpimi klausimai.

JAV LB Tarybos sesija vyks 
Shoreham Americana viešbuty
je, 2500 Calvert Street, NW, Wa- 
shington, D.C. Remiantis LB 
įstatais, Tarybos sesijoje priva
lo dalyvauti visi JAV LB Tary
bos nariai. Tarybos prezidiumui 
su LB Krašto valdyba nutarus, 
svečiais — stebėtojais sesijoje 
dalyvauti yra pakviesti LB apy
linkių ir apygardų valdybų na
riai, Švietimo, Kultūros ir Vi
suomeninių reikalų tarybų dar
buotojai. Sesijos posėdžiai yra 
vieši ir juos stebėti yra kvie
čiami visi lietuviškosios išeivi
jos gyvenimu besirūpiną tautie
čiai.

JAV LB Tarybos sesija bus 
pradėta šeštadienį, lapkričio 18, 
Lietuvos atstovo JAV-bėm dr. 
St. Bačkio ir Tarybos sesijos glo
bėjo Washingtono LB apylinkės 

ninkas Lišauskas kai kuriems as
menims išsireiškė, kad E. Dani
liauskienė dovaną tegul gauna iš 
bažnyčios.

-o- '
Žalioji (Vilkaviškio raj.).

“LKB Kronikos” 32 numeryje 
buvo atspausdintas Klausučių 
gyvenvietės tikinčiųjų pareiški
mas dėl Žaliosios parapijos 
bažnyčios atidarymo. Pareiš
kimas buvo nusiųstas į Maskvą. 
RRT tikinčiųjų pareiškimą per
siuntė RRT įgaliotiniui K. Tu
mėnui, o šis Vilkaviškio rajono 
Vykdomajam komitetui. Pirmi
ninko pavaduotojas J. Urbonas 
skubiai iš darbo iškvietė darbi
ninką Bronių Mickevičių.

— Ar tu rašai pareiškimus? 
— užsipuolė pavaduotojas.

— Aš, — patvirtino darbinin
kas.

Tada J. Urbonas pradėjo aiš
kinti, kad Žaliosios bažnyčia 
niekuomet nebus atidaryta, nes 
taip nusprendė Vilkaviškio raj. 
Vykdomasis komitetas, kuriam 
suteikta teisė spręsti Žaliosios 
bažnyčios likimą. Kai B. Mic
kevičius pareikalavo duoti atsa
kymą raštu, J. Urbonas paaiš
kino, kad raštu atsakymai ne
duodami, o jis, Žaliosios parapi
jos komiteto pirmininkas, priva
ląs pasirašiusiems tikintiesiems 
paaiškinti žodžiu, kad Žaliosios 
bažnyčios atidaryti negalima.

Šitaip, priėmus naują Konsti-

(nukelta į 2 psl.)

pirmininko dr. Sauliaus Naujo
kaičio sveikinimo žodžiu. Po to 
JAV LB Tarybos pirm. inž. R. 
Kudukio žodis, ataskaitiniai JAV 
LB Krašto valdybos ir bendruo
meninių institucijų pranešimai, 
Amerikos Lietuvių Jaunimo Są
jungos atstovų pmešimai, Pa
saulio Lietuvių Dienų Komite
to JAV-se pirm. Aleksandro Vak- 
selio finansinis pranešimas, Ta
rybos sudarytų komisijų raportai 
ir t.t. JAV LB teisinis patarėjas 
adv. Valdemaras Bylaitis pa
darys pranešimą, apžvelgiantį 
JAV LB teisinį statusą, Svarsty- 
bos rūpimais klausimais vyks Ta
rybos sudarytose komisijose (pa
našiai kaip vykdo JAV kongre
sas), kurių nutarimai bus vėliau 
svarstomi Tarybos plenumo 
posėdyje.

(nukelta į 2 psl.)

— Sovietinės kultūros propa
gandai dažnai rengiamos įvai
rios parodos užsieniuose, kartais 
net labai tolimuose kraštuo
se: Indijoje, Pakistane, Bengali
joje, Konge, Alžire ir kitur. Gana 
dažnai ir Lietuvos menas turi at- 
stovauti Sovietų Sąjungai. Štai
neseniai Lietuvos meno paroda 
atidaryta Jordanijos sostinėje 
Amane. Rodoma gražiai išleistų 
knygų, dailės paveikslų, liau
dies kūrybos pavyzdžių, ypač 
turtingas gintaro dirbinių rinki-
nys. Propagandiniai plakatai 
kalba apie “tarybinius” kultūros 
laimėjimus Lietuvoje. Lietuvių 
taikomosios dailės paroda atida
ryta ir Austrijos Salzburgo ru
dens mugėje. Deja, lietuviškoji 
paroda tėra tik Sovietų Sąjungos 
dienų renginys, priglaustas so
vietiniame paviljone.

— Vilniaus universiteto su
kakčiai Lietuvos kino studija ku
ria penkių dalių pilnametražinį 
dokumentinį filmą. Jame bus 
momentų iš universiteto praei
ties, bet daugiausia atsispindės 
“tarybinė” dabartis. Filmas bū
siąs rodomas minėjimo iškilmė
se Vilniuje, Maskvoje ir kituose 
miestuose. Numatoma net 40 
parodų, vaizduojančių Vilniaus 
universiteto darbus.

— Lietuvos Filharmonijos se
nosios muzikos ansamblis šiuo 
metu daugiausia groja barokinio 
laikotarpio kūrinius. Ansamblis 
neseniai buvo išvykęs į Čeko
slovakiją, į Brno miestą, į seno
sios muzikos interpretacijos kur
sus. Ansamblyje groja Algirdas 
Vizgirda (fleita), Eugenijus Pili- 
čiauskas (obojus), Julius Andre
jevas (klavesinas) ir Jurgis Bane
vičius (violončelė).

— Algimantas Miškinis oku
puotos Lietuvos spaudoje yra 
paskelbęs įdomių reportažų 
apie Kėdainius, Šiaulius, Alytų 
ir kitus greitai augančius mies
tus Kultūros Barų Nr. 8 jis iš
spausdino gausiai iliustruotą 
straipsnį apie Marijampolę. Tik 
deja, šitam istoriniam lietuviškos 
kultūros centrui okupantai pri
metė išgamos Kapsuko vardą. 
Miestui primesti ir svetimi 
Černiachovskio, Dzeržinskio, K. 
Požėlos, Angariečio gatvių var
dai. Iš seno pasiliko tik Jono 
Jablonskio vidurinės mokyklos 
(buvusios Rygiškių Jono gim-

JAU GAUTA 
LIETUVOS 
KATALIKŲ 

BAŽNYČIOS 
KRONIKA NR. 34

Laisvąjį pasaulį, o taip pat ir 
Darbininko redakciją jau pasie
kė Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos Nr. 34, datuotas 1978 
rugpiūčio 15.

Šiame numery pirmiausia iš
spausdintas okupuotos Lietuvos 
tikinčiųjų kreipimasis į kardino
lą Ž. Vijo popiežiaus Pauliaus 
VI mirties proga.

Aprašius Viktoro Petkaus teis
mo eigą, laiškų iš Gulago sky
riuj duodami Vlado Lapienio ir 
Nijolės Sadūnaitės laiškai. Gana 
išsamiai apibūdinamas KGB 
puolimas prieš kun. A. Svarins
ką per spaudą ir laiškais. Nau
joji vaikų subedievinimo ir nu
tautinimo akcija Lietuvoje pa
vaizduota okupacinės valdžios 
dokumentų ištraukomis.

Žiniose iš įvairių vyskupijų 
pavaizduojamas kunigų ir tikin
čiųjų persekiojimas. Suregist
ruoti okupacinės valdžios ir jai 
pataikaujančiųjų išsišokimai 
prieš mokinius ir mokytojus, 
lankančius bažnyčią.

Kiti skyriai: Komunistinė do
rovė praktikoje, Katalikai Tarybų 
Sąjungoje (Kišiniovas, Moldavi
joj, Slaboda — Raškovoj), Nau
ji pogrindžio leidiniai.

Kitame Darbininko numery 
jau pradėsime spausdinti šio 
Lietuvos K.B. Kronikos numerio 
medžiagą.

nazijos) pavadinimas. Bet ir tos 
mokyklos paminklinėje lentoje 
pirmoje eilėje įrašyti tautos iš
davikai V. Kapsukas ir Z. Aleksa- 
Angarietis. Lentoje įrašytas ir S. 
Nėries vardas, nors ši Marijam
polėje nesimokė. A. Miškinis
duoda nemaža žinių iš Marijam
polės praeities — 17-18 amžių, 
kai atskiri Marijampolės ir Stara- 
polės miesteliai davė pradžią 
Marijampolės miestui. Dabar 
Marijampolė virsta pramonės 
miestu ir smarkiai auga. Per
planuojamas senasis miesto 
centras, auga nauji daugiaaukš
čiai pastatai (Prekybos centras, 
viešbutis, naujieji pašto rūmai). 
Senoji Marijampolė yra išaugusi 
dešiniajame Šešupės krante. Bet 
naujieji mikrorajonai buvusiuo
se Degučių ir Tarpučių kai
muose jau persimetė į kairįjį 
Šešupės krantą. Upė jau atsidū
rė miesto viduryje, ir yra pro
blema su jos vandens tarša. Bet 
jau 1976 esą pastatyti biologinio 
valymo įrenginiai ir padėtis ge
rėjanti. Esanti ir želdinių bei 
poilsio vietų problema, nes Ma
rijampolė nuo seno teturėjo tik 
labai mažai parkų. Nėra miške
lių nė apylinkėse. Dėl to susirū
pinta naujais želdiniais, planin
gais medelių sodinimais. Ateity
je numatoma, kad didieji keliai 
būsią nukreipti aplink miestą, o 
miesto centre būsią suplanuoti 
pėsčiųjų rajonai. Dar ne visos 
gatvės esančios asfaltuotos, kai 
kur nėra net šaligatvių. Taigi 
spartus miesto augimas, jo su- 
pramoninimas reikalaująs ap
dairumo ir planingo darbo.

— Tame pat Kultūros Barų 
8 nr. teatrologas Algis Samulia
ms išspausdino įdomų straipsnį 
apie Vilniaus universiteto šian
dieninį teatrą. Nors universite
tas nuo seno turėjo teatrines 
tradicijas, tačiau dabartinio uni
versiteto teatrinė veikla teprasi
dėjo tik 1955, kai įsisteigė dra
mos būrelis, pradžioje mėgėjiš
kai statęs daugiausia rusų auto
rių draminius veikaliukus. Teat
ro studija įsisteigė tik 1960. Tos 
studijos ir gyvesnės teatrinės 
veiklos pionieriai buvo M. Pau- 
liukonienė, J. Bautrėnas, A. 
Rosenas, V. Vitkauskas, vėliau 
— J. Meškauskas. Dabartiniai 
režisieriai yra V. Eimantas, L. 
Ciunis, N. Kurklietytė, A.. Če- 
paitytė, J. Pocius, R. Venckus. 
Pastatymuose artėjama prie 
profesionalumo. Į teatrinę veik
lą esą įsijungę apie 80 studentų. 
Per metus surengiama apie 40 
spektaklių. Dėmesio verti esą 
vaidinimai atvirame ore (Sar
bievijaus kieme, Trakų pilyje). 
M isteriniu būdu atvirame ore 
buvo pastatyti V. Krėvės “Šarū
nas”, Vydūno “Pasaulio gais
ras”, G. Hauptmanno “Pasken
dęs varpas”, keli poezijos insce
nizavimai.

Pr.N.

RŪPESTIS 
JURGUČIO 

ŠEIMA
Kaip praneša JAV valstybės 

departamentas, š.m. spalio pra
džioj Amerikos generalinis 
konsulas Thompson iš Le
ningrado buvo nuvykęs į Vilnių 
pas vidaus reikalų ministerijos 
vizų skyriaus viršininką kalbėti 
dėl Marijos Jurgutienės ir Dai
nos Jurgutytės išleidimo į JAV. 
Konsului buvo pareikšta, kad 
bet koks pokalbis apie Jurgutie
nės emigrafiją yra neleistinas 
kišimasis į Sovietų Sąjungos vi
daus reikalus ir vietoj to jam 
buvo pasiūlyta susipažinti su 
Lietuvos švietimo sistema.

Atsisakęs tai daryti, JAV kon
sulas nuvyko pas Jurgutienę į 
butą, kur jam buvo padarytas 
kuklus priėmimas. Priėmime 
dalyvavo ir daugiau asmenų, no
rinčių išvykti gyventi į JAV. Tai 
pirmas atvejąs okupuotoj Lie
tuvoj, kai JAV generalinis kon
sulas aplankė privatų asmenį.
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Savaitės 
įvykiai

IŠ LB SPAUDOS VAJAUS

Kuba pareiškė, kad ji padė
sianti Angolai kovoti su gre
siančiu Pietų Afrikos puolimu.

JAV painformavo Britaniją, 
kad ji nesipriešins dizelinių mo
torų pardavimui Kinijai. Toks 
nusistatymas paskatins ir kitas 
V. Europos valstybes parduoti 
Kinijai ginklų.

JAV atsisakė parduoti Taiva- 
nui tolimojo veikimo F-4, F-16 ir 
F-18 lėktuvų, nes jie galėtų bū
ti panaudoti Kinijai pulti. Vietoj 
šių lėktuvų JAV siūlo parduoti 
trumpesnių nuotolių F-5E lėk
tuvų.

Pietų Afrikos įtakingas juodų
jų reikalam ministeris Cornelius 
Mulder buvo priverstas atsista
tydinti dėl iškilusio neteisėto 
valdžios pinigų panaudojimo.

Spėliojama, kad JAV dabar iš
rinktasis kongresas bus konser
vatyvesnis už buvusįjį ir kad 
prez. Carter bus sunkiau vykdyti 
jo užsibrėžtas socialines refor
mas ir gauti senato pritarimą 
būsimai strateginių ginklų apri
bojimo sutarčiai su Sov. S-ga pa
tvirtinti. Respublikonų partijai 
pavyko į šį kongresą išrinkti 3 
senatorius ir 12 atstovų rūmų 
narių ir 6 gubernatorius dau
giau, kaip ji iki šiol turėjo. 
Respublikonų partija taip pat 
kontroliuos ir 12 valstijų atstovų 
rūmus, nors iki šiol ji kontro
liavo tik 4.

Argentina ir Čilė sutiko, kad 
jų ginčas dėl į pietus nuo Ame
rikos žemyno esančių 3 Beagle 
salų būtų pavestas spręsti tarpi
ninkam, tik iki šiol nesutaria
ma dėl tarpininko pasirinkimo.

Tardymai parodė, kad apie 50 
mil. dol., skirtų JAV mažumų 
nariam per Small Business Ad- 
ministration jų verslo ar pramo
nės įmonėm paremti, buvo ne
produktingai panaudota ar iš
eikvota.

JAV nutraukė visus Nikarag
vai teikiamus kreditus.

Irano opozicinė tautinio fron
to partija nutarė ir toliau orga
nizuoti streikus, kol Irane bus 
sudaryta civilinė vyriausybė.

Per paskutines 25 dienas 8720 
Vietnamo pabėgėlitį pasiekė 
Malaizijos krantus, bet čia juos 
vengiama priimti, nes įvairių 
valstybių prižadėtos kvotos viet
namiečiam įkurdinti netrukus 
bus užpildytos.

Jemeno sostinėj buvo įvykdy
ta mirties bausmė 12 sąmoksli
ninkų, siekusių nuversti prez. 
Ali Abdullah Saleh.

Privati JAV knygų leidėjų są
junga atsisakė pasirašyti su Sov. 
S-gos valstybine leidykla sutartį, 
palengvinančią knygų leidybą ir 
jų pasikeitimą, dėl to, kad Sov. 
S-ga nesilaiko Helsinkio susita
rimų ir pažeidinėja žmogaus tei
ses.

Ugandos prez. Idi Amin suti
ko, kad Libija tarpininkautų 
sprendžiant jos ginkluotą kon
fliktą su Tanzanija.

Angola paskelbė, kad 3 metus 
dėl partizaninių kovų neveikęs 
jos vienintelis geležinkelis buvo 
atidarytas tarptautiniam susi
siekimui.

“Kas save lietuviu laiko, savo 
spaudą tepalaiko”.

Pirmieji spaudos vajaus davi
niai yra iš LB Pietinės New 
Jersey apylinkės. Metinio susi
rinkimo metu iš apylinkės narių 
gautos 6 naujos prenumeratos 
lietuviškai periodinei spaudai: 
3 Darbininkui, 1 Kariui, 1 Ai
dams ir 1 Akiračiams. Taip pat 
buvo paaukota 10 dol. Dirvai ir 
Pasaulio Lietuviui.

Lemonto LB apylinkės valdy
ba, veikliai įsijungusi į vajų, 
per du šeštadienius išplatino 
knygų už 200 dol.

Detroite spaudos vajaus proga 
lapkričio 12 suruošta spaudos 
paroda Kultūros Centre. Spau
dos vajui vadovauja dr. Aleksas 
Zotovas, apylinkės valdybos 
narys.

A. Radžius, einąs LB kultūros 
tarybos pirmininko pareigas, pa
ruošė lietuviškų knygų leidyklų 
sąrašą. Tikimasi, kad vietovėse, 
kur neegzistuoja nei spaudos 
kioskai nei pavieniai platintojai, 
atsiras spaudos mylėtojų, kurie 
panorės tapti šių laikų knygne
šiais. Taip pat organizacijos, 
skirdamos aukas įvairiem kultū
riniam reikalam, prašomos ne
pamiršti ir knygų leidyklų.

Lietuviškos Knygos Klubas,

4545 West 63rd St., Chicago, III. 
60629.

Algimanto Mackaus Knygų 
leidimo Fondas, 6349 So. Arte- 
sian Avė., Chicago, III., 60629.

Ateitis, 17689 Goldwin Dr., 
Southfield, Mich., 48075.

Lituanistikos Institutas, 2422 
W. Marąuette Rd., Chicago, III. 
60629.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikom Leisti Sąjunga, 6825 
So. Talman Avė., Chicago, III. 
60629. /

Lietuvių Katalikų Tarnyba — 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikų Leidykla, 351 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Amerikos Lietuvių Bibliote
kos Leidykla (Lithuanian Libra- 
ry Press, Ine.), 3001 W. 59th St., 
Chicago, III. 60629.

M. Morkūnas, 6051 So. Ash
land Avė., Chicago, III., 60636.

Tėvai Pranciškonai — Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
Seserys, Putnam, Conn., 06260.

Lietuvių Dienos, 4364 Sunset 
Blvd., Hollywood, Calif. 900^9.

Vilties Draugijos Leidykla, 
6116 St. Clair Avė., Cleveland, 
Ohio 44103.

Lietuvių Enciklopedijos lei
dykla, 395 West Broadway, So. 
Boston, Mass. 02127.

Manyland Books, Ine., 84-39 
90th St., VVoodhaven, N.Y. 
11421.

Akademinės Skautijos Lei
dykla, 8913 So. Leavit St., Chi
cago, III. 60620.

Į Laisvę Fondas, 747 23rd St., 
Santa Monica, Calif. 90402.

Laisvosios Lietuvos Knygų 
Leidykla, 2618 VV. 71st St., Chi
cago, III. 60629.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios 
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DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IS LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas is 
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. 268-1594. 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. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th St.. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

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.

Sov. S-gos organai uždraudė 
Dow Chemical pareigūnui 
Maskvoj Leo A. Sonner išvyk
ti iš Sov. S-gos tol, kol jo byla 
dėl eismo nelaimės bus išspręs
ta.

Buv. Indijos min. pirm. In- 
dira Gandhi buvo išrinkta į par
lamentą.

Prez. Carter planuoja pakelti 
krašto gynybos išlaidas ir suma
žinti biudžeto deficitą iki 30 
bil. dol.

Per paskutinius rinkimus tei
sės į gyvenimą partija N.Y. vals
tijoj surinko per 100,000 balsų ir 
įgijo teisę dalyvauti ir kituose 

rinkimuose. Surinktų balsų 
skaičium ji pralenkė liberalų 
partiją.

Labai populiarus amerikieti- 
nio gyvenimo vaizduotojas dai
lininkas Norman Rockvvell mirė, 
sulaukęs 84 m.

Egiptui pareikalavus, kad tai
kos sutartyje būtų smulkiai nu
rodyta, kada Izraelis numato už
baigti vakarinio Jordano kranto 
ir Gazos ruožo okupaciją ir 
kada numato perleisti šių sričių 
valdymą palestiniečių tarybai, 
taikos derybos vėl nelauktai 
įstrigo.

Streikuojantieji Irano aliejaus 
darbininkai pareikalavo iš kari
nės vyriausybės, kad ji ištremtų 
visus užsienio darbininkus iš 
Irano.

Dar neišaiškinti asmenys su
gadino Grand Coulee Dam sta
tomos elektros jėgainės 3 gene
ratorius, padarydami nuostolių 
už 500 mil. dol.

V. Vokietijos vyriausybė nu
mato nuo š.m. gruodžio 31 dėl 
įsisenėjimo nutraukti karo nusi
kaltėlių bylų nagrinėjimą. Toks 
nusistatymas žydų tarpe sukėlė 
didelį susirūpinimą, ir jie numa
to V. Vokietijos kancleriui pa
siųsti iki 500,000 laiškų, reika
laujančių tokias bylas tęsti ir to
liau.

(atkelta iš 1 psl.)

tuciją, Maskva elgiasi su tikin
čiųjų pareiškimais — siunčia 
tiems, kurių elgesys yra apskun
džiamas.

-o-
Gegužės 10 Žaliosios parapi

jos dvidešimtuko 22 nariai pa
siuntė LTSR MT pirmininkui J. 
Maniušiui pareiškimą, kuriame 
rašoma: “Dabar aiškiai matome, 
kad Vilkaviškio raj. pirmininko 
pavaduotojas J. Urbonas tyčioja
si ne tik iš tikinčiųjų, bet ir iš 
aukščiau stovinčių vadovų . . . 
mūsų rajono vadovai gali išleisti 
savus įsakymus, nurodymus, ne
paisydami nei Ministrų Tarybos, 
nei TSRS Konstitucijos reikala
vimų . . .”

-o-
Klausučių apylinkės pirmi

ninkas Stasys Kundrotas išsireiš
kė, kad tikintieji į Žaliosios baž
nyčią įkels koją tik per jo la
voną. Kokia herojiška ištikimybė 
okupantui!

J. Urbonas išsikvietė Rumokų 
eksperimentinio ūkio agronomę 
Stanaitienę ir apibarė, kam ji 
pasirašanti po pareiškimais dėl 
Žaliosios bažnyčios atidarymo.

-o-

Vepriai (Ukmergės raj.)
1978 gegužės 14 prie devo- 

cionalijų pardavėjo prisistatė vy
riškis ir, pateikęs milicininko 
pažymėjimą, susikrovė visas 
devocionalijas į maišą ir nusi-

nešė į mašiną. Tai ne pirmas 
toks atvejis Vepriuose. Atvykę į 
Sekminių atlaidus, milicininkai 
ir čekistai draudžia pardavinėti 
devocionalijas, užsirašo automa
šinų numerius, stebi einančius 
Kalvarijas tikinčiuosius. Į iškil
mę Vepriuose rajono valdžia lei
do atvykti tik vienam kunigui. 
Nežiūrint to, dalyvavo keli kuni
gai, o žmonės gausiai rinkosi ir 
ėjo Kalvarijas.

-o-

Druskininkai
Druskininkų miesto Vykdo

majame komitete einanti sekre
torės pareigas Aldona Balevičiū- 
tė ruošėsi vestuvėm, kurios turė
jo įvykti 1978 balandžio 15. 
Drauge buvo numatyta ir religi
nės santuokos apeigos bažny
čioje. Apie tai sužinoję jos vir
šininkai (Komiteto pirmininko 
pavad. V. Marinionokas ir Bend
roj) skyriaus vedėja Navickienė) 
užsipuolė ją, kam laikosi “reli
ginių prietarų”. Buvo grasinama, 
kad jeigu ji neatsisakysianti baž
nyčios, būsianti atleista iš darbo, 
negausianti buto ir bus pranešta 
aukštajai mokyklai į Vilnių ir ji 
turėsianti nutraukti studijas. A. 
Balevičiūtė aiškinosi, kad jos 
šeimoje yra tokios tradicijos, o 
tėvų valiajai esanti šventa. Tada 
buvo iškviestas tėvas ir jam buvo 
mestas kaltinimas, kam prievar
taująs savo dukterį — verčiąs 
laikytis religinių praktikų . . .

JAV SOSTINĖJE POSĖDŽIAUS
JAV LB TARYBA
(atkelta iš 1 psl.)

Šeštadienio vakarą Shoreham 
Americana viešbuty įvyks iškil
mingas banketas. Banketo metu 
JAV LB Krašto valdyba pagerbs 
Lietuvos atstovą dr. St. Bačkį, 
tautinio — etninio sąjūdžio JAV- 
se pradininką prel. Geno Baro- 
ni (dabartinį JAV Housing and 
Urban Development departa
mento pasekretorį-viceministe- 
rį) ir Baltųjų Rūmų štabo parei
gūnę tautybių reikalam Victoria

Mongiardo. Banketo metu bus 
iškilmingai paskelbti JAV LB 
Krašto valdybos naujai įsteigto 
“žmogaus teisių gynėjo” žyme- 
nio gavėjai — JAV prez. J. Car
ter ir sovietinis kalinys — rezis
tentas Viktoras Petkus. Taip pat 
banketo metu oficialiai bus pa
skelbta Vilniaus universiteto 
400 metų sukakties pradžia. Me
ninę programą banketo metu at
liks Baltimorės taut. šokių gru
pė “Malūnas” ir Čiurlionio an
samblio kanklininkė Mirga Ban-

Lietuvos Atgimimo sąjūdžio seniūnų tarybos suvažiavimas įvyko lapkričio 4 Clevelande 
Lietuvių Klubo namuose. I-oje eilėje sėdi iš k. S. Jakubickas, Kaulėnienė, V. Šim
kus. J. Virbalis, M. Blynas, B. Macijanskis, K. Oželis; Il-ojo eilėje: L. Tamošaitis, 
K. Dirkis, K. Tautkus, V. Dirsė, G. Rugienis, neatpažintas, A. Bertulis, A. Usvaltas, 
V. Jokūbaitis. Nuotr. L. Tamošaičio

kaitytė. Bankete dalyvauti yra 
pasižadėję Valstybės dept. ir 
Baltųjų Rūmų pareigūnai, o taip 
pat ir kitų tautinių grupių va
dovai. Po oficialiosios ir meni
nės dalies bus šokiai.

Lietuvos atstovas dr. St. Bač- 
kis ir Ponia yra pakvietę JAV 
LB Tarybos sesijos dalyvius pri
ėmimui Lietuvos atstovybėje 
lapkričio 19, sekmadienį, 3:30 
vai. popiet. Nuoširdi padėka p. 
Bačkiam už Bendruomenei ro
domą palankumą.

JAV LB Tarybos sesijos proga, 
per JAV LB Krašto valdybą, 
Ponia Carter lapkričio 20, pir
madienį, 1:30 vai. popiet Bal
tuose Rūmuose ruošia lietuviam 
priėmimą. Tuo Baltųjų Rūmų 
šeimininkai įvertina Amerikos 
lietuvių išeiviją ir rodo savo 
simpatijas lietuvių tautai. Pri
ėmimą globoja Ponia Carter. Iki 
šiol tik italai ir armėnai pana
šius priėmimus Baltuose Rū
muose yra turėję.

A. Gč.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.), telef. 344-5172. Elizabeth 
Office: 216 Palmer St. (Bet. 2nd and 3rd Avės), telef. 353-2999. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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 State 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.

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.
NAUJAUSIUS 1979 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyt? 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70th St., Maspeth, N.Y. 11378.

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- 
iainsįde, N.J. 07092. Tel. 201 232-5565.

it!'/dto1 ■   ——-— ----- ———————
NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N.Y. 11364.Tel. 212 229-9134.

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.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

Tasolino
A MEM0RIALS

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, O’jftNS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MUSŲ VIENINTELĖ VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS 

19 33 +197 6

- G

Lietuviška REAL ESTATE įstaiga St. Petersburge, Floridoj
ANGELĖ E. KARNIENĖ
Broker-Realtor
3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Fla. 33706
Telef. (813) 360-2448, vakare (813) 345-2738

Rezidencijos-Moteliai-Sklypai | |^|
Apartmentai-Kondominiumai LE3 AL
Nuomavimas — Notary Public realtor

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Žmogus dėkingumo 
dorybės šviesoj
Padėkos diena yra liudytoja, 

kad žmonių dauguma yra kil
nios širdies. Ji pradėta švęsti 
palyginti neseniai vieno ar ke
lių pasauliečių. Šią mintį visuo
menė taip jautriai priėmė, kad 
netrukus Amerikoj ji tapo oficia
lia valstybine ir religine švente. 
Amerikos katalikai turi šiai die
nai skirtas mišių maldas. Šią die
ną visų žmonių nuotaika yra 
ypatinga. Galima matyti jaudi
nančių pamaldumo epizodų.

Be abejo, dėkingiausi ir lai
mingiausi jaučiasi tie, kuriuos 
Kristus pavadino beturčiais dva
sioj (Mat. 5,3). Tokiais galima 
laikyti visus, kurie supranta, kad 
viskas yra Dievo, o žmogui leis
ta viskuo naudotis, kiek jis iš
mintingai ir padoriai sugeba. 
Tokie nesiekia žemiškų gėrybių 
neišmintingais, neteisingais, ne
padoriais būdais. Ko negali pa
siekti padoriu būdu, to ir nepa
sigenda.

Daugiau turintieji ir supran- 
tantieji, kad viskas yra iš Dievo, 
stengiasi turimas gėrybes 
panaudoti pagal Dievo mintį. 
Ačiū tokiem žmonėm, veikia 
daugybė labdaros įstaigų, remia
mos misijos, yra daug visokios 
rūšies ir laipsnio mokyklų, kito
kių kultūrinių institucijų.

Tiesa, kad pasauly yra daug 
turtingų ir daug badmirių, ir tie 
turtingieji nepasidalina su 
vargstančiais. Yra turtingų žmo
nių, nesuprantančių medžia
ginių gėrybių vertės. Jie renka 
turtus ir juos laiko, tarsi jų lai
mės laipsnis amžinybėj priklau
sys nuo to, kiek mirdami jie pa
liks turtų. Tačiau tokie žmonės 
nėra nei vienintelė, nei svar
biausia beturčių ir vargšų prie
žastis. Daug daugiau yra kaltos 
žmonių sekamos kai kurios klai
dingos filosofijos, tvarkymosi 
sistemos.

Visi žinom eilę valstybių, ku
riose gyventojų yra tirščiau, na
tūralių žemės turtų mažiau, o 
yra dosnios labdarai, gyvena so

čiau ir padoriau už kitas valsty
bes, galinčias ir turinčias šias 
viršyti, o tačiau skurstančias. Tai 
todėl, kad šių pastarųjų vienur 
sekamos klaidingos pažiūros į 
žmogų, į gyvenimą, kitur jų tvar
kymosi sistemos sužlugdo priva
čią iniciatyvą ar jos bent ne
skatina. Ten nuolatiniai ragini
mai, kad žmonės daugiau dirb
tų, daugiau produkuotų, tinka 
tik vergijos sistemai. Tinkama 
tvarkymosi sistema pati skatina.

Argi neįdomu, kodėl kai ku
rios senos tautos per tūkstan
čius metų nepasiekė to, ką sukū
rė per du šimtus metų Ameri
kos susirinkę įvairių kraštų be
turčiai?

Pasauly yra taip pat daug pik
to išnaudojimo. Sakysim, Ame
rika gėrybių ir pinigų atiduoda 
kasmet svetur už daug bilijonų 
dolerių. Atiduotų dar daugiau, 
bet kai kur anų reikale esančių 
žmonių valdžios už tai ne tik 
nedėkingos, o reikalauja vis 
daugiau, sauja valdančių pagro
bia tą pagalbą sau, o jų krašto 
skurdžiai net nežino, kad buvo 
kas nors skirta jiem. Jeigu siun
čiama pagalba vargšui asmeniš
kai, tai to krašto valdžia parei
kalauja dar primokėti kelis kar
tus daugiau, negu vertas pats 
siunčiamas daiktas, ir tie mokes
čiai tenka ne skurdžiam, o sė- 
dintiem valdžioj . Liaudis vargs
ta, o jos sąskaiton valdantieji lė
bauja. Beturčiai dvasioj dosniau 
ir sėkmingiau pasidalintų su ma
žiau turinčiais, jei tarpe vienų ir 
kitų nebūtų galią turinčių išnau
dotojų.

Vis tiek beturčiai dvasioj yra 
laimingiausi žmonės. Kartais 
jiem skauda širdį, kad jie negali 
pasidalinti su neturinčiais, kaip 
norėtų. Tokie žmonės pasitikė
dami prašo Dievą labai didelių 
dalykų, ir dažnai Dievas juos iš
klauso. Gi vargšas, pasitikintis 
Dievu, drįsta prašyti Dievo ir 
žmonių pagalbos, ir jo prašymas 
pasiekia ir Dievą, ir žmones.

Daugiau dėmesio skaidrėms
Praėjusį kartą buvau užsimi

nęs, kad lituanistinėms mokyk
loms yra pagaminta tokių 
skaidrių, su kurių pagalba gali
ma mokytis net ir gramati
kos, pvz. linksnių mokslo. Čia 
noriu pailiustruoti tokį aspektą 
viena ištrauka iš skaidrių katalo
go.

Paimkime, pvz., skaidrių 
temą “Ko trūksta?” (kataloge pa
žymėta Nr. KO-24). Vieną tos te
mos skyrių “Namas” V. Matulai
tis pademonstravo šios studijų 
savaitės dalyviams. Kataloge šis 
rinkinys taip apibūdinamas: 
“Šiose skaidrėse rodomi du pa
veikslai gretimai. Pirmame yra 
pilnas paveikslas, o antrame pa
veiksle ko nors trūksta. Mokyto
jas turi progą paklausti mokinį:

Suprantant šią tiesą ir pagal ją 
gyvenant, yra lengva laikyti savo 
broliu ir medžiaginį, ir dvasinį 
vargšą, nė vieno neniekinti, vi
sus užjausti, visiem padėti. 
Taip, padėti ir dvasiniam varg
šam, nes neturtingiausias ir ne
laimingiausias yra tas, kuris ne
pažįsta tiesos. Dalintis dvasi
niais turtais yra net svarbiau 
negu dalintis medžiaginėmis 
gėrybėmis.

Dievo laiminimu ir žmogaus 
darbu žemėj apstu visokių gėry
bių. Galėtų jų būti dar daugiau. 
Reikia tik Dievo šviesos, kad 
mokėtume jas vertinti, tvar
kyti, naudoti pagal Dievo mintį. 
Ačiū Dievui už visokią palaimą 
ir leidimą naudotis jo kūrinija. w

Vysk. V. Brizgys

Po rugsėjo 23 koncerto Hartforde. Iš k. sol. Jonas Vaznelis, pianinu akomponavęs 
Alvydas Vasaitis, sol. Dana Stankaitytė, prof. Vytautas Marijošius, sol. Stasys Baras, 
Hartfordo LB valdybos sekretorė Danguolė Banevičienė ir LB pirm. Steponas Za
bulis. Nuotr. A. Dziko '
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Kas čia yra? Ko čia trūksta? 
Kam reikia pridėti? Ką reikia 
pridėti? Su kuo reikia papildyti? 
Kur ar kame yra tas ar kitas 
daiktas? Mokiniai turi atsakinėti 
pilnais sakiniais. Taip mokiniai 
mokytųsi praktiškai links
niuoti”.

Prie to dar galima pridėti, kad, 
vartojant skaidres, galima moky
tis ne tik linksnių mokslo, bet 
net ir lietuviškai kalbėti. Turiu 
galvoje tokį atvejį, kai mokyto
jas vartoja bet kokias skaidres 
ne tik aiškindamas ką nors da

lyko iliustracijai, bet ir moki
nius klausinėdamas. Pvz., rody
damas skaidrę, jis gali klausti ne 
tik kuriuos daiktus mokinys ten 
mato, bet ir kaip tie daiktai at
rodo, kokios jie spalvos, formos, 
o rodydamas skaidres, vaizduo
jančias meno dalykus, istorinius 
įvykius, Lietuvos miestus ar 
gamtovaizdžius, gali su moki
niais vesti ir daug komplikuo- 
tesnį ir turiningesnį pasikalbėji
mą.

Šitokį metodą, t.y. vartojant 
skaidres kalbai mokytis, galima 
labai efektyviai pritaikyti ypač 
lietuviškai nemokančiųjų kla
sėse, tiek normaliose lituanisti
nėse mokyklose, kur tokios kla

sės yra, tiek suaugusiųjų kursuo
se, kurie vienur kitur organizuo
jami ir kur pasigendama jiems 
reikalingų mokslo priemonių.

Skaidrėmis galėtų pasinaudoti 
net ir tie tėvai, kur mokyklos 
arti nėra. Vaikai paprastai ne
mėgsta namie formalaus moky
mo, kada tėvai pasiima vadovėlį 
ir sako: “Dabar pasimokysime 
lietuviškai”. Mokymas su skai
drių pagalba būtų daug efekty
vesnis, būtų lyg savos rūšies 
pramoga. Vaikas net nepajustų, 
kad čia yra pamoka, ir daug ko 
išmoktų, lyg žaisdamas. Žinoma, 
ne vieką galima išmokti, vien 
tik skaidres vartojant, bet vis 
tiek jos yra didelė pagalba ir 
mokytojui, ir mokiniui, ir dide
lis pamokos paįvairinimas.

Studijų savaitėje buvo iškeltas 
klausimas ir pageidavimas, ar 
nebūtų galima aprūpinti mokslo 
priemonėmis tų tėvų, kurie, gy
vendami toli nuo didesnių lie
tuviškų kolonijų, negali savo 
vaikų pristatyti į lietuvišką mo
kyklą ir norėtų juos mokyti na
mie patys vieni arba, kur galima, 
sudarę bent mažą grupelę su sa
vo artimiausių kaimynų vaikais 
(tarp kitko šitokia praktika Švie
timo Tarybos labai rekomen
duojama). Atsakymas buvo — 
aišku, kad galima. Tėvai, kaip ir 
lit. mokyklos, gali įsigyti per 
Švietimo Tarybą visas jos išleis
tas mokslo priemones.

Daugiau savos gamybos 
mokslo priemonių

Kai iki šiol išleistos mokslo 
priemonės mokytojui atrodo ne
pakankamos ir jo nepatenkina, 
vienur kitur jis mėgina pasiga
minti savų, geresnių, kaip pa
veikslų, plakatų, žemėlapių, 
skaidrių ir net filmų. Yra paro
dyta labai gražios ir sektinos ini
ciatyvos užpildyti esamom spra
gom.

Didžiausia šios rūšies specia
listė yra mokyt. A. Abromaitie- 
nė. Anksčiau savo gamintomis 
mokslo priemonėmis ir jų pri
taikymo metodais ji buvo atkrei
pusi Lenkijos švietimo įstaigų 
dėmesį ir buvo prašyta paruošti 
mokykloms atitinkamą projektą. 
Jos darbai susilaukė didelio dė
mesio JAV pedagoginėje spau
doje ir keliose pedagoginėse 
parodose JAV ir Kanadoje.

A. Abromaitienė iliustruoja 
savas pamokas pačios pasi
gamintais piešiniais, iškarpomis 
iš anglų kalba išleistų knygų, 
vartodama vadinamąją filcinę 
lentą. Tačiau didžiausio dė
mesio ji yra susilaukusi savo me
niškais paveikslais, padarytais iš 
gėlių ir medžių žiedų ir lapų 
bei sėklų ir kitų smulkių daly
kų. Sulipindama minėtus daly
kus ant popieriaus lakštų, ji gau
na gražiausių iliustracijų: vabz
džių, paukščių, žvėrių, žmonių, 
raganų ir kitokių padarų. Tarp 
kitko šitokiu būdu ji yra paga
minusi ir gražiausių meniškų 
atvirukų. Visa tai ji vartoja kaip 
mokslo priemonę. Šioje XII stu
dijų savaitėje ji buvo atsivežu
si daug tokių savo kūrybos pa
vyzdžių ir surengusi mokytojams 
parodėlę.

Kiek daug nustoja tie moky
tojai, kurie neatvyksta į studijų 
savaites ir tokių dalykų nepama
to! Jeigu kas ir neturi tokios la
kios vaizduotės ir tokios meniš
kos gyslelės, tai vis tiek gali jos 
pavyzdžiais pasinaudoti ir patys 
panašių dalykų pasigaminti, 
ypač kad medžiagos visai nerei
kia pirkti, ji čia pat savame kie
me ar darže. Be to, šitokias 
mokslo priemones gaminantis, 
yra dar vienas pliusas, kad į šitą 
darbą galima įtraukti ir moki
nius. Jiems būtų labai įdomu 
padėti mokytojai ir patiems 
daug ko išmokti.

Mokinius galima įtraukti ir į 
gaminimą skaidrių. Kas gi dabar 
neturi šiokio ar tokio fotografa
vimo aparato? Mokiniai, talkin
dami mokytojui vienur ir kitur,

(nukelta į 4 psl.)

TIK ASILAS IŠ KELIONĖS
ARKLIU NEGRĮŽTA
Kelionės įspūdžiai

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE
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Kaip smagu akim ir širdžiai 
kažkur toli ant lygumos pamaty
ti avių ir ožkų bandą, ku
rią lydi berberų šeima. 
Dar smagiau, kada pravažiuoji 
pro naujų namukų kaimą su 
šuliniu. Gvidas paaiškina, kad 
šie kaimai yra valdžios pastaty
ti. Mat, norima klajoklius berbe
rus padaryti sėslius.

Birželio pradžia. Karšta. Sau
lei aukštyn lipant, darosi dar 
karščiau. Ūmai dangus ima 
niauktis. Debesėlis, rodos, ma
žas, bet sodrūs lašai kedena že
mę ir tuojau pat virsta garais 
smėly. Ant vieškelio vanduo pri
pildo duobes. Berberai skėčių 
nenaudoja. Tik gaubtuvus ant 
galvų užverčia ir lieka stovėti 
prie bandos. Vanduo čia labai 
branginamas. Moterys su šaukš
tais semia jį iš kelio duobių . . .

Nuo senutės Kartaginos pajū
ry iki Kairouan, galingo miesto 
smėly, yra daugiau kaip 180 km. 
Kartagina — punų laikotarpio 
centras. Kairouan — musul
monų.

Vardas Kairouan reiškia “Ga
lingą miestą”. Kalifo Okbar Ibn 

Nafi įkurtas 670 metais (vos 50 
metų po Mahometo hedžiros, 
arba bėgimo iŠ Mekos į Me
diną), jis tarnavo aglabitų emi- 
ram sostine iki XI a. Iš čia žy
giavo islamo kareiviai į šventą
jį karą; iš čia kadaise ėjo įsta
tymai visai Magrebui (Šiaurės 
Afrikai), pietinei Ispanijai ir 
Portugalijai.

Kairouan yra ketvirtas savo 
svarba ir šventumu miestas mu
sulmonų pasauly: Meka, Me
dina, Jeruzalė, Kairouan. Kitati
kiai nebuvo į jį net įleidžiami, — 
Kairouan buvo užgintas miestas. 
Prel. Jatulis tuojau priminė apie 
Kari May aprašomus vargus už
gintame mieste.

Mūsų grupelė įvažiavo į jį be 
ypatingo vargo. Pataikėm į tur
gų. Pagrindinė gatvė — krautu
vė be stogo. Mūsų automobilį 
apipuolė paaugliai, šnekindami 
visokiomis kalbomis, kurių jie 
mokosi mokyklose, ir vertelgos, 
girdami savo prekes ir mūsų iš
monę. Tačiau daugis žmonių, 
ypač sumitusių, tik nenoriai 
davė kelią lėtai judančiam au
tomobiliui.

Kairouan turtingas mečetėmis 
ir kilimais.

Kilimų audimas labai įdomus. 
Trys merginos dirba prie vienų 
staklių. Ta, kuri sėdi vidury, ku
ria kilimą. Tuo tarpu kitos dvi 
seka jos apmatus savo ataudais. 
Nuostabiai susigyvenusi kilimo 
audimo, arba, geriau pasakius, 
kūrimo, trijulė. Ant vieno kili
mo dirba tris keturis mėnesius 
po 10 valandų kasdien. Baig
tas kūrinys kainuoja apie 30,000 
prancūziškų frankų (apie 
$15,000).

Iš mečečių mane patraukė dvi: 
Didžioji mečetė ir Kirpėjo me
četė.

Didžioji mečetė yra pati se
niausia visame Magrebe, musul
moniškoj Šiaurės Afrikoj. Ją pa
statė pats Kairouan įkūrėjas. Sa
vo išvaizda ji panaši ir pirme- 
na tvirtovę arba galingą pilį. 
Plikos plytos, marmuras ir kedro 
medis sudaro statybos medžiagą. 
Išradingi arabų architektai, 296 
kolonų pagalba apvaldydami 
erdvės kampelį, sukūrė įspū
dingą vietą maldai.

Paauksuota keramika išpuoš
tos vidaus sienos, grindys su 
retais kilimais ir skliautai su sie
tynais, daugiašakėmis žvakidė- 
mis, net ir turistą įtikina, kad 
čia ateinama pabuvoti su Die- 
vu-Allah. O kregždės, grakščiai 
nardydamos skliautų pavėsiuo
se, prižiūri, kad nebūtų per daug 
musių.

Kur ne kur, ar tai laiptuose, 
ar tai grindiny, gali atpažinti 
marmurą iš kolonų, kapitelių ir 

antkapių su krikščioniškais sim
boliais. Krikščionybė Šiaurės 
Afrikoj buvo islamo sunaikinta.

Mečetės minaretas atkreipia 
dėmesį į save ir savo aukščiu, 
35 metrų, ir kvadratine forma. 
Platesnis prie žemės, siaurėja 
eidamas aukštyn. Kadaise jis bu
vo iškilia žvalgybos vieta ir sto
ros miestui ginti sienos dalim. 
Dabar jo viršūnėj nebėra gink
luoto sargybinio. Tik muezinas į 
jį kas dieną lipa. Muezinas yra 
Allah šauklys. Jis skelbia:

La ilaha illa Allah;
Muhammad rasul Allah!
Nėra kito Dievo tik Allah;
Mahometas yraAllahpranašas!
Penkiskart per dieną, — auš

tant, vidurdienį, pavakare, sau

Kairouan Marabout — musulmonų šventojo kapas. Nuotr.
kun. A. Rubšio

lei leidžiantis ir sutemus, — jis 
ragina:

— Ateikit melstis!
— Ieškokit išganymo!
Auštant ir sutemus, jis dar 

prideda:
— Geriau melstis negu mie

goti...
Turistas kvietimą į maldą gi

liai išgyven;. prieš aušrą. Mat, 
nelaiku jį prižadina. Nūdien 
muezinas talkon pasikviečia gar
siakalbius. Kvietimas maldai 
arabiškame mieste tampa 
archangelo trimitu Dievo teis
mui. O ypač išvargusiam tu
ristui . . .

Musulmonai pasakoja, kad 
Mahometas buvo paklaustas, 
kaip sukviesti tikinčiuosius mal
dai. Jis atsiklausęs: “O kaip žy

dai ir krikščionys savuosius 
kviečia maldai?” Buvo atsakyta, 
kad žydai pučia į avino ragą, o 
krikščionys skambina varpais. 
Mahometas, paglostęs barzdą, 
įsakė musulmonus maldon 
kviesti žmogaus balsu.

Mečetėj altoriaus nėra. Islame 
nėra nė kunigų. Jų tikėjimu, 
malda yra kelias į Allah.

Penktadieniais tikintieji ren
kasi mečetėn vidurdienį arba 
vakare maldai. Mečetėj vado
vauja imam. Meldžiamasi arba 
grįstame mečetės kieme, arba 
pačioj mečetėj. Moterys, apla
mai, kartu su vyrais mečetėn 
melstis neina. Jeigu ir ateina, tai 
vengia būti matomos.

Vyrai, apsiplovę save (rankas, 
bumą, veidą, kaklą ir kojas), 
sėdasi pasiklausyti skaitymo iš 
Korano, kurį atlieka qari, arba 
skaitytojas. Koranas reiškia Skai
tymas. Po skaitymo ima vado
vauti imam. Tikintieji susėda 
ant maldos kilimų veidu į Me
kos pusę. Mekos pusę kiekvie
noj mečetėj paženklina mikhrab 
— iškili niša.

Pamaldos turi dvi dalis: pa
mokslą ir maldą. Imam pa
mokslu paaiškina islamo tiesas. 
Po to meldžiamasi. Dalyviai ty
lomis seka imam žodžius ir ju
desius. Kai jis atsistoja, atsisto
ja ir jie; kai jis lenkia galvą, 
lenkia ir jie; kai jis puola ant 
žemės veidu, kakta ją paliesda
mas, puola ir jie.

(Bus daugiau)
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IV-AJAM PL JAUNIMO KONGRESUI politinėj veikloj; Kaip galėtų at-
_ J U rodyti politinė Lietuvos ateitis

SIŪLOMA STUDIJŲ DIENŲ EIGA
IV pasaulio lietuvių jaunimo 

kongreso komiteto studijinės ir 
akademinės programos komisija 
spalio 14-15 posėdžiuose nutarė 
komitetui ir PLJS valdybai siū
lyti čia pateiktą studijų dienų 
eigą:

1. Kiekvienos veikimo srities 
(politinės - visuomeninės - kul
tūrinės) svarstymam skiriamos 
dvi pilnos dienos.

2. Prieš pradedant svarstyti 
vienos srities veikimo gaires, 
studijų dienų dalyviai (atstovai) 
įvedami į problematiką: a) 
dviem paskaitom (30-45 min. 
kiekviena) ir b)simpoziumu, ku
riame dalyvauja abu paskaitinin
kai ir trys kiti asmenys (pasiruo
šę specialiais klausimais). Pa
skaitos, simpoziumas ir bendros 
diskusijos tęsiasi pusdienį.

3. Veiklos gairėm nagrinėti 
studijų dienų dalyviai suskirsto-
mi į darbo būrelius (kiekvienai 
iš trijų programos dalių nauja su
dėtis).

4. Kiekvienos veikimo sri
ties darbo rezultatai svarstomi 
pilnaties posėdy ir priimami ant
ros dienos gale.

5. Jaunimo Sąjungos reikalam 
(pranešimam, apyskaitom, nau-

Ketvirto pasaulio jaunimo kongreso ruošimo komiteto nariai 
Vokietijoje. Iš k. Arminas Lipšys, Kęstutis Ivinskis, Rainis 
Valiūnas ir Vincas Bartusevičius.

XII MOKYTOJŲ 
STUDIJŲ 
SAVAITĘ 
PRISIMENANT

(atkelta iš 3 psl.)

kaip tik rastų lit. mokykloje dau
giau to “fun”, kurio jie pasigen
da, ir padidėtų jų dėmesys sa
vai mokyklai.

Tai vienur, tai kitur jau pra
dedama pasinaudoti mokyt. A. 
Abromaitienės patyrimu, ir yra 
pasiekta gražių rezultatų. Iš 
man žinomų mokytojų, kurie yra 
sukūrę labai pavykusių dalykų, 
yra buvusi New Yorko Maironio 
lit. mokyklos vedėja, dabar 
mokytoja, Elena Ruzgienė. Ji 
yra sukūrusi taip pat tokių gra
žių paveikslų, panaudodama to
kią pat medžiagą, kaip ir A. Ab- 
romaitienė. Gražiai įrėminusi, ji 
buvo juos atsivežusi praėjusiais 
metais į Dainavos mokytojų stu
dijų savaitę ir surengusi savo pa
rodėlę.

Yra ir daugiau tokių “nenuo
ramų”, kurie nenori sekti va
dovėliu raidė į raidę ir mėgina 
patys pasigaminti ką nors geres
nio ir vaikams prieinamesnio, 
suprantamesnio. Tokiu pavyz
džiu gali būti dr. S. Ramanaus
kienė iš Hartfordo Švyturio lit. 
mokyklos, savo priemones de
monstravusi praėjusiais metais 
Rytų rajono mokytojų konferen
cijoje ir šiemet studijų savaitė
je Toronte. Ji buvo atsive
žusi porą dėžių įvairių lapų su 
iliustracijomis paprastų daiktų 
iš artimos vaikui aplinkos, kad 
jis galėtų viską lengviau įsisa
vinti, su įvairiais pratimais, 
kurie įgalintų vaiką savarankiš
kai dirbti.

Rašytojas ir žurnalistas P. Jur
kus, kuris jau kelinti metai dirba 
New Yorko Maironio lit. mo
kykloje su aštuntuoju skyriumi, 
yra taip pat pasigaminęs savo 
paveikslų, plakatų, žemėlapių ir 
skaidrių, kuriuos sėkmingai 
naudoja savo klasėje. 

jos valdybos rinkimam) numato
mas specialus laikas.

Jaunimo veiklos gairių svars
tymai turės paliesti visus lietu
viškam jaunimui svarbius 
klausimus. Dėl to “visų” klausi
mų iškėlimas paskaitose ar sim
poziume nebus įmanomas. To ir 
nesiekiama. Reikia ribotis pa
čiomis svarbiausiomis proble
momis.

Programos komisija, atsižvelg
dama ir į iki šiol išreikštus pa
geidavimus, siūlo tokias temas.

Atidarymo paskaita: Lietuvių 
jaunimo padėtis pasauly. Prane
šimai uždaryme: 1. Platus pri
statymas IV PLJ kongreso nuta
rimų (penktadienį, liepos 27);
2. Trumpas pristatymas kongre
so nutarimų (šeštadienį, liepos 
28, per oficialų uždarymą).

Studijų dienų politinėj srity 
siūlomos dvi paskaitos: Pasauli
nis žmogaus teisių sąjūdis ir lie
tuvių (Lietuvos ir išeivijos) vaid
muo jame; Politinio sąmoningu
mo reiškimasis šiandieninėj 
Lietuvoj. Siūlomas vienas iš šių 
simpoziumų: Užsienio lietuvių 
jaunimo santykis su Lietuva; 
Lietuvių jaunimo dalyvavimas

Nemažo dėmesio susilaukė 
Toronto studijų savaitėje Aman- 
dos Muliolienės pademonstruo
tos mokslo priemonės, kurias ji 
vartoja Clevelando Šv. Kazi
miero lit. mokykloje. Ji parodė 
savo pačios pasigamintą irigra- 
žiai apipavidalintą skaidrių rin
kinį (turėjo ir kitą, tik nebuvo 
laiko parodyti), sinchronizuotą 
su pasikalbėjimais, deklamacijo
mis ir dainomis vaikų, rodomų 
skaidrėse. Pagirtinas dalykas į- 
traukti visur pačius mokinius į 
įvairiausias programas ir moks

lo priemonių gamybą.
Tai tik maža dalis mokytojų 

ir tik tų, kurie man yra žinomi. 
Tokių, be abejo, yra kur kas 
daugiau , kurie yra parodę gra
žios iniciatyvos, sumanumo ir 
kūrybinės vaizduotės, stengda
miesi, kiek galima, išsiversti 
savomis mokslo priemonėmis 
arba daugiau pailiustruoti, pa
lengvinti, padaryti dalykus leng
viau prieinamus ir suvirškina
mus su jau esamomis mokslo 
priemonėmis. Dėl to ir buvo iš
keltas klausimas, ar negalėtų 
Švietimo Taryba surinkti visą tą 
geresnę mokytojų pasigamintą 
medžiagą ir ją, daug nedelsiant, 
kiek susisteminus, išleisti, kad ir 
kiti galėtąja pasinaudoti.

Iš viso mokytojai turėtų iš
vystyti didesnę komunikaciją su 
Švietimo Taryba ir tarp savęs, 
kad greičiau ir daugiau galėtų 
patirti apie tokias esamas moks
lo priemones, kurias vieni mo
kytojai vartoja jau metai iš metų, 
o kiti apie tai nežino. Tokią 
reikalingą komunikaciją reikėtų 
išvystyti per Švietimo Tarybą, 
kur susibėga visa informacija ir 
kur yra visų mokyklų adresai, 
per Švietimo Gaires, kurios yra 
mokytojų viešas ir atviras foru
mas, kur jie galėtų pareikšti savo 
mintis ir pasidalinti patyrimu ir 
nuomonėmis, ir per studijų sa
vaites, kur sėkmingiausiai gali
ma išdiskutuoti visas problemas, 
visa, kas yra ant širdies. Pasi
naudokime šiomis komuni
kacijos priemonėmis visu šimtu 
procentų, nes jos visiems priei
namos, ir pamatysime, kaip 
mums ir darbas palengvės, ir 
susilauksime to darbo geresnių 
rezultatų.

(Bus daugiau)

Visuomeninėj srity siūlomos 
taip pat dvi paskaitos: Dvikal- 
biškumas: prakeikimas ar palai
ma; Naujų bendravimo būdų 
ieškojimas ir jo reikšmė užsie
nio lietuvių visuomenei. Vienas 
iš šių simpoziumų: Mišrios šei
mos lietuvių bendruomenėj; 
Jaunimo draugavimo formos — 
šeima, bendruomeninis gyveni
mas, alternatyviniai bendravimo 
būdai; Vidurinės kartos proble
ma.

Kultūrinėj srity — taip pat dvi 
paskaitos: Ar įmanoma 
kurti lietuvišką kultūrą už Lietu
vos ribų; Kalba ir lietuviškos 
kultūros kūrimas. Vienas iš sim
poziumų: Lietuviškos kūrybos 
skatinimo ir skleidimo būdai; 
Tiksliųjų mokslų atstovai lietu
viškoj kultūroj; Lietuviško vaiz
duojamojo meno (tapybos, grafi
kos, skulptūros ir t.t.) problema 
užsieny.

M.D.Š.

PREL VINCAS MINCEVIČIUS
— ELTOS SUKAKTUVININKAS

Prieš 25 metus prelatas Vin
cas Mincevičius suredagavo ir 
išleido pirmąjį Vliko ELTA- 
PRESS italų kalba numerį. Da
bar ELTA-PRESS išeina kas 
mėnesį, dažniausiai po 34 pusi., 
didelio formato. Joj dedamos ži
nios apie Sovietų Sąjungos agre
siją prieš Lietuvą, jos okupaciją, 
Maskvos bandymus išgauti 
aneksijos tarptautinį pripažini
mą; apie Lietuvos Katalikų Baž
nyčią ir pogrindinę spaudą — 
Kroniką, Aušrą, Dievą ir Tėvy
nę; apie lietuvius kalinius, mū
sų tautos rezistenciją bei disi
dentus ir visa kita, kas italam ži
notina apie Lietuvą. ELTA- 
PRESS turi skaitytojų (apie 800) 
ir už Italijos ribų: Šveicarijoj, 
Austrijoj, Prancūzijoj ir kitur, 
kur tik yra italų.

Be ELTA-PRESS redagavimo

REGINOS PETRUTIENĖS MEDŽIO PUOŠIMO 
DARBAI, ATLIKTI DEGINIMO TECHNIKA
LOS ANGELES, CALIF.

Buvo maloni staigmena, įėjus 
į salę, rasti tokią daugybę sko
ningai išpuoštų medžio dirbinių. 
Dailiai išdėstyti ant audiniais 
apklotų stalų, jie viliojo žmones 
prie savęs. Norėjosi dar ir dar 
kartą juos visus iš eilės apžiū
rinėti ir ne vieną įsigyti, tik jau 
daugelis jų buvo išparduoti ir 
net sužymėti laimingųjų pirkėjų 
pavardėmis.

Taip gėrintis kiekvienos dė
žės, dėželės, lėkštės, lėkštelės, 
taurelės, sagtelės, žvakidžių, ve
lykinių margučių bei kitokių 
daiktelių menišku išpuošimu, 
galėjai pajusti specifinį lietuviš
kų raštų melodingą jaukumą, 
šventišką nuotaiką. Kiek čia įdė
ta jausmo, kiek parodyta meilės 
savo darbui! Kur-ne-kur žais
mingai nuspalvintos stilizuotos 
tulpės ir jų žali lapeliai žadi
no fantaziją, vadino į pasakų 
pasaulį.

Mūsų giliai tradiciniai raštai, 
ypač geometriniai, jungia mus 
su žila senove, kada geometri
nės figūros reiškė tam tikrus 
mūsų žmonių simbolius savo 
mąstymui apibūdinti. Vėliau 
atsiradę stilizuoti augmenijos ir 
gyvūnijos motyvai, sujungti si
metriškai, galėjo vaizduoti ir jų 
stiprų gyvybinės energijos su
pratimą. Šiandien mes labai 
branginam tą šimtmečiais senų
jų tradicijų keliu sukauptą mūsų 
sodžiaus meną. Jo būdingumas, 
kaip ir mūsų liaudies dainos, ly
di mus išeiviškame gyvenime. 
Raštų ritmingumas, linijų subti
lumas gaivinamai veikia ne vie
nos lietuvės motinos sielą, sku
bančią suprasti naujovišką savo 
ir savo vaikų buitį perduodant 
jiem žmogiškas universalias ver
tybes, išmąstytas savitu lietuviš
ku būdu.

Regina Petrutienė išliejo tas 
daugelio svajones, darniai ir sa
varankiškai spręsdama raštų 
kompozicijas, labai išradingai

Iš k. kardinolas A. Samore, jo sekretorius prel. V. Mincevičius ir kard. K. VVojtyla, 
dabartinis popiežius Jonas Paulius II. Jis pasisakė turįs lietuviško kraujo iš moti
nos pusės.

ir išleidimo, prel. V. Mincevi
čius pats rašo ir verčia italų kal- 
bon kitų autorių knygas apie 
Lietuvą. Šiais metais jis išleis 
5000 egz. tiražu Lietuvių Kata
likų Bažnyčios Kronikos antrąjį 
tomą italų kalba. Taip pat dar 
šiemet numato išleisti leidinį 
apie nacių okupaciją (15,000 
egz.). Jis planuoja išversti italų 
kalbon ir išleisti trumpą Lietu
vos istoriją, kurios rankraščio 
paruošimas tenka Vliko Infor
macinei Tarnybai.

Prel V. Mincevičius taip pat 
skaito paskaitas ir palaiko pla
čius ryšius su Italijos ir Vatika
no politikais. Jo rūpesčiu viena 
aikštė Romoj pavadinta Lituania 
vardu. Jis yra parašęs daug 
straipsnių italų spaudai, išspaus
dinęs Kudirkos, Biliūno, Mairo- 

taikydama jas prie puošiamųjų 
daiktų paviršiaus formų. Ji paro
dė savo estetinį skonį, panaudo
dama ir būdingąsias medžio dro
žinėjimui puošybines formas, ir 
iš audinių parinktus raštų moty
vus. Kiekvienas daiktas žavėjo 
savo puošnumu ir raštų turtingu
mu. Kiekvienas turėjo ir savo 
aiškią, pritaikomą paskirtį, kaip, 
pvz., įvairaus dydžio dėžutės su 
įdomiais atidarymais, taurelės 
rašomojo stalo smulkmenom lai
kyti arba pagaliau dekoratyvios 
lėkštės bei vaizdeliai ant sienų 
pakabinti.

Visi darbai buvo atlikti me
džio deginimo technika, vadina
mąja pirografija. Tam tikslui yra 
naudojamas specialus instru
mentas — mažas ranka laikomas 
kotas su metaline plunksna, 
elektra kaitinama. Smailiu 
plunksnos galu rėžiant, medžio 
paviršiuj lieka nudegintos tam
sios kontūrinės linijos; o lengvai 
braukant plunksnos briauna, lie
ka didesnis parudintas plotas. 
Taip patamsintas didesnis pavir
šius nuslepia medžio natūralų 
grožį, tačiau, tinkamai panaudo
tas, raštam suteikia stipresnį 
įspūdį.

Kontūrinės linijos būdu atlikti 
raštai, ypač ant mažesnių dirbi
nių, kai kurie atrodė net relje
fingi, lyg peiliu suraižyti.

Nepaprastai kruopštus degini
mas, panaudojant abu būdus, 
buvo atliktas juostom vaizduoti. 
Ant pailgų, gana didelių plokš
čių lentelių juostų raštai buvo 
išdėstyti su įprastu lietuvišku 
ramumu ir grakščiu pasikartoji
mu. Išdegintas paviršius tarsi 
alsavo šilko spindesiu.

Visų medžio dirbinių pavir
šius buvo padengtas “urethane 
varnišu”. Toks per daug bliz
gantis užbaigimas nėra įprastas 
mūsų akiai. Medis gali būti ap
saugotas nuo susidėvėjimo ir ki
tokiu būdu — jį įtrinant spe
cialiu skystu vašku. 
Taip išvengiama dirbtinio “me- 

nio, Krėvės, Putino ir kitų kū
rybos. Pats daug rašydamas, ran
dai laiko ir kitiem raginti. Jo 
pasiūlymu jau rašomas ketvirtas 
daktaro laipsniui gauti darbas 
Lietuvos tema.

Prel. V. Mincevičius yra 63 
metų amžiaus (gimęs 1915.X.31). 
Nuo 1948 jis Vliko grupės — 
Lietuvių Krikščionių Demokra
tų Sąjungos — įgaliotinis Ita
lijoj, o nuo 1954 —. Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto įgaliotinis.

GOŠTAUTAS IR VENCLOVA 
PEN KLUBO SUVAŽIAVIME

Stasys Goštautas ir Tomas 
Venclova dalyvavo tarptautinio 
PEN klubo suvažiavime, įvy
kusiame spalio 12-13 Barcelonoj, 
Ispanijoj. PEN klubas, įsteig
tas 1921, yra įtakingiausioji pa
saulinė rašytojų organizacija.

Svarstymų pagrindinė tema 

džio po stiklu” įspūdžio. Vienas 
toks darbas parodoj buvo išstaty
tas ir atrodė labai patraukliai. 
Teko patirti, kad Regina Petru
tienė žada tokį užbaigimo būdą 
ateity daugiau vartoti.

Įdomu, kad ji lanko medžio 
meninio apdirbimo kursus ir 
žada geriau pramokti dailidės 
amato. Parodoj išstatytos jos dar
bo kelios žvakidės buvo grakš
čių linijų, išpiautų sekant stili
zuotos augmenijos formomis.

Regina Petrutienė gimė Lietu
voj. Pirografija susidomėjo skau- 
taudama Bostone. Dabar, gyven
dama su savo vyru Alfonsu Pet- 
ručiu Washingtone, D.C., augi
na tris dukreles ir aktyviai daly
vauja lietuvių skaučių judėjime, 
eidama atsakingas pareigas ir 
šalia to dar organizuodama jau
nimui “dailės ratus”. Ji priklau
so prie “Maryland Craftsman 
Guild” ir dalyvauja amerikiečių 
ruošiamose parodose.

Ši paroda, pirmoji tokio masto 
lietuviškoj visuomenėj, įvyko 
Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj spalio 8. Ją suren
gė Palangos tunto vyr. skaučių 
Gražinos būrelis, vadovaujamas 
s. Stasės Koronkevičienės. Jos 
pakvietimu atvyko ir pati dar
bų atlikėja.

Parodos lankytojai turėjo pro
gą stebėti ir deginimo procesą, 
Petrutienei čia pat įrėžiant pir
kėjų vardus ant įsigytų daiktų.

Paroda tęsėsi porą valandų. 
Atsilankė didelis būrys žmonių. 
Beveik visi eksponatai buvo iš
pirkti ir daug užsakyta ateičiai.

Vanda Zelenienė

AIDAI — vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj. Ar 
juos prenumeruoji? Metuose 
išeina 10 didelių numerių. Pre
numerata tik 15 dol. metam. 
Adresas: 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Praeitais metais Vliko tarybos 
narys Jonas Vilgalys ir jo šeima, 
aplankė prel. V. Mincevičių, 
matė, kaip greitai jis dirba. Vil- 
galiai parvežė iš jo Vlikui 4 
tomus italų spaudos iškarpų 
apie Romą Kalantą. Vien tik iš 
pirmųjų metų po susideginimo 
susikaupė 989 puslapiai iškarpų.

Vlikas yra dėkingas prel. Vin
cui Mincevičiui už jo ilgametį 
didžiulį darbą Lietuvos labui ir 
linki daug sveikų bei kūrybingų 
ateities metų. Bieliukas

— “Mažai žinomos literatūros”
— iššaukė diskusijas, kuriose 
ypač gyvai dalyvavo rytų euro
piečiai. Dr. Goštauto pristatytas 
kaip poetas ir Lietuvos Helsin
kio grupės narys, Venclova kal
bėjo apie dabartinę lietuvių li
teratūrą ir rašytojų darbo sąly
gas išeivijoj bei Lietuvoj. Jo 
žodžiam apie cenzūrą ir kūry
binę laisvę ypatingo autentišku
mo suteikė jo paties asmeninė 
patirtis.

“Kalinamųjų rašytojų” (Wri- 
ters in Prison) komiteto pirmi
ninkas anglų žurnalistas ir kriti
kas Michael Scammel savo pra
nešime vėl paminėjo Viktorą 
Petkų. Scammelio pakviestas, 
Venclova vietoj paruošė trumpą 
Petkaus biografiją. Ji bus įteikta 
keliem PEN centram su prašy
mu, kad vienas jų priimtų 
Petkij kaip narį svečią (associa- 
te member). Daugelis Rytų Eu
ropos ir kitų pasaulio šalių raš
to žmonių jau yra priimti tokiais 
nariais ir dabar naudojasi rašy
tojų organizacijų moraline para
ma. Vien tik prancūzų PEN de
legacija yra tokiu būdu priglau
dusi bent dešimt Sovietų Są
jungos autorių. Pastaruoju metu 
prancūzų pavyzdį pasekė ja
ponai ir kiti centrai.

Viena svarbi tema — Sovietų 
Sąjungos priėmimas į tarptau
tinį PEN klubą — tapo vėl 
atidėta. Kai kurių PEN atstovų 
vystoma akcija už sovietinių ra
šytojų vienetų priėmimą atsi
mušė į labai kietą daugumos 
PEN centrų opoziciją. Šis klau
simas žada vėl iškilti ateinan
čiame PEN kongrese, kuris 
įvyks Rio de Janeiro, Brazili
joj, 1979 liepos mėnesį. Buvo 
svarstomas ir rusų disidentų ra
šytojų (Vladimovo ir kitų) laiš
kas iš Sovietų Sąjungos, kuria
me jis prašė pagalbos įsteigti 
“nepriklausomam PEN centrui 
Maskvoj.”

Simpoziumo metu Goštautas 
ir Venclova išplatino Amerikoj 
išleistų lietuvių literatūros ver
timų ir informacinių leidinių. 
Venclovą apklausinėje trijų 
Ispanijos laikraščių —“Vanguar- 
dia” ir “Avui” Barcelonoj ir “EI 
Pais” Madride — koresponden
tai. Juos ypač domino Lietuvos 
Helsinkio grupė, lietuvių laiky
sena krašte, autorių klausimas 
Sovietų Sąjungoj, ūkiniai palygi
nimai tarp komunizmo ir kapita
lizmo, Solženicyno vaidmuo ir 
panašios temos. Vertėju buvo 
dr. Goštautas. (Elta)
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GILIAU PAŽVELGUS J 
CLEVELANDO LIETUVIŲ DIENAS
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Sena ir graži Clevelando L. 
Bendruomenės apylinkės Lietu
vių Dienų tradicija, įvesta prieš 
daugiau kaip 25 metus, tuoj po 
LB apylinkių įsteigimo, ir šiais 
metais buvo tęsiama koncerto ir 
parodos forma spalio 28-29. Ir 
viena, ir kita Lietuvių Dienų 
dalis nagrinėtina su ypatingu 
dėmesiu tai šventei kritiškai į- 
vertinti, pateikiant ir konstruk
tyvių minčių jos gilesniam į- 
prasminimui.

-o-
Šeštadienio vakare DMNP 

parapijos salėj susirinko gausus 
publikos būrys,'nes plačiai iš
reklamuotas Ričardo Daunoro 
koncertas buvo įdomus ne vien 
savo repertuaru, bet ir paties 
solisto asmeniu.

R. Daunoras, 1976 liepos 18 
Paryžiuj pasiprašęs politinio pa
bėgėlio globos, iki to laiko buvo 
Vilniaus universiteto studentų 
dainų ir šokių ansamblio narys. 
Tas ansamblis dalyvavo tarptau
tiniame folkloro festivaly Pran
cūzijoj. Po paskutiniojo koncerto 
Cannes ansamblio nariai iki 
skridimo į Maskvą apsistojo Pa
ryžiuj. Radęs palankią progą, 
R. Daunoras iš ansamblio pasi
traukė ir, sutvarkęs savo politi
nio pabėgėlio statusą, šiuo metu 
studijuoja Stuttgarto aukštojoj 
muzikos ir parodomojo meno 
mokykloj, kurią tikisi baigti su 
operos dainininko-boso ir kvali
fikuoto mokytojo diplomu.

Pirmoji koncerto dalis, susidė
jusi iš harmorizuotų liaudies 
dainų, akomponuojant Cleve- 
lande gerai pažįstamai Ritai Čy- 
vaitei-Kliorienei, nuteikė klau
sytojus labai maloniai, ir solistui 
buvo nesigailėta plojimų. Jis 
liaudies dainom davė savo origi
nalią interpretaciją, teikdamas 
jom daug elegantiško subtilumo 
ir labai jautraus išgyvenimo, 
suprantamo tik tam, kuris dar 
taip neseniai savo kojomis 
mindžiojo gimtąją žemę. Jo bal
sas švelnus, nelabai stiprus, dar 
labiau nukentėjo nuo nedėkin
gos akustikos. Tačiau buvo jau
čiama labai gera mokykla, geras 
balso pastatymas, subtilus piano, 
lengvas legato ir puiki dikcija.

Antroji repertuaro dalis susi
dėjo iš plačiai publikai mažiau 
pažįstamų Beethoveno, Schu- 
berto, Bellini, Puccini kūrinių, 
kurie buvo dainuojami jų origi
naliomis kalbomis — itališkai ir 
vokiškai. Paties solisto pageida
vimu, tarp atskirų programos 
punktų LB jaunimo atstovė Ni
jolė Lenkauskaitė skaitė trum
pus laisvus arijų ir dainų verti
mus.

Turiu prisipažinti, kad man 
nors ir labai malonios pranešė
jos nuolatinis išeidinėjimas į 
sceną labai trukdė ir gadino 
nuotaiką. Jokių klasikinių muzi
kos kūrinių nereikia versti. Gi
lioji muzikos esmė neglūdi žo
džiuose. Klausytojui turi būti 
palikta interpretavimo laisvė, 
kūrinius išgyvenant estetiškai ir 
emociškai, be dirbtinių varžtų.

Rita Cyvaitė-Kliorienė savo 
uždavinį kaip kvalifikuota 
akompaniatorė atliko daugiau 
negu gerai. Jos preciziškas 
akomponavimas pasižymėjo jau
trumu, laisva technika ir sugebė
jimu akimirkos tikslumu prisi

Detroito mergaičių vokalinis vienetas atlieka programos dalį 
Lietuvos Skautų Sąjungos 60 metų sukakties minėjime Det
roite. Nuotr. V. Bacevičiaus

derinti prie soli >ro i i kurie kū
riniai buvo labai komplikuoti 
savo frazavimu ir aukštais tech
nikos reikalavimais. Abiejų lai
kysena scenoj dvelkė orumu ir 
aukštos kultūros mostu. Publika 
reikalavo “bis”. Solistas sudai
navo dar dvi dainas.

Džiugu pastebėti, kad, pasi
baigus programai, išlaiknt rei
kiamą koncerto stilių, LB vado
vybė atsisakė tradicinių pokon- 
certinių kalbų pasitenkindama 
programos dalyvių apdovanoji
mu gėlėmis ir trumpu N. Len- 
kauskaitės pranešimu, kad dalis 
koncerto pelno (būsianti skiria
ma 1979 metų jaunimo kongre
sui remti.

Po koncerto vyko įprastos vai
šės ir šokiai, grojant visų mėgs
tamai Strimaičio kapelai. Vaka
ras buvo visokeriopai pasisekęs.

-o-
Antroji Lietuvių Dienų dalis, 

programose pavadinta lietuvių 
dailės darbų paroda, kurioj, anot 
PLB garbės pirmininko Stasio 
Barzduko sveikinimo žodžių, 
“savo dvasią gaivinam tautiniu 
kultūros penu”, deja, vargiai be
galėtų, net ir esant geriausiem 
noram, būti pakenčiamai įver
tinta. Ji savo turiniu bei pobū
džiu neatitiko nei pavadinimo, 
nei pačios šventės idėjos.

Įžengus į erdvią DMNP para
pijos salę, kurioj dar pasieniuo
se sklaidėsi vakarykščio iškilaus 
koncerto aidai, į akis metėsi 
neplanuotos, netvarkingos mu
gės vaizdas. Pasieniuose ant 
stalų gulėjo išdėstyti privačių 
asmenų iš Lietuvos ir kitų Euro
pos kraštų atsigabenti paveiks
lai, daugiausia abejotinos meni
nės vertės, gausios gintaro dir
binių krūvos. Per salės vidurį 
grupavosi ant grubių trikojų di
delis skaičius, atrodo, paskubo
mis nutapytų “natiurmortų”, be 
perspektyvos prigamintų gamtos 
vaizdelių . . . Susidarė įspūdis 
turgavietės, kurioj be jokio pla
no pavieniai asmenys atsinešė iš 
savo namų ne savo gaminius, o 
tai, kas buvo, jų manymu, rody
tina . . . Čia nebuvo nei Ohio 
lietuvių nuotaikų, nei veiklos, 
nei kultūrinių polėkių ar laimė
jimų.

LB vadovybei pasiskundus, 
kad jau kelinti metai iš eilės 
mūsų iškilieji menininkai nesu
tinką dalyvauti su savo kūriniais, 
aš nebuvau nustebinta. Jų vietoj, 
gerbdama tikrąjį meną, ir aš ne 
kitaip būčiau pasielgusi. Lietu
vių Dienose individualus me
nas netinka. Meno parodom rei
kalinga specifinė atmosfera, de
koracijos, aplinka, planavimas.

Kaip gaivinančios oazės, pri
menančios bent dalį mūsų kul
tūrinio gyvenimo, trys stalai pa
taisė mano labai graudžią nuo
taiką. Prie durų turtingas lietu
viškų knygų knygynas, jau eilė 
metų tvarkomas mūsų populia
raus “knygnešio” J uozo Žilionio, 
talkinant jo žmonai Onai, stebi
no kiekvieną savo leidinių gau
sumu ir įvairumu. Kitame salės 
šone buvo kukliai, bet labai sko
ningai įrengtas Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos “pavil

jonas”. Vos pastovėjus kelias 
minutes prie mokyklos stalo, 
susidarė vaizdas, kad mokykla 
veikia, turi savo istoriją, geras 
mokslo priemones, vadovėlius, 
programas . . . Vlado Bacevi
čiaus mažai išreklamuotas, bet 
įdomus lietuviškos numizmati

kos ir filatelijos rinkinys . . . Visa 
tai byloja apie mūsų kultūrinius 
interesus.

Ir man kilo mintis. Ar ne lai
kas atsisakyti tokio jomarkinio 
lietuvių dienų pobūdžio? Gali
ma būtų sukurti ką nors labai 
efektingo ir įdomaus, sekant 
mokyklos ir knygyno pavyzdžiu. 
Aš įsivaizduoju, kaip atrodytų 
toji pat salė, jei ji būtų išpla
nuota panašiai, kaip skautiškoji 
Kaziuko mugė, jos plotą padali
nant organizacijom ir mūsų 
meno vienetam. Čia būtų malo
nu matyti Čiurlionio ekspona
tus, Grandinėlę, skautus, ateiti
ninkus, Bendruomenės apylin
kę, šaulius ir visus kitus, kurie 
per vienerius metus veikė, dar
bavosi, kūrė.

Įsivaizduoju Nerijos jaunutes 
dainininkes, stovinčias prie savo 
stalo, apsirengusias koncerti
niais drabužiais, pardavinėjan
čias savo ką tik pasirodžiusią 
plokštelę. Ant stalo galėtų būti 
jų nuotraukos, programų pavyz
džiai, gaidos.

Šalpos organizacijos, šalia sa
vo literatūros, galėtų pagaminti 
įspūdingas statistines grafas, ku
riomis trumpai ir aiškiai visuo- 
nei parodytų savo darbo vaisius, 
daugiausia menkai propaguoja
mus, mažai težinomus. Tai ne
būtų savęs iškėlimas, bet reikš
mingų ir naudingų idėjų rekla
ma, reikalinga ir efektinga mūsij 
gyvenime. Skautai, ateitininkai, 
studentai, jaunimo kongreso 
rengėjai — jie visi turi ką paro
dyti . . .

Būtų prasminga turėti ir spau
dos paviljoną su visa mūsų pe
riodine spauda . . . Gal ir ne 
viena prenumerata būtų įsigyta!

Tai iš tikro būtų lietuvių die
nos, kurių metu kiekvienas rastų 
dalį savęs — atpažintų savo 
remiamą organizaciją, rastų savo 
idėjos draugus ir pasijustų 
mūsų didelės, veiklios ir kultū
ringos bendruomenės nariu, ne
būdamas nei dideliu meninin
ku, nei dainininku, nei garsiu 
veikėju, bet rasdamas savo tapa
tybę tame milžiniškame mūsų 
veiklos aruode.

Kviečiu Clevelando LB vado
vybę mano siūlymą svarstyti ir 
bandyti viena ar kita forma jį 
įgyvendinti ateinančiais me
tais . . . Kai daugiau stos, visados 
daugiau padarys.
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Clevelande po sėkmingo Ričardo Daunoro koncerto Lietu
vių Dienose korespondentė A. Balašaitienė kalbasi su so
listu R. Daunoru. Kairėje PLJS atstovė N. Lenkauskaitė, 
Stovi A. Nasvytytė. Nuotr. V. Bacevičiaus

DAIL. PRANO DOMŠAIČIO 
PARODA HAVAJUOSE

Havajuose, Honululu univer
siteto meno galerijoje rengia
ma Prano Domšaičio paroda, ku
ri atidaroma lapkričio 18 ir kuri 
tęsis iki gruodžio 15. Bus išstaty
ta 80 kūrinių — aliejus, akvare
lė, pastelė, grafika, piešiniai, 
siuvinėjimai.

Pranas Domšaitis yra gimęs 
1880 rugsėjo 15 Kuršių kopose, 
Kropynų kaime. Tėvai buvo ūki
ninkai ir norėjo jį palikti ūkyje. 
Meno studijas pradėjo tik 25 me
tų amžiaus. Studijavo Karaliau
čiuje, privačioje studijoje Berly
ne. Toliau dar studijavo Pary
žiuje ir Florencijoje. Keliavo po 
Norvegiją, Rusiją, Olandiją, 
Prancūziją, Šveicariją, Rumu
niją, Turkiją, kur ilgėliau buvo 
sustojęs Konstantinopoly.

Dalyvavo parodose Berlyne, 
Miunchene, Vienoje. Jo pa
veikslų buvo nupirkę Berlyno 
nacionalinė galerija, daug pro
vincijos muziejų ir privačių rin
kėjų. Naciams paėmus valdžią, 
jis buvo įtrauktas į “juodąjį są
rašą”, jam buvo uždrausta pa
veikslus išstatyti parodose. Iki 
to laiko jis pasirašydavo Franz 
Domscheit. Kai jam buvo už
drausta dalyvauti parodose, jis 
iškeliavo į Austriją ir tada ėmė 
pasirašinėti Pranas Domšaitis. 
Tapė žmonėm prieinamas temas 
— gėles, kalnus, kad galėtų pra
gyventi, nes tuo metu prasidė

Žinios iš Lietuvos pasiuntinybės
Spalio 21 Washingtone įvyko 

iškilmingas Jungtinių Tautų mi
nėjimas. Jį globojo JAV prezi
dentas ir viceprezidentas.

Valstybės sekretorius Vance ir 
jo žmona garbės svečiais buvo 
pakvietę visų diplomatinių misi
jų šefus Washingtone su žmono
mis, jų tarpe ir Baltijos valsty
bių atstovus.

Garbingųjų svečių sąraše figū
ravo Andrew Young, Amerikos 
ambasadorius prie Jungtinių 
Tautų, buvę valstybės sekreto
riai Henry A. Kissinger, VVilliam 
P. Rogers, Dean Rusk ir amba
sadorius Arthur J. Goldberg.

Ypatingai buvo pagerbtos kal
bomis ir plojimais Izraelio ir 
Egipto delegacijos, atvykusios į 
Washingtoną tęsti taikos dery
bų.

Minėjimas prasidėjo koncertu 
Kennedy Center. Dainavo pasi
žymėjusi operos solistė (negrė) 
Clamma Dale, kilusi iš Pennsyl- 
vanijos.

Po koncerto Washington Hil- 
ton viešbuty buvo iškilminga va
karienė.

-o-
Pastaruoju metu Lietuvos at

stovas ir O. Bačkienė dalyvavo 
Brazilijos, Korėjos ir Nigerijos 
ambasadorių priėmimuose jų 
tautų švenčių proga bei kituose 
priėmimuose, atstovaudami Lie
tuvai.

Mirus popiežiam Pauliui VI ir 
Jonui Pauliui I, Lietuvos at
stovas dr. S.A. Bačkis pareiškė 
užuojautą Apaštaliniam delega
tui JAV ir delegatūroj pasirašė 
užuojautų knygoj. Delegato 
kvietimu jis atstovavo Lietuvai 
visose iškilmingose pamaldose 
ryšium su popiežių mirtimis bei 
vainikavimais. 

jo pasaulinis karas. Po karo at
sidūrė tarp tų lietuvių, kurie bu
vo pasitraukę iš Lietuvos ir ap
sigyvenę Austrijoje. Jį gerai pa
žinojo dail. Telesforas Valius, 
kuris ir pristatė jį tada lietuviš
kai visuomenei.

Paskui greitai jis išemigravo į 
Pietų Afriką, kur jo žmona Adel- 
heid Armhold gavo dainavimo 
mokytojos vietą CapeTown uni
versitete. Gyvenant Afrikoje, 
dar labiau suklestėjo jo menas. 
Jis mirė 1965. Jo žmona dabar 
gyvena Havajuose, yra ištekė
jusi už buvusio Prano Domšai
čio mokinio Kazio Žvirono. Ten 
jie ir nusigabeno paveikslus.

Dail. Pranas Domšaitis su
brendo vokiečių ekspresionistų 
dailės įtakoje. Dar jam turėjo 
įtakos ir Van Gogh, Cezanne, 
Matisse, Max Liebermann, 
Erdavar Munch.

Būtų gera, kad kokia stipri or
ganizacija, kaip Lietuvių Bend
ruomenė, įmtųsi iniciatyvos jo 
kūrinių parodas surengti dides
nėse lietuviškose kolonijose. 
Būtų verta iš arčiau pažinti jo 
meną. Jis save laikė lietuviu, 
Lietuvoje lankėsi bent keletą 
kartų. Iš lietuvių dailininkų 
labiausiai draugavo su Telesfo
ru Valiumi, kuris, deja, mirė 
praeitų merų gruodžio mėn. Šios 
parodos proga jis būtų galėjęs 
kur kas daugiau parašyti, (p.j.)

-o-
Pasiuntinybę aplanko ir joj in

formuojąs i nemaža įvairių žmo
nių. Jų tarpe paminėtini: L. Va
liukas, ponai Radveniai iš Los 
Angeles, Gintaras Karosas su 
draugu iš Bostono, Vak. Vokie
tijos L. B-nės atstovas PLB sei
me R. Tendzegolskis su žmona, 
Vilija Avižonytė iš Albuquerque 
(N.M.), ponai Aleksiai iš Flori
dos, kurie pasiuntinybei pa
dovanojo Dariaus ir Girėno 
biustą. Taip pat pasiuntinybėj 
lankėsi PLB pirmininkas inž. V. 
Kamantas, Altos pirmininkas dr. 
K. Bobelis, prof. dr. Pranas Zun
de su sūnum, dr. Saulius Naujo
kaitis, L. B-nės pirmininkas 
VVashingtone, poetas laureatas 
Nadas Rastenis iš Baltimorės, 
lietuvių kilmės amerikiečiai iš 
Scranton, Pa., New Hampshire, 
Manhattan Beach, Calif., 
Springfield, Va., kelių universi
tetų studentės ir studentai, kurie 
norėjo ne tik aplankyti pasiunti
nybę, bet ir gauti literatūros 
apie Lietuvą savo studijų 
tikslam.

Iš kitų apsilankiusiųjų pami
nėtini: Vliko politinės komisi
jos pirmininkas Stasys Lūšys, 
Tautos Fondo valdybos pirmi
ninkas J. Giedraitis, advokatas 
Ernest Raskauskas Jr., J. G Si
mams, adv. John Hudson iš Dės 
Moines, Iowa advokatas Frank 
Morkūnas su žmona iš Great La
kęs, III.

Be to, didelį susidomėjimą 
parodė Lietuvos klausimu Mor
monų Bažnyčios misionieriai, 
kurie ne tik aplankė pasiunti
nybę, bet išeidami ir pasimeldė 
už Lietuvą.

Atsiųsta 
paminėti

PASAULIO LIETUVIŲ KATA- 
LIKŲ ŽINYNAS — World Lith
uanian Catholic Directory. 
Editor: Rev. Casimir Pugevi
čius. 1979. Išleido Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų Kuni
gų Vienybė. Mecenatas — kun. 
Pijus Čėsna. Spausdino Pranciš
konų spaustuvė Brooklyne. 80 
psl. Kaina 5 dol. Gaunama Kuni
gų Vienybės įstaigoj, 351 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Iki 1970 m. buvo išleistos 
penkios išeivijoj esančių kunigų 
sąrašų laidos, vardu Elenchus. 
Jas redagavo kun. Titas Narbu
tas. Po jo mirties pradėtas leis
ti “Pasaulio lietuvių katalikų ži
nynas”, redaguojamas kun. Ka
zimiero Pugevičiaus. Pirmoji 
laida išleista 1975. Dabartinė 
laida, su ateinančių metų data, 
yra antroji.

Šioj naujojoj laidoj yra šie są
rašai: vyskupai už Lietuvos ribų, 
kunigai išeivijoj, parapijos ir 
misijos išeivijoj, moterų vienuo
lijos, vyrų vienuolijos, laikraš
čiai ir žurnalai. leidyklos ir 
spaustuvės, ligoninės ir senelių 
namai, išeivijoj mirę lietuviai 
kunigai, organizacijos, lietuvių 
katalikų centrai.

Redaktorius apgailestauja, 
kad nespėjo redakcijos laiku pa
siekti kunigų bei parapijų Lietu
voj sąrašas. Tuometinis jų sąra
šas buvo įdėtas į pirmąją laidą. 
Šioj antrojoj praplėstas vienuoli
jų skyrius.

Leidinys dedikuojamas jo me
cenatui kun. Pijui Čėsnai, vy
riausiam savo amžium lietuvių 
išeivijos kunigui. Yra įdėtas ir 
jo atvaizdas. Informacijos patei
kiamos lietuvių ir anglų kalbo
mis.

Joseph Ehret —: BLICK IN 
DIE ZEIT. Eine weltpolitische 
Umschau. Išleista Šveicarijoj. 
Basei 1978. 52 psl.

Knygutė vokiečių kalba. Dar
bininkui atsiųsta su lietuvišku į- 
rašu. Tas įrašas — Su geriausiais 
linkėjimais — mielas visiem 
lietuviam, tarp kurių šios knygu
tės autorius prof. dr. Juozas Ere
tas gyveno, su kuriais dirbo, už 
kuriuos kovojo ir tebekovoja. Su 
geriausiais linkėjimais Lietuvai 
ir lietuviam jis rašo ir studijas 
kitataučiam, iškeldamas mum 
rūpimus klausimus.

Šioj studijoj — Žvilgsnis į 
laiką — apžvelgiama pasaulinė 
politika. Įžvalgiai. rašoma apie 
Sovietų pavojų, gresiantį visam 
pasauliui net ir neutraliem švei
caram, autoriaus tautiečiam, ku
riem ši studija ir skiriama. Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos okupa
vimą autorius pateikia kaip bū
dingus Sovietų imperializmo 
pavyzdžius. Sovietus esą gali
ma sustabdyti tvirtai susijungus 
Europos ir viso pasaulio jėgom. 
Šveicarija turinti atsisakyti neut
ralumo politikos.

Vytautas Kerbelis — LIETU
VIŠKOS MIŠIOS CHORUI. 
1978. New York. Išleido N.N. 
Spausdino Pranciškonų spaustu
vė Brooklyne. 8 didelio formato 
puslapiai. Kaina 1 dol. Užsisakę 
20 egz., ar daugiau gauna 25% 
nuolaidą. Kreiptis į autorių: Vy
tautas Kerbelis, 63-23sWether- 
ole St., Rego Park, N.Y. 11374.

Autorius — žinomas veikėjas 
lietuvių muzikų tarpe, Muzikos 
Žinių redaktorius, muzikinių 
konkursų laimėtojas.

Leidinio metrikoj rašoma: 
“Esant trūkumui lietuviškų mi
šių ir naujesnių giesmių chorui, 
leidžiame šį leidinėlį, kur gies
mės yra prieinamos visokio pa
jėgumo chorams. Jos parašytos 
laisvesne harmonija, paneigiant 
kai kurias pasenusias taisykles 
ir tuo gaunant įdomesnio skam
bėjimo”.

Turinys: Įžanginė giesmė, 
Viešpatie, pasigailėk, Aleliuja, 
Aukojimo giesmė, Šventas, Ak
lamacijos, Dievo Avinėli, Komu
nijos giesmė, Pabaigos giesmė.

Lietuviška knyga — geriausia 
dovana!
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ATEITIES AUŠRA
Straipsnius, korespondencijas, laikraštėlius bei kitas įdomybes siųskit: 
“Ateities Aušra”, 86-01 115 St., Richmond Hill, N.Y. 11418.
Redaguoja Rasa Razgaitienė —Tel. (212) 849-6233

RYTŲ GLOBĖJŲ ŽIDINIO SUVAŽIAVIMAS
Philadelphijos Šv. Andriejaus 

parapijos patalpose spalio 22 su
sirinko grupelė ateitininkų. Šis 
“mini” suvažiavimas buvo su
šauktas Jūros Viesulienės, kuri 
dirba su Philadelphijos ateiti
ninkų jaunimu. Suvažiavom 
globėjai ir vadovai iš rytinio 
pakraščio. Dalyviai buvo šie: 
Ateitininkų Federacijos vadas 
dr. Petras Kisielius, sesuo Mar
garita Bareikaitė iš Putnamo, 
Pranas Baltakis iš VVashingtono, 
Irena Eivienė iš Brocktono, Liu
da Gudelienė, Gražina Janušie
nė ir Rasa Razgaitienė iš New 
Yorko, kun. K. Sakaluskas, J. 
Kananavičius ir Jūra Viesulienė 
iš Philadelphijos.

-o-
Šeštadienio rytą važiuoda

mos į suvažiavimą, aptarėm 
veiklos problemas, jos apimtį, 
tikslą ir kryptį. Buvom ypatin
gai susirūpinusios savo New 
Yorko apsnūdusia organizacija. 
Įėjusios į parapijos salę, pasi- 
sveikinom su atvykusiais ir 
skaniai pasivaišinom paruoštom 
vaišėm. Tada žengėm laiptais į 
viršų, į lietuviškos mokyklos 
klasę. Ten pradėjom darbą.

Suvažiavimas pradėtas maldą. 
Philadelphijos ateitininkų sen
draugių pirmininkas J. Kanana
vičius pasveikino susirinkusius 
ir pristatė Federadijos vadą dr. 
P. Kisielių.

Federacijos vadas apibūdino 
Federacijos planus, rūpesčius ir 
atliekamus darbus. Jis pabrėžė

ATEITIES PREMIJOS JAUNIMUI
Ateities vakare Chicagoj 

spalio 14 buvo įteikta 30 pre
mijų 1977-78 jaunimo konkur
so laimėtojam.

JAUNIMUI 19-30 METŲ 
AMŽIAUS

Už reportažą
Speciali premija — Linui Ko

jeliui iš Los Angeles už repor
tažą “Jaunimo protesto žygis 
Washingtone” (Ateitis, 1978, 1 
nr., 14 psl.). 50 dol. mecenatas
— inž. Pranas Baltakis.

Už knygos recenziją
Speciali premija — Marijai 

Eivaitei iš Chicagos už Jurgio 
Gliaudos romano “Narsa gy
venti” knygos recenziją (Ateitis, 
1978, 6 nr., 206 psl.). 50 dol. 
mecenatai — dr. Juozas ir Agnė 
Kižiai.

Už prozą
Pirmoji premija — Daivai 

Markelytei iš Cicero, III., už 
apysaką “Kartus alus” (spausdi
nama Ateity). 50 dol. mecenatas
— inž. Pranas Baltakis.

Už poeziją
Pirmoji premija — Jolantai 

Malerytei iš Haifa, Izraelio 
(Ateitis, 1978, 5 nr., 162 ir 
168 psl.). 50 dol. mecenatas — 
inž. Pranas Baltakis.

Antroji premija — Linui Rim
kui iš Chicagos (spausdinama 
spalio nr.).

Už veiklos aprašymus
Pirmoji premija padalinta Ra

mūnei Kubiliūtei už studentų 
ateitininkų suvažiavimo apra
šymą (Ateitis, 1978, 2 nr., 70 
psl.) ir Danutei Saliklyteiuž Stu
dentų Ateitininkų Sąjungos už
sienio skyriaus apžvalgą, 1976- 
1977 (Ateitis, 1978,2 nr., 71 psl.). 
Abi yra iš Chicagos. 50 dol. me
cenatė — Ateitininkų Sendrau
gių Sąjungos centro valdyba.

Už veiklos fotografijas
Pirmoji premija — Jonui Kup

riui iš Cicero, 111., už veiklos 
fotografijas per ištisus metus, o 
ypač už IX ateitininkų kongreso 

jaunučių svarbumą organizaci
jos rėmuose ir paaiškino apie 
naujai sukurtą jaunučių sambū
rį-

Jūra Viesulienė perskaitė 
sveikinimą iš dr. A. Damušio. 
Ji pristatė mum globėjų židinio 
idėją, kurią siūloma įgyvendinti 
Ateitininkų Sendraugių Sąjun
gos rėmuose. Kadangi rytuose 
koncentruojamasi prie jaunimo 
subūrimo ir suorganizavimo, nu
tarta, kad šiam pakraščiui vado
vaus J. Viesulienė ir P. Balta
kis. Jie stengsis koordinuoti 
veiklą ir palaikys ryšius tarp 
kuopų vadovų ir globėjų.

Po to vyko vietovių veiklos 
pranešimai. Vaizdas atrodė iš 
karto gan liūdnas. Bet pasiskirs- 
tėm darbais ir kartu, vienas ki
tam ranką ištiesdami, esam pasi
ryžę situaciją smarkiai pataisyti.

Prieš atsisveikindami su dr. P. 
Kisielium, kuris turėjo anksčiau 
išvykti, jam pasisakėm savo nuo
mones apie rytų problemas, 
ypatingai pabrėždami Padėkos 
dienos moksleivių kursų svarbą. 
Ideologinių kursų sugrąžinimas 
į rytus nepaprastai padėtų rytų 
veiklai. Dr. Kisielius mum pa
žadėjo šių kursų perkėlimo rei
kalingumą iškelti kun. St. Ylai 
ir visai tarybai.

Palydėję dr. Kisielių, grįžom į 
klasę ir tęsėm pokalbį. J. Viesu
lienė pristatė mum jaunučių 
programą, kuri jau yra išspaus
dinta. Ji apima ketverių metų 

vaizdus (Ateitis, 1977, 8-9 nr.). 
50 dol. mecenatė — Ateitininkų7 
Sendraugių Sąjungos centro val
dyba.

Dvi specialios premijos (po 25 
dol.) už įspūdingas jaunimo žy
gio Washingtone nuotraukas 
(Ateitis, 1978, 1 nr.) — Rimantui 
Žemaitaičiui iš Chicagos ir Linui 
Mikulioniui iš Sterling Heights, 
Mich. Mecenatai — dr. Antanas 
ir Elena Razmai.

Už meno fotografijas
Pirmoji premija — Jonui Kup

riui iš Cicero, III., už “Šventojo 
narvo” dramos vaizdus (Ateitis, 
1977, 8-9 nr.). 50 dol. mecena
tai — dr. Antanas ir Elena Raz
mai.

Antrojo premija — Algiui 
Norvilai iš Brooklyno, N.Y. 
(nuotraukos dar nepanaudotos).

Už iliustracijas
Pirmoji premija — Taurai Za

rankaitei iš Redford, Mich. (Atei
tis, 1978, 4 nr., 127-128 psl.). 
50 dol. mecenatas — inž. Pranas 
Baltakis.

Antroji premija — Petrui San- 
danavičiui iš Los Angeles, Calif. 
(Ateitis, 1978, 4 nr.; ir kitos, dar 
nepanaudotos).

MOKSLEIVIAM
Už aprašymą
Pirmoji premija — Algiui iš 

Punsko už vaizdžių stilium pa
rašytą apybraižą “Punskas — 
mano brangi gimtinė” (spausdi
nama rugsėjo nr.). 50 dol. me
cenatė — Gajos korporacija.

Už apysaką
Pirmoji premija — Vitui La- 

niauskui iš Cicero, III., už be
vardę apysaką (dar nespausdin
ta). 50 dol. mecenatė — Chica
gos studentų ateitininkų draugo
vė.

Antroji premija — Rūtai Kon- 
čiūtei iš Cicero už apysaką 
“Omega” (dar nespausdinta).

Už rašinį
Pirmoji premija—Vilijai Dė- 

dinaitei iš Rochesterio, N.Y., už 
rašinį apie JAV rytinio pakraš
čio ateitininkų padėtį (Spausdi
namas lapkričio numery). 50 
dol. mecenatė — Ateitininkų 

veiklą. Yra sueigų temos, žai
dimai ir vadovavimo bei auklė
jimo metodai. Ši medžiaga dar 
gali būti gražiai papildoma Put
namo seselių išleista religine 
programa, jaunimo maldaknygė
mis ir giesmynėliais.

Programą vyresniem moks
leiviam yra paruošusi Lilė Gra- 
žulienė. Jos išspausdintos dar 
neturėjom. Tačiau J. Viesulienė 
mum ją apibūdino, pristatydama 
jos bendrus bruožus ir susirinki
mų planus.

Suvažiavimas praėjo sklan
džioj ir draugiškoj nuotaikoj. 
Visus rišo bendras rūpestis dėl 
ateitininkiško jaunimo ir jo atei
ties. Man rodos, kad per tą vie
ną dieną daug atlikom. Visi da
lyviai įsijungė į diskusijas, kal
bas. Netruko idėjų, siūlymų ir 
organizacimosi darbui.

Grįžom į New Yorką tą patį 
vakarą. Ir vėl važiuodamos kal
bėjom apie savo jaunimą ir pla
nus jų veiklai. Idėjų buvo tiek 
pat daug, kaip ir keliaujant į su
važiavimą. Bet grįždamos bu
vom ramesnės, žinodamos, kad 
turim rytiniame pakrašty bend
radarbių, su kuriiais kartkarčiais 
galim pasidalinti įspūdžiais ir 
prašyti pagalbos.

Viliuosi, kad šis suvažiavimas 
bus pradžia glaudaus ryšio tarp 
rytų globėjų ir vadovų bei pra
džia stiprios mūsų veiklos!

Rasa

Sendraugių Sąjungos centro val
dyba.

Antroji premija — Vitui La- 
niauskui už Aloyzo Barono ro
mano “Abraomo sūnus” recenzi
ją (dar nespausdinta).

Už poeziją
Pirmoji premija — Loretai 

iš okupuotos Lietuvos (Ateitis, 
1978, 4 nr., 137-138 psl.). 50 
dolerių mecenatė — Ateiti
ninkų Sendraugių Sąjungos 
centro valdyba.

Antroji premija — Gintarui 
Vaišniui (gauta iš Neringos sto
vyklos; numatoma spausdinti 
lapkričio nr.). 1

Už veiklos aprašymus
Pirmoji premija — Daliai Mu- 

sonytei už 1977-1978 mokslei
vių žiemos kursų aprašymą 
(Ateitis, 1978, 6 nr., 213 psl.). 
50 dol. mecenatas — kun. Sta
sys Yla.

Dvi antrosios premijos: Gied
rei Čepaitytei iš Toronto (Ateitis, 
1978, 5 nr., 176 psl. ir lapkričio 
nr.) ir Viktutei Venclovaitei iš 
Deerfield, Ilk, (spausdinama 
lapkričio nr.).

Už meno fotografijas
Pirmoji premija — Daivai Gri- 

gaitytei iš Northbrook, III. (nuo
traukos dar nespausdintos). 50 
dol. mecenatas — Vytautas Šo- 
liūnas.

Antroji premija — Linai Gri- 
gaitytei iš Northbrook, 111. (nuo
traukos dar nespausdintos).
Už veiklos fotografijas

Pirmoji premija — Daliai Mu- 
sonytei iš Oak Lawn, III. (nuo
traukos spausdintos rugsėjo nr.). 
50 dol. mecenatai — dr. Petras ir 
Stefa Kisieliai.

Antroji premija — Viktorui 
Radvilai iš Cicero, III. (Ateitis, 
1978, 4 nr.).

Už iliustracijas
Pirmoji premija — Rimai Va

liulytei iš Chicagos (Ateitis, 
1978, 4 nr., 137 psl.). 50 dol. 
mecenatai — dr. Petras ir Stefa 
Kisieliai.

Antroji premija — Gyčiui Ši
maičiui (gauta iš Neringos sto
vyklos; spausdinama lapkričio 
nr.).

Ateitininkų sendraugių stovykloje Kennebunkporte. Nuotr. P. Ąžuolo

KŪRYBINĘ UGNĮ PERDUOTI ATEINANČIAI 
KARTAI
Ateities vyr. redaktoriaus 

kun. dr. Kęstučio Trimako žo
dis jaunimo konkurso premijų 
įteikimo iškilmėse spalio 14 
Jaunimo Centre, Chicagoj

Ateities žurnalas, gyvuodamas 
jau 67 metus, visada skatino, 
puoselėjo, skelbė ir įvertino jau
nimo kūrybą. Ateity pirmuosius 
savo eilėraščius spausdino poe
tas Jonas Aistis. Jos puslapiuo
se reiškėsi Aloyzas Baronas, Ka
zys Bradūnas, Bernardas Braz
džionis, Kotryna Grigaitytė, Vy
tautas Mačernis, Vincas Myko
laitis-Putinas, Julija Švabaitė, 
Antanas Vaičiulaitis ir eilė kitų 
poetų, beletristų. Joj savo idėjas 
skelbė mąstytojai Antanas Ma
ceina, Stasys Šalkauskis, Ją rė
dagavo, jauni būdami, Jonas čius metus iš eilės ji laimi pir- 
Grinius, Antanas Maceina, Ka- mąją poezijos premiją vyresnio 

amžiaus jaunimo tarpe.žys Bradūnas. Jos paskelbtą lite
ratūrinio rašinio konkursą lai
mėjo Henrikas Nagys.

Ir šiandieninė Ateitis žengia 
tuo pačiu keliu. Kas mėnesį 
čia pasirodo moksleivių kūrybi
nių bandymų “Atžalų” skyrius. 
Kiekvienam numery savo idėjas 
reiškia ir piešiniais bei fotogra
fijom numerį iliustruoja studen
tai. Be viso to, Ateitis, atgaivi
nusi seniau įsigalėjusią tradiciją, 
kasmet skelbia jaunimo konkur
sus. Šie atgaivinti konkursai ski
riasi nuo ankstesniųjų tuo, kad 
1) konkurse svarstomi visi Atei
čiai įteikti, ne vien specialiai 
konkursui skirti darbai ir 2) kon
kursas kasmet apima ne vieną 
kitą sritį, bet jų eilę — straips
nius, poeziją, beletristiką, iliust
racijas, fotografijas ir kita.

Per pastaruosius metus augo 
tiek konkurso premijų laimėtojų 
skaičius, tiek išdalinamų pinigų 
suma, tiek jaunimo susidomėji
mas konkursu. 1975-76 metais 
buvo 24 premijų laimėtojai; 
1976-77 — 22, o 1977-78 — 
30.1975-76 išdalinta 650 dolerių, 
1977 — 700, o šiemet — 750.
1975- 76 specialiai konkursui at
siųstų darbų beveik nebuvo;
1976- 77 — jau buvo kiek dau
giau; šiemet jų dar daugiau, 
ypač moksleivių.

-o-
Tauta neišsilaiko, išsenka, 

merdi ir miršta, jei joj nėra kū
rybingų žmonių. Išeiviam gre
sia pavojus išsekti ir išnykti ne 
vien nutaustant ir nebevartojant 
savos kalbos, bet ir kūrybines 
pajėgas nukreipiant nuo savo 
tautos į gyvenamą kraštą, iš kur 
duona ir pragyvenimas.

Kol mūsų išeivijoj, mūsų tar
pe, jaunimo kūrybiniai darbai ' 
bus tikrai vertinami — nebūti
nai skiriant už juos stambias 
pinigines sumas, bet iškeliant jo 
pastangas bei atkreipiant į jį 
dėmesį, tol galim tikėtis, kad jis 
savo kūryba reikšis mūsų tarpe.

Jaunimas pats pasisako, kad 
viešas dėmesys jį skatina. Štai 
10-12 m. jaunių grafikos bandy
mam pasirodžius Ateity, jų glo
bėjas Balys Lukošiūnas parašė 
redaktoriui: “Padrąsinai. Kai pa
sakiau, kad bus atspausdinta 
Ateityje, tai berniukai pasidarė 
darbštesni ir kūrybingesni” 

(Ateitis, 1977, 6 nr., 205 psl.). 
Gi jauna iliustratorė Rima Valiu
lytė, laimėjusi premiją, pasisa
kė: “Šis įvertinimas man yra pa
skata ir toliau piešti” (Ateitis, 
1978, 1 nr., 40 psl.).

Kūrybinių pastangų prasmę 
aiškiausiai apibrėžė Jolanta Ma- 
lerytė. Jos motina — lietuvių 
kalbos mokytoja. Jos tėvas — žy
das. Su tėvais prieš ketverius 
metus iš okupuotos Lietuvos at
vyko į Izraelį. Laimėjusi pir
mąją poezijos premiją 1976, ji 
rašė: “Nors užaugau mišrioje 
šeimoje, pasirinkau sau lietuvės 
tautybę. Manau, kad mano poe
zija bus kaip tiltas, jungiąs mane 
su lietuviška išeivija. Dabar aš 
jaučiuosi jos maža dalele” (Atei
tis, 1976, 9 nr., 317 psl.). Už jos 
žodžių — pasiryžimas: jau tre-

Ne tik apsisprendimas lietu
viškai rašyti, bet ir tematika 
dažnai rodo kurti mėginančio 
jaunimo ryšį su tauta, jos rū
pesčiais bei reikalais.

Jaunų laimėtojų tarpe šiemet 
randam Algį iš Punsko, sklan
džiu stilium liaupsinantį savo 
gimtinę — lietuvišką . . ., įsidė- 
mėkim, lietuvišką Punską. 
Gi vaizduotės sparnais nešamas 
Vitas Laniauskas Amerikos že
mėj sapne Dainavos stovykla
vietėj susitinka su velniu, kuris 
ragina kalbėti lietuviškai.

Arčiau kietos tikrovės, Linas 
Kojelis gyvam reportaže atvaiz
duoja savo ir savo draugų nuo
taikas žygiuojant prie Sovietų 
ambasados Washingtone. Dėka 
jo ir Lino Mikulionio bei Ri
manto Žemaitaičio, kurie pavo
jingose sąlygose foto aparatais 
užfiksavo savo draugų susidūri
mus su amerikiečių policija, sau- 
gojančia kelius į Sovietų amba
sadą, Washingtono demon
stracijom skirtame Ateities 1978 
sausio numery buvo išspausdin
ti “bene aplamai mūsų spaudoje 
geriausiai paruošti šio įvykio ap
rašymai ir jų vizualiniai įformi
nimai puslapiuose” (Draugo 
priedas, 1978 vasario 11).

DARBININKO SKAITYTOJŲ 
VAJUS

Darbininkas vėl kviečia visus skaitytojus į talką su
rasti naujų skaitytojų. Daug skaitytojų iškeliavo amžiny
bėn ir jų vietas užimti ieškomi bent800 naujų skaitytojų.

Administracija prašo skaitytojų surasti bent vieną nau
ją skaitytoją ar prisiųsti adresą asmens, kurs pageidau
tų skaityti Darbininką. Iki šių metų pabaigos Darbininkas 
bus siunčiamas už 1 dolerį. Per šių metų likusius mėne
sius ir per visus 1979 metus naujiem skaitytojam Darbi
ninkas bus siunčiamas tik už 10 dol. Nepagailėkit dole
rio ir padėkit Darbininkui skleisti lietuvišką žodį.

Laukiam Jūsų talkos ir iš anksto dėkojam.

T. Petras Baniūnas, OFM 
Darbininko administratorius

-o-
Kokie kūrėjai, tokia ir tauta. 

Kokie ateities kūrėjai, tokia ir 
tautos ateitis.

Rašyt. Jurgis Gliaudą, atsiliep
damas į “Antai” komentarą “Kur 
kartos susitinka” (Ateitis, 1976, 
8 nr., 269 psl.), vyresniosios- 
jaunesniosios kartos ryšių esmę 
ir tikslą apibūdino kaip reikalą 
“išeivijoj kūrybinę ugnį išlaikyti 
kitoj kartoj” (Ateitis, 1977, 1 nr., 
24 psl.).

Tiek Ateities žurnale, tiek jos 
skelbiamuose konkursuose susi
tinka vyresnioji ir jaunesnioji 
kartos. Čia stengiamės tą kūry
binę ugnį perduoti, įvertindami 
ateinančių dienų kūrėjus, net ir 
jų pirmus, jaunus, tiek drąsius, 
tiek nedrąsius, žingsnius.

Susitinkam.
Jaunieji autoriai, sveikinam 

jus, bandančius įžiebti kūrybinę 
ugnį savo darbais.

O jum, mieli mecenatai ir 
jaunų autorių bičiuliai, dėkojam, 
kad jų kūrybinius bandymus 
taip įvertinat.

Mačiau, girdėjau
— N. Y. vyresniųjų mokslei

vių ateitininkų pirmame šių 
metų susirinkime Kultūros Židi
ny išrinkta nauja valdyba. Ją 
sudaro: Paulius Gudelis ir To
mas Ivaška — kopirmininkai, 
Gintaras Vaišnys — iždininkas, 
Stasys Janušas — koresponden
tas. Susirinkimo metu aptarti 
veiklos planai ir darbai. Vyres
niem vadovauja Algis Norvilą 
ir Rasa Razgaitienė.

— N. Y. moksleivių ateitinin
kų kuopos globėja yra Liuda Gu
delienė. Dvasios vado pareigas 
eina kun. Kazimieras Pugevi- 
čius.

— N. Y. jaunučių ir jaunių 
grupėm vadovauja Rasa Bobely- 
tė ir Eglė Zikaraitė. Numatoma 
turėti sueigas bent sykį per mė
nesį. f

— N. Y. sendraugių buvusiai 
valdybai pavesta surasti kandi
datus naujai valdybai. Rinkimai 
bus vykdomi rinkiminiu būdu.
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KUKLAUS KUNIGO JUBILIEJUS

Kun. J. Degučio 40 m. kunigystės proga

Philadelphijos lietuvių Šv. 
Andriejaus parapijos klebonas 
yra kun. Jurgis Degutis, šiemet 
gegužės 26 atšventęs savo 40 
m. kunigystės jubiliejų. Jokių 
iškilmių ta proga nebuvo, nes 
kaip tik tą pačią dieną buvo į- 
šventintas jaunas kuhigas ir Šv. 
Andriejaus bažnyčioj vyko iškil
mingos primicijų mišios. Kun. J. 
Degutis vėliau prasitarė: “Jau 
praėjo — praėjo. Kam čia rei
kia . . .” Šiuo kuklumo ženklu jis 
žymi visą savo darbą parapijoj.

Kleb. kun. J. Degutis gimė 
1910.XII.30 Minersville mies
tely, Pa. Jam esant vos 12 m., mi
rė tėvas. Šeimoj liko trys vaikai, 
vėliau visi pasirinkę dvasinį luo
mą; kunigas Jurgis, brolis kun. 
Andrius (miręs) ir sesuo Ona, 
dabar vienuolė Verona.

1928 įstojo į Šv. Karolio ku
nigų seminariją, Overbrook, Pa. 
Kunigu įšventintas 1938.V.26. 
Vikaravo įvairiose Philadelphi
jos arkivyskupijos lietuvių para
pijose, kol 1966.XII.6 buvo pa
skirtas Šv. Andriejaus parapijos 
klebonu, mirus šios parapijos 
įkūrėjui kun. JJ. Čepukaičiui.

Turbūt nė vienoj lietuvių kle
bonijoj šiame krašte sekmadie
niais ir šeštadieniais nėra tiek 
žmonių judėjimo, kaip Šv. And
riejaus parapijos. Čia repetuoja 
choras, vyksta įvairių pasaulie
čių organizacijų posėdžiai, žai
džia po mišių vaikai. Ir kiekvie-

PHILADELPHIA, PA.

Ateitininkų pabendravimas

Kiekvieneriais metais Phila
delphijos ateitininkai rudens 
metu susirenka pabendravimui. 
Šiemet tai vyko spalio 15. Mi
šias Šv. Andriejaus bažnyčioj 
už gyvus ir mirusius ateitinin
kus užprašė sendraugiai. Po mi
šių ateitininkai, jų šeimų nariai 
bei prijaučiu buvo kviečiami į 
parapijos salę.

Juozas Kananavičius, ateiti
ninkų sendraugių valdybos pir
mininkas, susirinkimą pradėjo 
malda. Susikaupimo minute pa
gerbti mirusieji ateitininkai.

Į prezidiumą buvo pakviesti 
visi Philadelphijos ateitinin- 
kiškų organizacijų pirmininkai: 
jaunučių — Tauras Viesulas, 
moksleivių — Aušra Gečytė, 
studentų — Algis Šalčiūnas, o 
sendraugiam atstovavo J. Kana
navičius.

J. Kananavičius, pasidžiaugęs 
gražia ateitininkų veikla, paste
bėjo, kad į sendraugių gretas 
paskutiniu metu įstojo keturi 
nauji, daug žadą ne tik ateiti- 
ninkiškų idealų propagavime, 
bet ir visos kolonijos veikloj, 
žmonės. Tai Stasys Rudys, Živi
lė Rudienė, Jūratė Krokytė-Stir- 
bienė ir Laimutis Radžius.

Vida Bendžiūtė susirinkusiem 
pristatė moksleivius ateitinin
kus, suminėdama jų amžių, lan
komą mokyklą bei pomėgius. 
Danutė Pliuškonytė supažindi
no su jaunučiais ir jauniais.

Jūra Viesulienė, jaunučių glo
bėja, pristatė pas mus neperse
niausiai aktyviai pradėjusį reikš
tis kalbėtoją St. Rudį. St. Rudys 
nuo mažens yra ateitininkas, 
perėjęs lituanistines mokyklas, 
baigęs chemijos mokslus, šiuo 
metu mokytojauja Vinco Krėvės 
lituanistinėj mokykloj ir yra tos 
mokyklos vedėjas. Gyvendamas
Wilmington, Del., toli nuo Phi- Namų vardu atsisveikino Vincas

Šalčiūnas. Tautinės Sąjungos 
vardu padėką ir linkėjimus pa
reiškė V. Matonis.

Prisiminimui buvo įteiktos 
trys simbolinės dovanėlės: pui
kus Philadelphijos albumas, 
Philadelphijoj prie nepriklauso
mybės rūmų esančio laisvės var
po replika ir lietuviška vėliavė
lė. Bronė Impolėnienė įteikė as
meninę dovaną.

Pakėlus šampano taures, Pet
rui buvo sugiedota Ilgiausių 
metų. Jautrių kalbų ir prisimi
nimų paveiktas, Andriulis buvo 
giliai sujaudintas ir už jį tarti 
žodį pakvietė J. Bobelį. Šis pa
dėkojo išleistuvių rengėjam ir 
dalyviam.

ladelphijos, kiekvieną šešta
dienį vaikus atveža į lituanisti
nę mokyklą.

St. Rudys savo žody pareiškė, 
kad, atvykę į šį kontinentą, rado
me daug organizacijų, išeivijos 
gyvenime suvaidinusių svar
bią rolę. Jo nuomone, šiuo me
tu išeivijoj yra trys reikšmin
giausios organizacijos: Lietuvių 
Bendruomenė, besitvarkanti 
demokratiškais pagrindais ir 
apimanti visus išeivijos lietu
vius, ir skautai bei ateitininkai, 
kurių tikslas išugdyti pilnutinius 
žmones bei paruošti ateičiai va
dus. Pasidžiaugė, kad nepergau- 
siausias Philadelphijos ateitinin
kų sendraugių skyrius davė net 

nas yra net kava pavaišinamas. 
Tuo pačiu metu ir parapijos sa
lėj pokalbiauja kitų vienetų val
dybos, klebonijoj netilpusios. 
Šeimyniška nuotaika ypač pasi
naudoja parapiečiai, į mišias 
atvažiavę iš tolimesnių vietovių, 
kartais net 70 mylių. Šeštadie
niais šioj parapijoj vyksta litua
nistinės mokyklos pamokos, va
karais, dažnokai, — renginiai. 
Net ir renginių metu be kle
bonijos neišsiverčiama: šeimi
ninkės, kad nereikėtų tirštai 
grūstis salėj esančioj virtuvėj, 

naudojasi ir klebonijos virtuve.
Kleb. kun. J. Degučio svetin

gumas ties parapijos ribomis ne
išnyksta. Jis priima iš kitur atvy
kusius pasauliečius, o klebonijoj 
sustoja svarbiais ir pussvarbiais 
reikalais pro Philadelphiją vyks
tą kunigai. Jei ateina eilė atsa
kyti už visą mūsų išeiviją, dejo
nių taip ir nepasigirsta. Tik 
klebono veidą pridengia rūpes
tis, kad viskas geriausiai baig
tųsi.

Štai 41 pasaulinis eucha
ristinis kongresas Philadelphijoj. 
Šv. Andriejaus parapija buvo lie
tuvių centras. Čia kasnakt, pa
vaišinti ir priglausti, ant sofų, 
ant parapijos ir net ant nuomo
tų lovų nakvodavo keliasdešimt 
kunigų. Bet talka ir parama šiam 
įvykiui iš kai kur nepasirodė. 
Tad nusikamavo klebonas, jo 
darbštus vikaras K. Sakalauskas 

Pereitą vasarą lietuvių festiva
ly Baltimorės miesto centre lan
kytoją galėjo stebinti, kad tarp 
įvairių stalų, papuoštų lietuviš
kais audiniais, drožiniais ir kny
gomis, stalas su užrašu “Lithua
nian National Library”, t.y. Lie
tuvių Tautiškas Knygynas, buvo 
apkrautas ne knygomis, bet įvai
riais valgiais. Dvi dienas dide
liame karšty prie jo plušo būre
lis šeimininkių, aptamaudamos 
išalkusius iš daugiatūkstantinės 

davinys išauginti naują kartą, minios, besigrožinčios Hetuviš- 
kuri ir toliau perduotų lietuviš
ką kalbą bei mūsų kultūrą. Pa
skaitininkas Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungoj įžiūri konku
renciją kitom lietuviško jaunimo 
organizacijom.

Danutė Muraškaitė perskaitė 
Sibiro kalinio laišką, kuriame 
labai vaizdžiai kalbama apie 
žmogaus sielos tobulinimą. J. 
Viesulienė supažindino su nau
jomis jaunučių ir moksleivių 
ateitininkų veiklos gairėmis. Jos 
yra labai gerai išmąstytos ir pa
sižymi dideliu praktiškumu. 
Svečiai pajuto, kad jų vaikai yra 
gerose rankose.

Susirinkimas baigtas ateiti
ninkų himnu. 'Atsilankę buvo 
pavaišinti darbščiųjų ateitinin
kių skanumynais.

tris JAV LB krašto valdybos pir
mininkus: Vytautą Volertą, Juo
zą Gailą ir Algimantą Gečį. Už 
gražų asmenybių subrendimą, 
anot kalbėtojo, mes turime būti 
dėkingi vyresniajai kartai — tė
vam. St. Rudys pabrėžė, kad da
bar visų darbų tęstinumas gula 
ant jo generacijos pečių. Jų už-
i . JO / ♦' i H J ! ‘ 1 (IC |

P. Andriulio išleistuvės
Lietuvių Namuose spalio 29 

įvyko ilgamečio Philadelphijos 
gyventojo P. Andriulio išleistu
vės į Chicagą pas brolį Juozą 
ir seserį Aleksandrą Eivienę. 
Su Andriuliu atsisveikinti susi
rinko būrys bendradarbių, drau
gų bei organizacijų, prie kurių 
jis priklausė, narių.

Išleistuvių puotai vadovavo 
Vytautas Matonis, Philadelphi
jos Tautinės Sąjungos skyriaus 
pirmininkas. Pagrindinis kalbė
tojas buvo Vincentas Gruzdys. 
Lietuvių Bendruomenės Phila
delphijos apylinkės vardu atsi
sveikino Gediminas Dragūnas. 
Kazys Špakauskas, ramovėnų 
pirmininkas, apgailestavo, kad 
netenka veiklaus nario. Lietuvių 

ir šeimininkė, būrio parapijos 
moterų padedama. Kongresas iš 
kleb. kun. J. Degučio pareika
lavo ir nemažos finansinės au
kos, atiduotos iš asmeninių san
taupų.

Kleb. kun. J. Degutį pažįs
ta visi jo parapijos vaikai, jį 
gerbia jaunimas. O pastangų 
su jaunimu suartėti, rodosi, 
nesimato. Jis moka kiekvieną, 
pagal jo amžių, tinkamai, pa

prastai užkalbinti, pajuokauti. 
Dalyvauja beveik visuose rengi
niuose, specialaus dėmesio ne
reikalaudamas. Sekmadieniais, 
neradęs klebonijoj ramios vie
tos, vykstant posėdžiam kiekvie
name kambary, tyliai išslenka 
pasivaikščioti.

Klebono kuklumas, paprastu
mas ir administraciniai sugebė
jimai šią parapiją išlaikė gerame 
stovy, nors jos aplinka anksčiau 
buvo grasi.

Sėkmė ir gera sveikata telydi 
šį mielą dvasininką, o parapie
čiai viliasi, kad ir monsinjoro 
titulas jo neaplenks.

S. Burčinas
Jkl

MYLIMOS IR ŽUDOMOS RAIDĖS
BALTIMORE, MD.

kais tautiniais šokiais, dainomis 
bei meno dirbiniais. Atrodo, kad 
knygyno valdyba daugiau rūpes
čio teikė tolimesniam knygyno 
išsilaikymui, stengdamasi užsi
dirbti iš išalkusiųjų, nei lietuviš
kosios knygos platinimui ar re
prezentacijai tarp kitataučių, 
ypač kai tą spragą gerai užpildė 
LB Baltimorės apylinkės valdy
ba. Vis dėlto spalio 8 knygyno 
valdyba įrodė, kad ji nėra abe
jinga ir kultūriniam darbui, su- 
ruošdama knygyno 70-ties metų 
sukakties minėjimą ir tuo pačiu 
retą šioj lietuvių kolonijoj kultū
rinę popietę.

Minėjimo leidiny buvo duota 
trumpa Baltimorės Lietuvių 
Tautiško Knygyno istorija, pa
ruošta Morkaus Šimkaus, knygy
no vedėjo.

Nors Baltimorėj pirmasis kny
gynas buvo įsteigtas 1891, bet 
tik 1908 balandžio 6 jis buvo in- 
korperuotas. Visą laiką knygyną 
išlaikė įvairios Baltimorės lietu
vių organizacijos ir draugijos, 
o jo valdyba buvo renkama iš jų 
atstovų. Pradžioj knygynas bu
vo prisiglaudęs įvairiose patal
pose, bet nuo 1917 jo būstinė 
yra Lietuvių Namuose, 851-853 
Hollins St, kur tam tikslui yra 
skirtas vienas kambarys.

Pagal knygyno įstatus, jis visa
da turi būti visuomeniškas, nie
kados partiškas. Jame privalo 
tilpti įvairaus turinio lietuviškos 
knygos, žurnalai, laikraščiai ir 
rankraščiai. Draugystės privalo 
rinkti atstovais žmones, mylin
čius teisybę, dorą ir apšvietą. 
Visos finansiškos įeigos neturi 
būti apverstos ant ko kito, kaip 
tik ant užlaikymo, padidinimo ir 
patobulinimo knygyno.

1958, knygyno auksinio jubi
liejaus metais, čia atstovus tu
rėjo: Atletų klubas, Ateitininkai, 
Studentų Sąjungos skyrius, Min- 
daugo-Kęstučio Draugija, Lietu
vių Moterų Piliečių klubas, Siu-

Petras Andriulis gyvenimo 
šviesą išvydo Chicagoj. Einant 
trečius metus, tėvai jį parsivežė 
Lietuvon. Jaunystę ir vaikystę 
praleido tvarkingame ūky, ap
suptame šiaurės Lietuvos ly
gumų, Pašvitinio valsčiuj, Šiau
lių apskrity.

b.v.

Kun. Jurgis Degutis, Šv. Andriejaus parapijos klebonas Phi- 
ladelphijoje, atšventęs 40 metų kunigystės jubiliejų.

vėjų unijos 218 skyrius, Lietuvių 
Namų bendrovė, LB apylinkė, 
Lietuvių Veteranų Sąjunga, Su
sivienijimo 64 kuopa. Šiuo me
tu knygyno valdybą sudaro: Ge
novaitė Auštrienė — pirminin
kė, Juoze Jončienė — vicepir
mininkė, Juozas Bradūnas — 
sekretorius, Antanas Sajauskas
— iždininkas ir Morkus Šimkus
— vedėjas.

Knygyno sukakties minėjimą 
atidarė pirm. Genovaitė Auštrie
nė. Minėjimui vadovavo Matas 
Brazauskas. Jis apibūdino kny
gyno veiklą ir pristatė progra
mos atlikėjus.

Po puikių vaišių į susirinku
sius prabilo buvęs baltimorietis, 
dabartinis vienas Draugo redak
torių, poetas Kazys Bradūnas. Jis 
priminė Baltimorės miesto in
dėlį ne tik į Amerikos politinį, 
bet ir religinį bei kultūrinį gy
venimą. Tad nenuostabu, kad šis 
miestas turėjo tiek daug įtakos 
ir šimtametinėj lietuvių išeivijos 
istorijoj. Prelegentas suminėjo 
Baltimorėj ir apylinkėse gyve
nusius ar tebegyvenančius lietu
vius rašytojus. Meilė lietuviškai 
raidei, įžiebta ankstesnės išeivi
jos, teberusena. Tai liudija ir 
Baltimorės lietuvių knygynas, 
neturįs išeivijoj į save panašaus 
nei savo amžium, nei neper
trauktu funkcionavimu. Šiandie
ną tauta pergyvena antrąjį 
spaudos draudimo laikotarpį. 
Tik šį kartą žudoma ne raidė, 
bet turinys. O to žudymo vai
sius matom Rusijoj, kur per visą 
60-ties metų bolševikinį laiko
tarpį neiškilo nė vienas rašyto
jas bent panašus į Tolstojų, Če
chovą, Dostojevskį ir kitus. Da
bartinei rusų literatūrai at
stovauja tie, kurie išdrįso pasi
priešinti. Tai Pasternakas, Sol
ženicynas ir panašūs. Nauja 
laisvos spaudos draudimo epo
cha meta išeivijai iššūkį: išlaiky
ti gyvą, marksizmo ir okupanto 
nesužalotą lietuvišką knygą. O 
ta knyga jei ne anksčiau, tai vė
liau ras kelią į anapus.

Po poeto Kazio Bradūno kal
bos meninėj daly pasirodė Bra- 
dūnų šeimos atžalynas: Elena ir 
Jurgis. Jei Kazio Bradūno žody 
atsispindėjo meilė lietuviškai 
knygai, tai jo duktė žavėjo klau
sytojus savo meile senai lietuvių 
liaudies dainai. Ji su broliu 
perdavė eilę apeiginių liaudies 
dainų, paaiškindama klausyto
jam jų prasmę, dainavimo bū
dą ir dainų kilmę. Dainos, su
rinktos iš Pennsylvanijos anglia
kasių apylinkėse tebegyvenan
čių senelių, priminė vyresnie
siem, ypač ankstesnės išeivijos, 
jų jaunystės dienas, gi jaunes
niuosius stebino savo poetiš
kumu ir melodingumu. Pabaigai 
jaunieji Bradūnai išsikvietė tal
kon ir tėvelį dainai, kurią jie, te
begyvendami Baltimorėj, va
žiuodami savaitgaliais į pajūrį, 
visi dainuodavę. Tai ir buvo sėk-

— Vliko seimas šiemet įvyks 
gruodžio 9-10 Chicagoj, Pick- 
Congress viešbyty, 520 So. Mich- 
igan Avė. Techniškiem seimo 
rengimo darbam vykdyti Chica
goj sudarytas visų grupių atsto
vų komitetas, kuris iš savo tarpo 
išrinko trijų asmenų prezidiumą: 
pirm. Povilaitis, vicepirm. ir 
banketo vad. F. Mackevičienė, 
sekr. M. Valiukėnas.

— Vytautas Alantas iš Red- 
ford, Mich., laimėjo 1978 metų 
Dirvos novelės konkursą. 600 
dol. premijos mecenatas yra Si
mas Kašelionis iš Chicagos. 
Vertinimo komisiją sudarė Da
nutė Bindokienė, Alfonsas Šeš- 
plaukis-Tyruolis ir Antanas 
Juodvalkis, visi iš Chicagos. 
Konkursui buvo atsiųstos 24 no
velės. Premija paskirta vieningu 
balsavimu.

— Prel. Jonas Kučingis, Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
Los Angeles, Calif., vertindamas 
Lietuvių Katalikų Mokslo aka
demijos rengiamą Vilniaus uni
versiteto įsteigimo 400 metų su
kakties minėjimą ateinančiais 
metais, paskyrė tam tikslui 1000 
dol.

— Prof. Adomo Varno paro
dos atidarymas ir pagerbimo 
akademija Chicagoj įvyks gruo
džio 2.

la, sukėlusi Elenutei susidomė
jimą liaudies daina, kurios rin
kimui ir tyrimui skiria savo 
laiką ir studijas.

Šis knygyno sukakties mi
nėjimas sekmadienio popietę 
sutraukė nemažą būrelį baltimo- 
riečių. Matėsi LB kultūros ta
rybos pirm. Aleksandras Ra
džius, vicepirm. Cezaris Surdo- 
kas, LB Baltimorės apyl. pirm. 
Vytautas Eringis, Baltimorės or
ganizacijų tarybos pirm. dr. E. 
Armanienė, radijo valandėlės 
vedėjai Albertas Juškus ir Kęs
tutis Laskauskas, ankstesnės iš
eivijos veikėjai Emilija Railienė, 
Julė ir Nadas Rasteniai. Apskri
tai, minėjime matėsi daug anks-; 
tesnės išeivijos veidų; tai rodo, 
kad jiem jų įkurtos insititucijos, 
nors ir perėjusios į naujųjų ran
kas, tebėra brangios ir artimos.

Liūdnoka, kad, nežiūrint ren
gėjų pastangų minėjimą garsinti, 
paruošti puikias vaišes, pravesti 
programą sklandžiai ir neištęs- 
tai bei parūpinti muziką norin- 
tiem pasišokti, šis minėjimas toli 
gražu nesutraukė tiek žmonių, 
kiek jų susirenka į vidutinius pa
rengimus šeštadieniais. Gal jau
nesnieji pabūgo ilgų kalbų? Gal 
kitiem, ypač vyresniesiem, 8 do
lerių įėjimo kaina buvo aukšto
ka? Bet greičiausiai dėl to, kad 
daug kas knygyno reikalui ir ap
skritai lietuviškai knygai yra vi
siškai abejingi. Jei 1910 Balti
morės Tautiškas Knygynas turė
jo 268 skaitytojus, tai šiandieną 
jis jų turi tik apie tuziną! Baisu 
yra,kad anapus dar negimusi 
knyga yra žudoma, bet taip pat 
baisu, kad čia, sunkiose sąlygose 
išvydusi šviesą, yra ignoruo
jama. Ji yra ignoruojama, kai 
niekas jos neplatina, kai niekas 
neruošia jos paistatym!.

Kazys Bradūnas, gyvendamas 
Baltimorėj, kas sekmadienį po 
mišių Šv. Alfonso bažnyčios 
prieangy išdėstydavo knygas, 
kurias tautiečiai galėjo apžiūrė
ti ir įsigyti. Jam išvykus į Chi
cagą, Jonas Jakubauskas prie sa
vo maisto produktų stalo Hollins į mirė spalio 16. 
gatvės turguje įsivedė ir naujų 
knygų platinimo skyrelį, bent 
dalinai užpildydamas atsiradu
sią spragą. Jam išsikėlus į Juno 
Beach, Fla., jo verslą perėmus 
Aldona Marcinkienė toliau tęsė 
knygų platinimą. Deja, pastara
jai iš maisto prekybos visiškai 
pasitraukus, užsibaigė bet koks 
knygų platinimas Baltimorėj. Ži
nia, knygos mylitojas ras būdų
užsisakyti ir pats, tačiau tokių ; 
tėra tik saujelė. Dauguma kny- • 
gos neieško, o net ir sužinoję 
apie naujos pasirodymą, neprisi
ruošia jos užsisakyti. Tad knyga 
turi ieškoti skaitytojų, turi ieš
koti pirkėjų.

Baltimorės Tautiško Knygyno į

70-ties metų sukaktis būtų gra- ; 
žiai įprasminta, jei Baltimorės j 
organizacijos, besirūpindamos ' 
knygyno ateitim, imtųsi kon
krečių žygių lietuviškos spaudos i 
platinimui Baltimorėj atgaivinti.

Juozas Gaila į

— Providence, R.I., Padėkos 
dienos proga skirtingų religijų 
šventovėse vyksta ekumeninės 
pamaldos. Šiemet jos numato- . 
mos Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos bažnyčioj.

— Inž. Kosto Dočkaus straips
nį išspausdino didelės apimties 
žurnalas “Welding Journal”, 
skirtas metalo suvirinimo reika
lam. Straipsnis iliustruotas dau
gybe brėžinių ir išspausdintas 
kaip vienas keturių pagrindinių 
straipsnių.

— Detroit, Mich., Dievo Ap
vaizdos Kultūros Centre gruo
džio 3 įvyks Michigano LB apy
gardos suvažiavimas.

— Viktoro Petkaus ir kitų 
nežydų disidentų reikalu Hearst 
dienraščiuose spalio pradžioj 
puikų straipsnį paskelbė ko- 
lumnistas Patrick Buchanan. Jis 
rašo: “Kodėl Amerikos katalikų 
bažnyčių sakyklos nedreba nuo 
protestų dėl sovietų elgesio su 
Viktoru Petkumi, kuris gavo 
žiauresnę bausmę už Ginzburgą 
ir Ščaranskį? . . Ar Vakarai tik 
tada susijaudina ir pasipiktina 
komunizmu, kai aukos yra poli
tiniai disidentai intelektualai 
arba norį išemigruoti žydai?”

— “Poeto Bernardo Braz
džionio lyrika dr. Juozo Briedžio 
muzikos harmonijoje” koncertas 
įvyks gruodžio 10 Chicagoj, Jau
nimo Centre. Koncerte dalyvaus 
ir autoriai. Dainuos solistai Al
girdas Brazis, Roma Mastienė ir 
Dana Stankaitytė. Akomponuos 
pianistas Arūnas Kaminskas.

— Augustas Jovaras, Škotijos 
letuvių veikėjas ir Išeivių 
Draugo administratorius, staiga 

— Norį vykti į IV Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą Eu- 

| ropoj kviečiami užsiregistruoti 
i registracijos ir kelionės komisi
joj adresu: IV PLJK, 5620 S. 
į Claremont Avė., Chicago, III. 
; 60636 arba skambinti 6-9 vai. 
į pirmadieniais-ketvirtadieniais 
! telef. 312 778-2200 arba 312 778- 
į 2201.

— Nauji Darbininko prenu
meratoriai: A. Žigaitis, St. 
Petersburg Beach, Fla. Užsakė 
kitiem: R. Katinui, Anchor Point, 
Alaska — V. Katinas, Richmond 
Hill, N.Y., prel. K. Razminui, 
Roma, Italija — kun. J. Pakal
niškis, Brooklyn, N.Y. Sveiki
nam naujus prenumeratorius ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 10 
dol. Atnaujinant Darbininko 
prenumerata visiem 13 dol. me
tam.
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Lietuvių išeivijos spaudoj

LANKYMASIS LIETUVOJE 
NAUDINGAS AR ŽALINGAS?

Lankymasis okupuotoj Lie
tuvoj, ypač Vilniaus universiteto 
lituanistiniuose kursuose, lietu
viškoj išeivijoj yra iššaukęs įvai
rių nuomonių.

Komentuodamas PL Jaunimo 
Sąjungos politinį biuletenį 
“Kova”, “Europos Lietuvis” 
šiem klausimam skiria vedamąjį 
1978 lapkričio 7, Nr. 44.

Su tuo straipsniu ištisai supa
žindiname ir Darbininko skaity
tojus.

-o-
Rugpiūčio 12 d. Vilniaus uni

versitete pasibaigė lituanistikos 
kursai, kurie per pastaruosius 
šešerius metus vasaromis buvo 
vis ruošiami laisvojo pasaulio

išeivijos veiklą. Vieni, kaip tie 
jaunuoliai, vengia politinės 
veiklos, nes bijo, kad tai gali 
pakenkti jiems gauti vizas. Kiti 
bijo pakenkti giminėms Lietu
voje, kuriuos sutiko, pirmą kartą 
viešėdami tėvynėje. Ir vieni ir 
kiti, grįžę iš kelionės, ignoruo
ja engiamosios tautos kančias, 
nedalyvauja demonstracijose, 
nenešioja plakatų. Iš kitos pu
sės, būna atvejų, kai penkios 
dienos Vilniuje jaunuolį grąžina 
savo tautai, padaro jį tautiškai ir 
politiškai susipratusiu lietuviu.

Pasiskaičius disidentų ir 
jaunimo pasisakymų ir dar pasi

kalbėjus su neseniai grįžusiais iš 
Vilniaus lituanistikos kursų, ten
ka rimtai pasvarstyti visą Lietu
voje lankymosi problemą.

Atrodo, kad Vilniaus universi
teto lituanistikos kursai jauni
mui yra dalinai naudingi ir dali
nai žalingi. Naudingi, nes ten 
nuvykęs jaunimas pasitobulina 
gimtoje kalboje ir pamilsta tėvų 
žemę. Žalingi, nes grįžęs iš Lie
tuvos pradeda vengti politinės 
veiklos, kovoti dėl Lietuvos lais
vės. Bet, kita vertus, tas pat at
sitinka ir su vyresniosios kartos 
išeiviais, kurie apsilanko Lietu
voje. Todėl peršasi išvada, kad 
vyresnieji be reikalo puola jau
nimą. Lankymasis Lietuvoje, 
kiek tai susiję su išeivijos po
litine veikla, neutralizuoja ir 
vienus ir kitus, ko ir siekia 
Maskva.

Tad su šia negerove ir tenka 
kovoti.

jaunimui. Šiais metais iš 25 
užsirašiusiųjų kursuose dalyva
vo 19 jaunuolių, suvažiavusių 
iš įvairių pasaulio kraštų.

Dėl tų kursų išeivijos spau
doje ginčijamasi jau kelinti me
tai. Į klausimą, ar verta važiuo
ti į juos, dalyvavę paprastai at
sako teigiamai. Tuo tarpu vy
resniosios kartos atstovai į tą 
patį klausimą dėl įvairių prie
žasčių dažnai pasisako neigia
mai.

Dr. A. Štromas Toronto lie
tuvių jaunimo susirinki - 
me nedvejodamas pasakė: 
“Kiekviena skyle į Lietuvą rei
kia naudotis . . . Kursų rezultatai 
tautiniu požiūriu — geri. Jeigu 
ten vyksta neparuoštas jauni
mas, kalta pati išeivija. O pa
ruošti reikia, kad nebūtų nai
vūs, orientuotųsi ir neliaupsin
tų sovietinės santvarkos . . . Vil
niaus kursų neturėtume bijoti. 
Tegu jie mūsų bijo”.

Kursų klausimą svarsto ir nau
jai pasirodęs PLJ S-gos politinis 
aplinkraštis “Kova”. Jame sa
koma, kad kursų oponentai pa
prastai grindžia savo puolimus 
prieš juos dviem motyvais: pir
ma, kursai išplauna jaunimo 
smegenis; antra, geresnius litua
nistikos kursus galima rasti išei
vijoje. Vilniaus kursai, esą, per
dėm persunkti marksizmo-leni
nizmo pamokomis, nieko bend
ra neturinčiomis su lituanistika.

Pirmasis motyvas yra pagrįs
tas dviem prielaidom: a) jauni
mas yra paikas, lengvai suve
džiojamas; b) komunistinė san
tvarka yra tam tikru atžvilgiu pa
traukli, kad ir paviršutiniškai. 
Kitaip tariant, komunizme yra 
tam tikrų pozityvių elementų. 
Prielaida, kad jaunims yra leng
vai suvedžiojamas, yra absur
diška, — sako jaunimo biulete
nis.

Antrasis teigimas, kad išeivi
joje galima rasti aukštesnio ly
gio lituanistinius kursus, yra tei
singas. Apie tai rašė Kęstutis 
Ivinskis, dalyvavęs Ohio vasa
ros stovykloje. Bet čia pamiršta
ma tikroji važiavimo į Lietuvą 
priežastis. Jaunimas važiuoja į 
Vilniaus universitetą, norėda
mas praleisti šešias savaites Lie
tuvoje. Teoretinė lituanistika 
jam šiuo atveju tampa antraei
liu ar trečiaeiliu dalyku. Pabū
ti Lietuvoje šešias savaites tai 
praktinė lituanistika, kokios iš
eivijoje nerasime. Tiktai Lietu
voje natūralu kalbėti, dainuoti, 
galvoti lietuviškai.

Tačiau lankymasis Lietuvoje, 
ar tai būtų šešioms savaitėms, ar 
penkioms dienoms, gali pagim
dyti vieną gana rimtą problemą, 
nieko bendra neturinčią su 
“smegenų perplovimu”.

Jaunimo biuletenis nupasako
ja tą problemą, imdamas pavyz
dį iš III PLJ kongreso. Kai bu
vo renkama PLJ S valdyba, buvo 
pasiūlyti iš vienos valstybės 
kandidatai, kurie viešai pareiš
kė, jog jie sutiktų ušimti jauni
mo sąjungoje vadovaujamąsias 
vietas tiktai su ta sąlyga, kad jie 
nevykdys politinių rezoliucijų. 
Kodėl jie buvo nusistatę prieš 

politines rezoliucijas? Ogi todėl, 
kad ruošėsi važiuoti Lietuvon 
ir nenorėjo sau “reikalo gadinti” 
politine veikla.

Iš šio pavyzdžio matome, kad 
lankymasis Lietuvoje gali turė
ti neigiamos įtakos į politinę

PASIDAIRIUS PO MEKSIKĄ

REGINA GAIDYTĖ

Meksika yra čia pat JAV pašo
nėj, bet kartu ir labai toli. Tai 
didelių kontrastų kraštas. Čia 
saulėj baltuoja turtingųjų hacien- 
dos ir gatvės pakraščiuose sėdi 
vargšai, čia tuščioj bažnyčioj ra
si tylioj maldoj paskendusį jau
nuolį ir tuoj už bažnyčios durų 
pats galėsi paskęsti spalvingoj 
minioj, ypač turgaus dieną. Šalia 
modernių miestų su dangorai

žiais ir automobilių prikimšto
mis gatvėmis rasi labai primity
vius kaimus.

Čia kraštas, kur šalia viena ki
tos telpa grynai ispaniška, in
ternacionalinė ir meksikinė kul
tūros, kuriose vis dar tebeat- 
skamba prieš amžius mėginta 
sunaikinti aztekų kultūra. Čia 
kraštas pergyvenęs daugybę ci
vilinių karų, riaušių, valdžių 
pakeitimų, palikusių kartais la
bai sunkiai beišdylančių bruožų. 
Gal todėl į jį vyksta pasidairyti 
tiek daug amerikiečių.

Bet tik nedaugelis sugeba ar 
nori pamatyti ir suprasti tikrąją 
Meksiką. Daugumas važiuoja tik 
ieškodami “good time”, kad grį
žę pasigirtų, ką valgė, ką gėrė 
ir kokias dar savo užmačias pa
tenkino. Yra daug, net ir iš ma
no pačios pažįstamų, kurie ko
kias penkias mylias pavažiavo 
anapus sienos ir tvirtina Meksi
ką gerai pažįstą. Ne vienas net 
pasako: “Boy, oh boy, buvau 
Meksikoj!” Lyg jau, nuvažiavus 
į Meksiką, turėtų kas nepapras
ta atsitikti.

Tarp JAV ir Meksikos, labai 
artimų kaimynų, ypatingai šiltų 
santykių niekada nebuvo. Pa
čius šių dienų amerikiečius į tą 
pusę gal kiek nuteikia ir televi

zijos reklamos, rodančios ūsotus 
meksikiečius su šautuvais, o 
menkiau (kartais ir ne taip men
kai) apsitrynę žmonės tą palaiko 
tijcra teisybe. Jiem taip ir atrodo, 
kad visa Meksika pilna ūsotų 
plačiom skrybėlėm vyrų, snau
džiančių kaktusų pavėsiuose ir 
tik laukiančių progos ką nors 
apiplėšti.

Patekęs į Mexico City, tą se
niausią Naujojo Pasaulio metro
polį, iš karto pajunti pulsą kraš
to, siekiančio mokslo ir gyve
nimo lygio pakėlimo. Elgesy, 
laikysenoj, apsirengime gali pa
justi didelę europietišką įtaką, o 
daugelis moka bent vieną sveti
mą kalbą — anglų, vokiečių, 
prancūzų. Jie taip pat didžiuo
jasi ir savo praeitim ir, kai tik 
randa progos, visada ją pabrė
žia. Visur gyvi aztekų žodžiai ir 
vardai. Aztekiškai vadinamos 
vietovės, gatvės, pastatai, net kai 
kurie valgiai. Aztekų (nawaht’l) 
kalba tebėra gyva. Ja tebekalba 
dar tūkstančiai, ir ji easnti labai 
lanksti, net poetiška.

Tame Mexico City skruzdėly
ne kas dieną dirba dvylika mili
jonų žmonių. Čia yra puikus 
operos teatras, daugybė muzie
jų. Toks antropologijos muzie
jus apima net šešiolika namų, o 
beveik visą priemiestį apėmęs 
universitetas turi ketvirtį milijo
no studentų. Žmonės neaukšto 
ūgio, bet gana dailios išvaizdos. 
Ypač smulkios ir gražios yra mo
terys.

Mexico City yra 7400 pėdų 
viršum jūros lygio, tai ir klima
tas čia menkai tesikeičia, visada 
amžinas pavasaris. Dieną tem
peratūra visada tarp 70-75, o 
naktimis jau reikia palto. Miestą 
galima būtų pavadinti paminklų

Įstaigos prezidento 
prof. dr. Jokūbo Stuko 

Įsidėmėtini žodžiai

Dabartinė JAV LB Kultūros taryba. Iš k. Elena Okienė, Roma Žilionienė, pirm. Alekandras 
Radžius, Rūta Penkiūnienė, Antanas Vaičiulaitis, Cezaris Surdokas Trūksta Elenos Bra- 
dūnaitės. Nuotr. Lino Surdoko

miestu. Ypač Reforma, pagrin
dinė miesto gatvė, kertanti 
miestą per vidurį, yra pilna pa
minklų ir labai puošniai atrodo. 
Man ji labai primena Paryžių. 
Bet šalia gausybės paminklų

Mexico City yra kartu ir pra
monės, ir komercijos, ir finansų, 
ir politikos, pagaliau ir kultūros 
centras. Jis yra sostinė ir širdis 
visų dvidešimt aštuonių Jungti
nės Meksikos valstijų, o kartu 
yra ir skęstantis miestas. Kasmet 
jis nugrimzta tarp keturių ir dvy
likos colių. Be to, čia būna ne
menkų žemės drebėjimų, ir 
kartu sergama vargu ar pagydo
ma visų didmiesčių liga — ne
paprastu oro užteršimu. Tą bėdą 
dar labiau didina ypatinga 
geografinė padėtis — miestas iš 
visų pusių apsuptas gana aukštų 
kalnų, uždaras nuo užteršimą 
pravėdinančių oro srovių.

Visame krašte ir daugiau bė
dų yra. Tai nepaprastas gyvento
jų prieauglis, trūkumas kelių ir 
sunkumai juos pravesti (kraštas 
labai kalnuotas), nepakankamas 
skaičius mokyklų, menka svei
katos priežiūra. Bet vis tiek, kai 
pasveri gerąsias ir neigiamas pu
ses, susidaro įspūdis, kad Meksi
ka yra kraštas su labai šviesiu 
rytojum. Jau ir dabar čia gyveni
mo standartas laikomas pačiu 
aukščiausiu visoj Centrinėj ir 
net Pietų Amerikoj, o suradimas 
milžiniško kiekio aliejaus jį pa
statys visiškai ant stiprių kojų.

O turistui, ieškančiam ko nors 
daugiau anapus kasdieniškumo, 
čia yra tikros aukso kasyklos, 
gal todėl jų čia ir tiek daug.

(Bus daugiau)

IŠ JAV LB KULTŪROS 
TARYBOS VEIKLOS

Kultūros taryba spalio 6 pa
skelbė aplinkraštį, 5 nr., kuriuo 
primena apygardų ir apylinkių 
valdybom svarbias sukaktis, mi
nėtinas dar šiais ir ateinančiais 
metais.

Šiais metais prašoma prisi
minti 100 metų gimimo sukaktį 
žymaus mūsų politiko Nepri
klausomybės Akto signataro inž. 
Stepono Kairio ir Lietuvos tei
sės istoriko, vertėjo prof. Augus
tino Janulaičio.

1979 raginama plačiai pa
minėti Vilniaus universiteto 
įsteigimo 400 metų sukaktį. 
Taip pat 400 metų sukanka ir 
nuo Konstantino Sirvydo gimi
mo.

1979 sausio 1 100 metų am
žiaus susilauks garbingas mūsų 
dailininkas Adomas J. Varnas. 
Tais pačiais metais sukaks 100 
metų nuo rašytojo Jono Biliūno 
ir kalbininko Kazimiero Būgos 
gimimo.

Spalio 11 aplinkrašty, 6 nr. 
Kultūros taryba ragina remti 
knygų leidimą prenumeratomis, 
platinimu ir aukomis. Ragina to
liau ieškoti naujų knygnešių 
ir kreipia ypatingą dėmesį į JAV 
LB krašto valdybos paskelbtą 
spaudos platinimo vajų. Šiam 
reikalui aplinkrašty paskelbtas 
labai tinkamas šūkis: Kas save 
lietuviu laiko, savo spaudą te
palaiko.

-o-
Kultūros taryba finansavo Sta

sio Goštauto kelionę į tarptauti

nį PEN klubų suvažiavimą, įvy
kusį spalio 12-14 Barcelonoj, Is
panijoj. Be St. Goštauto, lietu
viam suvažiavime atstovavo ir 
Tomas Venclova.

-o-
Spalio 29 C. ir S. Surdokų 

namuose Baltimorėj įvyko Kul
tūros tarybos posėdis, kuriame 
dalyvavo Elena Okienė, Rūta 
Penkiūnienė, Aleksandras Ra
džius, Cezaris Surdokas, Anta
nas Vaičiulaitis ir Roma Žilio
nienė. Elena Bradūnaitė buvo 
išvykusi, tad posėdy dalyvauti 
negalėjo.

Nutarta skelbti dramos kon
kursą, kad pagausėtų mūsų teat
rinė literatūra. Konkurso premi
jai nutarta skirti 1500 dolerių. 
Šiam reikalui 1000 dol. jau yra 
paskyręs Lietuvių Fondas, o li
kusią sumą pridėjo Kultūros Ta
ryba. Rankraščiam įteikti nusta
tyta 1979 lapkričio 15 data.

JAV ir Kanados V-ajam teatro 
testivaliui suorganizuoti ir vado
vauti buvęs Kultūros tarybos 
pirmininkas Juozas Gaila buvo 

pakvietęs Anatolijų Kairį. Kultū
ros taryba tam pilnai pritarė ir 
įgaliojo Anatolijų Kairį imtis or
ganizavimo darbo. Festivalis 
įvyks 1980, Padėkos dienos sa
vaitgaly.

Toliau svarstyti Vilniaus uni
versiteto sukakties minėjimo 
klausimai, Pasaulio Lietuvių Ar
chyvo ir lietuviškųjų enciklope
dijų užbaigimo minėjimų reika
lai.

LB Inf.-R.

LIETUVIŲ TAUPOMOJI IR SKOLINAMOJI ĮSTAIGA

• Labiausiai kylančios ir visų didžiausios pozicijos —• 
tai narių.taupymo sąskaita ir duodamos paskolos namams 
Įsigyti bei taisyti.
• Ši milijoninė finansinė Įstaiga — visų lietuvių pasidi

džiavimas.
• Remklte ją savo Indėliais ir, reikalui esant, imkite 

paskolas.
• Mokami aukšti, Įstatymų leidžiami dividendai.

5 1/4% 
indėliams 

be termino

7 1/2% 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
4 metams

6 1/2%
Taupymo Lakštams 

nuo $2,500.00 
2 metams

7 3/4% 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
6 metams

8 1/2% 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
8 metams

Netermlniniams indėliams dividendai mokami nuo 
įdėjimo ligi išėmimo dienos.

SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
24 Davis Avė., Kearny, New Jersey 07032 

Telef. 991-0001, 991-7260

<BAFBTY 
a* vau* N

INSURED]

TURTAS (ASSETS) $15,000,000.00

Lietuvių finansinės įstaigos Schuyler Savings and Loand 
Association, Kearny, NJ„ pastatas

Turtas (Assets), pavaizduotas skaičiais, 
rodo, kokia buvo pradžia, kaip ji kilo ir koks 
dabartinis finansinis įstaigos būvis.

1924 m. pradžia veiklos
1934 m. lapkr. 30 d. $84,685,00
1944 m. lapkr. 30 d. $184,006.00
1954 m. gruodžio 31 d. $947,541.00
1964 m. gruodžio 31 d., $4,802, 116.00
1974 m. gruodžio 31 d. $9,672,873.00
1977 m. gruodžio 31 d. $14,505,751.00
1978 m. rugsėjo 30 d. $15,000,000.00

Atliemamas visų rūšių bankinis patarnavimas, vartojant 
anglų, lietuvių ir kitas kalbas. 
Bankiniai reikalai sutvarkomi ir prie specialiai įrengto 
langelio, privažiuojant automobiliu. 

Vieta automobiliams pastatyti.

Darbo valandos:
Pirmadieniais — ketvirtadieniais nuo 9 v.r. iki 3 v.v. 
Penktadieniais nuo 9 v. ryto iki 6 v. vak. 
Šeštadieniais nuo 9 v. ryto iki 1 v. popiet.

Automobiliams langelis veikia: 
Pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. ryto iki 6 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. ryto iki 1 v. popiet.

SAVI PAS SAVUOSIUS!

VEIKIA TAUPYMO KLUBAI 
KALĖDOM IR ATOSTOGOM
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KARDINOLAS PRAKASĖ SESELIŲ
BROCKTON, MASS.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
vienuolijos motiniškojo namo 
gražioj sodyboj Brocktone spalio 
29 įvyko seselių globojamų se
nelių Šv. Juozapo prieglaudos 
naujo priestato žemės prakasimo 
iškilmės. Simbolinį žemės pra
kasimą atliko Bostono arki
vyskupas kardinolas Humberto 
Madeiros.

Diena buvo labai graži, sau
lėta ir šilta. Iškilmes atidarė se
suo Annunciata Mažeikaitė, 
Jėzaus Nukryž. seserų k-gacijos 
viršininkė. Ji padėkojo kardino
lui už jo nuoširdų prielankumą 
seselių darbui ir už atvykimą į 
šias reikšmingas iškilmes. Ji dė
kojo ir gausiai susirinkusiem rė
mėjam ir bičiuliam, papasakojo 
apie pastangas ir reikalą pra
plėsti esamus Šv. Juozapo sene
lių globos namus. Šiuo metu se
nelių namuose globojami 56 as

DEMONSTRACIJA 
PRIEŠ SOVIETUS

Trečiasis Pasaulio Ukrainie
čių Kongresas, kuris vyks New 
Yorke, lapkričio 26, sekmadienį, 
organizuoja masinę demonstra
ciją prieš Sovietų kolonializmą. 
Demonstracijos dalyviai renkasi 
1:30 vai. popiet prie Americana 
viešbučio, 52 St. ir 7 Avė. Iš ten 
prasidės eisena į Sovietų amba
sadą prie Jungtinių Tautų, 67th 
St. ir Lexington Avė., kur įvyks 
demonstracija.

Demonstracijos metu kalbės į- 
vairūs žinomi asmenys, jų tarpe 
Simas Kudirka ir žymus ukrai
niečių disidentas generolas 
Petras Grigorenko.

Ukrainiečių kongresas kviečia 
lietuvius gausiai prisidėti prie 
šios protesto demonstracijos. 
Plakatus dalyviai pasigamina 
patys. Pageidautina, kad plaka
tuose būtų išreikšta Lietuvos 
okupacija.

Lapkričio 20 Ukrainos, Lietu
vos, Latvijos, Estijos ir Balt- 
gudijos organizacijų atstovai 
laisvame pasauly bus priimti 
Jungtinių Tautų aukšto pareigū
no. Jam bus įteikta dokumentuo
ta rezoliucija prieš Sovietų kolo
nializmą.

BALTIMORĖJ E
“Atgal prie Dievo” įspūdin

gas pamaldas surengė lapkri
čio 12, sekmadienį, Lietuvių 
Posto Amerikos legionieriai ir jų 
padėjėjos Šv. Alfonso bažnyčioj. 
Legionieriai ir padėjėjos susirin
ko prie bažnyčios 9:30 vai. ryto 
ir lydėjo žmones į bažnyčią 
su savo vėliavomis. Ramovėnų 
vyrų choras ir studenčių Neri
jos choras iš Clevelando giedo
jo per pamaldas. Mišias aukojo 
Marylando Amerikos legionierių 
organizacijos kapelionas kun. A. 
Dranginis. Mišiose dalyvavo le
gionieriai iš visosBaltimorės. 
Po mišių užkandžiai vyko legio
nierių namuose.

Koncertas, rengtas Baltimorės 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės, šeštadienio vakarą Lietuvių 
Svetainės didžiojoj salėj pavyko. 
Dainavo du Clevelando chorai 
— ramovėnų vyrų choras ir stu
denčių Nerijos choras. Po kon
certo šokiam grojo L. Praščiaus 
orkestras.

Metiniai Šv. Alfonso pietūs 
sulaukė gražios sėkmės. Šokiam 
grojo Music Makers orkestras. 
Parapijos kunigai padėkojo vi
siem, kurie paruošė pietus, dir
bo per pietus ir dalyvavo pie
tuose.

Šv. Alfonso parapijos kunigai 
ragina visus prisidėti prie meti
nio drabužių vajaus, kuris jun
giamas su Padėkos diena. Vajus 
prasidės lapkričio 19. Visi para
pijos nariai raginami šiame dra
bužių rinkimo vajuj dalyvauti ir 
naudojimui tinkamus drabužius 
pristatyti į kleboniją. Ten jie bus 
sudėti į dėžes ir pasiųsti į centrą.

Padėkos dieną, lapkričio 23, 
ketvirtadienį, 9 vai. ryto Šv. Al
fonso bažnyčioj bus aukojamos 
ypatingos padėkos mišios.

Jonas Obelinis 

menys. Naujame pastate bus vie
tos dar 64 seneliam. Tai sudarys 
galimybę didesniam senelių bū
riui praleisti savo saulėlydį svei
koj, jaukioj, katalikiškoj ir lietu
viškoj aplinkumoj. Sesuo An
nunciata savo žody priminė, kad 
šiandien tik darbo pradžia. Ji 
prašė visų paramos malda, 
bendradarbiavimu ir pinigine 
auka, kad šis užsimojimas būtų 
sėkmingai užbaigtas.

Kardinolas Humberto Madei
ros savo nuoširdžiam žody pa
stebėjo, kad senelių ir ligonių 
priežiūra yra kilnus užmojis. Jis 
taip pat priminė, kad popiežius 
Jonas Paulius II pirmą kartą iš 
Vatikano išvažiavo kaip tik į li
goninę aplankyti sunkiai sergan
čio vyskupo. Ta proga popie
žius ligoniam pasakęs: “Jūs esa
te silpni dėl savo ligos, bet dva
siniai stiprūs, dalindamiesi su 

Kristumi Jo kryžiumi”. Kardi
nolas užgyrė seselių ir kape
liono atliekamą darbą senelius 
globojant ir aprūpinant. Kar-
dinolas ragino visus seselėm pa
dėti bendra parama: “Ką jom 
duosite, neliks be atlyginimo 
jum patiem”.

Po žemės prakasimo iškilmių 
visi jose dalyvavę buvo kvies
ti į namų valgomąjį pasivaišinti 
ir pabendrauti. Dalyvavo 200 
su viršum asmenų. Šalia kardi
nolo H. Madeiros, sesers Annun- 
ciatos, N. Jėzaus seserų vienuo
lijos viršininkės, vienuolyno ka

NOANK, CONN.

A. a. Inž. Ed. Pilis

Yale ligoninėj, New Haven, 
Conn., spalio 31 staiga mirė inž. 
Edvardas Pilis, palikęs sielvarto 
prislėgtus žmoną Liolę, dukre
lę Jūratę, esančią trečioj aukš
tesniosios mokyklos klasėj, ir sū
nų Kastytį, gyvenantį New Yor
ke. Lietuvoj tebegyvena jo seni 
(88 ir 89 m. amžiaus) tėvai, 4 
seserys ir brolis, kuriuos jis su 
dukrele Jūrate aplankė 1976, 
visai nenujausdamas, kad tai bu
vo paskutinis pasimatymas.

A. a. inž. Ed. Pilis buvo gi
męs 1918 kovo 18 Petrapily. 
Tų pat metų rudenį jo tėvai grį
žo su juo Lietuvon. Baigęs Kė
dainiuose aukštesniąją kultūr- 
technikų 4-rių metų mokyklą 
geodezininku, studijavo Vytauto 
Didžiojo universiteto technikos 
fakultete. Dėl karo veiksmų pa
sitraukęs iš Lietuvos, baigė sta
tybos inžinieriaus mokslą se
niausioj Vokietijos aukštojoj 
technikos mokykloj Karlsruhe 
mieste.

1948 spalio 30 atvykęs į 
Ameriką, 1949 birželio 25 Mas- 
petho, N.Y., Viešpaties Atsi
mainymo bažnyčioj susituokė su 
Liole Davalyte ir gyveno New 
Yorke, New Jersey bei Con
necticut. Paskutiniuosius 26 me
tus jis dirbo New Yorko F.R. 
Harris Consulting Engineers 
bendrovėj, vadovaudamas dide
liem statybos darbam Kolumbi
joj, Virgin Islands ir įvairiose 
JAV valstijose. Į Connecticut jis 
atsikėlė prieš 6 metus, kai buvo 
statomas per Thames upę di
džiulis Gold Star Memorial til
tas. Baigus šio tilto statybą ir at
naujinus greta esantį to pat var
do tiltą, einantį kita kryptim, 
inž. Pilis, palikęs šeimą Noank, 
Conn., išvyko vadovauti staty
bos darbam į West Virginia. 
Ten š.m. vasario mėn. jis pajuto 
krūtinės skausmus. Buvo nu
statyta, kad tai būta širdies smū
gio. Spalio 4, pasikartojus sti
priem krūtinės skausmam, 
gydytojai patarė daryti širdies 
(open heart) operaciją. Operaci
jai parvyko namo (Noank, 
Conn.) ir spalio 31 New Haven 
Yale ligoninėj jau ant operaci
jos stalo, ištikus širdies smū
giui, mirė prieš pat pradedant 
operuoti.

A. a. inž. Ed. Pilis buvo ma
lonus, draugiškas, taikus žmogus 
ir susipratęs lietuvis. Vos atvy
kęs į New London, Conn., apy
linkę, tuoj įsijungė į vietos Lie
tuvių Bendruomenę ir buvo 
dvejus metus apylinkės vicepir
mininku bei vienerius metus 
pirmininku. Priklausė ir prie

• t

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų motiniškojo namo sodyboje Brocktone senelių namų 
priestatui žemės prakasimo iškilmių dalyviai.Iš k. Charles Altieri — kontraktorius, 
Albertas Skirius — architektas, sesuo Gerardina — senelių namų administratorė, kard. H. 
Madeiros prakasa žemę, sesuo Annunciata — vienuolyno viršininkė, sesuo Klementina —
senelių namų iždininkė, už jų kiti dalyviai. Nuotr. B. Allen

peliono kun. dr. Vaclovo Širkos, 
sesers Gerardinos Nevaraitės, 
namų administratorės, apy
linkės 20 svečių kunigų, nema
žo būrio seselių, dalyvavo ir 
daug rėmėjų bei bičiulių. Visi 
seselėm linkėjo sėkmės ir pasi
žadėjo jom padėti, kad gyveni
mo kely pavargę čia rastų ramų 
saulėlydį.

E. Ribokienė

Inž. Ed. Pilis

JAV Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos.

A.a. Edvardo mirtis yra ne tik 
skaudus smūgis jo šeimai, bet 

ir nuostolis negausiai New Lon
don LB apylinkei, vienerių me
tų laikotarpy netekusiai jau ant
rojo savo buvusio pirmininko.

Giliai atjausdami šeimos 
skausmą bei liūdesį, jos paguos
ti ir su velioniu atsisveikinti į 
laidotuvių namus atvyko daug 
lietuvių iš Connecticut, New 
Yorko, Floridos ir kitur, o taip 
pat nemaža amerikiečių. Buvo 
daug gražių gėlių ir vainikų. 
Velionio vardui įamžinti Kultū
ros Židiny, Brooklyn, N.Y., jau 
suaukota 280 dol..

Lapkričio 3 po mišių Švč. 
Marijos bažnyčioj Grotone, kle
bono ir gausaus žmonių būrio 
palydėtas, dar kartą visiem pasi
meldus ir atsisveikinus toli nu- 
aidėjusio Lietuvos himno gar
sais, velionis palaidotas Šv. Pat
riko kapinėse, Mystic, Conn.

Amžinąjį atilsį Tau, mielas 
Edvardai. Nuoširdžiausia už
uojauta gilaus skausmo paliestai 
Tavo šeimai.

Jurg. Ežer.

Eduardas Pilis, gyvenęs No
ank, Conn., staiga mirė spalio 
31. Giliai užjausdami velionio 
šeimą ir kartu liūdėdami, jo at
minimui Kultūros Židiniui au
kojo:

Po 30 dol. — Zuzana ir Faus
tas Rajeckai, Sofija ir Edvardas 
Skobeikai, Z. Prūsas.

Po 25 dol. — Elzbieta Dova- 
lienė, Antanas Zavadzkas.

Po 20 dol. — Angelina ir Er- 
ling Andersens, Regina Kepe- 
nienė ir dukra, Elena ir Balys 
Kondratai, Genė ir Vincas Lilei- 
kos, Elena ir Stasys Mikniai, 
Audronė ir Mikas Pakščiai, Ire
na ir Gediminas Vildžiai.

Po 10 dol. — Henry ir Stepha- 
nie Dovalis, Pranė ir Jonas Ja- 
siai, Ona ir Leonas Orentai.

Velionio artimiesiem reiš
kiame nuoširdžią užuojautą, o 
aukotojam tariame lietuvišką 
ačiū.

NEW YORKO PERKŪNO 
CHORO VEIKLA

Kiekvieną ketvirtadienį Kul
tūros Židinio Perkūno kambary 
girdėti dainų balsai. Ten vyksta 

choro repeticijos.
Jau eilė metų, kaip New Yor

ko lietuvių choras Perkūnas 
džiugina lietuvius ir kitų tautų 
žmones savo skambia daina. 
Choras gyvuoja ir žengia į prie
kį, nes trisdešimt vyrų grupė 
pasišventė lietuviškai dainai, re
petuoja ir ruošiasi kitam pasiro
dymui. Vyrai įvairaus amžiaus 
ir įvairių profesijų, bet juos vi
sus čia subūrė ta pati meilė lie
tuviškai dainai. Repeticijose 
praleidžia nemažai laiko. Už tai 
niekas jiem nemoka.

Mes dirbame ir dainuojame, 
kad lietuviška daina uždegtų 
naujos kartos jaunuolius, kurie 
tęstų toliau pradėtą darbą.

Esame išleidę keletą ilgo gro
jimo plokštelių, dainavome viso
je eilėje pasirodymų ir minėji
mų, kasmet atliekame kelis kon
certus kitose lietuvių kolonijose. 
Jau esame koncertavę: Bostone, 
Elizabethe, Worcesteryje, Wa- 
terburyje, Philadelphijoje, New 
Britaine ir kitur. Visur buvome 
šiltai sutikti. Didžiausias pasi
tenkinimas, kai programą atlie
kame be didesnių klaidų. 
Džiaugiasi tada ir dirigentas, kai 
publika prašo pakartoti kokią 
nors mielą ir širdžiai jautresnę 
dainą.

Pradedant pirmuoju choro 
įkūrėju ir dirigentu V. Baltrušai
čiu, toliau V. Strolia ir dabarti
niu choro vadovu V. Daugirdu, 
choras žengia pirmyn su dideliu 
entuziazmu. Šiuo metu, kaip ir 
praeityje, choras yra pats pajė
giausias dainos vienetas rytinia
me Atlanto pakraštyje.

Kaip žinote, visi vyrai dai
nininkai yra savanoriai ir nerei
kalauja jokio atlyginimo. Gal būt 
pats didžiausias atlyginimas yra 
matyti pilną salę klausytojų. 
Tada ir dainuoti yra smagiau. 
Kitose kolonijose gastroliuoda
mas, choras nepadaro jokio pel
no, o susimoka tik transporto iš
laidas.

Tegu visuomenė žino, kad 
choras turi ir savo išlaidų, pa
vyzdžiui , reikia įsigyti gaidų, 
jas atspausdinti, reikia sutaisyti 
ir sustyguoti pianą. Prisideda ir 
kambario nuoma. Reikia įsigyti 
ir marškinius bei uniformą. 
Spaudos ir radijo skelbimai.

Mūsų bendradarbiai ir talki
ninkai neima jokio atlyginimo. 
Šie talkininkai yra: solistė G. 
Ugianskienė, pranešėja I. Veb- 
laitienė, muzikas V. Ralys, 
akompaniatorė D. Sakaitė. Jie 
visi mum talkina už ačiū! Diri
gentas atvažiuoja 60 mylių iš 
Long Island ir jokio atlyginimo 
nereikalauja.

Norėdamas įsigyti naujas uni
formas ir tautinius marškinius, 
choras numato gruodžio 9 Kultū
ros Židiny surengti balių — “ru
dens serenadą” su nuotaikinga 
ir niekada negirdėta programa. 
Lietuvių visuomenė kviečiama 
atsilankyti į šį Perkūno rudens 
balių. Savo atsilankymu mum 

padėsite įsigyti užplanuotus da
lykus.

Kaip žinote, choras ankstyvą 
rudenį drauge su tautinių šokių 
ansambliu Tryptiniu atliko 
programą New Jersey Art 
Centre, kur publikos buvo per 
tris tūkstančius. Paskutiniu metu 

choras ruošė giesmes kun. L. 
Budrecko kunigystės 50 metų 
sukakčiai.

Mum daug talkina muzikas 
Juozas Stankūnas, ruošiame 
kelias jo dainas, kurios bus įra
šytos į jo plokštelę.

Žinome, kad New Yorko lie
tuviu visuomenė yra pasiilgusi 
choro koncerto. Tad su dideliu 
užsidegimu mes ir ruošiamės 
pavasario koncertui.

Kreipiamės į jaunuolius,! .kad 
prisidėtų prie mūsų užsimoto 
darbo ir įsijungtų į mūsų eiles. 
Laukiame visų, kurie mėgsta ir 
brangina dainą. Ateikite ket
virtadienį į Kultūros Židinį.

Šiuo metu chorui vadovauja 
Vytautas Daugirdas, administra
cinius reikalus tvarko choro val
dyba su pirmininku Lionginu 
Drangausku.
__________________________ SK

NEWBRITAIN, CONN.
Lietuvių parapijos savaitė
New Britain lietuvių parapija 

per paskutinius trejus metus su
rengdavo vadinamą Lietuvių 
naktį-vakarą. Tai turėjo labai ge
rą pasisekimą. Šiais metais pa
rapijos organizacijos, vadovau
jant klebonui kun. Jonui Rikte- 
raičiui, nutarė surengti Lietuvių 
savaitę.

Savaitė pradėta spalio 22. Po 
lietuviškų mišių parapijos salėj 
parapiečiai ir jų svečiai buvo pa
vaišinti blynais ir kavute. Nuo 
1 vai. po pietų iki 7 vai. vakaro 
parapijos salėj vyko bazaras. Tą 
dieną oras buvo pasakiškai pui
kus. Tai jaunimas, vadovaujamas 
Virginijos Liūdžiūtės, tautinius 
šokius šoko lauke. Pilnutėlė salė 
žmonių bandė bazaro laimės ra
tus. Taip pat galėjo vaišintis ka
vute ir užkandėliais. O vaiku
čiam buvo sudarytas malonumas 
pasijodinėti ir pasivažinėti ark
liukais.

Trečiadienį nuo 7 vai. vakaro 
parapijos salėj vyko bingo loši
mas. Žmonių atsilankė tikrai 
daug, ir bingas buvo sėkmingas. 
Penktadienis buvo skirtas tik 
vaikučiam. Paaugliai ir mažiu
kai turėjo visokių malonumų, 
ir viskas buvo be mokesčio.

Šeštadienis buvo skirtas savai
tės užbaigimui. 7 vai. vakaro pa
rapijos salėj susirinko tiek sve
čių, kiek salėj buvo vietų su
sėsti prie stalų. Buvo patiekta 
skani vakarienė, o po vakarienės, 
grojant gražiai muzikai, svečiai 
turėjo progą linksmai pasišokti. 
Šokių pertraukos metu buvo 
traukiami laimėjimai, kurių 
buvo net septyni. Visi linksmi
nosi iki pusiaunakčio. Skirstyda
miesi kalbėjo, kad reikės lauk
ti visus metus, kol vėl bus tokia 
proga susieiti.

Parapijai iš tos savaitės liks 
keli tūkstančiai dolerių. B.S.

— Vysk. Vincentas Brizgys, 
būdamas kelionėj, pasiuntė 
sveikinimo telegramą naujai iš
rinktam popiežiui Jonui Pauliui
II. Šiuo metu gavo iš Vatikano 
valstybės sekretoriaus kard. 
Jean Villot laišką, kuriuo dėko
ja vysk. Brizgiui ir per jį vi
siem lietuviam Šv. Tėvo vardu 
už sveikinimą ir siunčia palaimi
nimą.

— Lietuvių Tautodailės Insti
tutas jau oficialiai įregistruotas 
Kanados federalinės valdžios 
įstaigoj. Dabar instituto valdyba 
stengiasi gauti teisę atleisti nuo 
mokesčių institutui duodamas 
piliečių aukas. Ontario kultūros 
ir pramogų min. Reuben C. 
Baetz pranešė, kad institutui pa
skirta 10,500 dol. iš “VVintario” 
loterijos pajamų. Šios paramos 
instituto vadovybė prašė 1977 
gruodžio mėnesį išleisti daili
ninkų Anastazijos ir Antano Ta
mošaičių knygai “Lithuanian 
National Costume”. Knyga bai
giama paruošti.

— Emilija Sakadolskienė, jau
nosios kartos muzikė ir mokyto
ja, pakviesta į LB švietimo ta
rybą tautinio muzikinio lavini
mo vedėjos pareigom. Šiuo me
tu ji rūpinasi mokslo priemo
nėmis lituanistinių mokyklų dai
navimo pamokom.

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
parapijos klebonijoj gyvenąs 
kun. B. Pacevičius vadovauja 
vaidintojų sambūriui, kuris re
petuoja ir ruošiasi pastatyti Fa- 
bijolę. Sambūrio naujai iš- 
rinkton valdybon įeina A. Toto- 
raitienė, V. Taseckas, E. Abro
maitis ir P. Jurėnas. Pastara
sis yra valdybos pirmininkas.

— Dainavos ansamblis Chica
goj visuotinio susirinkimo me
tu išsirinko naują valdybą tokios 
sudėties: Aleksas Smilga — pir
mininkas, Vytautas Jasinevičius
— vicepirmininkas, Vytas Radys
— iždininkas, Danguolė Ilginy- 
tė — sekretorė, Mėta Gabalienė
— fin. sekr., Nelia Paulauskai
tė ir Jonas Paštukas — nariai.

— Los Angeles moksleiviai 
ateitininkai savo stovyklos metu 
nepamiršo tiesioginio Lietuvos 
laisvinimo darbo. Jie parašė ge
rai suredaguotas ir puikiai api
pavidalintas kolektyvias petici
jas: Senato užsienio reikalų k- 
jos (pirm. šen. John J. Spark- 
man) ir Atstovų rūmų (pirm, 
kongresm. Clement J. Zablocki) 
pirmininkams, prašydami duoti 
eigą kongresinėms rezoliu
cijoms, siekiančioms Lietu
vos laisvės bylą iškelti Jungti
nėse Tautose. Trečioji peticija 
nukreipta į Californijos senato
rių LS. Hayakawą, prašant pa
remti šen. Carl T. Curtis re
zoliuciją senate. Ketvirtas kolek
tyvinis ateitininkų raštas — pa
dėka kongresmanui Robert K. 
Doman už jo dideles pastan
gas Lietuvos laisvės reikalu. 
Stovykloje taip pat parašyta krū
va individualių laiškų sena
toriams ir kongresmanams tuo 
pačiu reikalu. Vyr. stovyklos va
dovai — Rita Neverauskaitė iš 
Detroito ir Vytas Bandžiulis iš 
Los Angeles; pagrindiniai vado
vų padėjėjai: R. Alseikaitė, E. 
Bandžiulytė, A. Grakauskaitė, A. 
Mičiulytė, V. Neverauskas, V. ir 
R. Polikaičiai. Peticijų ir laiškų 
akciją suorganizavo L. Kojelis.

— Regensburgo-Scheinfeldo 
gimnazijos buvusių mokytojų ir 
mokinių suvažiavimas įvyks lap
kričio 25 Jaunimo Centre, Chi- 
cagoje. Programoje: mišios mi
rusių prisiminimui, bendri pus
ryčiai ir atsipažinimo vakarienė. 
Registruotis iki lapkričio 18 pas 
Al. Andriušaitytę-Likanderienę, 
6556 So. Talman Avė., Chicago,
III. 60629, telef. 312 737-9057.

KULTŪROS ŽIDINIO 
PENKMEČIO PROGA 

AUKOJO
210 dol.—Marytė Šalinskienė.
Po 100 dol. — Alice Zupko; 

Vytautas ir Sofija Vaikučiai, 
Stamford, Conn.

Nuoširdus ačiū.
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BALTŲ STUDIJŲ DIENOS 
PRIE WASHINGTONO, D.C.

Baltų bendradarbiavimas, pa
veikios politikos siekiant, buvo 
pagrindinė baltų studijų dienų 
tema spalio 7-8 Latvių Namuose, 
VVashingtono priemiesty Rock- 
ville, Md.

Studijų dienas ruošė Pasauli
nė Baltų Santalka. Ją sudaro Pa
saulinė Estų Taryba, Pasaulinė 
Laisvųjų Latvių F ederacija ir Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, kurio iniciatyva prieš 
šešerius metus buvo įsteigta ir 
pati Santalka. Jos centrinė būsti
nė yra New Yorke.

Šį reikšmingą įvykį, oficialiai 
pavadintą Baltų Informacijos 
Forumu, atidarė šiemetinis San
talkos pirmininkas dr. Ilgvars 
Spilners. Savo kalboj jis apžvel
gė Santalkos veiklą ryšium su 
Helsinkio ir Belgrado konferen
cijomis, gerinant pasikeitimą 
informacija ir tamprinant baltų 
bendradarbiavimą. Jis pareiškė 
viltį, kad vis glaudėjantis bal
tų bendradarbiavimas paverg
tuose kraštuose nulems galutinę 
pergalę. Dr. Spilners ragino su
intensyvinti pastangas, kad Pa
baltijo klausimas įeitų į tarptau
tinės politikos dienotvarkę.

Studijų dienų darbas vyko ke
turiose sekcijose:

1. Pasikeitimas informacija — 
baltai užsienyje ir Pabaltijo 
kraštuose. Apžvelgti pasikeiti
mo žiniomis būdai ir priemonės, 
radijo programų kokybė. Voice 
of America ir Radio Liberty dar
buotojai pasižadėjo daryti viską 
programom patikslinti ir page

BALTIC HOLIDAYS 

COME TO LITHUANIA IN 1979

I New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047
I Rldgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068
1 Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
f Florai Park, L.I.: 259-17 Hlllside Avė. — 343-6116 
I E. Northport, L. I.: 250-A Lark Field Rd. 516 757-0801
t Franklin Sq., L. I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677
| Flushinge: 41-06 Maln Street — Hi 5-2552
į White Plains, N. Y., The Chese Pitt —

200 Hamilton Avė. — Tel.: 914-249-0226

Group 30 fare mušt have 30 or more participants

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES

COST

DEPART RETURN GROUP 30 G.I.T. CITIES AND NIGHTS

Dec. 22 Jan. 5 $1049.00 (APEX FARE) Vilnius 5, Warsaw 3, Leningrad 3,
Moscovv 2

March 5 March 15 $779.00 $849.00 Vilnius 5, Warsaw 2
March 22 March 31 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
April 12 April 21 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
April 23 May 3 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Warsaw 2
May 3 May 12 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
May 14 May 24 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Warsaw 2
May 24 June 2 $899.00 (Group 30 fare) Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
June 14 June 23 $899.00 (Group 30 fare) Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
June 26 July 10 $1249.00(Super apex fare) Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3
July 04 July 19 $1199.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3,

Moscovv 2, Copenhagen 1
July 24 Aug. 07 $1249.00 (Super apęx fare) Vilnius 5, Rome 5, Moscovv 3
Aug. 08 Aug. 24 $1199.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3,

Moscovv 2, Copenhagen 1
Aug. 21 Sept. 05 $1249.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3,

Copenhagen1
Sept. 06 Sept. 15 $849.00 (Group 30 fare) Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
Sept. 20 Sept. 29 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
Oct. 15 Oct. 25 $779.00 $849.00 4

Vilnius 5, Warsaw 2

TOURS INCLUDE FULL DAY EXCURSION TO KAUNAS AND HALF DAYTRIPTO TRAKAI

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD.
Tour Manager 535 Fifth Avenue

New York, N.Y. 10017
212 697 7257

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

| Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios

I
8 mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite - įsitikinsite!

13 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 13
Nanuet, N.Y., Nanuet Mali Shopplng Cent,

Route 59 — Tel. 914 623-4265 
Farmington, Conn: Hans and Fritz Deli

270 Farmington Avė. — 203-677-7000
Danbury, Conn.: Danbury Gourmet, 296 Main St. —

Tel.: 203 744-6857 
Norvvood, Mass.: Meat and VVursthaus —101 Central St. '

Tel: 617 769-2895 
Wayne, N.J.: 1234 Willowbrook Mali—

Tel.: 201 785-0542

rinti.
2. Žinių šaltiniai Vakaruose. 

Aptarti konkretūs būdai žinių 
šaltiniam pasiekti ir užmegzti 
ryšiam su korespondentais. Išsa
miai svarstytos galimybės įsteig
ti profesionalią Pabaltijo žinių 
tarnybą.

3. Tarptautinės politikos įta- 
kojimas (lobbying). Sutarta ypa
tingo dėmesio skirti artėjančiai 
Madrido konferencijai; kur tik į- 
manoma, dirbti bendrai, vystant 
spaudimą į Vakarų valstybių vy
riausybes.

4. Tarptautiniai forumai. Kri
tiškai apžvelgtos praeities klai
dos ir aptarti glaudesnio bend
radarbiavimo būdai. Išskirtinis 
dėmesys teko Batuno veiklai.

Sekcijoms vadovavo: dr. Ul- 
dis Blukis su kun. Kazimieru 
Pugevičium, Daiva Kezienė, 
Maido Kari ir Vija Šikšna.

Kalbant apie radijo programas, 
išryškėjo JAV-bių vyriausybės 
nusistatymas atsižvelgti į klau
sytojų Pabaltijy pageidavimus. 
Daug svarbos skiriama ir jų 
supažindinimui su vakarietiška 
politine demokratija bei sovietų 
konstitucijos ir įstatymų gvil
denimui. Dalyviam buvo per
duotas primygtinis pogrindžio 
spaudos leidėjų pageidavimas, 
kad ji, patekusi į Vakarus, pir
miausia būtų skiriama perdavi
mui atgal į kraštą, toliau — Va
karų žinių šaltiniam, ir trečioj 
vietoj — išeiviam. Dalyviai suta
ria, kad reikia įsteigti pastovią 
jungtinę komisiją radijo progra

mų apžiūrai.
Du svečiai amerikiečiai žur

nalistai — Peter Osnos, Wash- 
ington Post užsienio žinių sky
riaus vedėjas, ir Emil Svejlis, 
buvęs UPI korespondentas Le
ningrade, skaitė paskaitas. Os
nos, trejus metus išbuvęs ko
respondentu Maskvoj, gerai pa
žįsta padėtį Sovietijoj ir gana 
objektyviai ją vertina. Jo nuomo
ne, didžiausias pavojus dabar 
gresiąs latvių tautinei egzisten
cijai. Svejlis, gimęs ir užaugęs 
Latvijoj, parodė gilesnį tikrųjų 
sovietų politikos tikslų suprati
mą ir todėl kritiškai vertino 
kai kuriuos Vakarų politikos žy
gius.

Apie pabaltiečių kultūrinius 
santykius kalbėjo latvių daili
ninkas dr. Raimonds Staprans 
ir Gildą Karu.

Studijų dienų pradžioj buvo 
padaryti apžvalginiai praneši
mai. Lietuvių vardu kalbėjo Vli- 
ko pirmininkas dr. Kęstutis Va
liūnas. Programos komisijoj da
lyvavo Jurgis Valaitis ir Antanas 
Sabalis. Organizacinėj komisijoj 
gražiai reiškėsi Jolanta Raslavi- 
čiūtė. 75 dalyvių tarpe buvo 20 
lietuvių.

Studijų dienose padarytos iš
vados bus gairėmis bendrai bal
tų politinei veiklai ateityje.

Jurgis Valaitis

DEXTER PARK
PHARMACY |H|

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

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

WE DELTVER 
TELEF. 296-4130

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, at

siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

Po 12 dol. — J- V. Galiniai, 
Richmond Hill, N.Y., A. Petke
vičius, No. Washington, Pa., 
dr. A. Grushnys, Wichita, Kans.

Po 9 dol. — V. Izbickas, West- 
wood, Mass., S. Zdanis, Elm- 
hurst, Pa.

Po 7 dol. — A. Maladra, Cher- 
ry Hill, N.J., S. Licata, Cente- 
reach, L.I., N.Y., A. Liauba, Cin- 
cinnati, Ohio, P. Radvila, San 
Francisco, Calif., W. Winkis, 
Ansonia, Conn., R. Novak, Hun- 
tington Park, Calif.

Po 5 dol. — V. Banevičius, 
Philadelphia, Pa., Craig Hardy, 

Secane, Pa., J. Žaliaduonis, 
New York, N.Y., A. Januška, 
Milton, Mass., P. Urbutis, Light- 
house Pt., Fla.

Po 4 dol. — V. Biknevičius, 
Comack, N.Y., M. Laučis, Mt. 
Olive, III.

Po 2 dol. — W.A. Yuska, Ja- 
maica, N.Y., F. Valentukevičius, 
Nashua, N.H., B. Žiogas, Ore- 
field, Pa., E. Pūrelis, Holly- 
wood, Fla., H.T. Shields, New 
York, N.Y., J.A. Stiklorius, Wal- 
lingford, Pa., J. Vaičkus, 
Kearny, N.J., O. Rinkus, St. Pe- 
tersburg, Fla., L. Kačinskas, St. 
Petersburg, Fla., S. Zabulis, E. 
Hartford, Conn., V. Ramanaus
kas, W. Willington, Conn., P. 
Odinas, Union Pier, Mich., E. 
Sakas, Buffalo, N.Y., M. Žukas, 
New London, Conn., P. Malec- 
kas, Hillside, N.J., K? Urbšai- 
tis, St. Petersburg, Fla., P. Lalas, 
E. Greenbush, N.Y., A. Gečys, 
Brooklyn, N.Y., P. Cinkus, Mi- 
lan, Tenn., U. Mačiulis, Cle
veland, Ohio, F. Zaleskis, Lake- 
wood, N.J., J. Urbanavičiūtė, 
Spring Valley, N.Y., W. Adams, 
Paterson, N.J., V. Česnavičius, 
Richmond Hill, N.Y.

Po 1 dol. — J. Uldrikis, Po- 
quonock, Conn., E. Raudys, 
Linden, N.J.,* A. Matulionis, 
Maspeth, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!

NAUJOS KNYGOS
Petras Klimas, A. Geručio 

10.00
Išeivės keliu, M. Aukštaitės 

5.50
Rudenys ir pavasariai, III da

lis, A. Baranausko 8.00
Jurgis Matulaitis, S. Ylos 7.00
Jurgio Matulaičio užrašai, 

2.50
Ir nebepasimatėm, J. Jankaus 

7.00
Laiškas jaunystei, A. Rūtos 

5.00
Gen. P. Plechavičius, P. Jur- 

gėlos ir P. Jurkaus 10.00
Sportas nepriklausomoj Lie

tuvoj, J. Narbuto 10.00
Sudiev — Good-bye, by Eve 

Bates 10.00
Manyland Presents Their 

Best, by S. Zobarskas 6.00
Selected Post-War Lithuanian 

Poetry 12.00
Šios bei kitos lietuviškos kny

gos ir muzikos plokštelės gau
namos Darbininko administraci
joj, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

Persiuntimui pridedama 50 c., 
užsisakant daugiau — 1.00.

NAUJOS PLOKŠTELĖS

Jūros paslaptys, 12 lengvos 
muzikos dainų, solistų įdainuota 
su orkestro palyda. 7 dol.

Nerija, lietuvaičių studenčių 
vokalinio vieneto 14 lietuviškų 
dainų. 7 dol.

Vaidilų kanklės, lietuvių tau
tinio meno ansamblio “Čiurlio
nis” kanklininkai atlieka 10 lie
tuviškų dainų. 6 dol.

Persiuntimui pridedama 1 dol.

Šios ir kitos lietuviškos muzi
kos plokštelės bei naujausios 
lietuviškos knygos gaunamos 
Darbininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Buenos Aires. Čia vyksta pa
saulio šachmatų olimpiniai žai
dimai, kuriuose rungiasi 64 vyrų 
ir 31 moterų rinktinės, o ne 73 
vyrų ir 33 moterų, kaip buvom 
pereitą kartą paskelbę pagal pir
miau gautas žinias. Po septynių 
ratų labai artimai rikiavosi pir
maujančios rinktinės: Sovietų 
S-ga 19.5 taško, JAV ir Danijos 
rinktinės po 18.5 tš., Olandija ir 
Vak. Vokietija po 18, Anglija, 
Vengrija, Kuba po 17.5, Pran
cūzija ir Jugoslavija po 17 taškų, 
o kitos rinktinės žemiau. Aštun
tame rate amerikiečiai susitiko 
su sovietais. Po penkių valandų 
žaidimo tebuvo užbaigta viena 
partija (Spasskis-Kavalek O.5- 
0.5, t.y. lygiomis), o kitos ne

PRAKTIŠKIAUSIOS KALĖDINĖS 
DOVANOS GIMINĖMS 

LIETUVOJE
Kalėdinis siuntinys (1978) 2.

3 metrai angliškos vilnonės medžiagos eilutei su įaudimu 
“All wool made in England”; stora crimplene medžiaga mote
riškai eilutei arba moteriškam paltui; vilnonė medžiaga suknelei 
arba medžiaga vakarinei suknelei; vyriškas arba moteriškas 
puikus acryleno užsegamas megztinis; 2 poros geriausių vy
riškų arba moteriškų kojinių; 20 angliškų cigarečių; 20 ameriko
niškų cigarečių; 1 svaras kavos pupelių; 1 svaras šokoladinių 
saldainių.

Kaina su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis —• $190.00.
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. 

Medžiagos dar galima dadėti 4 metrus, 3 jardus minko kailio 
arba ką nos iš žemiau išvardintų praktiškesnių ir naudinges
nių dalykų: 

Jeans Wrangler arba Levi Štrauss .................... $40.00
Tų pačių firmų švarkeliai ............................................ 44.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis ......................... 30.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis ......................... 36.00
Vyriškos arba moteriškos nailono kojinės ......   3.00
Vilnonės ilgos moteriškos kojinės............................. 6.00
Tights (kojinės-kelnaitės) ............................................. 4.40
Crimplene medžiaga suknelei ................................  19.00
Crimplene medžiaga moteriškai eilutei ................... 32.00
Vilnonė eilutei medžiaga “All wool made in England” 50.00 
Vilnonė eilutei medžiaga “All wool made in England” 60.00 
Vilnonė eilutei medžiaga “All wool made in England” 80.00 
Vyriški arba moteriški labai geri batai ....................... 36.00
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui .................... 85.00
Lietsargis telescopic ...................................................... 12.00
Vilnonė gėlėta skarelė ................................................... 11.00
Nailoniniai marškiniai .................................................... 12.00
Geresni marškiniai .......................................................... 18.00
Įvairūs kalkuliatoriai ir stetoskopai siunčiami pagal susi

tarimą.

Kalėdinis maisto siuntinys, sudarytas iš leidžiamų siusti 
prekių su visomis persiuntimo išlaidomis ir muitu ..... $80.00

Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $30.00 per
siuntimo išlaidoms.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais.

BALTIC STORES LTD.
Z. JURAS

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England, 
Tel. 01 460 2592

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1979 metam

Vardas ir pavardė ............................................................. —

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

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus tik 
$10.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $13.00. 
Siunčiu už prenumeratą $.........
Už kalendorių $.........
Spaudai paremti $.........

Anglų kalba nėuja virimo knyga

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

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

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 7 dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

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

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

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

baigtos, labai sudėtingose padė
tyse. Vengrija-Anglija ir Kuba- 
Danija po 2-1 (1), Rumunija- 
Bulgarija 1-0 (3), Lenkija-Jugo- 
slavija 1-1 (2), o Ispanija įveikė 
Prancūziją 2.5-1.5 tš. Moterų 
olimpiniuose žaidimuose užsi
baigė atrankos rungtynės. Į “A” 
baigmę įkeltos aštuonios koman
dos, įskaitant aštuntąja Ispaniją.

Bostono MET lygos rungtynė
se pereitą penktadienį (XI. 10) 
stipri Harvardo universiteto 
rinktinė buvo stvykusi į So. Bos
tono LPD klubą ir išsivežė stam
bų laimėjimą 4.5-0.5. Visi jų žai- 
dikai turėjo didesnius įvertini
mus (reitingus): P. Bartley 
(1929) — A. Klinovas (1865) 
1-0, R. Boursy (1829) — K. Mer
kis (1724) 0.5-0.5, D. Crosser 
(1806) — J. Zoza (1520) 1-0, C. 
Bobonich (1793) — B. Skrabu- 
lis (1415) 1-0, R. Mize (1565) — 
V. Senuta (be reitingo) 1-0.

Šį penktadienį (XI. 17) mūsų 
komanda vyksta į MIT.
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Skotų grupė, kuri dalyvaus Laisvės Žiburio radijo rudens koncerte lapkričio 18, šeštadienį, 
Kultūros Židiny.

Kultūrinių subatvakarių pro
gramoje lapkričio 18, šeštadienį, 
7:30 v.v. Tautinės Sąjungos na
muose bus susipažinimas su 
gen. Povilo Plechavičiaus mo
nografija, kurią išleido Kario 
žurnalas. Apie knygą kalbės 
Paulius Jurkus, prisidėjęs prie 
tos knygos redagavimo bei tvar
kymo. Taip pat iš New Yorko 
atvyksta ir gen. P. Plechavičiaus 
sesuo — Elena Plechavičiųtė- 
Legeckienė, kuri papasakos so- 
vo būdingų prisiminimų apie 
generolą. Ji atveža ir knygų pla
tinimui.

Lietuvių enciklopedijos pa
baigtuvių šventė rengiama gruo
džio 3. Į garbės komitetą sutiko 
įeiti ir savo sveikinimus atsiun
tė: Bostono kardinolas Humber- 
to Medeiros, miesto burmistras 
Kevin H. White, kongresmanas 
John J. Moakley. Taip pat pa

kviestas ir naujasis gubernato
rius Edvvard King.

Dail. A. Galdiko paroda, su
rengta Putnamo seselių rėmėjų 
lapkričio 4-5 Tautinės Sąjungos 
namuose, praėjo labai sėkmin
gai. Parodą aplankė per 400 
žmonių, viso parduota paveikslų

už 8,000 dol. Labiausiai pirko 
tie, kurie jau turėjo A. Galdiko 
paveikslų; inž. Rasys pirko ket
virtą paveikslą už 500 dol., Ivaš
kos trečią už 1000 dol., T. Alek
soms — trečią už 500 dol., E.
ir S. Cibai trečią už 1000 dol. 

Atidarymo kalbą pasakė dail. V. 
Ignas. Svečiai pavaišinti Šam- 
panu.
LAISVĖS VARPAS
Sekmadieniais
11:3 0-12:00 vai. 1430 banga Iš WWEL 
12:10—1:00 vai. 1460 banga iš WBET 
Vedėjas Petras Višeinls
173 Arthur St, Brockton, MA 02402 
Telef. (617) 586-7209

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

NEW YORKE
Bernardas Žukauskas iš Chi

cagos buvo atvykęs į New Yor
ką ir buvo sustojęs pas savo svai
nį Visvaldą Mačiūną. Jo palydė
tas, lankėsi pranciškonų vienuo
lyne, A. Galdiko galerijoje, pran
ciškonų spaustuvėje ir Darbi
ninko redakcijoje.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje Padėkos dienos savait
galį, lapkričio 25, pamokų ne
bus.

Henrikas Kačinskas, dramos 
aktorius, gruodžio 3 vyksta į 
Bostoną, kur dalyvaus Lietuvių 
Enciklopedijos leidimo pabaig
tuvėse. Jis ten skaitys lietuvių 
autorių kūrybą.

Dail. Romo Viesulo du dar
bai yra išstatyti Brooklyno Meno 
muziejuje, kur surengta paroda 
iš naujai įsigytų darbų. Paroda 
vyksta nuo spalio 3 iki gruo
džio 3.

Laisvės Žiburio radijo valan

AKTORIAUS 
HENRIKO 

KAČINSKO 
PAGERBIMAS

Dramos aktoriui Henrikui Ka
činskui šiemet sausio 23 suėjo 
75 metai. Tuo metu jam buvo 
rengiamas staigmenos pobūvis, 
jam pačiam to nežinant. Viskas 
jau buvo parengta, bet tada pa
sitaikė didelės sniego audros, ir 
pobūvį teko atšaukti.

Dabar toks pagerbimas ren
giamas lapkričio 19, sekmadienį, 
6 v.v. Kultūros Židinio mažo
joje salėje. Ta proga bus pietūs. 
Telefonais yra sukviesta visa ei
lė sukaktuvininko bičiulių, kul
tūrininkų. Kas dar norėtų šiame 
pagerbime dalyvauti, prašomi 
apie tai pranešti P. Jurkui, skam
binant į Darbininko redakciją, 
827-1352, arba vakarais T. Alins- 
kui — 456-6672. Auka — 10 dol. 
Pietų metu be sveikinimo kalbų 
bus ir meninė programa, bus pa
rodytos skaidrės iš aktoriaus 
teatrinės veiklos, pats sukaktu
vininkas skaitys lietuvių autorių 
kūrybą.

dos vakaras — koncertas bus šį 
šeštadienį, lapkričio 18, Kultū
ros Židiny. Programą atliks tau
tinio meno ansamblis Kalvelis iš Šį pagerbimą rengia Vaižganto
Baltimorės. Vadovauja Algiman«><eKs^nT(ft»fcl®h^, 4mni»rniH. Ka-įį 

tas Vitkauskas. Šokių pynėje Činskas udliai talkina, atlik-
dalyvauja lietuviai, ukrainiečiai, 
havajiečiai, škotai, ispanai, korė
jiečiai. Koncerto pradžia 7 v.v.

damas įvairias menines progra
mas ir už tai neimdamas jokio 
honoraro.

Mylimam vyrui ir tėveliui

MATUI SIMONAIČIUI
staiga mirus, mieluosius kaimynus: žmoną Vitą, sūnų Arūną, 
dukrą Giną ir kitus gimines skausmo valandose nuoširdžiai 
užjaučiame.

A. ir V. Žumbakiai

Mūsų mielai Leokadijai Pilienei ir vaikams Kastyčiui 
ir Jūratei, jų mylimam vyrui ir tėveliui

INŽINIERIUI EDVARDUI PILIUI
mirus, širdingą užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Antanina ir Adas Deikiai

A.A. BENIUI BUSH
mirus, jo žmonai Aldonai, sūnui Tomui su šeima, seseriai 
Teresei su šeima, Teresei Belies su šeima ir Petrui Mont
vilai reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. ’

J. K. Norvilai
E. S. J. Liaukai
Iz.J. Steponaičiai
S. S. Vaškiai

A. A.

SOFIJAI BURAGIENEI

mirus, dukrą Romualdą Šidlauskienę, Tautos Fondo tarybos 
sekretorę, ir kitus šeimos narius giliai užjaučia ir kartu liūdi

Pranas Naujokaitis, rašytojas, 
uolus Darbininko bendradarbis, 
po sėkmingai padarytos operaci
jos buvo grįžęs į namus į Ri- 
ver Edge, N.J., ir pamažu svei
ko. Bedirbdamas lauke, peršalo, 
staiga pakilo temperatūra, lap
kričio 8 vėl buvo išvežtas į li
goninę. Dabar jis guli Hacken- 
sacko ligoninėj, Hackensack, 
N.J., ir pamažu sveiksta. Darbi
ninko redakcija linki jam kuo 
greičiau pasveikti ir grįžti į 
namus.

Rašytojas Vytautas Volertas iš 
Philadelphijos pasakys kalbą 
Kristaus Karaliaus minėjime, ku
ris bus lapkričio 26, sekmadienį, 
4 v. popiet Kultūros Židiny. Mi
nėjimą rengia Kat. Federacijos 
New Yorko apskritis. Tą dieną 
visose lietuvių parapijų bažny
čiose bus iškilmingos pamaldos. 
y— ■ ................. ............ .... ............................. .....

LIETUVOS KARIUOMENĖS
MINĖJIMAS BOSTONE

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 60 metų sukaktį Bostone ruo
šia Jono Vanagaičio šaulių kuo
pa, bendradarbiaudama su vie
tiniais Lietuvių Savanorių Kūrė
jų, Karių Veteranų Ramovės sky
riais,0 'padedant Šv. Kazimiero 
Brocktono parapijos chorui ir 
Bostono tautinių šokių ansamb
liui.

Minėjimas įvyks lapkričio 19, 
sekmadienį.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioj 10 vai. 15 min. bus mi
šios už visus žuvusius, ginant 
Lietuvos laisvę. Jas aukos ir pa
mokslą sakys Naujosios Angli
jos šaulių rinktinės kapelionas 
tėvas Rafaelis Šakalys, OFM, iš 
Kennebunkporto.

Visos lietuvių organizacijos 
kviečiamos dalyvauti pamaldose 
ir salėj su vėliavomis. Vėliavų 
paradą tvarkys Amerikos legijo- 
no Stepono Dariaus posto Nr. 
317 komendantas Ferdinand 
Marini ir to posto seržantas 
Stasys Trepenskis.

3 vai. p. p. punktualiai — iš
kilmingas minėjimas 368 W. 
Broadway, So. Bostone, Lietu
vių Piliečių Draugijos 3-čio 
aukšto salėj. Bus pagerbti Bos
tone ir apylinkėse gyvenantieji 
savanoriai Lietuvos kūrėjai. Kal
bės Naujosios Anglijos šaulių 
rinktinės naujasis pirmininkas 
Algirdas Zenkus. Po to plačią 
meninę dalį atliks Šv. Kazimie
ro parapijos choras, vadovauja
mas komp. Juliaus Gaidelio, ir 
Ivaškų vadovaujamas Bostono 
tautinių šokių ansamblis.

Šaulės stropiai ruošiasi visus 
pavaišinti savo gaminiais bei ka
vute, kurios metu gros šokių or
kestras. Taip pat numatomas tur
tingas dovanų paskirstymas.

Nežiūrint nemažų išlaidų, ku
rios, tokio masto minėjimą ruo
šiant, neišvengiamos, šauliai, 
palaikydami savo tradiciją, pra
šo tik laisvos aukos, kuri, net 
mažiausioji, bus įvertinta ir į- 
rašyta į šaulių rėmėjų knygas.

Bostono ir apylinkių patrioti
nė lietuviškoji visuomenė nuo
širdžiai kviečiama lapkričio 19- 
ąją skirti žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę ir dar gyvųjų savanorių 
Lietuvos kūrėjų pagerbimui.

Bostono šaulių kuopos valdyba

Juozas Grisaitis, kun. Juozo 
Grisaičio tėvas, mirė lapkričio 
13. Liko žmona, sūnus Juozas, 
broliai Pranas ir Antanas ir kiti 
giminės. Velionis buvo gimęs ir 
augęs Brooklyne, išėjęs į pensi
ją gyveno Long Islande.

Balfo 100 skyrius šiuo metu 
vykdo rudens vajų. Išsiuntinė
jo laiškus, prašydamas aukų. Vi
si prašomi nedelsti ir aukas grei
čiau siųsti Balfo iždininkui Vla
dui Jasinskui, 85-75 87 Street, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Balfo 
100-jo skyriaus parengimas ir 
vajaus užbaigimas įvyks po N. 
Metų.

Naujųjų Metų tradicinį sutiki
mą rengia LB apygardos valdy
ba, talkinant LB apylinkėm. 
Sutikimas bus gruodžio 31,9 v.v. 
Kultūros Židiny. Jau dabar gali
ma užsisakyti stalus ir pavienes 
vietas. (Žiūr. skelbimą, kuris 
dedamas šiame puslapyje).

Poetė Kotryna Grigaitytė bai
gia parengti eilėraščių knygą, 
kurią numato atiduoti Darbinin
kui išleisti.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ — KAINA NUO $1045.-

VIENOS SAVAITĖS — KAINA NUO $725.—

kovo 19 gegužės 9 rugpiūčio 8
balandžio 11 birželio 7 rugsėjo 19
balandžio 25 liepos 12 rugsėjo 26
gegužės 2 rugpiūčio 2 spalio 10

birželio 7 Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas, Heidelbergas 
birželio 20 Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva
liepos 12 Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas, Heidelbergas 
rugpiūčio 2 Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas Heidelbergas 
rugpiūčio 8 Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva
gruodžio 19 Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA 
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, P.O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsienio kelionių 
agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę 
ekskursijų į LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS

Prices are based on double occupancy and are subjeetto changes 
and/or Government approval.

1979 LIETUVA IR ROMA 1979 
specialiai planuotos kelionės jum ir jūsų šeimai 

UNION TOURS N
kvalifikuoti kelionių vadovai nuo 1931

IŠVYKSTAMA GRĮŽTAMA
gegužės 09 gegužės 17
birželio 13 birželio 21
rugsėjo 19 rugsėjo 27

liepos 04 liepos 18
rugpiūčio 15 rugpiūčio 29

MIESTAI IR NAKTYS
Vilnius 5, Maskva 2
Vilnius 5, Maskva 2
Vilnius 5, Maskva 2

PILNA KAINA
$876.00
$ 926.00
$ 876.00

Pridedama $3.00 mokesčių
Vilnius 5, Maskva 2, Roma 6 1 greit bus 
Vilnius 5, Maskva 2, Roma 6 J pranešta

-kkaina asmeniui, dviem kambary; pagal GIT oro linijų kainas; mažiausiai 30 asmenų grupėj —- 
pagal valdžios pakeitimą ar aprobavimą
★ kelionės palydovas su kiekviena grupe
^.galima vykti iš Vakarų pakraščio, Vidurio Vakarų ar Kanados
-k padedame pavieniam turistam į Lietuvą; atkviečiami giminės į JAV; lankymosi vizos Lietuvon

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

Vietos ribotos 
rezervuokite anksti

TAS

MES SVEIKINAME VILNIAUS UNIVERSITETĄ 400 M. SUKAKTIES PROGA

LITO BENDROVĖ PARDUODA

1978 M. KELIONES Į LIETUVĄ
Didelis pasirinkimas iš įvairių kompanijų ir ekskursijų. Priklausant nuo maršruto, 
bus aplankoma':

Roma Paryžius
Miunchenas Lucerna
Baden-Baden Ciurichas
Bernas Ženeva
Leningradas Maskva
Ryga Helsinkis
Briuselis Kopenhaga

Visos 2 savaičių vasaros ekskursijos įjungia VILNIŲ penkioms dienoms. 
Dėl informacijos kreipkitės:

Tautos Fondo Taryba ir Valdyba

BOSTON, MASS. — WNSR 1360 
bangos sekm. nuo 1 Iki 1:30 vai. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. Telef. 
268-0489. Parduodamas Darbinin
kas. Didelis lietuviškų knygų pasirinki
mas.

LITAS INVESTING CO., INC. 
86-01 114 ST. 

RICHMOND HILL, N.Y. 11418 
(212) 441-6799
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
lapkričio 18, šeštadienį, 7 v.v. 

Laisvės Žiburio radijo koncertas 
balius; lapkričio 19, sekmadienį, 
6 v.v. aktoriaus Henriko Kačins
ko jo 75 metų sukakties pager
bimo pietūs.

Kristaus Karaliaus šventė bus 
lapkričio 26. Iškilmingos mišios 
lietuvių parapijose 11 vai. Aka
demija — 4 v. popiet Kultūros 
Židiny. Kalba rašytojas Vytautas 
Volertas.

Korp Neo-Lithuania New Yor
ko skyriaus metinė šventė bus 
gruodžio 16 ,šeštadienį, Kultū
ros Židiny. Kviečiami dalyvauti 
visi neolituanai ir svečiai. New 
Yorko vienetui dabar pirminin
kauja dr. Giedrė Kumpikaitė.

Ona Šavelskienė, a.a. advoka
to Antano Šavelskio žmona, pa
guldyta New Yorko Universi
teto ligoninėje, kur jai bus pa
daryta akių operacija. Po opera
cijos gydysis savo namuose 
Glendale.

1979 NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO 
B A. L I U S rengiamas Kultūros Židinio salėje,

361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

1978 gruodžio 31, sekmadienį, 9 v.v.

Šalti užkandžiai ir šilta vakarienė
Šampanas ir stipresni gėrimai kiekvienam stalui
Šokiams groja 7 asmenų orkestras

10 asmenų stalus Ir pavienes vietas užsakoma, apmokant 
iki gruodžio 27, pas:

V. Padvarietį, 87-40 127th St., Richmond Hill, N.Y. 11418, 
tel. 847-5619

A. Radzivanienę, 84-16 110 St., Richmond Hill, N.Y. 11418, 
tel. 441-9720

J. Lukošienę, 86-08 110 St., Richmond Hill, N.Y. 11418, 
tel. 847-8063

Jaunimo bilietai gaunami pas PLJS atstovę Raimundą Balsį, 
240-76 67 Avė., Douglaston, N.Y. 11363, tel. 423-6595

LB APYLINKĖSE PAS:
H. Miklę, Great Neck, tel. (516) 482-0196
K. Vainių, Maspeth, tel. 894-6091
P. Ališauską, tel. 849-8072

A. Dėdiną, Woodhaven, tel. 296-7254
K. Bačauską, VVoodhaven, tel. 846-5543

Įėjimo auka 25 dol. vienam asmeniui, porai —40 dol.
Jaunimui —• studentams — 15 dol.
Čekius rašyti Lithuanian American Community
Rengė įsi garantuoja vietą tik iš anksto sumokėjus

VISUS MALONIAI KVIEČIA LB N EW YORKO APYGARDOS 
IR LB APYLINKIŲ VALDYBOS

GEDIMINO STULPAI
Tautinis ženklas dekoratyvinėj formoj yra tinkama do

vana įvairiom progom. Stulpai yra pagaminti iš 14 ir 10 
karatų aukso ir iš gryno sidabro. Iš kairės: moterų špil- 
kutė, vyram Ir moterim kaklo papuošalas ir kaklaraiš
čiam špilka. Kainos $98.00-$35.00. Stulpus galima įsigyti 
pas šiuos atstovus:

Chicagoj: J. Vaznelio parduotuvėj, Gifts International, 
2501 W. 71 St, telef. 313 471-1424.

Clevelande: itria parduotuvėj, telef. 216 531-6720 arba 
pas dr. V. Stankų, telef. 216 531-9587.

New Yorke: Dalia Ringą Ąžuolienė, 7712 Ridge Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11209, telef. 212 238-0128.

Los Angeles: Rimas Aneliauskas, telef. 213 663-5506.
Detroite: Edmundas Kasputis, telef. 313 779-2632.

Toronte: Rimas Kuiiava, telef. 416 766-2996.
Bostone: Trendcraft Co., Box 133, Westwood, Mass. 

02090, telef. 617 329-9334.

Tėv. Paulius Baltakis, OFM, 
pasakys pamokslą Lietu
vos kariuomenės šventės pamal
dose, kurios bus lapkričio 19 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
11 vai.

Lietuvos gen. konsulas Anice
tas Simutis dalyvaus Lietuvos 
kariuomenės šventės minėjime 
— pamaldose ir akademijoje ir 
tars žodį.

Metai nuo a.a. kun. Petro Da
gio mirties sueina gruodžio 1. 
Jo prisiminimui pamaldos su 
šventa vakariene bus gruodžio 
3, sekmadienį, 2 v. popiet įpras
toje bažnyčioje, 91 St. ir 85 Rd. 
Woodhaverie. Pamaldas atlaikys 
liuteronų-reformatų gen. super. 
kun. Stasys Neimanas iš Chica
gos. Po pamaldų ten pat bus ve- 
lionies paminėjimas ir bendra 
kavutė. Visi parapiečiai, velio- 
nies draugai ir prijaučiu kviečia
mi dalyvauti pamaldose ir kavu
tėje.

Moterų Vienybės mišios už 
mirusias nares bus lapkričio 26, 
sekmadienį, 11 vai. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Po mišių 
pietūs Congregational bažny
čios salėje, 91 Street ir 85 Road 
VVoodhavene, kur paprastai 
būna visi susirinkimai. Narės ir 
pažįstamos kviečiamos dalyvau
ti. Prašomos iš anksto užsire
gistruoti pas pirmininkę Eleną 
Andriušienę VI 7-4477.

Natalija Kulbokienė, ilgametė 
Moterų Vienybės narė, yra sun
kiai susirgusi ir dabar guli ligo
ninėje. Jos adresas yra: Valley 
Hospital, Richwood, N.J., Room 
319, tel. 201 445-4900. Moterų 
Vienybės valdyba ir narės linki 
jai greičiau pasveikti ir grįžti į 
jų tarpą.

Matas Simonaitis, gyvenęs 
Richmond Hill, N.Y., staiga 
mirė antradienio rytą, lapkričio 
14. Prieš tris dienas, lapkričio 
11, buvo ištiktas širdies smūgio 
ir nuvežtas į ligoninę. Pašar
votas Shalins laidojimo įstaigo
je, Woodhavene, N.Y. Atsi
sveikinimas su velioniu penkta
dienį, lapkričio 17, 7:30 vai. 
vak. Laidojamas iš Apreiškijno 
par. bažnyčios šeštadienį, lap
kričio 18„ 9:30 vai. ryto Cypress 
Hills kapinėse. Nuliūdime liko 
žmona Vita, sūnus Arūnas, 
duktė Gina, brolis Vladas Ka
nadoje, brolis Kazimieras Ar
gentinoje, brolis ir trys seserys 
Lietuvoje.

Pianisto Vytauto Smetonos 
piano rečitalis bus lapkričio 26, 
sekmadienį, 5:30 v. popiet Car- 
negie Recital salėje. Tai ne pir
mas jo koncertas New Yorke. 
Praeitų metų koncertą labai pa
lankiai įvertino New Yorko 
spauda.

Petras Jurgėla pasakys kalbą 
Lietuvos kariuomenės 60 metų 
atkūrimo Šventėje, kuri bus lap
kričio 19, sekmadienį. Pamaldos 
11 vai. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Po pamaldų — mi
nėjimas tos parapijos salėje. P. 
Jurgėla yra keleto knygų auto
rius. Paskutiniu laiku jis parašė 
dalį gen. P. Plechavičiaus mo
nografijos, kurią išleido Kario 
žurnalas.

Rasa Bobelytė vadovaus ka
riuomenės šventės minėjimui, 
kuris bus ateinantį sekmadienį, 
lapkričio 19, Apreiškimo parapi
jos salėje. Ji yra baigusi Mairo
nio lituanistinę mokyklą, uoliai 
reiškiasi skautų organizacijoje, 
dabar studijuoja.

Kalėdinių atvirukų jau galima 
įsigyti Darbininko administraci
joj. Tautiniais-religiniais moty
vais 12 atvirukų dėžutė 2 dol. 
Tautiniais ar religiniais motyvais 
3 atvirukai už 1 dol. Taip pat 
gaunami gimtadienio ir vardinių 
atvirukai — 3 už 1 dol. Užsi
sakant daugiau, pridedama 50 c. 
ar 1 dol. persiuntimui. Kreiptis: 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Išnuomojamas 4 kambarių bu
tas trečiame aukšte Woodha- 
vene, netoli parko. Pageidauja
ma suaugę žmonės. Skambinti: 
trečiadieniais ir ketvirtadieniais 
iš ryto iki 2 v. popiet, kitom 
dienom vakare — 441-0932.

St. Petersburge, visai prie jū
ros, išnomuojamas vieno miega
mojo butas su baldais. Klausti: 
Kazys Vaitys, 2120 E. Vina dėl 
Mar, St. Petersburg Beach, FL 
33706, tel. 813 360-2938.

Baltimorės tautinių šokių grupė Kalvelis šoka Wolf Trap tarptautiniame vaikų festivaly. 
Žiūrovų tarpe buvo ir Lietuvos pasiuntinys VVashingtone — dr. St. Bačkis su žmona. Kitas 
Kalvelio koncertas bus lapkričio 18 Kultūros Židiny New Yorke. Nuotr. Edvardo Būdos

LAISVĖS ŽIBURIO 
RADIJO VAKARE

Laisvės Žiburio radijo rudens 
koncerto programa šį šeštadienį, 
lapkričio 18, bus originali ir įdo
mi. Kelių tautų jaunimas, su
jungtas į vientisą veikalą, pa
vaizduos jaunimo bendravimą 
šokio ir muzikos forma. Gale 
spektaklio bus jaunimo ir vėlia
vų paradas ir finalinė scena.

Visą šį spektaklį apjungs ir ko
ordinuos lietuvių tautinio meno 
ansamblis Kalvelis iš Baltimo
rės vadovaujant Algimantui Vit
kauskui.

Baltimorės jaunimas į New 
Yorką atvyksta dviem autobu
sais, privačiomis mašinomis ir 

sunkvežimiu. Bus apsistojęs 
Holiday Inn viešbutyje, prie 
JFK aerodromo.

Pagal tradiciją šis koncertas

prasidės 7 vai. punktualiai. Pra
šome nevėluoti. Veikalas vyks 
be pertraukos, tad pavėlavu- 
siem bus neįmanoma susirasti 
vietas.

Kviečiame visus gausiai atsi
lankyti, pasidžiaugti įdomia pro
grama ir tuo paremti Laisvės 
Žiburio programą, nes radijo iš
laikymas kaskart darosi sunkes-

Laisvės Žiburio radijas 
Romas Kezys, vedėjas

DEMONSTRACIJA PRIEŠ SOVIETUS
Visi lietuviai kviečiami prisidėti prie Trečiojo Pasaulio Ukrainiečių Kongreso 

organizuojamos masinės demonstracijos prieš Sovietų kolonializmą. Demonstracijoj 
dalyvaus ukrainiečiai, lietuviai, latviai, estai, baltgudžiai ir kitos prijaučiančios tautos.

Demonstracija vyks lapkričio 26, sekmadienį. Dalyviai renkasi 1:30 vai. popiet 
prie Americana viešbučio 52 St Ir 7 Avė. Iš ten bus eisena Į Sovietų ambasadą prie 
JT, 67 St. ir Lexington Avė.

Demonstracijos metu kalbės PLB valdybos pirm. Vytautas Kamantas, Simas Kudir
ka, ukrainiečių disidentas generolas Grigorenko ir kiti.

Plakatus dalyviai pasigamina patys. Pageidautina Išreikšti Lietuvos okupaciją.

LAISVES ŽIBURIO RADIJO

rudens

KONCERTAS BALIUS
šeštadienį, lapkričio 18, 7 vai. vak.

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyne

Tautinio meno ansamblis KALVELIS iš Baltimorės, vadovaujant ALGIMANTUI 
VITKAUSKUI, atliks muzikos ir šokio pynę, vaizduojančią jaunimo bendravimą įvai
rių tautų tarpe. Spektaklyje dalyvauja lietuviai, ukrainiečiai, havajiečiai, škotai, 
flamenko šokėjai (ispanai) ir korėjiečiai.

Spektaklyje pasirodys apie 100 dalyvių.
Po programos šokiai, bufetas, vaišės, loterija visose Kultūros Židinio salėse. 

Groja CONTINENTAL orkestras. Baliui stalus galima iš anksto užsisakyti pas Birutę 
Labutienę 212 VI 7-5550.

Įėjimo kaina — 7 dol. Visos vietos numeruotos. Bilietus prašome iš anksto 
įsigyti prisiunčiant atitinkamai sumai čekį Lithuanian Radio Club vardu ir sau adresuotą su 
pašto ženklu voką. Užsakymus siųsti: 217-25 54 Avė., Bayside, N.Y. 11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI:

NEW JERSEY:
Bronė ir Petras Macijauskai 998-6797
Antanas Rugys 525-3340
Vincas Mamaitis 351-9057
Autobusas vyks iš Elizabetho apylinkės. Registruotis pas V. Mamaitį.
NEW YORKE:
Marytė Šalinskienė 296-2244
Nijolė ir Petras Baltrulioniai AX 7-0991
Antanas Diržys TA 7-8789
Eugenija Kezienė 296-0798
Birutė ir Vincas Labučiai VI 7-5550
Živilė Jurienė 441-7831
Sofija Kačinskienė HY 7-5340
Genė Kudirkienė 846-8662
Vladas Vasikauskas VI 7-1286
Romas Kezys 769-3300; 229-9134

Visus atsilankyti kviečia
Laisvės Žiburio Radijas
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